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lander niet zeggen; 11lijnc vermogens fchleten te. kort, om hem. op zijne 
loop baan te volgen. en U zijne vCl'dienften naar waarde te f<;hetfen; 
mijne tong is te z wak, om U zijnen lof te vermclden. 

De Derde Klasfe heeHe geen hare!' Leden te b.etreu ren; doeh ge. 
voelig was het vel'lies dpor onze Vierde Klasfe en door de Kun" 
Hen geleden in het afll:erven van P. J. GABRIeL. Hij overleed op den 
gIll:en December 1833, in den ouderdom van 48 jaren. In 1785 binnen 
deze frad geboren, waar zijn vader de Ileeldhoilwlqmst beoefende , 
genoot hij van denzelven het onderwijs in de Teekenkunst, met het VOOl"

nemen, 0111 zich op bet fchilderen van miniatuurcportrettr:n toe tc leg~ 
gen, waarvan hij reeds cenigc niet zonder vel'dienfle vervaardigde, Hij 

oefende zich te Parijs verdeI' in de Teekenkul1st, en, na twee jal'en in 
zijn Vadel'land teruggekeerd? rees bU hem de lust, om zich aan het edek 
vak del' Beelclhouwkunst toe te wijden; zijne fpoedig daarin gemaakte vol'~ 
deringen en een behaalde prijs bij de Maatfchappij Felix Meritis, deQ • 

den hem in 1809, door den toenmaligen leoning LODEWIJK NAPOLEON, 

als Hollands kweekcling, tel' bevordcring zijner fLudie , naar buiten's lands 
op reis gaan; hU ocfencle zich eel'st te Parijs onder CART ELLmR en 
BOSIO, en genoot verder het ondei'wijs van den beroemden CANOVA te 

1/ ... orne, die hem met zUne vriendfchap vereerde. In 1813 in zijl1 
vaderland tcruggekeerd, werden ziJne bekwaamheden op regten prijs 
gei'(cld, toen hij in 1816 tot Lid nl1 het lnfl:itllut en vier jaren later 
tot Dil'ecteur in de Beeldhouwkllnst bij de Koninklijke Akademie van 
Becldende Kunfle!). alhie1' werd bcnoemd. 

De Bceldhouwkunst, eene der eerfte onder de Beeldende Kunfl:en, 
vindt in 011S Vaderland mindpr dan in andere Rijken fref tot werk.,. 
zaumhdd. En was onze GABRIeL hierdool' mindel' in de gelegenheid 9 

zijnen beitel te oefenen, zoo blijven ons toch menige blijken van zijn. 
kunsttalent, zelfs in dit Gebouw, over; hij was bovcndien een man van 
1, unde, fmaak en ondervinding; bij dit alles zedig, zachtaal'cUg en lijd .• 
zaam; hij ftand, de !)..lqfife, waartoe hij behoorde, needs ten dienll:e en 

was 
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'was haar van groot nut; Gok de Akademie van Beeldende Kunften, 
verliest in hem eenen Directeul', zoo weI door zijn talent, als door 
zijn gcduld en beleid, tot het ondcl'wijs bij uitnemendheid gefchikt. 

11 Is Geasfocieerde verloar de Tweede Klasfe de Heel' CHARLES POU", 

GENS te Parijs,. die aIdaar op den !lsfl:en December 1833 overIeed. 
l-Jij was federt 18Q9 Korrespondent en federt 1816 Geasfociee1'de van 
die Klasfe. 

POUGENS was zoo weI om z\jne kunde a1s om zijne ovcrige Voor" 
tl'dTclijke hoedallighcden, in zijn Vaderland en blj allen, die hem kenden, 
geacht en bemind; fints eenige jarcn van het zintuig des gezigts be~ 

rooid, vermindcrde dit 110ch zijne ZLlcht tot wet.:mfchappelijke frudien, 
noch de aanminnigheid vail ziJn karalner en omgang;. 

Dezelfde Klasfe, verloor in de Heeren ADAM SIMONS te Utrecht en 

Jon. WEHN1NCK te Londen, twee harer geachte en vCl'dienfl:eIu!Ie Ko1'
l'espondenten. ADAM SIMONS was in het jaar 1770 binnen deze £lad ge~ 
boren. In zUne jeugd tot het Leeraal'ambt b(j de HcrvorTnde kerk opge Q 

leid, verkondigde hij het Evangelie in twec onderfcheidene Gemeenten, 
toen llij in 1816 tot het Hoogleeraarambt aan de Akademie tc Utrecht beme. 
pen en aldaar de Stichter cener School van Nederduitfche Letterkunde 
werd. Hlj was Lid van vele Geicel'de Maat!cbappljen en Genootfchap~ 
pen; als Vaclerlan dsch Dichter was b.ij niet mindcr bekend, en zoo weI 
om zjjne kennis, vernuft en fmaak, aJs 0111 zijnen gezelligen omgang 
overal gcacht en bemind. Hij overleed in de maand] 81111arlj dezcs jaars , 
ten huize van zijnen Zoon den I-leer D. SIMONS, binnCll dele fiad. 

De IWl1ciige, brave en algemeen geachte WERNINCK, ovel'lced op den 
2lftcn April 11. te Cumberwell bij L01Jden, in den ouderdom van 62-
jarcn. Hij bekleedde feden 31 jaren het Leel'aaram bt zoo weI bij ons 
Gezantfchap als bij de N ederduitfche Hervormde Gemeente in 1. onden. 
Behalve zijne letterkundige verdienflen door de vel'tolking van vele nut
tige werken, uit het EngeIsch in ol1zetaal, maakte hij zich hij het 

Vadcl'land verdienClc]ijk door zijnen bijfl:and aan onze krijgsgevangenen 
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tijdens de afgefnedene kommunicatien; hij fiona VOOl'ts clken landgenoot 
met raad en daad ten dienll:e, waarvoor ik zelf den braven Geestelijke , 
in mijne betrekkingen, grooten dank verfchuldigd ben. 

De Del'de Klasfe verloor twee harer Korrespondenten: 
Mr. GABINUS DB WAL overleed te Groningen op den 22ll:en Sep. 

tember 1833' HU was fed~rt 1816 Korrespondent diet' Klasfe. In het 
jaar 1785 te Leeuwal'den geboren, voltrok hij zijne ll:udien aan de 
Hoogefchool te Groni1;2gen, en bekwam aldaar in r808 het Meestel'fcbap 
in de Regten; hij was achtervolgens Lid van de Regtbank van Eerll:en 
Aanleg te Leettwarden, I-Ioogleeraar in de RegtsgeleerdheLl aal1 het 
Athenaeum te Franeker en aan de Hoogefchool te GI'Oninge12; hij on~ 
derfcheidde zich in deze verfchillende posten, zoo wei door zijn fchran·· 
der vernuft en grondige geleerdheid, als door zijne 0pl'egthcid en 
warme vaderlandslicfde. 

llENRICUS WEYTINGH, overleed op den 2.3ften Maart dezcs jaars , 
in den oudel'dom van 67 jaren, te Kampen, alwaar hij het Rectoraat 
der Latijnfcbe Scholen bckleedde, fIij was in 1809 tot Korrespondcnt 
del' Del'de Klaslc verkozen, Zijne kennis del' ollele talen , eenige door hem. 
uitgegevene werken, waaronder vele ten nutte del' Laninfche Scholen 
in ons Vaderland, heb ben zijnen naam met roem be kend gemaakt. 

De Viel'de Klasfe heeft mede twec harer Kones pondenten verloren: 
De eerll:e, de Heer D. J. SINGENDONCK, wiens minzarne omgang hem 

vele vrienden had verworven, was aan die Klasfe verbonden federt den 
!l6ll:en Junij 1820 en over}eed op den loden December 11. ; offchoon 
vroeger zich aan de krijgsdienst gewijd hebbende, had hij ook in die 
betrekldng zijne neigipg tot de Schoone Kun(1:en niet verzllimd; tot 
z~inc burgerlijke betrelddngell reruggekeerd en na het verlies van een 
zijner ledematen? nam hij als voorll:andcr, aanmocdiger en llefhebber, 
'e en meer levendig deel aan de dadeIijke beoefening del' Kunfl:en. 

Dat hij dezelve voorf1:ond enaanmoedigde, daarvan f1:rekte zijne vel'
zameling tot getuige; terwijl de fchilder!l:ukkcn, doo r hem vel'vaar~ 

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

Op foortgelijke wijze had ook de Heel' VAN DBR S TRAA TE N te Brusfe/, 
zich in het vak del' Bouwkunde gunll:ig genoeg doen kellnen, dat de 
Vierde Klasfe hem de ondcrfcheiding .waardig keurde, 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 f1:aatkundige gebelll'tenis, welke de bcwoners del' Noord~ en Zuid
Nederlandfche Gewcsten, de gelegr.nheid bcnam tOt die wederkeerige 
werkzame 111ededeelingen in weten[chap en kunst, welke v66r dien 
t~id niet zeldzaam warcn, doch wier bemoeijelijking m~j ook thans be~' 

paalt tot de enkele kennisgeving, dat deze Korrespondent in de maand 
Mei n. , aan de Vierde Klasfe door ~ten do ad ontnomen wcrd. 

Heeft het InfHtuut het verlies van zoo verdienll: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 Klasfc ,bcnoemde tot haar Medelid den Heer N. C. KIST 

te LeMen, federt 1832 Korrespolldent del' Tweede Klasfe. 
De Vierdc Klasfe benoemde tot I,eden, Zijne ExcIlentie 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 bckrachtiging hebben mogen 

erlangen. 
Ontvangt, l\1ijne Heeren, die dezc Vel'gadering voor het eerst bij .. 

woont, mijne gelukwenfchingcn omtrent deze huide door het In!Htuut 
san uwe verdienf1:en bewezen; hetzelve durft zich veel van u we me4 
dewerking, tot het verhcven en l1uttig doel dezel' inilelling, beloyen@ 

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