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JlillJNR IhEHEN! VlmL GEACHTE IliEDELEOF:N, Eli GIJ ALLEN, OIll 

m:ZE OPENBAl\E ZlTTlNG MET UVI'E TEGENVI'OOl\DIGlIElD VEl\EEl\T, 

ZEER GEVI'ENSClITE IloOROERS! 

De tijd is wedel' daar, waarop, volgens §i 34 van het RegIe." 

ment van het Koninldijk-Nederlandsche Instituut, de Vierde 

Klasse openlijk rekenschap hehoort af te leggen van hare werk

zaamheden ,gedurende het jongst verloopen tweejarig tijdvak. 

Was het Reglement niet daar, luidde de hepaling er van op 

dit punt niet gehiedend, ware het alzoo aan de vrije keuze de~ 
Klasse zelve overgelalen, ik twijfCl zeer, of zij, in de tegcn-. 

woordige omstandigheden, waarin deze gcheele Instelling ver

lwert, tot het op de gewone wtize houden van eene opellbare 

Zittillg zon hehhen })e810ten. -Welke gevoe1ens loch zal de Klasse 

hij deze gclegenhcid andel's to kCllnell gevcn dan die van lecd

wezen over de ollzekere toekomst, die haar hedreigt. Nog, weI 

is waar, kmmen wij op de Koninklijke wclwillendheid reke

nen, en vertrouWCll, dnt ook VOOl' het vervolg: een zijner waar-

dig hestaan aan het Instituut Z:J l mogen verzekercl zijn; maar 

hoezeer het eindhcsluit, omtrent deze K.oninklijke IllsteHing te ne-. 

men, BOg geenszins hekend is, zoo mag men zich niet ontveiu

zen, dat de enarillg del' jOllgslc t~iden weinig goeds schijnt I.e 

voorspellen. 

Voor twee jaren schctste de geachte Voorzitter, die toen de 

leiding had del' openbare Zitting, den ongunstigen invloed, 

dien lOen reeds aallvankelijk de' staatkundige woeliugen ell om

wen~elillgen, welke destijds nog :Jail de onIc van den dag waren, 

hadden of gehad hadden op den hloei en de heoefcning del' schoone 

kunsten. Gelttkkig hehhen do tweo jaren tijds, welke scdert 

verloopell zijn, over het algemeeu nict zoo gelled ongelukkige 

slotsommen voor de beoefelling del' lmnst opgeloverd, als tocn 

te vreezen was. Gelukldg heeH het hers tel yan rust en ordo 

elders, heeft het behond <iaarvan in nns VaderIand geIegenheid 
gegeven 

heid in 

stelijkc 

tot het ontwikkden Tan een' ~ivcr en cene werkzaam

, dio tot hoogst verdiCll-· 
de Zining 

T 
del' Vierde Klasse zal, naal' wij vertrouwen, daarvan hoogst 

verhlijdemle bewijzen opleveren. De aanschouwing del' hier 

voor uw oog tentoongestelde kunstwerken kan daarvan reeds 

overtuigen. Het is onder in dit opzigt voorzeker gunstige voar

Ultzlgten, dat de Vierde Klasse ten huidigen dage reken

schap zal gevcn van hare werkzaamhcden en van hare pogingen 

om del' kunst ten diellstc to staan. 
Doch vooraf roept mij de pligt om eenige hulde te hewijzen 

aan de nagcdachtenis van zoovelen als, gedul'cnde dit tijdver

loop, de Klasse zich door den doad he eft ontrukt gezien nit 

hare Leden, Geassocj(~enlen en Correspondenten. 
Uit de rij del' Leden mist zij de Heeren, ALDER'I'lJS 11llOND-'

GEESCt' , WILLllM lIllNDRIK SCllMID't' en DAVID PIElu\E HUMBEI\'l' DE SU

PERVILLE. 

BRONl1(}],;m;'l' leefde in deze stad in OilS middep. Met den 

verdienstelijkeu J!'ERDINAND DOL vermaagschapt, hehoorde hij lOt 

een oud en deftig Hollandsch geslacht, aan hetwelk, sedert de 

17J " eeuw, knIlsthekwaamheid en als eigen waren. 

:Reeds vrocg openhaarde zlch in ouzen 1UIONDGEES'r de zucht. 

'1'001' de hl'uve 1ce1'meester en later vertrouwde 

vriend, P. G. VAN os, schreden op hct del' kunst. 

Uitstekende gelegenheden viden hem op onderscheidcn tijden te 

heurt, om lumstwel'kcn to zicn en te slaan. De 

aanzielllijkste kahinetten hie1' tel' swac, ook die, welke sedert 

verkoeht of verdeeld, en dns 

'1'001' hem opou. De reeds 

zicnlijk nit, door reizoll in 
welke hij mode yooral wist tot uithreidillg 

kumligheden in het vak d.()l' kUllst. Hij won1 alzoo 001.. 

mcer eu meer hekend met de mecsterstukken del' huilenlandsche 

sellildcI'sellOlcn. 

Steeds hleveu cchwr de 

van ouzen REllIIlHANlJ'l' de 

z\jne meer bijzorHlel'e studio, en 

de meesLCrs, venne1d in CCl'ste 

• door IMflTSCH, en 

Yool'werpC[l 

en prenten 

uitmaken van 

zieh voegden die van 

vijf deden van den Pidlltre-· 

taliaw'll 
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meeslers; welke kennis hij nog aanzicnlijk wist te vel'meerde

ren door de hezorging del' veiling van onderscheidene belangrijke 

prelltkahinetten, welke aan hem was toehetrouwd. 

BRONDGEES'I' was hij dOlt aUes zeif kunstbeoefcmaar. Eerst be.:.. 

paaIde hij :zich tot het landschap-schilderen; later waren het 0011. 

Slroom- en riviergeziglen, in wier voorstelling hij werkelijk ho

ven velen uitmuntte. BRONDGEES'l' was dus, in den volsten zin 

des woords, ervaren kellner en gelukkig beoefenaar del' kunst. 

1.id del' Viel'de Klasse was hij reeds sedere 12 November 1816; 
hij werd haar door den dood ontrukt op 30 JuIij des vorigell 
jaars. 

DAVID PIEHRE HUl\lBEn'l' DE SUl'ERVILLE, in 1'770, ill'S Gnwen-

gehoren, was reeds vroeg alclaar met beoefenaars en vo1'

corders del' schoonc kUllstell in aanrakinf; gekomen. Bij had 

zieh eehter LeVCllS vlijtig ill dc kenllis del' oude talcn geoefel1lL 

Eelle reis naal' , in 17HO, had zijnell ijver va or de 
heoefl:lling del' heeklcllde lmnsten HOg meer aangcvuurd. JareH 

lallg vertoefde hij te Rome. In de wijzc 'ian kunstbcoefening, 

die hij zich cigen had gemaakt, had hij veel van dell Flo
rentijnschen schilder en houwmeesLer del' 14"0 eeuw, GIO'l''l'O, 

weshal ve llij door de Italiaansche lnmslenaars zehe GlO'l"rlNO, 

of i l l'ijiil'il/({to GrOT'l'O gelJoemd werd, en h~j dezen naam tOL 

zijue voornamen toevoegde, zoo als hij dien ook hestendig tot 

zijuen dood mede heeft hlijven voeren. In het Vaderland tcrug

gekeerd gaf hij velen les in dc teekellkunst. Daarhij voegde 

hij vcle wetenschappclijke nasporiugen, met name del' Kantiaan

selle Wijshegecrte. In H1l5 werd hij hebst mct het toezigt 

over de gipscn afgietsels van gedenkstukken van oude kUIlst, die 
te Leiril'll. geplaatst werden. 

Zijll hoofdwerk: ) Essai sur iI's illcolUiWollllels dalls 

i' ," word door don kunstkeurigcn en ol1vergelol ijkeu Secr~laris 
del' Klassc J. DE YOS WZ., in 1824, eene verdieude hulde toegc

bragt, ell dat wel in deze/fde ziLtiug, waarin llUMREIlT de 
spreekhclll't vervulde door zijllC voordr[lgt over delt yaticllan

schell "~pollo. Vele zijn o\erigens de hcwijzCll ncr werhaam-

heid, iu d(' in~1l del' Ktassc vlJorhnndi'l! l iJI ck OpcuJxm: 

.~ 

I 

'liltingen vel'meld, on onder anderen opgesomd in de nitgegeven 

» Besehouwingen over den WCl'kkring van het Koninklijk-Neder

landsche Instituut," Oetohe1' 1849, hI. 40 en 4:3. ~ Kunstvoort

hrengselen vall zijne hand in olieycrw zijn zcldzaam: teckeningen 

waren zijn hoofdwerk. Hij ontwicrp met zijn levendig genie groot

sehe voorstellingen en werkte die met era yon of O. 1. inkt op. 

Doorgaans hestonden zijne groepen nit weinige personen, soms 

ui t cene enkele, en lieten vee! te denken over. Tafereelen nit 

de Heilige Schrift hcldeeden daaronder eene voorname plaats. 

Onder de gewijde schriftcn las hij met groote yoorliefcle het boek 

JOB, hetwelk alzoo met meer andere werken het onderwerp uit

maakte van vele zijner hespiegelingen. Het bewijs daarvan he

vat thans onze lnstituutshoekerij, waal' men, volgens zijnol1 

nitersten wil, vereenigd aantrcft, al wat in zijnc nalatensehap 

hetrekking had LOt het hoek JOR, AESCHYLUS' treurspelen, LUCRE

TIUS, de I'el'lfm lwillra, llAN'l'E, clijJilllL Commedia, VONDEL'S treu1'

spelen, MIL'fON, Paradise lost, MON'rAIGNE, Essuis, KANT'S sehriftcn 

ell de vier E"[(Jtgelii;ll, met nog eenige verdere stukkcn en 

plaatwerken, door hem eigenhandig gekemnerkt als tot dit 1e

gaat hehoorcnde. Ouze hoekerij hevat aldus eene merk waardige 

verzamelillg del' letterlmndige voortbrellgselen, dic de hijzollderc 

voorwel'pen uitrnaakten zijner overdenkingen. Hij overleed te 

Leidell, D Januarij 184D, in den ouderdorn vall 78~ jaar. 

"\IVILLEM llENDRIK SCHMIDT, Imnstschilder te , werd eerst 

in detl. verleden jare vcrmeld ouder de llieuw verkozen Leden, 

en wcrkelijk hij was eerst 8 Mei 1848 henoemd, toen hij 1 Junij 

1840 wedel' aan dc Klasse door den dood werd onlnomen. 

Geboren te Botterr!am ill den jare 1800, vonnde bij groolen

deds door eigen ijver zich zelven voor de kunst. Tot het ge

schicdkulldige genre, hinllenhuizcll en portretten, haddell de 

mceste onderwerpcn, welke hij met zijll penseel yoorsteldc, he

trekking. Eene be1allgrijke lmnslrcis, ill 1840 (naal' ik ween) 

ol1dernornell, sll'ekle zcer om gezigleinder in het. v[lk del' 

kUHSl aatlIHcrkelijk uit te hreidcn. V dCll uwer zullca met mij 

nog eeulge aaugenarne herlluleringeJl. 

,oorti)!:cllgsei,,'n , 

bchoudeu hehhcn vau 
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