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en roem hebben in de menfchelijke fchatting eene onhel'l'oepelijke bepaling 
verkregen; hoe grooter het ondervonden verlies is, des te meer gevoelt 
de Maatfchappij hetzelve en ihart met weemoed op het door hen ge~ 

geven voorbeeld. Velen, ook ons is dit nagelaten, Mijne Heeren, dat wij, 
aangevuurd door het aandenken aan de voortreffelijkfie mannen ~ die wij 
in verfchillende vakken gedurende de laatf1:e jaren verI oren , fieeds trach
ten hunne voetf!:appen te volgen, al is het dan ook van vel're, \iVeten~ 

ichappen en Kllnf!:en op te vatten, waal' zij dezelve bij hunnen dood 
aan ons overlieten en ware verlichting en befchaving weinige of meerrn 

dere fchreden te doen vooruitgaan. Hoe flaauw dan ook, moge de korte 
vermelding h unner verdienfien, die ik de eel' zal heb ben U voor te dra
gen, dit doel eenigermate bereiken. Uwe in{chikkelijkheid zal echter 
van mij niet vergen, dat ik hier in eene vergelijkende waal'dering hunner 
verdienfien zoude trec1en, of eene juiste en ool'deelkundige opfomming 
derzelve aan U zoude voordragen. Deze eisch zoude te wijd omvattend, 
te veel uiteen loopend zijn voor den menfchelijken geest. Ik acht mij 
dus uwe toetlemming voor fiilzwijgend verkl'egen, en wensch mij te be· 
palen bij die korte trekken, die ik meende voor U het belangrUkfte te 

zijn l en, mij mindcrbindende aan de gewoonlijk gevoJgde rangorde, U 
eerst te herinnel'en aan ARNOLD HERMAN LUDWIG HEEREN en AUGUSTIN 

PYRAlYIE DECANDOLLE, Geasfocieerden del' Del'de en del' Eerfl:e Klasfe, die 
zich door hunne wereldberoemde Gefchriften een wel verkregen roem 
verwierven, en vel'volgens aan diegenen onzer verdienfielijke Medeleden, 
die in hunnc f1:and en betrekkingen voorzeker zoo veel nut fiichteden, 
als hun werkkring gedoogde, doch derzelver grcnzen mindel' zagcn 
uitbl'eiden. 

Met huivering, Gij gevoelt zulks, Mijne Heeren, ontglipten mij beide 
deze namen. Diep doordl'ongen van hUl1ne hooge. bekwaamheden, doch 
weinig berekend om dezelve naar waarde te vermelden, is het alleen de 
op mij l'llstende pligt, die mij eene poging doet aanwenden, om hun 
aandenken in .lJwe tegenwoordigheid te verlevendigen. HEEREN, gebo. 
ren bij Bremen, vedict in negemienjarigen ouderdom die fiad, ten einde zich 
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te Catting"en aan de geleerde fl:udien te wijden. Het ovel'ige zijns levens 
bleef hij in die plaats met del' woon gevestigd, en werd zijn verblijf 
aldaar alleen afgebrokell VOOl' kOl'tel' of langeI' tijdsbefiek, in verpozil1gs~ 
rei zen of geleerde onderzoekingen doorgebragt. Eerst buitengewool1, 
later gewoon Hoogleeraar aan Cattingetz's bel'oemde Hoogefchool, arbeid
de hij meer dan 50 jal'en tel' bevordering van derzelvel' bloei; was bij een 
del' fieraden van den roemrijkfien tijd dier Univerfiteit, wier invloed op 
Duitschland en Europa van zoo veel gewigt was in onze zoo treurige, 
doch voor de \iV ereldgefchiedenis zoo hoogst belangrijke, negentiende 
Eeuw. Aanvankelijk zich aan de Philologie wijdende,' {heIne hij zijnen 
werkkring uit tot het geheele gebied del' Gefchiedenis, en zijnc wijze 
van behandeling derzelve deed een tot dusverre ongekend licht over vele 
gedeelten derzelve opgaan. Zijne Ueen tiber die Politik, den Verkehr 5 

und den Handel der vomehmflen Volker der alten Welt, vel'fchaftcn hem 
al fpoedig eenen welverdienden, alom verbl'eiden roem, en vestigden de 
aJgemcene opmerkzaamheid hoe langs zoo meel' op hem. De fl:ijl van 
dit \iVerk is duideIijk en gemakkelijk, eene gelukkige leiding van gedach
ten hecl'scht in hetzelve, en geheel deze vool'fielling del' vl'oegel'c Maat
fchappij is vol verhevenheid en leven. HoogeI' wel'd zijn naam opgc
voerd door de bekJ'ooning van zijn vVerk over de f{ruistogten door bet 
Franfche Infiituut, in welken wedfirijd h~j eenen DE CI-IOISEUL n' AILLE

COUR T tot mededingel' had, en den uitgeloofden Prijs welligt nit NatioM 
nale partijdigheid moest deelcn; De bekende VILLERS bragt dezen zijnen 
arbeid in het Fransch over, ten einde hetzelve tel' mededinging zoude toe
gelaten worden, en onthield zich van hetzelfde onderwerp te behandelen 
nit erkentenis, dat HEEREN, bij eene vroegel'e Prijsuitfchrijving, zich 
te zijnen gevalle van den kamp had onthouden. Later bevestigden de 
Cefchichte der Staaten des L1!terthums, Handbuch der Ge/chichte des Europ. 
Staatemystems tmd seimr C%nien, Biographien en veelvuldige overige 
\iVerken, zijne vennaardheid, en bewezen, dat zijne onvermoeide werk. 
zaamheid, ook in meer gevol'derdell ouderdom, bleef voortduren. Zijne 
Voorlezingen, dic telken jare op nieuw eene talrijke fchare vonden van 
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be1angf1:ellende Toehoordel's, fehonken hem eenen gewenschten invloed 
op de Academie-burgers, en hebben krachtig het hunne bijgedl'agen, om 
zijne verlichte inzigten in Gefchiedkunde en Oudheden te verfpreiden, en 
hunnen gezegenden invloed op de Maatfchappij in het algemeen uit te 
oefenen. Na eenen langen en rustigen ouderdom heeft hij VOOl' weinige 
maanden te Gotti12gen den tol 'del' Natum betaald, en is daardoor aan 
deze Hoogefehool, die reeds vroeger zoo veel verloren had bij het ver~ 
trek del' Gebroeders GRIMM en den dood van KAREL OTFRIED MULLER, 
een nieuwe il:eun vall haren roem ontnomen. 

"Vas het HEEREN gegeven zijne heldere kennis en vernuft te wijden aan 
de Gefchiedenis, en de menfehelijke lotgevallen op deze aarde door ondel'~ 
ling vel'band op te helderen en juister te doen beoordeelen, aan DEC AN
DOLU~ went door de Vool'zienigheid de taak opgedragen, om, bij de 
menfehelijke vorderingen in de kennis harer Natuur, die voorwerpen te 
l'angfchikken, dieper inzage in hunne onderlinge verhouding te bekomen, 
en eenen gepasten leiddraad te ontdekken, waardoor hare onmetelijke rijk~ 
dom, verfcheidenheid en overeenfl:emming voor de beperkte menfchelijke 
vermogens bereikbaar zoude, zijn, en door hunne vatbaarheid kunnen om~ 

vangen worden. 'Vie, Mijne Heeren, ihat niet bij het minf1:e onderzoek del' 
vrolijk toelagchendeNatllur verbaasd over de groote menigte, vel'febil1ende, 
zieh telkens afwisfelende gewasfen, heesters, boomen! Iederefchakering 
van grond heeft de zijne, iedere landf1:reek bezit aan haar geeigende, wa~ 
tel', lucht. Rotsachtige bergen, w~i zien hen aIle bekleed en vervuld, 
met eenen rijkdom, met eene afwisfeling, die eene naauwkeurige kenl1is 
derzelve voor den menfchel~iken geest onmogelijk, ja ontoegankelijk zOllde 
eloen fehijnen. In deze fehijnbare verwarring hebben, weI is waar, man~ 
nen, met eenen helderen geest begaafd, reeds vool' lang lieht en orde doen 
geboren worden, en door rangfchikking, op onderzoek gegl'Ond, datgene 
mogelijk gemaakt, wat den minkundigen ondoenlijk fehijnt. Had nu de 

. kennis del' Natum bij dat il:andpunt bepaald gebleven, wij zouden nog 
dankbaar van hunne Systemata gebruik maken, en ons in het door hen 
daargef1:elde lieht vel'heugen; doch, Gode zij dank, dat de olluitputtelijke 
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rijkdom van planten en gewasfen ons voortdurend aanleiding blijft geven, 
om zijnewijsheid en vermogen te eerbiedigen en te bewonderen. De 
veelvuldige, dagelijks zieh vermeerderende, nafporingen van Reizigers en 
Natuur-onderzoekers hebben het aantalbekende en onderzoehte planten 
in de laatf1:e jaren zoodanig doen aangroeijen; de rangen del' vroeger aan
genomene Claslen zoo zeer aangevuld; zoo veel licht verfpreid over de 
onderlinge verhouding del' geflachten, dat eene geheele herziening, onder·· 
vercieeling, meer op de natuurlijke honding del' planten gevestigde rang~ 
fchikking noodig werd. AIleen eenman van fchrander doorzigt en heI~ 

del' fystematifchen geest was in f1:aat, den 1eiddraad op te vatten, nit die 
menigte van aanteekeningen en opfporingen een geheel te vormen, en dit 
door deszelfs duidelijkheid en gegrondheid algemeen aannemeJijk te maken : 
die man was AUGUSTIN PYRAME DE CANDOLLE, geboren te Geneve, in 
den jare 1778, en aldaar den 9den September des vorigen jaars overleden 

in 6sjarigen ouderdom. 
Reeds in zeven en twintigjarigen ouderdom, nu volbragte i1udien te 

Parils, tijdens het 'Franfehe Bewind den roem van deszelfs gevestigd Befluur 
door bevordering van Letteren, Wetenfehappen en Schoone Kunf1:en wilde 
verhoogen, werd bij gekozen, 0111· Fra12kr(jks bodem ten opzigte van 
Botanic en Landbouw wetenfehappelijk te onderzoeken. Later Hoogleeraar 
te Montpellier, bleef hij in deze betl'ekking, die hij met den hoogf1:en 
lof bekleedde, tot deJl jare 1816, als wauneer hij, nit hoofde van on
aangenaamheden, alleen uit partijgeest en de opbruifching der zuidelijke 
gemoederen te dier tijd verklaarbaar, zijn aangenomen Vaderland tot groot 
Jeedwezen zijner Leerlingen vaarwel zeide, en vool' zijnen geboortegrond 
verwisfe10!e. Hier yond hij waardige hoogfchatters van zijne begaafd
heden; hier werd op hoogen prijs gef1:eld het voorregt van een zoodanig 
Burger weder in het Vaderland te bezitten, en door daden toonde men 
opofferingen vool' zijn behoud over te hebben. Eene Leerftoel in de 
Plantenkunde werd opgerigt, een Botanifche Tuin aangelegd; eene be
noeming .tot Lid van den Raad van vertegenwoordigers volgde. Algemeen 
was en bleef de· geestdrift zijner Landgenooten hem op zijne loopbaan 
vergezellcn; algemeen was de medewerking, die hij f1:eeds ondervond. 

C Moei~ 
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MoeijeJijk valt het mij, hier eene keuze nit de vel'fchillende blijken der· 
zelve te .doen: echter moet ik er een aanhalen, mij door een ooggetuige 
medegedeeld. DECANDOLLE bekwam eens voor weinio'e dao-en tel' inzage b b . 

eene vrij tall'Uke vel'zameling afbeeJdingen van nieuw opgefpoorde Mexi. 
caanfche gewasfen, van het grootfte belang. In het bezit derzelve te ko
men was ondoenlijk; tot derzelvel' grondig wetenfchappelijk gebruik het 
tijdsverloop te kort. Naauwelijks was dit l'uchtbaal' geworden, of al wat 
in Geneve eenige keI1l1is of oefening van Teekenkunst had, zoowelmunnen 
als Vl'OU wen, vereenigde zic h, verdeelde na verkregene toeCl:em ming den 
al'beid, en fielde hem tel' hand, in nog kortel' tijdsverloop dan hem 
verleend was, eene volledige .en getrouwe nabootfing van dit zoo kostbaar 
\iVerk. Steeds gedacht hij met levendige aandoening aan dit vereerend 
achtingblijk zijner Stadgenooten, en mogt al de uitvoering iets door den 
fpoed geleden hebben, ieder uwer zal den man gelukkig achten, wien 
het mogt te bemt vallen, een groot genoegen van dien aard te ondervin~ 
den. Talrijk zijn zijne Werken, en geene welvoorziene Botanif<:;he of 
Landbollwkundige Boekerij zal eenige derzelve gaarne ontberen. Pracht
werken als zijn Plantarum· fucculentarum historia, Astragalogia en 
Flore Franfaise, zijne verfchillende MonographiCn, zijne Organographic 
en P hysiologie vegetale, maar vooral zijn Prodromus Systematis naturalis 
regni 'llegetabilis, waarvan de voltooijing door hem aan zijnen zoon werd 
opgedragen, zullen hem eene onfierfelijke plaats b~j onzen LINNAEUS, bij 
JUSSlEU en anderen verfchaffen. Mogt hij al niee geQaagd zijn in cen 
Systema ?Jaturale botanicum daar te fiellen, even als zijne vOOl'gangers en 
opvolgers, welligt is de tijd daartoe nag niet geboren, en zulks aan zijn 
Genie niet te wijten. 

Vol ijver voor zijn Vaderland, voor al wat goed en edel was, laat hij 
ook als mensch her fchitterendst voorbeeld ua, en wij bewonderen den 
v~d omvattenden geest, die als Geleerde, Staatsman en Burger het wijd 
ultgefirektCl:e nut in de Maatfchappij fiichtte. 

Reeds te lang heeft Gleze rijke fiof mij verlokt, en ik moet met diepen 
we~rzin aan begaafdel' hand en doelmatiger oogenblik affiaan, het naar 
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waarde fchetfen van eenen man, wiens gelijken flechts zelden het mensch· 
dom tot fieraad verCl:rekt. Met regt mogt hij en de waardige HEEREN' 
onder de Geasfocieerden van het Infiituut gerangfchikt worden, wij be
treuren flechts, dat wij door hen van eenige medewerking verfioken zijn 
gebleven. 

De gerfie Klasfe ondel'vond groote verliezen in hare Effective Leden, 
door het affierven, in een tijdsverloop van zeer weinige weken, del' Heeren 
B. H. GOUDRIAAN' en c. SOETERMEER,. twee in hun vak bel'oemde man~ 
nen. Des eerfiens betrekking, die allerwege belangrijk is, veel kennis 
en ondervinding vereischt, doch in een Land als het onze, aan het ge
weld del' zee en firoomen ontwoekerd, aan een telken jare, ja zelfs 
dagelijks, dreigend gevaar blootgefield, om door het water vernield of 
weggel'poeld te worden, is het fieunpunt, waarop haal' befiaan gegrond
vest is. Den man, wien men deze belangen van het Vaderland kan 
toevertrouwen, aan wi en men naast de Voorzienigheid derzelver beCl:aan 
en behoud verfchuldigd is, die zich fieeds opoffert en geene gevaren ont
ziet om gevaren te keeren, is men den warmfien dank verfchuldigd; aan 
hem is ons Vaderland oneindig verpligt. Deze dankbaarheid ontgaat 011-

zen 'iVaterfiaat dan ook niet, wij huldigel1 gaarne hUl111e kenni;, door 
geCl:adige oefening aangewakkerd en gefcherpt; ook elders worden die 
erkend en niet zelden fil'ekken zij aan andereVolkeren tot voorlichting en 
vraagbaak. 

De Heer B. H. GOUDRIAAN, HoofCi-Infpecteur van den \iVraterfiaat in 
's Gravenhage, was flechts drie jaren Lid dezel' Infielling. Hij behool'de 
tot een beroemd geflacht van \iV aterbouwkundigen. In verfchillende Coil1~ 
misfien werkzaam, zag zich ons Tfjdfchrift verrijkt met een yerflag we
gens gedane proefnemingen om trent de hoedanigheid van Inlandfche 
Water·Kalkfoorten: en de Boekerij met eene Kaart van de Rivier de Waal , 
firekkende van de Pruisfifche Grenzen tot den Brielle, in 20 Bladen: een 
Deel van de Verzameling van Kaarten del' Hoofd-rivieren van het Rijk, 
waal'aan .onder het opzigt van den Heel' GOUDRIAAN werd gearbeid, met 
het RegIster van Peilingell behoorende tot evengenoemde Kaart. Vele 
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g~~il(:;Illi~"~~~w"~~~#ij:t-n~~('t~~@{~m:N:'!ilie. tot den wedsirijdzul;., 
verlangd ~ ·dat ook 

~1tl:l:n(Jte,' wen hi} $ijne he"" 

~1r.ilt)~t~1plilL'(iS;V~'TOtIA:ili'uS,' M1i:I¢Ai¢ml>'t:y ei1Z., 

fit:ItJ~~~t!t:l~a~bttltgE!kQ!jen, ·l't~t· re~d$\ V~fj}; 
~'·.~~#ill~.:lt~iit:l1ij eciln,~r nl'etgev~dt'!rr, Witt 

ni:&::'v«n:: '!!:~ffiit~~~~€l~l~lt~~":;ilitjQ_,kf;lOk hier te Lattderdnwel 
h~~«tt;~@iji~~~W~(jlf; :j:tU$i>E! .. ::m~iliUnRV·olY· de hei>mElnll1g..di'!r Gti:

f4jl~¥ :.u,~(~·#j.@?tt<;wel· uiel!: ·aali te' \'\'lJie:a. 
*~r~i~#'::f~j~!~:e~~}ien waarlljk ~ elf bestond 

van ga
.;(f;tl~edanilge m(~h slechts :zeldzMm 

. .ilrnold ·Hermann Ludwig Eeeren~ 

beschouwingen aangaat, zamentrofl'en; zachtheid van zeden,adel 
zial, oohte. humanitei~;. ziedaar wat iq. H~XU!lN als in ~AN 

nEliSDlll hO<lgschatteden alIeri'diehet .genoegen genoo~n,(en de 
Spreker hehoorde tot dat getal) Mm' per'soonlijk .te.kennen;. 
. ' .. AlsBoogleeraaI' en als ~htij'l'er was llEEll;l):N met. gelijke h~ 
lalltgllt~U~ng •.. en wet gelijk voortl'efi'elijk gerolg werkzaalh~. V raagt. 
mil:n oohtel" nogj na het r~. gezegde ,welke de hoofdsuiekldng 
,'Vas, welke 11l1lEREN in de'. beoe£e:ning del' Geschie:denis zic'h vQOt:" 
stelde,. wij.schroonten. ni.et; te antwoorden1 net· WaS .Ide politi .. 
ooheyMt Was ja; State:ngeschiedenis beoogde 
hlj;· . niet op .. oQ.'rlog$l.. t ·.maa:l' :bijaondet oJ?;. het vreoozaam 
verkeer tusschen de Volken, door Handel en Zeevaar:t.,.·vestigde 
hijdeaandacht.· Bet leven van den Staat en in den Staat stondzoo 
ull •••••• U!:I:uc •. "'.voorgroud; . ~lle eenigzins hete<ll~enende. belangens' v~n 
Staat en Staatltnnde werden aldus in haa:;: vol.daglicht ~oorgesteld. 

;0 Po'ctl/\'If,~t .zall ik u den man in zijnen. werkkring· als Geleerde 
en.· Geschiedkundige . schet~n, die zich zelven, wie bij' WaS ~ zoo 
eenvendig. ma~r tevens .zooWaar, deed kennen in de Biogta'io 
P/:i/1.Qc/z",' j.Vac/zric/zten,welke hij zeIt voor hetEel'ste Deel iijner 
Hi.storisc/zeWerken, Gott~ lS21.deed afdrukken •. D:i:ir ~an 
.mal zien, hoe volgens zijne eigene ni.tdrukking, bij hem. tkfs 
lite:r:arisc/ze Leben nie 'abges.ondert war VOlt de.~ menschliqluili , 

zoo het hem gelukt 'is dengeest del' verschillande Staatsl"0-
g.!il~~~Sel1·:·wel te vatten,. hij dit veel minder aan geleerdheid:dan 

;~*'*.""·' .. ~l@~i~~'aa;anschouwing van het prakti'SCM leven, meettt til 
hoe hij erkent van SPITTLER geleerd te heb',.. 

... "".o;i~~"''''U.A!1V.,Geschiedeni&? maar, wat veeLmeer is, methode en b~ 
h'lndeIhlg' derzelv~. Gedoogde het de plaats en 'het oogmerkde
zer zamenkoUlst,. ikveroorioofde mij nit die N achric/zten, h1., LVlll 

'Volg.; nog meer in bijzonderheden U. zijne heschouvvingeni, . over 
;l!;~l~(I>an· 'vvezen deI', Geschiedenis, wede te nealen. Dit eene 
'$l~nts. Eigen aan hem is zijne ~eening over den naanwen za

. mep;hang van Geschiedenis en Land- en Volkenknnde, welke 
n!!'!u doorgaans Statistiek noemt. Hij kon niethet verledene· van 
het tegenwoo~dige afscheiden. Nooit gaat mij nit het geheugell 
Elen gespreJi, wat ike voor me61 .. dere jaren met hem oyer de :be-
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9~teA~mJ ji~~j.'<Llil1d.;; elJt,VQlk(1ukunde mogt hebben " 'toen ik mij 
lessen voorbereidde. Ik 
wijze van' behandeling 

di~~~"'.~i:!~¢n$i~b~lp(*l1rJ)~ij)~gll~~~~~~Ii!n;hetriigd, dlit het mij niet 
~~elr~9?'VVa:ii(:~:~Mi~':~~( ~ij*i¥ ¥~gJ~I~~in:gen daarover bij te wonen. 

Geassocie~de.2i:i·· 

eS,wird"alles gut gehen. 
~tketneMaschine'~ 1; Hoe veel 

.Me~;"Gotti.#:s~'9f.~~~~#~~j;,;lil,lltzich een andere naam ver
htlid(lIli~::)~::~~~~I,#~l;ij~illJ,'~die 'Ian: oon' . voortreffelijk 
alge:W~~~I,\f}ht$t~aits11lliin',;,wiensoverlijden ook de Klasse, daar 
z.jdl;~:):>~4~t.liWr~;L~d~:litogttellen t'1ieeft teo betreuren. Maar 
~*~;'M~#e.p()rd~,$kge~nelllimen van Gottingen, of. HEEREN, 

b,eb.qlilvin:'()n:~~I\~:;h~lfl:te ·heriQneren; dien gijallen ieeds op 
!jt;~<:Up~ih~~:~:raa:'tl<ll'AL:CHJ:al Meft. hij ook als. jongeling Got
ting¢n\llkQchl'i¢ri;IDiERENdMcgekend.· Neen, gij allen hebt reeds 
g~w~()b~L~~Jk::d~il/nllamzoll9.6 .. uitsprekeu van dell voortreffe
lijluh.l;~letterkundigenStaatSmallf wiens afsterven Nederland. be
weeHt{gijo;lleniheht .'h~twrwacllt, aat',terwijl Bnitenlandsche 

Mht$Chappijen;zi()b..:~e,reedma'ken oni Mn ~ ve~~iende 

h.~.l. de ..... , •.•..• }t ...• o ...•. e ....... J; ... e ..•.. ,.h. r~ .• en:~. :'de .•. <::.D .... et ... d.e .•.. Kla.~s~.;an het Ko~mkhJk Ne-
dir,landscnlll<!qstltuut::<netvlm:naren p~t .z.al rekenen,' hem en 
zijne:ve~die'nstente 'dezergelegenheid te heriuneren.' .. 
· .. Maa'E'wl:ta)1daartoeaallgevimgen,en hoe? lk spreek hi~ in eene 

stad.welk,eF.;c\iCItwelnietdi6vau zijne geboorte kon lloemen, 
d()(!h.iQ;welkeliijdi~opleidingzijner jeugd heeft, genoten, welke 

'h¢:t hem Ul;og.elijkUl;aakteee~maal te worden, wie hij geweest 

>f Vgl.·N(lCkricnteri,bt. LXV; 

Ovkzijne levensbijzonderbed~"h, zie Letlerbode, 1842, NO. 18, en ARNOLD 

lllllilfANtfLUDWIG BEEREN, Eine Gediichtenissrede von K. BOECK, Go.tt. 1843, 4°. 

MAlllliCE M:O~iEAN, in Jii!trllatdesEcim(mlistes, 1842, hi. 174-179. 
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