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treuren. Het reeds vermeld afflel'ven van den I-leer SCHRODER, die het 

Lidmaatfchap van de Eerfl:e Klasfe met dat van de Derde vel'eenigde, 
heeft de Derde Klasfe van dar voorregt vel'H:oken. Zij verloor daar
enboven eenen Geasf'ocieerde en eenen Correspondent, door het over
Jijden van GUSTAAF I-IUGO (over!. 15 Sept. 1844) en van HENDRIK 
VAN ROYEN (gell:. 16 Julij 1844), twee grijsaards, meer verfchil
lend nog in geaardheid en verdienf1:en, dan in Iandaard en maatf'chap~ 
peUjke betrekking, en toch, beide blakende van ijver voor al wat goed 
en fchoon is. Aan beiden heeft de Secretaris del' Klasfe, waartoe zij be
hOOl'den, op gisteren de regtmatigf1:e hulde toegebragt. Ik eerbiedig met 
hem in HUGO, den Stichter eener Regtsgeleerde School, die van onberekenm 

baren invloed op de ontwikkeling del' regtswetenfchap geweest is en nog 
is, en het geeft mij een weemoedig genoegen, met hem, den naam van 
HUGO te vermelden, die, ol1ze vriendfchap en gemeenfchappelijke werk·· 
zaamheid kennencle, ons zoo gaarne te zamen noemde. Met VAN ROYEN 
verbond mij de band des bloeds en del' dankbaarheid, doch als Voorzitter 
des Inf1:ituuts voegt het mij van mijnen rOLlW te zwijgen, en VAN ROVEN, 
bevorderaar en beoefenaar del' Letteren, is herdacht. 

Nog blijft mij het verlies del' Vierde Klasfe! Neen! Nog blijft mij een 
verlies te vermelden, hetwelk meer dan eenig ander het geheele Inf1:ituut 
betl'eft. 

Gij gevoelt, Medeledel1! dat ik het afflerven herdenk van JACOB DE: VOS 
WILI,EMSZ., finds meer dan dertig jaren ten' del' werkzaamfl:e Leden; 
fInds bijna zooveel djd Secretaris del' Klasfe, die, in hem, den fmaakvol
len kenner en beoefenaar, den ijvel'igen voorfl:ander del' kunst, de ziel en 
het leven harer bijeenkomH:en, verloor. Ik moet van bern meer opzette· 
lijk fpreken, omdat hij tot geene del' beide Klasfen behoorde, die gisteren 
of morgen hare Openbare Zitting houden, en ik doe het gaarne; want 
van hem re fpreken, is te doen zien, hoe men naal' het betere moet blij
ven fl:reven, offchoon men het volmaakte nooit bereiken zal. 

JACOB DE VOS WII~LEMSZ. was geboren op 5 December 1774. Hij 
ge-
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genoot geene zoogenaamd geleerde opvoeding, want hij was voor den 
handelf1:and befl:emd; doch hij bezocht de Latijniche Scholen dezer Had, 
en werd daar bekend gemaakt met de oude Schrijvers, welke hijfedert 
als de vrienden zijner jeugd fl:eeds bleef hoogachten en liefhebben, Geene 
handelszaken, aan welke hij juist op zijnen zestienden verjaardag wenl 
toegewijd, . deden hem zijnen CICERO en I-IORA nus vergeten, en hoe ge
reedelijk bragt hij zijne achting voor de oude I,etterkunde op derzelver 
heoefenaars over! Vreemde Talen fpraken weinigen zoo gemakkelijk als 
bij, en de voortbrengf'elen del' Franfche, Duitfche en Engelfche Letter· 
kunde bragten het hunne bij, om zijnen geest die eigenaardige levendigheid 
bij te zetren, welke hem in zijne jeugd een' hartstogtelijken voorfl:ander en 
beoefenaar maaktc del' Toonkul1st, en tot een' del' ijverigste Leden van het 
Haarlemsch Genootfchap, onder den 11aam van Democriet. Op meet' ge
vorderden leeftijd bragt die frischheid van geest het hare bij, om hem dat 
jeugdig voorkomen re geven, hetwelk hem VOOl' den oudfien broeder zij
ner zonen deed aanzien. Het was die fmaak voor de Letteren, op de 
kennis del' oude Letterkunde gegrond, welke aan aUes, wat DE vos fchreef 
of ijJrak, eenen behageJijken VOl'm, eene aallgename Ideur, eene (als ik 

die uitdrukking bezigen mag) klasJieke eenvoudigheid of helderheid bijzette. 
DE vos bragt dien klasfieken zin over op zijne befchollwing van de 

Kunfien, en op zijne beoordeeling van hare voortbrengf'elen. 
Vandaar dat hij de teekenkunst, waarop hij zich reeds als knaap met 

ijvel' had toegelegd, en waarin zijne verdienfien, ten jare 180 I, vall wege 
de Maatfchappij Felix Meritis, door de toekenning del' Zilveren Medaille 
waren erkend geworden, fl:eeds als de eerfie onder de Beeldende Kunll:en 
bleef bef'chouwen, en dat hij vooral die Schilderfchool op den hoogll:en 
prijs fielde, waarbij de teekenpen boven het penfeel werd gewaardeerd. 
Het is zoo, de voorkeur, die hij in dit opzigt fomtijds aan vreemden bo
ven landgenooten moest toekennen, was dezen niet altijd even aangenaam ; 
maar DE vos fprak op grond van zijne overtuiging, en h~i was altijd ge
reed, met het potlood in de hand, reden van zijn afkeurend oordeel te 
geven, en, in weinige maar fiks en krachtig tel' neder gefl:elde trek ken , 
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aan te toonen ~ waal' en in wat opzigt de kunftenaar gedwaald had. Geene 
keur van !clemen, gcene bevallige verdeeling van licht en bruin /(011 bij 
DE vos gocdmakcl1, wat aan de j uistheid der teekening ontbrak. Dat 
de man, die z66 dacht, de beeldhouw kunst en het graveel'flift op hoo~ 
gen prijs HeIde, dat hij eenen uffchuw had van a1 wat, als bloot werk~ 
tuigelijk, den edelen naani van kutJSt onwaardig was, behoeft naauwelijks 
ge;;;egd te worden. 

De kUl1stzin, die DE vos in zoo hooge mate onderfcheidde, maakte 
het onmogeJijk, dat hij zijnen vurigen geest bij de beeldende kunl1:en be~ 

paalde. Ook de muziek vond in hem eenen oeminnaar en kenner. Ook 
bij haar firekte hem zljne klasfieke geest tot rigtfnoer. Het was niet bet 
te boven komen van moeijeltikheden, wat hij in de nitvoering, nocll het 
ten toon fpreicien van diepzinnige muzikale geleerdbeid, wat bij in de 
compofitie bijzonder onderfcheidde. Het liefelijke en aa11gename, het na% 
tuurlijke en lJevallige, het kracbtvolle en vel'bevene, fprak ook in de too
ne11 del' muziek tot zijnelJ zuiveren en heldcren geest. 

Z66 fchakelden zich de verfchillcnde talcnten van den voortreffelijken 
DE vos aancen, om eenen keten te vormen, die, al wat goed en fchoon 
is, om vatte. Is het wonder, dat een man als hij, achtervo]gens Lid van 
cen aantlll gcleerde GCl1ootfchappen, Lid en Vice-Prefident van de Aca
demic van Bceldcnde Kunllen, reeds in 1813 tot Lid onzer Vierde Klasfe 
gekozen, en al fpoedig tot haren vasten Seerctaris werd aangefteld? DE 
vos werd tocn recds begroct (*) "als een man van den besten wil en 
de uitgebreidHe kCl1nis;" ais "de ware ophouder van eenen l1:arn, die-
toen reeds - mec!' dan cene halve eeuw aan geleerdheid en fraaije klln~ 

Hen was toegewijd." Gij weet het, Medeleden! Gij weet het inzonder
beiel., Leden van de Viel'el.e Klasfe! DE vos heeft die verwachting niet 
teleurgefleld: hij, die ook in de Klasfe ~ zoo hij het volmaakte niet be· 
reiktc, rusteloos en onvermoeid, gedmende eenen mcnfchenleeftijd, naar 

het 

(*) Dc aange haaldc woordcn zijn van den I-leer c. APOSTOOL, uitgefprokclI tel' Zevcnue 
Algcllleenc VCl'gadcl'ing, vo)gcns duul'van opgemaakt Proces-Veroaa!, oJ. 38. 

15 

het betere bleef tl'achten, Eerlijk van hart, open van karakter, bezield 
met de vurigfie liefde voor de kllnst , wist hij op te wekken, aan te {po
ren, te waarfch u wen, te bell:raffen; want hij tl'ad niet terng, waar, naar 
zijne overtniging, het belang del' kunst op het fpel £tond en, hoe gereed 
ook zi]"n o"evoelen vom welgegronde tegenfpraak op te geven, dan kendc _ b 

h~j geen plooijen met de waarheid, geen wijken VOOl' gezag en magtf"preuk. 
DE vos was een goed bmger, een verflandig vader. Hij was ook een 

hartelijk vriend. Gij herinnert het U, hoe het plotf"eling afl1:erven van 
zijnen Vriend, onzen onvergetelijken w. DE CLERCQ, weinige weken VOOI' 

Ol1ze laatl1:e Algemeene Vergadering, hem getroffen had. Belaas! Hij 
overleefde hem l1echts weinige maanden. Hij overleed op den 23l1:en Julij 
des vorigen jaars. Hij beeft naar het betere getracht 5 en bereilae de 

kust? waal' hij de Volmaaktheid kent! 

Ik heb de gewigtigf1:e bijzonderheden van het vool'gevallene, federt de 
jongl1:e Algemeene Vergadering, voor zooverre zij het geheele Inf1:ituut 
hetreffen, vermeld. Welke de verhlijdende uitflag geweest is del' Prijs~ 

uitloving, ingevolge het Legaat van wijlen ons Medelid Mr. JACOB HEN

DRTK BOEUFFT, is U, nit het daarvan, op gisteren, tel' Openbare Vel'-

g'uderino- uito-ebraot Vel'fiag, gehleken. Het is eene bemoedigende gedachte, 
, tJ b b 

dien llitl1ag reeds bij eene eerf1:e Prijsnitfchrijving te mogen vel'melden. 
Mogt het gegeven voorbeeld van giften en makingen, ten hehoeve des 

Inf1:ituuts, tot het hereiken van l1uttige en de eere des Vaderlul1ds bevor
derlijke oogmerken, onder de Leden des Il1ftitllUtS of daal'buiten, navol· 
ging vinden, en wij, ook langs dezen weg, worden in l1:aat ge£teld naal' 
het betere te tl'achten! 

Van deszelfs Koninklijken Befchermer, van's Konings Minister VOOl' 

de Binnenlancliche Zaken, van a1le gevestigde Overheden en Collegien, 
ondervond het Inl1:ituut, waar het pas gaf, de meeste hlijken van belang
Helling en aehting. Van's Konings gunst zal ook het Verflag van den 
{hat OHzer geldmidclelen, en van de verhoogde belangftelling in het .10-

Ill· 


