
( 14 ) 

ll1eer. Bet gc1ukkig slagen in zoo uitgebrcide eh veelsoortige bouwwel'ken, die 
ll1illioenen schats vorderden, die op gchecl verschillend, allezins 1l10eijelijk, terrein 
ll10estcn verrigt worden, waarbij ongewonc materialencn ongeoefende werklieden 
de bezwarcn ve1'111ccrdel'den en geene ondersteuning, dan van jonge officieren, te 
bekomen was, is te 111eCI' merkwaardig en cervol voor 011S overleden Medelid, 
daar deze? aan eene Boogeschool in de wetenschappen geoefend, in de bouw
kunde waarschijnlijk .nimmer opzettelijk onderrigt had genotcn. AlsKol11missaris 
del' Publieke werken behool'de het niet regtstreekstot zijne functien, om een 
werkzaam aandeel in derzelver COl1structie tc nemen. Hoezeer hij dus cen 
gunstigenzijdelingschen invloed op dezelven moge uitgcoefend hebben, is deze 
echtel' mindel' gemakkelijk aan te wijzcn. Genoeg moge het zijn, dat hij ook 
in deze betrekking met ijver en naauwgezetheid werkzaam was, en de achting 

van allen, de Hefde zijner ondel'hoorigen genoot. 
Korrespondent del' Eerste Klasse in 1~16 geworden, heeft hij hare werkell 

verrijkt met eenekeurige verhandeling oyer den yoordeelif!;stC11 hoek, onder 
welken mCiZ de pU12tdeureiZ ecncr schutsluis kan zmncnyoegcn, welke van de 
onafhal1kelijkheid van zijnen geest en de duurzame voortzetting zijner theoretische 
studien getuigt. Als Lid, namelijk sedcrt 1832, nalu hij ijvedg deel aan al de 
werkzaamheden del' Klasse, rege1de dezc1ve alsVoorzitter gedurende drie jaren, 
belastte zich mecr bijzonder met de boring del' zoogenaamde Artesische put, en 
was het geheele Instituut, als Lid en vervolgens als Vool'zitter del' Administrative 
K0111missie, van dienst. flij ontbrak, zonder overwegende l'edencn ,11immer aan 
de Vergaderingen del' Eerste Klasse, alwaar zijne juiste aanmerkingen en naanw
toetsende kritiek hem bij elke wetenschappelijke voordragt tot een gewenschten 
en belangrijken toehool'der maakten, tcrwijl zijne mededeelingcn oyer hct Am
stcrdamschc peil hem tevens als cen heminnaar van historischenavorschingcn de-

den kennen. 
flij was 111 1819 gehuwd met Mejufvl'Ouw OLE WINE WILHELMINA DEGER

MAN, eene zusterder echtgenoot van zijnen toenmaligen Chef, den Luitcnant
Generaal, thans Generaal del' Genie, .u:YERS. Dit huwelijk werd met drie 
dochters cn een zoon gezegcnd; doch deze echtgenoot ontviel aan ALEWIJN 

in 
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in 1831 door den dood. De schokken, welke zijn gestel van tijd tot tijd 
geleden had en waal'door het tegen de vermoeijcnissen van de krijgsdiel1st 
niet mee1' hestand was, de slag, aan zijn huisselijk gel uk toegebragt, en de 
wensch, om eenige meerdel'c zorg aan de opvoeding zijner kinderen te kUl1nen 
toewijdcn, schjjnen zijn besluit bepaald te hcbben, 0111 de dicnst te verla
tcn, lang voordat er eenige gcdachte was aan de bclegering del' Citadel, die 
eel'st in J anuarij des volgenden jaars voorviel, nadat hij zich in April van de 
sterkte verwijderd had. Zijne inborst was open, zacht en welwillend, zijn om
gang rond en ongeveinsd, zijn karakter ernstig, naauwgezet en vervuld van 
cen levendig gevoel van pligt. Men achtte hem bij cene oppel'vlakkige, maar 
had hem tevens lief bij eene nadcre kennis. Hij had eene eigene kortheid van 
uitdrukking, door de krijgsdienst waarschijn1ijk nog verhoogd, welke, zoo 
dikwijls hij het woord voerde, zich openbaarde, een achtbaar voorkomen en 
een krachtigenligchaamsbouw, die een hoogen leeftijd scheen te. voorspellen; 
doch hij bezweek na eenc langclurige kwijning enligchaanlslijden op 50jarigen 
ouderdom. 

Mr. PETRUS HOFSTEDE, sedert 1809 Korrespondent ,lel' Eerste en tevens del' 
Tweede Klasse, eindigde op den .H,den April 1. 1. op 84jal'igen ouderdom zijn 
werkzaam leven. Hij heeft al~ landol1tginner en als staatsdienaar uitgeblonken. H~i 
had het zich inzonderheid ten taak gestc1d, het landschap Drenthe, weleer ver
waarloosc1, zonder staatkul1dige l'egten of decI aan het alg<'meen bestuur des 
Lands, a]s afgezondercl te midden van door handel en onderling verkeer bloei
jendc gewesten, bcwoond door eene wel niet talr~jke maar onverbasterde bevol
king, rijk daarenbovcn aan hooge veenen, wier inhoud, als cIders de steenko
len, aaneene nog onontwikkelde l1ijvcrheid· eenen hoogcn bloei be1ooft, aan 
eenen bouwgrond, die, weI aangewend 5 de bekoorlijkste partijen van Utrecht 
of Noord-Braband herinnert, in zijne regten te hcrstellen, en naal' het stoffel~jke 

c!ll verstandelijke op te voeren tot den rang, VOOl" welken het door de llatuur 
geschikt gemaakt en bestemd scheen. 

Hij was de ZOOll eens vac1ers, die als Raad en Sekl'etaris des Bestuurs van 
het 
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het LandsclJap met eenen gelijken gcest was bezield, en tot in zijn 40ste Ievcnsjaar 9 

tot 1795, in c1rukke regtspraktijk en opcnba,re betrekkingen werkzaam. De staats
beroeringcn van clien tijcl ontzetteden hem deels van zijne ambten, c!eels Icicle hij 
dezclven vdjwillig neder, om zijl1e overtuiging na te leven. Gedmcl1l1e vijf ja
ren van ecn ambte100s 1cven, Idc1c1c hij zich op boschbouw en landontginning 
toe, ell, ve1c l1avolgers vim1cnc1e, ving hij op die wijze aan, de weldocl1cr des 
Lanc1schaps tc wordcn. In 1802 aangcstc1d als Sekretaris bij het hel'stelde hof 
van Jl1stitie te Drenthe, vel'wierf hij, 11a aanhoudcnde pogingen, VOOl' het gewest 
een eigcn bestllUl', waarvan hij ais Sekretaris welhaast lIe zic1 en het midden
punt l1itmaakte. Dat bestuul' heeft hij met eene korte tusschenpozing en onder 
verschil1cnde V01'men gevoercl, totclat hij 27 jaren later a1s Gouverneur en 

Kommissaris des Konings hetzelve l1edcrlcide. 
Een wel ingerigt ondel'wijs voor het volk, een uitmuntcnde al'menschool, een 

ilfgeschcidcn behreJ' del' geldmidde1en, een afzonder1ijk toezigt voor de geneeskul1-
dige zakcn, en ve1e andere verbeteringen in den uitwendigen toestand waren de 
vl'Uchten zijner bemoeijingen ter gunste van het gewest. 

Hij sleet de laatstc jaren zijns levens tc Grollingen, waar ODze geeerbiedigde 
Koning, vool' twee jaren vcrtoevenc1e, den grijzen Staatsdienaar nog door een Per
soonlijk Bezoek eell bewijs gar' Zijner bijzondere hooge achting. Vroegcr had Zijnc 
Majestcit hem reeds cen blijk zijner hooge goedkeuring gegeven, door hem te be·, 
noemCl1 tot Kommandeur del' Orde van den Nederlandsche Leeuw. Gelijk dc Eerste 
en Tweede Klasse door een eerbewijs zijne verdiensten trachtten tc huldigcn , deed 
zu1ks insgelijks de Hollandsche Maatschappij del' 'iVetenschappcl1 te Ilaarlem, 

door hem te verkiezen tot J)il'ecteur. 

De Tweec1e Klasse verloor van hare Lec1en den Hoogleeraal' NICOLAASGODFnIED 
VAN KAMPEN, welke op den ] 5den Maart aan eene korstbndige ziekte te Am· 
sterdam overleed. Dat dit verlies be1angrijk was, vereischt geene verzekering. 
\tVie toch kende VAN KA1I1P,E.N, zijl1e veelomvattcnde kennis, zijne onbeschrijfelijk 
vlugge pen niet, die onzc letterkunc1e met zoo talrijke voorthrengselen heeft ver
rijkt, dat de enkele titels zijner uitgegevene werken, de weinige bladzijden ZOll-
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innemen, die ik aan zijne nagedachtenis wijden mag, dat derzelvcr gezette lek
tuur alleen een niet onbeduidend gedeelte van een menschen-leeftijd zou vereischen. 
Veroorlooft mij daarom, mij voornamelijk bij den verdienstelijken man te bepalen , 

en dien in uwe herinnering te hCl'roepen. 
VAN KAMPEN verloor als zevenjarig knaapje zijncn vader, een welgesteld en 

niet ongeletterd man, ervaren in de nieuwere, en niet onbevriend met de oudere 
talen, overigens geen geleerde van bel'Oep, maar te Haarlem als Bloemist woon
achtig. De opvoeding van onzen VAN KAMPEN werd dien ten gevolge toevertrouwd 
aan zijnen oom STE TIUS te Crefeld, waar hij een zeer goed ondcrwijs in de 
nieuwere en in de beginse1en del' ondere talen ontvangcn heeft. Zestien jaren oud 
geworden keerde hij naar Ho/!and terug en zette te lIaar!em onder de lei
ding van eenen praeceptor del' Latijnsche Scholen, bij wien hij inwoonde, zijne 
stlldi(~n voort Zijne vaderlijke nalatenschap, bestaande voornamelijk in de meer 
vermelde bloemisterij, welke door het achteloos beheer zijner voogden zeer ver~ 
mindel'd was in waarde, werd omstreeks dezen tijd te gelde gemaakt. V AN 
KAMPEN vertl'ok vervolgens naar LeMen, om in den boekhandel del' heeren MUR
RAY te worden opgeleid. De bezighedcn in denzelven verleenden nog geruimen 
tijd voor eigene letteroefening, maar de weetlust van onzen VAN KAMPEN, door 
de overvloedige gelegenheid geprikkeld, liet tijd 110ch aandacht over voor 
het eigen1ijk hande1sbeddjf, zoodat het well'as onvermijdclijk bleek te zijn, dat 
VAN KAMPEN eene betrekking, meel' met zijnen smaak en neigingen strokende, 
opspoorde. Hij yond deze bij de redactie del' Leidsche courant, waarvan hij de 
voornaamste werkzaamheden. gedurendc eenige jaren, waarnam. Zoo leefde hij, 
kortelijk gehuwd, in de vCl'vulling zijnel' beroepspligten en de daannede gepaard 
gaandc beoefcning van geschiedenis en letter en , gelukkig en tevreden, toen hij 
tel' kwader um zich liet overhalen, om aan zijne betrekking tot de Leidsche 
courant vaarwe1 te zeggen, ten einde deel te nemen aan eene onzekere onderne~ 
ming, de oprigting van een 111enw dagblad te Alphen, waarvan VAN KAMPEN 
de redakteur zou z~in. Tocn deze onderneming, in weerwil del' ijverige pogingen 
des redakteurs, den gewenschten bijval miste, en dus te niet ging, kcerdc VAN 
KAMPEN, thans zonder betrekking, van Alphen naar LeMen terug. Zoo werd 
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