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was hetvak zijner keuze, van dienst Inmnen zijn. Hij heeft vervolgens zich 
naar PortiS begeven, en is dual' een leerling van den berocmden DAVID gewo:~ 
den. Nad~t hij inmiddc1s een uitgeloofdcn Prijs bij de Gcndsche Schilder-akademlc 
door ecne Schildcrij, voorstellencle het oordee1 van Prlris, had geW0l111en, zou 
hij zich daar hebben nedergezet, toen de regering dier stad hem, door het ver
strekken van eene gc1delijke toeJage, gedurende dric jaren in staat ste1de, om 
zijne talcnten in Italiii verdeI' te ontwikkelcn. Hicrvan maaktc PAELiNCK een 
ijverig gebruik, en oefende zich inzonderheid te Rome. I-lij is daarna in Gene! 
terugaekeercl ' hecft in 1819 zich mct del' woon naar Bnmcl begeven, alwaar 
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hij, 51 jarcn oud, overledcn is. Hij mogt, immcl's gedurende ecn gerUlmen 
tijd, cel1C allerecrste plaats onder de historie-schildcrs del' zuidelijke Nee!edandet! 
inncmen Ook a1s portret.schilder wordt h~j zeer geroemd, en de door hem 
vervaardigde afbec1dscls van onzen geeerbiedigden Koning, Prinses MARIANNR 
en andere Vorstelijke Personen, als uitmul1tend voorgestcld. Hij mogt bij de 
Koninklijkc Akademie van. Schoone .Letteren en Kllnsten te Gend een Gouden 
Eel'el). ennillJ1" venverven wegcl1s cene schildcl'ij, den gekruisten Zaligmakcr voor-
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stcllende, cn genoat de eel', om tot schilder van Hare MaJesteit de KOl1lngm te 

worden benoemd. In latel'cn leeftijd is ziju roem door jongcre kweeke1ingen del' 
Zuid.Nedcrlandsche schilderschool eenigzins verduisterd, en het verclriet daarover 
heeft, liaar men zegt, zijne dagen verkort. 

Hartstogtelijke liefde VOOl' de kunst, oorspl'onkelijkheid van behandeling, ge
trouwhcid in de voorstelling del' natuur, in een woord, a1 wat den geboren 
schilder kenmerkt, vereenigdc zich in JANUS CHRISTIANUS SCHOTEL. A.1s lmaap 
werd bij door tweederlci hartstogt gedreven, liefde voor de navolging der natum 
door de teekenpen 9 en voor het varen op de bruisende go1ven. Terwijl hij voor 
de gezette beoefening del' schilderkul1st eigenlijk niet bestemd was, en slechts met 
moeite van het zeevaren werd teruggehouden, vereenigden zich beide hartstogten, 
om hem te vormen tot cen schilder van zeegezigten , wiens roem met de vOO:rt~ 

brengse1en van zijn penscel Over gehed Europa werd vcrbrcid. In 1787 te 

Dordrecht geboren, ontvil1g hij aanvankelijk onderrigt in het teekenen van den 
kunst-
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kunstschildel' MIWLEMANS, en vervolgens, om zijne nitstekcnde vorderingcn, het 
onderw\js van den zee- en schepen-schilder SCHOUMAN, die hem het werktuige
Hjke, het mengen del' vcrwel1 , de bchandeling van hct penseel el1l~. leerde. Na
dat hij zich gcdurende twee jal'en onder dicns leiding geoefend had, wendde 11\] 
slechts zijn eigen gcnie cn de getrouwe waarncming ,del' 11atUUl' totzijn vool'deel 
aan. Tevens ccbtcl' volcleed hij aan zijncn hal'tstogt 0 om te varen door middel 
van eCl1 boeijer, welke bem ten geschenke was gegevcn, ten einde hem van zijn 
opzet, om een zeeman te wordcn, terug te houden. Die boeijer werd zijn lle
veling; hij had welhaast in· kel111is van schepen, vaal'wateren, gronden en zeil
kunst gem wederga, behaalde bij e1ke pl'oef van ,zoogcnaamd admiraatzeiten den 
prijs, en waagc1e metzijn vaarmig gcvaarlijketogten ,terwijl hij bij voorkeur 
het geze]schap van beval'en stuurlieden en erval'en schippers zocht. In 1809, 
toen hij mecle het onderwijs van zijnen leermeester begon te ontwassen, trad hij 

in den eeht met eene doehtcr van 'den Notaris en PrOelll'eur VAN STE~:NBERGEN. 
Deze vrouw, zelve ecne beoefcnaar$ter del' teekenkul1st en van een fijnen en ge, 
oefenden smaak" in den jongen SCHOTEL een ruwen diamant ontwarende, be
pl'Oefde en slaagde er in, dien te slijpen en daar te plaatsen, waar dezelve in 
vollen lnistel' pralen kon. Zij boezemde hem smaak in vom' lektuur ,bragt hem 
met de talenten van dien tijd in kennis, 'en moedigde zijnen schilderarbeid aan door 
dec1neming, mad en goedkeuring. SCHO'tEI.. bestudeercle 11n op zijne tog ten met 
den boeijer niet mee1' bij voorkeur de vaarWatel'en en gronclen, maar de we~rkaat
sing van het licht, de woe1ing del' golven, de ti'1ten van bet bewogen vocht. 
Tot het schilcleren met olievel'w overgaancle, Icicle hij zich daal'Op met zulk een harts~ 
togtelijken ijvcr toe, dat hij reeds in 1818 twee schUdel'ijen te voo)'schijn bragt, 
die elks toejuiching verwierven. Zijn roem als· zeeschilderklom gestadig hooger; 
vrecmdelingen van alle naticn bezochten zijn atelier" Voor den Russischen Czaar, 
den Pl'lJissischen Monarch, onzen gecerhiedigden Koning,f-Iare Majesteit de Koningin 
en de Prinsen van het Koninklijke Huis heeft hij schilderstukken vel'vaardigd. 1'13 
Petersbur,g', IJeri~ln, PClrij.r,'Aken., Hamburg, Londen, ff7eenen, J(oppCtl~ 

ha/jCtl, zelfs te Batavia zijn stukken va11 zijne hand in de huizen del' aanzien1ijken 
te vinden. In zijn atelier, met het pens eel in de hand, trof hem een plotseJinge 
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aanval van beroerte, en in het midden zijncr kunstschatten, omringd door zijne 
waardste panden, bUes hij den laatsten adem uit. Zljne Majesteit, onze Koning, 
die hem tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw, de Akademiel'l van Bee1dende 
Kunsten te Amstt3rdam, Ber1f/1Z, Brusse/, A17twerpetz en Ge12d, die hem tot 
Medelid ben oem den , erkenden, ge1ijk de Vierde Klasse, zijne verdiensten. Daar 
hij naauwelijks 51 jaren oud bezweek, ondervindt de Kunst in hem een des te 

gevoeliger verlies. 

Na het eindigen van dit verslag, vel'zoekt de Voorzitter aan de Administrative 
Kommissie, en aan den Heel' Bibliothekaris, om derzelver rekeningen en vel'ant
woordingen over het afge100pen jaar, met de noodige bescheiden, te willen 

overleggen. 

Hieraan voldaan zijnde, werd door den Vool'zitter eene Kommissie van vijf 
Leden benoemd, om beide rekeningen na te zien, en van hare bevinding nog 
heden aan de Vergadering verslag te doen; zijnde tot die Kommissie vel'zocht: 

uit de Eerste Klasse, de Heeren c. G. C. REINWARDT en J. P. DELPRAT ~ 

" Tweede " de Heel' w. DE CI,ERCQ, 

Derde 
Vierde " 

A. VAN GOUDOEVER, 

J. J. EECKHOUT. 

De Heel' Bibliothekaris liet het overleggen van zijne rekening en verantwoor
ding vergezeld gaan van het vel'slag, wegens de aangekochte of ingekomen 
Boekwerken. Hetzelve was vervat in de volgende bewoordingen: 

Zeer geachte Mede1eden! 

De aanmijne zorg toebetrouwde Bibliotheek des Instituuts heeft in het afge
loopen jaal' belangrijke aanwinsten gedaan. Onder dezelve verdienen in de eerste 
plaats dankbare vermclding de door Leden of Korrcspondentt'n dezer inrigting 

me-
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medegedeelde of ingezonden boekgeschenken, meestal vruchten van eigen letter., 
kundigen of wetenschappelijkel1 arbeid, en dus in meer dan een opzigt aange
naam. \Vaarechter sommigen van hen, uit belangstelling in den aanwas onzer 
boekerij, haar nog bovendien met andere boekwerken wilden verrijken, waren ons 
deze geschenken, als zoo vele blijken dier belangstelling, weinig mindel' weIkom. 
Wijle ons geacht medelid, de Hoogleeraar MOLL, gaf ons van die belangstel. 
ling menig bewijs bij zijn leven, maar hij wilde on8 daarvan ook nog na zijnen 
dood een treffeJijk bewijs achterlaten, door bij uitersten wille te bepalen, dat 
van zijne bibliotheek? die hij wilde, dat na zijn afsterven in de boekerij der 
Utrechtsche Akademie zoude overgaan, aJ1e zoodanige werken, welke zkh reeds 
vroeger aan die boekerij bevonden, tel" verrijking van de bibliotheek des Insti
tuuts zoudcn strekken. Daar Heeren Executeul'en van dien uitersten wil eenigen 
tijd geleden de zaak in dien staat had den gebragt, dat zij zich, met toezending 
aan on8 van eene lijst dier boeken" tot overgave derze1ve aan het Instituut kon
den bereid verklaren, vond het Kommitte vat). Presidenten en Sckretarisscn met de 
Administrative Kommissie goed , aan mij, als Bibliothekaris, den vereerenden last 
op te dragen, om het noodige met Executeuren te regelen, ten eiude onze boe
kerij in bezit van het aan haar gelegateerde geste1d wierd, en ik heb thans het 
genoegen van te kunnen melden, dat alles dienaangaande naar behooren geregeld 
is geworden, en de bibliotheek des Instituuts nog in den loop van deze week 
in het geheele bezit del' voor haar bestemde boeken zijn zal. Ik kan intllsschen 
de lijst derzelve, tevens met de lijst del' andere ingekomen boekge8chenken, over~ 
leggen, Bij het bloote inziel1 der eerstgeme1de zal men zich kUl1nen over$ 
tuigen, dat wij hier eene aanzien1ijke aanwinst gedaan hebben. Men zal zich 
deswege verheugen, maar het zal niet zijn zonder inmengsel van cen pijnlijk 
gevoel, dat een zoo verdienstelijk en VOOI' den bloei dezer Inrigting zoo in aIle 
opzigten zorgend Lid aan haar zoo vroeg door den dood ontvallen is. 

Ook buiten het Instituut gaven in het afgeloopen jaal' velen van hunne belang4 
stelling in hetzelve blijk: Maatschappijen, zooweI als bijzondere personen. In 
de door mij over te leggen lijst is daarvan naauwkeurige aanteekening gedaan. 
Schuldige dank zij daarvool' aan de geeerde inzenders toegebragt. Hooge dank 
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