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b~langrijl\e aannmkingen over llet fchilderen op witte en donkere gronden, 
1l1edegedee\d, door welk~n 'ver4ien!lelijken Letterarbeid, de diepe oordeelkull
de en keurige fmaak van den waardigen overledenen,ook bij de nakome., 
lingfehap , geeerbiedigd zal blijven. . 

Na het ondergaan van zulke gevoclige verliezen, moest der Vierde Klasfe, 
nog fleehts weinige dagen geleden, de ramp. treft'en, welke, fCQoon reeds 
angstvallig te geinoet gczien, ha.ar tbans metdiepen rouw vervult. 
Gij allen verwac:ht , Mijne HeereR 1 dat ik van HULSWIT zal gewagen; van 
HULSWIT, door uidlekend kunstvermogen, juist oordeel, keurigen fmaak 
t!)l deugdzamen Ievenswimdel ons zoo waardig, en dezer In{1;elling ontrukt 
v66r dat zij de rijke vruchten zijner begaafdheid mogt inoogfien. 
, Van der jeugd af tot de Schilderkunst opgeleid, was derzelver beoefe
ning de bronwel zijner vreugd in ,dagen van kalmte ,en voorfpoed, en 
zijne opbeuring, 'vvanneer de rampen .des levens hem ter neder drukten. Van 
«;laar die heerlijke voortbrengfden vall zijnpenfeel., . die ons, als 't ware, 
in de, aangenaam(~e enbevalliglle' landfl:reeken verplaatfel1de, zijn welver
ciienden kunstroem, ook VOOl' volgende tijden en geOachten, zullen beves
'tigen. Tot Lid cler Koninklijke Maatfchappij tot aanmoediging der Schoone 
Kunfl:en te 'Antwerpen,benoemd, werd hem ook bij de oprigting de~ 
Koninklijke Akademie van Beeldel1dc Kunfl:en binnen deze Hoofd!lad, de 
waardigheid vari Onderwijzend ~ Medebefl:uurder bij dezelve opgedragen; 
doch zijne, reeds federt lang,' zoo zeer kwijnende gezondheid, vergunde hem 
niet in deze belangrijke betrekking werkzaam te zijn. Hij overleed op den 
8fl:cn .dezermaand, in den ouderdom van 56 jaren, tot bittere drocfheid 
zijner bloedverwanten en vrienden, en tot groot verlies voor de Schi1der~ 
en Teekenkunst, waarv.an hiJ een uid1:ekel1d beoefenaar en waardig fieraad 
was. 

Behalve deze Leden, verIoor het Inftituut nog hoogstachtingwaardige 
en . verdienftelijke Korrespondenten: en weI de Eerfte, Klasfe den kundigen 
VAN ItEMMELEN te ~S Gravenhage, die in de weldadige ftiehting qer 

Vrou .. 

VI]FTIENDE ALGEMEENE VERGADERING. 

Vrotlwe VAN RENSWOUDE opgevoed, d.ie fl:ichting daarna, door natuur
en wiskundig onderwijs, en het aJgemeendoor de uitgave van zijn natuur", 
ImndiO' Handboek, zoo ijverig als nuttig ten diellst heefcgeftaan. Voorts 
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DE I{RUYFF en den beroemden Hoogleeraar TOLL IUS ; deeerfl:e zoo uit{1;e-
kend door fchrander oordeel en fijll. kunstgevoel, zoo verdienfl:elijk door 
clicht- en letterkundigen arbeid, en zoo beminnelijk door deugdzamen im
borst en deugdzamen wandel. - De laatn:e, weleer de fiel'aad van Leydens 
Hooge School, uitblinkende doo~ onkreukbare trouw, en edele hoedanig
beden, en den Staat en zijne Medeburgers ~ in onderfcheidl!l1e betrekkingen-
1100gst belangrijk. 

be Derde KlaSfe ver1oor, als baren Korrespondent, den edelen VAN 

LEYDEN VAN WESTBARENDRECHT, een man zoo rein in zijne bedoelin
gen, als dienstvaardig ten nutte zijner medemenfchen, dierbaar aan het 
Vaderland, dierbaar aan de Letteren, dierbaar aan zijne tljdgenooten, die 
fieeds dankbaar bem zullen gedenken. 

De Kunllen betreuren l1og, met or.s, betaf(lerven van den verdienfl:e
lijken Plaatfnijder CHARLES CLEMENT BALVAY BERVIC te Parijs, buiten
landseh Geasfocieerden der Vierde Klasfe van het Infl:ituut. Inderdaad -cen 
treffend verlies voor de Graveerkunst. Vestigen wlj het oog op 's Mans 
beerlijke werken, die algemeen als ware meesterfl:ukken in dit yak erkend 
worden, dan zullen wij gaarne bekennen, dat BERVIC den roem der Fran. 
fehen, te dien aanzien, gloderijk heeft 11:aande gebouden. Leerling van den 
berocl11den WILLE" fl:rel(t zijn arbeid wederkeerig tot een treft'elijk voor
beeld aan zoo vele waardige kwekelingell, die thans het loffelijk voetfpoor 
van dezen bunnen uit11:ekenden l11eester volgen, ell den roem onzer nabu'. 
ren, in dit hoogstverdien!lelijk vak, zullen blijven handhaven. 

Het heefthet Infl:ituut 1110gen gebeuren, de opengevallene plaatf1m d001" 
waardige opvolgers vervlIld te z~en. De kellze van dell Heer REUVENS, 

:Korrespondent . van de Derde Klasfe, . tot Li~ dier Klasfe, en van de Bee" 
ren DEN TEX, HUMBERT DE SUPER VILLE en DUCQ, de twee laat,stge. 
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?vcrc : het cfch-ilderen, \01', '~itte ,~n ~ donkere,', igron<ful1 ~ d~t :!Vi'ttcl1t < ~etier 
Iap~~~ti~~9~d,~rvipq~\lg;, z!.\llen,'~l!llr needs belangrijk blijvoo:,;',~ ;; : 
. ;);p,~¥!f,qe '. z~~Ch~<v9qr ,1;Iet~are, fchoon 'bleef den Orijsllard tofiljn 
~i:g~~: by:; zij~e ,gee~tver~qgens,bij het klimmen;d:er jareil,lliets 'vtni 
!lunne~ kracht: Y'e~liez~nde, was hij' nuttig voorallen ~ die hemoriurng'.! 
~€(~; ~erwijl z~ne, ~itgebreide , kennis en belder oordeel, gevoegd bij' 

eelfl' z.achtpn:~n deug4~amen inborst, 'h~'m de, acbting .en:liefdevllh al.: 
~e'n, die hem kendel},'Ve,r~iervell;, en zijn verfcbeiden (fchoon 'iIi liOO~l 
ge~; ouderdom ,) algeJiIleeJl; d~den betreuten. - ' • '; , 
: E,n wa~,zal ,ile ze,ggen vall ~mzen aULSWIT, dien edelen ~ fijn gev6&.: 
tiger. ,:J{U1:l:llena~r, ~ie. he~ JcJ~,'O'Oll; .x~)'ba.nd, tusfchen echteKtmSt eli reln:e' 
zeden ~et zijn voorbeeld op het heerlijkst ten toon fpreidde? Zijne' op',,; 
l~id;in~.en zijn l~vensloophebben. Z'eker: niets,buitengewodns {:ttraar: 
de ~al1 :~elv~, zJjn kuns~rbeid, '~ljn'.,fmaak ,enzijn oordeel'~ z'oudeh' 
ceueopzettemke. Lroffpraak wa~rdig ~ijn.",·, :,,!. ;,:,;' 

',ll~~r )~r',Ste4~ . g~boren)n den, jare'1766,: werti ;h15" vtoeg tot' de 
.'S~hil4~r~llnstop'gele~d ;.ge110ot,:: het olldenvijs: van den" 'ouden,' ha'ditti 
'h~tid Y~.n ,diensZpQn, den ,thans leVj:!ndell~achtingwaardigeii p. nA:it": 
~IERS; laterop zic~ zelven f1:a;l/.I).dej j nam by: t0t :zijnbell~ah een' ::Be .. 
bangfelfabrijl~,:doch ,liet die ve,rvolge)1~ varen, en' verltreet;'eeri~ kleinen 
post bilpeij, Ontvang;d~r>Cem.eene Middelen. ;', 

, Hoez.eer ,'hem, ~aa~:bijnog tijd tet ftudie in zijne geliefkoosde Kuns't " 
overbleef, .~aren: eebter de wcrkzaamheden 'daata:afiVel'Rnodht~i'i~ -
~rijdig ~llet zijne geaa~dbeid, om dien" te beliouden. 'Dij zijn penfed ' 
den ,handel. }!:1,. ~lln,st voegende, nlOgt. hij zich,' in' zijnen kring, ~en 
ruiin' b~naan verwerven, ,en zi~b. meer "en. meerin' ziJne Kunst volma~ 
ien.Derzelver beoefening was zijne .lust envrellgd indagen van voor~ 
~poe,d, zijn troost bij .de rampen en we~e(Waal'digheden des'le'vens. 
Niet ,z~ch zel;ven, noeh eigen fucmzo~kende.~' maar dat'volkomerie , ~ , 

, • ,I, I ;'.., freeds' 
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( 45 ) 
,,fteedJ:vo~rc oogen h:ouoende', ~;w3arvan" zijneziel' door:dllongE!1,1 ~wa$t,;eu; 
dat bij blj de befchouwing der Natuur ontwaarde, ge.tuigen zijne tate'!, 
teelen: yaW die ,ohie 'c Q'Vereenfiemll1ing' em<aeirv:6udigheiq:,: welke ,lIille., ba .. 

"J re ·gewrot·h.ten kenme.riten. !t t: l t·· L"',!'.:i l: iL ~ , ~'.:,.,~' <~.} 

. En de·ie taf'ereelen, liebt gljze nietaltijd'1'bCt~diepen eetbied b;~wonde'A1: 
Waart gij geene ,get\!igen,,;bilden oo,rlan.gs.gehouden; Verkoop c.aijn,et: 
nagelatene Teekeni:ngen, hOe:deiruwlle,en onvolkomenlle. (chets:"da~,:?feli4~ 
Djn, gevo(Jbaanden, dag legde;? Zaa'gt; rgij'l111e.t in,deS.childexjl\l~k!i!n, ~ui 
zyue hiXnd' fii!!th'ad: kunnen voltooijen ,;Wat; hij:baft, wi11en l,}~tdl1uJe~911l 
Te regt heklagenswitardig is'1het ,dateene:o.ngefteldheid' en; :v:e(~,\~Jc." 
king in de hand"" hem de tweeJaad1:e jal'en ,:verh'p.derd.;hebhel1 ,:.j~t$' ,ya\); 
aal1belang' te werken, waardool' wij ons over het gemis van zoo, V:el~ 
meesterlhikken"moetenheklagem. . ".. ;' ,:~; '~:;",'.. " 
: ,Intllsfchen ~i 'verliest de K ll'l1st in hem een fietaadi~ '.;verliez.en ,tie 'llleesten 
6nzer: eenetl'Vriend, ,bij, . jong~ Kunllenaarst die' ,U(bnder~ijne < leidblg: 

- zoudt hebben willen volmaken, gij verliest nog; mter,,-~;Aa.n h~lL 
hoofd van eene del' Afdeelingen van Onderwijs bij tie Koninldijke 
Akademi'e geplaatst jioude"bij:,: :jojst ,,:datgene , \toot' : U .: ,gew.cest ' 
zljri" Wat- ;hi]'hoo:':JIlO"eteil zijn. i :.llJijhad' met U' d~Natu.ur 'dQ.Qr~ 
wandelcL:; hij ,11adflU>.dQen~opmerken, ah:de praeh1;.;.die zij:, bijdelihoogft~ 
eenvoudigheid ten<:tO€itl,J'pre'i:dfi: ~ mogt hijUatbij enn:le : groote::mees~ 
tets ,.hebben doen vertoeven, de Natuul',. cen ham- alleen, 'had bijU t0t 
voot-b'eelcl' aangewezen. Te re,gt dus,b'etreurt die lni'igting),'voQl'; 'we-lIte 
hlj zoo vee! wilde, maar, door langdurige ongelleldheieJ;, ;'zoo .'W~injg 
heeft kunnen do en , met deze, die menigmaal zijne hulp mogt onder-
vipden, den waardigen, den indedaad voor1rreffelijkenMan~' c.. .;,', 

Doch, zullen wijaUeen om hem treuren? Neen!' Trachten 'wij 
zijne voetllappen naar te volgen, zoeken wij het verband tusfchen hee , 
ware, fchoone en goede, tusfchen Kunst en deugd, onder ens aan te 
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kweekew; "di~ voorzeker tal :de; waardlgQe .v~reeting 2ijner llagedachte~ 
Jri$i i<2iJu., ;,,' ; 
.!Gedeeltelijk. zijn Be hierdoor opengevallel1e. plaatfen, door.:ni~.uwe 

benoemingen, met's Konings goedkeuring hekrachtigd, vervuld ge .. 
~Q1den;:en. mogen wij van d-e RUnde, iJvet en bereidwiUigbeid van de 
1'i~er~l tcN01.r:J3.ER T' D:ESUPERVILLE ~ DUCQ ,en DEN TEK. verwacbten, dat. 
~6\.~iJ;~.n&:d~: afgefrorvemm. nie1i<doenvergeten~ zij de~elver gemis 
Ztdlen::v~rZ'abhteil:.en :..drageUjker· malten~~ R.eeds he~ft de eerfJ;e ons de 
VrtwI1ttln' . van , zijn ;genie ,aangeboden; en ;ons;rdieV'erder tQegezegd.~ 
Aiinde lUst j dei' beide anderen" 'om ·t0C,het (ioe! ~le:zer Infielling: mede 
te weiken ~ ktinrten .-wih; na 'h\~Qne, ongeveil).sde betuiging "n.iet. t,wij·. 
felell.( , 

Mij zoude nu nog overig blij~ U de nieuwe Prijsvraag det Klasfe· 
lbije.te ~deelen.;··V9braf tchter zal de uitfpraak over de ingekomene 
StUll::kth " 'C>.p 'de' (PrlJsvragen . van 18io:; dieneltte gefchieden:; waartoe 
d¢ze ;Z-itting tevensr be.ftemd is. ' 

;, De i V oclnittel'~' als ~u;h.et ~obrdi. opvattende, verzocht, dat ter na .. 
dert·~ .. bev:es;tiglng~) van het beGt>tene op de buitengewoneVergadering, 
V'lift'denAofien dezer,;.de rappbrten: zoaden gel.e~enword~n, welke 
dO'o.r :ueverfchilh:D.de 1\.Plbmisfien 'op de .'iJigek!ome.ne:~P:renten., gecJong~n 
liebbfenllennt Otiri' uitgeloofden. prijs.in· het'vak,der GraV'eerkuu$t, aIs 
{jo} dat -ovel'.de"ingezondene Sfukk'ell ihliet yak d-er Scbilded,"ijnst 
wkl'enuitgebragt. .. 

De Heer V:&.U'l';iEOa' 'laS". daarop lict volgend rapporl:: 
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