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89-jarigen leeftijd, een harer oudsto bIen in lYlr. PIllO ANTONIUS
den 27 stun April 1809 tot Jid verkozen. W"annoer
den Staatsman de liefdo taL de wetonsehap kemnerkt, vyanneer
Ilij hij de heslollllllering van het openhaar leven den vr\jen
tijd aan de hevonlerillg del' mensehelijke j,ennis besteec1t, wallneerl!ij met warmLe elke gelegenheid aangl,ijpt, om do llClangen
van wetenschap ell lqmst VOOI' te staan, dan wordt dat teregt
als eellverhl\jtlend verschijllSel beschouwc1. Het Institunt kan
onder zijne leden lllenig Staalsman aanwijzen die, en doo]' eigen
arheid en door lIijnen invloed op het opel! banI' gezag, de helan-gell van wetenschappen en kunsten voorstond. Zoo ook was
llllUGliIANS. Uit een in wetenschappen hc]'oemci gesheht ontsproten, was hij van zijne jeugd af'met licfde vom haar venula.
Zijn levensloop hragt. hem echtor meer op heL gellied yan pralt-tisehe \yel'kzaamheid, ell hooge Staatshelrekkingen werden aehtereenvo]gens door hem met eere vervu[cL lVlaar <lit: alJes was
niet in staat, de eemnaal ontstoken yonk Ie blusschen. Vroegtijdig reeds lJegon hij zich aan ele studie del' Vadel'landsche Gesehiodenis toe te wijden; yoora1 waren het de Vaderlandsche
Oudheden die in hem eenen gelukkigen ondel'zoeker VOlH1en.
0011.. de Klasse plukte claarvan de yruehton, door zijne hesehouwingen over de oude houtwegen in de Vallhemer veencn, en
het deel dat hij nam" aan de opgrayingen le\Vijk hij Duurstede.
In alles wat het Instituut hetrof, hleef hij ook 01' ver geyorderden ]eeftijd behng sLeUen, en wij herinneren ODS allen, hoe op
ceno del' laatste AlgemeeneVergaderingen do waardige grijsaanl
met jeug(lig vnur voor de eel' del' Instelliug gesproken hee[t.
N og ver100r dezolfde Klasse twee verdienstelijke Correspondenten. Mr. AU1lNT VAN HALThIAEL JUNIOR, op den 3'1 slen Octoher
183!) tot Correspondent verkozen, oyerleed te Leel/warden den
99 sten Scptemher 1850. "Een zestigjarig leven" heeft elders cen
yriend ,all den oyerlcdene gezegd, "lusscllCJl de trouwe waarfleming yan een gewiglig amh!:, en <leijverige heocfcning van
vVetenschappen en Kunsten verdecld', door liefde, uiendsc1tap
en algemoene hoogaehting veraangenaamd; door geene 1'ampen
verstoortl; door menschlievemlheid en :wcht yoor het
llllUGJ\rANS,
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welzijn geheiligd en tot het einde toe rnet dankhare blijmoedig"'
heid genoten. Zie dat is een hegeedijk deel op aarde," Die
tl'ouwe heoefening del' wetensehappen was vooral vruehthaar op
het gehied van Gesehiedenis en Letterkunde; getuige zijne oude
gesehiedenis van l"riesland en de vole voortreffelijko dichtstukkon, die zijnen naarn tot b1ijvende cero zullon verstrekken.
Aan ltEIJEll HENDlUK VAN sonmREN, den 25 stcn Augustus 1836
tot Correspondent honoernd, don 10 den Mei 1851 to Rotterdam
overleden, wordt door deskundigen de naarn van oon oorspronkelijk dichter niet ontzegd. Zijne lettorkundige vordienstcn deden
hem talrijke ondorscheidingen te hourt vall en. Oorspronkclijk
VDor den handel bestemd, llegon hij a1 vroeg de lotterkundige
rigting in te slaan; en traehtte ook 1~j andemn de HorJo yoor
letterkunde en gesehiedenis aan te kweekon. In dien Zill was hij
een ijverig voorstander van het gonootschap: erscheidenheid en
Orereenstemmin(J,', te Rotterdam cloor den hekenden Predikant
J. SCHARP gestjeht, als een middenpunt tot vereeJliging van de heoe-fenal'en del' lettcrkunde in de Ledrij vige Ma~U''ilad , ,vaal' do intelloctuele belangen S0111S ,oor Je stoHeIijke tlreigcn onder te doen.
De Derde
had jn het afgeloopen tijdvak geene yerliezen to helreuroll; de Vierde daarentegell veriool' twee verdieustclijke mannen. Op den 22""" l\'ovemher ,an !tel vorigo jaar
overleed in den ouderclol1l van 77 jaren, haar waardig medelid.
"I,UDOVICUS MOlUTz.Recd.s heefl eel1 hekend geleel'de jn de VOOl"malige zuidelijke gewesten, ,,yien NOel'lands roem in wetensehap
en kunst steeds tel' harte gaat, eelle openlijke hulde aan zijnen
overleden vriend gehragt ou gaarne henlenkefl ook wij 's mans
werkzaam" en Huttig
als lid van het lnstituut. Op den
29 st"n Oetoher 1773 te 's Hage gehoren, wenl hij aanvankelijk
YO or de kl'ijgsdienst hestemd, maar g"in cY Sl)ocdiu in de reil"en
{ n"
h
,
del' kUllstenaars over. In den lmnsLsdliJder VA'! DIm All. yond
hij zijnen eerslen ]eermeestervool' eellen tak del' Sehoone Kunsten, waarin zijn naam, door eenige voortreJIeIijke yoorthreng-.
se]en geyestigtl, steeds met eero zal herdacht worden. Zijno
veelzijdige vorming als kunstenaar sprong b~i zijne nederigc een"voudigheid Diet
in de o0g-en. Zwak ell zielwlijk gewor-
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den, verliet hem de liefde vool' de kunst niet, en nog m
het laatst van zijn leven vel'pligtte hij de Klasse door het
ciseleren van het m.etalen standbeeld des grooten Zwijgers, in de
residentie opgerigt.
Op den l6 dcn September 1850 stierf de verdienstelijke kunstschilder CHAlU~ES VAN llEVEREN, sodort kort eerst tot Correspondent del' Vierde IGassc benoemd, geboren te Mechelen den
6dcn April 1809, later te Rotterdam woonachtig.
VeeI had de
kunst nog van hem kunnen waehten, had niet een v roegtijdige
elood zijne met roOm begonnen loophaan afgehroken. Naar het
oOl'deel van hevoegde kunstregters munten zijne schilderstukken
nit door een krachtig en aangenaam koloriet, door een hreed
en uitvoerig pens eel , hovenal door een diep gevoel, dat in aUe
gewrochten van zijn genic doorstraalt.
De openstaandc plaatsen in het Instituut werden, wegens de
l)estaande omstandigheden, niet aUe aangevuld. De Tweede KIasse
henoemde twee heroemdo mannen, den Heel' G. H. M. DELPllAT
te Rotterdam, tot Lid, en Dr. 1,°. A. Sl'WLLAIlRT te Gent, tot Correspondent. Hoe aangenaam zou het onder andere omstalldigheden geweest zijn, zulke mannen in ons midden te begroetell.
N u moet ik mij hij den hartelijlwfl wenseh hepalen, dat zij
steeds kraeht en lust mogen hehouden op de cervone haan
voort te streven en den roem del' N ederduitscheLetteren en Ge-·
schiedenis waardiglijk te handhaven!
lk neem thans (de vrijheid de Heeren Secretarissen del' Vier
Klassen nit te noodigen de Verslagen over de wel'kzaamheden
aan de Leden voor te lezen;
1". De Heeren w. VROLIK Secretal'is del' l'~erste - , A. DES
AMORU: VAN DER nOEVEN Secl'etaris del' Tweede - , C. A. DEN TEX
Seel'etaris del' Dede - , 1. WAltNSINCK Secretaris del' Vierde
Klasse, lezen de Verslagen VOOi' der Werkzaamhmlen dezer
Vier Klassen gedurende de jaren '18bO en '1851 C) \vaarna de
AIgemeene Vool"ziUer hen aldns toesprak:
(¥) Zie dit .Taarboek bL 9 <:n voJgg.

Ontvangt, Mijneheeren Seeretarissen! nit mijnen mcmd den
opregten dank uwer medeleden, voo!' de ijverige vervulling
Inver moeijelijke taak. Gij hebt daardoor nieuwe en belangrijke bijdragen tot de kennis onzel' Instelling geleverd, waaruit
me de de geschiedenis een oordeel zal kunnen putten. Bijzolldere erkentenis hreng ik, namens het geheele Instituut, aan U,
hooggeachte w. vnOLIK, die als Algemeene Secretal'is uwe onvermoeide werkzaamheid m.et warme helangstelling aan onze
zaken gedurende hijkans twee jarenbesteed hebt.
2°. De VooI'zitter verzoekt den AJgemeenen Penningmeester
aan de Vergaderipg verslag te willen doen van den staat del'
gcIdmiddelen geuurende den jal'c 1851.
De Heel' J. DE vas I n,., zegt d'lt het hem olltnogelijk is om
eene hehoorlijke rekening in te dienen, aangezien deze nit
den aard del' tegenwoordige om~taneligheden slechtskan geslown
worden op den 31 stell Decmnhor dozes jaars. --.: Hij is echter
gereed het volgendo verslag van den staatder kas Vi00r to dragen,
waaromtrent hij doet opmerken, dat het he den i)og aanwezig
saldo van f 1441.24.& op nIt". Decemher e. k. grootendeels zal
verhruikt zijll door de :kosten van het laarhoek, door drukloouen del' Tweeele Klasse en door andere killine u:itgaven.
Het verslag Iuidt als voIgt:

1851.
ONTVANGSTEN.
Saldo 1850. , •.. , .... , ... , ........ ' ........ , .. of 133.37
'7 Feb, Gift van den orihekenden Vereel'der enz ............. ),4000.Suhsidie Gouvel'.nemcnt na aftre), van Leges ... , .. , .. If .5998.56
Saldo Pennillgmeesler 4. d• Klasse., .., ............. .. If
14.0aj·
l-io145.96t
UlTGAVEN.
Aan Burcaukosten. GnoEBE......... .,.f 1000./I
"
VAN DEll HAAS ••••••• /I
500.-II
II
Ilode ., . ~ ; ......... " 300.I.'
II
ENGEL Ie quartaal.,,"
212.50
If
Idem toeInge ... , . .. 011 300.-

f

2312.50
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