
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 l6dcn September 1850 stierf de verdienstelijke kunst-

schilder CHAlU~ES VAN llEVEREN, sodort kort eerst tot Correspon
dent 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 Cor

respondent. Hoe aangenaam zou het onder andere omstalldig

heden 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 belang

rijke bijdragen tot de kennis onzel' Instelling geleverd, waaruit 
me de de geschiedenis een oordeel zal kunnen putten. Bijzoll

dere erkentenis hreng ik, namens het geheele Instituut, aan U, 
hooggeachte w. vnOLIK, die als Algemeene Secretal'is uwe on
vermoeide 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 druk

loouen 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 

9* 

MarliseR
Highlight




