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zamenlijk met R. VAN. EYNDEN bewerkt. Over andere gefchriften en over 
het leven van VAN DER WILLIGEN mag ik volf1aan met te verwijzen naar 
het Berigt, deswege geplaatst in den Algemeenen Konst- en Letterbode 
van den IIden Junij dezes jaars. 

De Eel'f1:e Clasfe heeft het verlies te betreul'en van drie Leden, man~ 
nen van uitf1:ekende verdienf1:en. 

De eerst-overledene was PIETER. ENGELBERT WAUTER.S, Geneesheel' 
te Gend. In het Algemeen Woordenboek van Kunften en Weten{chappcn van 
M. G. NIEUWENHUIS fiaat zijn dood vel'meld, als reeds voor 15 jaren 
voorgevallen. Doeh, gelukldg voor de lijdende mensehheid ,eel'st in bijna 
9sjarigen o\lderdom overleed hij den Sf1:en October des vOl'igen jaars. 
Hij was de Nestor del' I3elgifche Geneesheeren, wien eene uitgebreide 
pl'aktijk niet vel'hindel'de, van ook nog door een aantal gefchriften nuttig 
te zijn. Aan de Eerfie Clasfe, wier gedenkfchriften een Tiental ontleed
en geneeskundige Waarnemingen van hem bevatten, moet ik het overlaten, 
aan zijne wetenfchappelijke verdienf1:en hulde te doen. Zijn leven was dat 
van een rustig natuul'onderzoeker, van een ijverig menfchenvriend en 
zonder meldenswaardige vool'vallen gekenmerkt. 

Geheel verfchillend, offehoon in dezelfde rigting aangevangen, was de 
loopbaan van een ander Lid, aan de Eerf1:e Clasfe ontvallen, van COR

NELIS RUDOLPHUS THEODORUS Baron KRAYENHOFF, Luitenant-Generaal, 
Groot~f{ruis van de Militaire Willems-orde, Ridder van het Legioen van 
Eer en titulairm Gouverneur van Amfterdam, in den ouderdom van 
l'uim 8!2. jaren, den 2.4f1en November 11. te Nymegen, zijne geboorte
ilad, overleden. Ons geacht Medelid Mr. H. w. TYDEMAN heeft reeds 
eene Eigen-Levens{chets van den Generaal in druk uitgegeven , en de waar~ 
dering van's mans wetenfchappelijke verdienfien ligt buiten mUn bereik. 
Maar het leven van KRAYENHoFF.Iaat zich uit te veel oogpllnten befchoLl
wen, dan dat ik geheel over hem zon mogen zwijgen. Hij was toch niet 

al-
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alleen een man van Wetenfchap, h~ is ook een man- van de Gefchiedenis, 
De wis- en natuurktlndige fiudien, waardoor hij zich tot de beoefening 
del' Geneeskundige wetenfchappen had voorbereid, later, bij zijnen over
gang van de Geneeskundige praktijk tot de Kl'ijgsdienst, op de verdedi-· 
ging des Lands hebbende toegepast, vel'kreeg hij eene volledige topogra
phifche en hydrographifche kennis van ons Vaderland. Hij bezat alle 
andere kundigheden en a1 de eigenfchappen van ligchaam en geest, welke 
vereischt werden voor het opperbef1uur van 's Lands fortificatie-werken..c
en zoo is hij een del' grootfie Ingenieurs geworden, welke ons Vaderland 
heeft opgelevei'd. WeI is waal', heeft hij de vel'f1:erkingskunst niet met 
een nieuw fielfeI vermeerderd, en in dat opzigt kan hij met den 001'

fpronkelUken COEHOORN niet worden in vergelijking gebragt; maar wat 
door dezen en diens mededinger VAUBAN, dool' CORMONTAINGNE, MON. 
TALEMIlER T, CARNOT en anderen, over de kunst van militaire f1ellingen 
tegen eene overmagt van vijanden te verdedigen, gefchreven heb ben, had 
hij onderling vergeleken, om daarvan de toepasfing te maken op den 
Vaderlandfchen bodem. Hoe fcherp dan ook zijn krijgskundige blik en· 
hoe vindingl'ijk zijn geest was, is op eene fchitterende wijze daal'door 
gebleken, dat de twee grootf1e Veldheeren, welke de 19de Eeu w tot 

hiertoe heeft opgeleverd, zijne uitf1:ekende bekwaamheid hebben moetel1 
erkennen, ik bedoel NAPOLEON en den Hertog VAN WELLINGTON. 

Reeds in het jaar 1799, na de landing del' Engelfchen en Rusfen in Noord
Holland, had KRAYENHOFF zich moeten bezig houden met de middelen tot 

verdediging van Llmfterdam. Deze bemoeijing, toen eene dadelijke nood~ 
zakel~kheid tegen eenen bedreigden aanval, ontwikkelde vervolgens bij 
hem het denkbeeld, om op ons Vaderland het Strategisch beginsel toe 

te pasfen, 'twelk de Franfchen in o,nze dagen bewogen heeft, om hunne 
hoofdf1ad binnen vestingwerken te laten influiten; het beginfel namelijk, 
dat in elkep Staat eene groote wapenplaats zijn moet, binnen welke, bij 
eenenvijandelijken in val , de Staat zich als 't ware kan zamentrekken, 
en zonder welker inneming deszelfs onafhankelijk bef1aan niet kan wor
den vemietigd. De toepasfing van dit beginfel op Amfterdam, door 
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KRA'lENHOFF l?eoogd, dagteekent van het jaar 1805, toen, onder het 
bewind van den Raadpenfionaris SCHIMMELPENNINCK, hem, als Kolonel. 
Directeur van het I He Departement del' Fortificatii!n, de last wel'd opge
dragen, om een volledig Ilelfel van verdediging voor Amfterdam te ont
werpen en tot Iland te bl'engen. Onder de regering van Koning LODEWIjK, 
wen deze VOl'st, in het laarst van 1809 naar Parijs vertrokken, aldaar 
door zijnen broeder, den Keizer, werd terug gehouden, en het grond~ 

gebied van ons toenmalig KoningrUk door NAPOLEON Ilond overweldigd 
te worden", oordeelde KRAYENHOFF het oogenblik gekomen te zijn, om, 
door de verdediging van Amfterdam, zijn Vaderland voor eene geheele 
flavernij te behoeden. Destijds Minister van OorIog, en belast met het 
opper bevel van het leger, oordeelde hij in deze betrekking tot die uiterlle 
poging verpligt te zijn, en werd hij nog bovendien daartoe gedrongen, 
door het verlangen, om geUjk hij zich aan den Raad van Ministers uit~ 

drukte, de Eer van den Hollandfchen naam te midden van Hollands on
verdiende rampen te redden (>1<). Doch, een Ilellig tegenbevel van Koning 
LODEWIjK verhinderde dit voornemen. Het is bekend, dat NAPOLEON, 
offchoon h~i (13 October I81I) tel' openba1'e audientie in het paleis alhier 
aan KRAYENHOFF het voornemen om Amflerdam onder zUne venllerramen, 
gelijk hij het noemde, te willen verdedigen, met veel grimmigheid en ten 
aanhool'en van velen verweten had en het eene onzinnige 0l1.derneming had 
genoemd, nadat KRAYENHOl!'F hem zijne ontwerpen en verdedigingsmid
delen ontvouwd had, tot de erkentenis is gekomen, dat Amfterdam, door 
KRAYENHOFF verdedigd, in del' daad onveroverbaar zon geweest zijn, Het 
zelffl:andig karakter van KRAY~.:"HOFF, zoowel als zijne uitllekende bekwaam
heid, hebben zich bij dit vObrval in een fchitterend licht vertoond. 

Van die zelfde hoedanigheden gaf hij later blijken, toen, na den val 
van NAPOLEON en de oprigting van het Koningrijk del' Nederlanden, de 
bevestiging van de Zuidelijke frontieren van Belgie, waartoe, volgens 

eene 

CO) Brief aan den Rand del' Ministers. d. d. 15 FebI'. 1810, te vinden in zijne BijdTrlgen 

tot de Fader/andfclte Gefchiedenis (Nymegen 1831), bI. 361. 
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eene overeenkomst tusfchen de Verbondene Mogendheden, 70 millioenen 
Guldens waren befchikbaal' gelleld, aan KRAYENHOFF ter uitvoering werd 
opgedragen. Het oppel'toezigt over deze gewigtige aangelegenheid was aan 
den Hertog VAN WELLINGTON gegeven, en, waal' ele inzigten diens be~ 

roemden Veldheers met de zijne niet overeenkwamen, wist KRAYENHOFF 
den Hertog meestal van zijn betel' oordeel te overtuigen of andel'S met 
diplomatisch beleid hem tot het aannemen van zijn gevoelen te brengen. 
Zoo bewerkte hij ook, dat uitl1uitend door Nederlandfche Ingenieurs 
een vestingbouw werd uitgevoerd, waarvan de geichiedenis van geene 
natie in de wereld een tweede voorbeeld oplevert. 'iVELLINGTONS her~ 

haaldegetuigenisfen omtl'ent de uitllekende talent en door de officieren van 
het Nedel'lanclfche korps Ingenieurs daarbij aan den dag gelegd, waren 
eene ll1'eelendevoldoening voor den man, die aIles befl:uul'de en allen 
bezielde. 

Ik had, Mijne Heeren! ook ten aanzien van KRAYENHOFF, U geheeJ 
kunnen verwijzen tot de gelegenheid, welke.ons morgen, bij de Open
bare Zitting van de Eerlle Clasfe, za1 worden gegeven, om zijne ver~ 

dienllen te hoo1'e11 huldigen, en ik zou dan niet noodig gebad hebben, 
eene teedere {haal' aal1 te roeren. welke hij, die over KRAYENHOFF, als 
Infpectell1'-Generaal van's Rijks FOl'tificatien fpreekt, niet kan laten rus~ 

ten. D0Ch waal' het de eel' geldt van een onzer gefl:orvene Medeleden 
inee11e Vergaderingals deze, meende ik de gelegenheid, om daarover te 
fpreken, veeleer te moetenzoeken, dan ontwijken. Het is bekend, dat 
deeer, door onze Nederlandfche Ingenieurs bij het bouwen del' Belgifche 
vestingen, wat hunne bekwaamheid ben'eft, rijkelijk buitenslands ingeoogst, 
is bevlekt geworden door de fchandelijke hebzucht en de onvergeeflijke 
oogluiking van twee of drieontrotlwe officieren. Geen hooge rang, geene 
eeretitelen ,geene erkende verdienllen konden den Infpecteur-Generaal vrU~ 
waren van ook zelf daarjn betrokken te worden. De geregtelijke vervol
ging deswege tegen hem ingelleld , welke vier geheele jaren geduurd heeft
en waa.rhij het evenmin aan a1'gwaan van ligtgeloovigheid als aan inblazingen 
van afgunst heeft ontbl'oken - heeft KRAYENHOFF het vel'trouwen zijns 

Ko~ 
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Konings gekost, en is echter eindeJijk op eene vrUfpraak uitgeloopen. 
Al wat het fcherpst onderzoek ten zijnen bezware had kllnnen vinden, 
door den Regtel' verklaal'd naauwelijks eenige aanmerking te verdienen, 
beflond hierin, dat hij niet opgemel'kt had de flechte hoedanigheid del' 
metfelfleenen te ijperen en Ostende gebruikt, en in dwaling was gebragt 
om trent eene magtiging tot het werken in daggeld, waarvan een fchan
delijk misbruik was gemaakt C). Al wie den verbazenden omvang 
nagaat van KRAYENHOFFS werkzaamheden, zal daarbij gaarne de opmer
king van den Latijnfchen Dichter op hem toepasfen: 

Non vacat exignis rebus adesfe JOVI; 

en bij de erkentenis, dat de kracht van den meest omvattenden geest 
toch niet onbegrensd is, tevens de waarheid erkennen del' bekende dicht
regelen , waarmede VONDEL zijnen Palamedes opent. 

Bchalve hetgeen KRAYENHOFF gefehreven heeft over onderwerpen, welke 
tot de Natuurkunde, of tot zijne eigene openbare betrekking behooren, 
heeft hij de Gefchiedenis van zijnen tijd door twee belangrijke werken 
opgehelderd: eene Gefchiedkundige befehouwing 'Van den oorlog op het gronr!
gebied der Bataaffche Republiek in 1799 (Nymegen 183'2) en Bfjdragen 
tot de Vaierlandfche Gefchiedenis 'Van de belangrfjke jaren 1809 en 18JO 

(Nymegen 1831). Deze beide werken lever en de bewijzen op, dat hij 
ook de pen met waardigheid wist te voeren.Maar van uitgebreid nut 
bovenal, vool' ane takken van het Openbaar Befluur, is zijne uitmun
t.ende Kaart van Noord-Nederland, de vl'llcht van uitgebreide geodefifche 
werkzaamheden, door hem zelven of onder zijn onmiddellijk toezigt 

ver· 

CO) De gefchiedenis dezer procedure is in het lieht gegeven onder den titeI vall: De 

Luitenant·Generaat Baron KRAYENHOFF 'Yoor het Haag Militair Geregtshaf befehre'JIfJlI 

en 'l't'ijgefprokell. Nymegell 1830' Zijne wcrkzaarnheden als Inlpcctcur-GeneraaI zijn befcbre· 
lien in een Extract uit het' Verbaal ':Ian den lnfpeeteur-Generaal der Fortifleatien. 

betreffende de dienst 'JIan het karps lngenieurs. gedurende het tijd'JIak 'JIan 1814 tot 

1827. VOOl' l'ekening van den Gcncraal gcdl'Uk!, om na zijn overIijden ann de Qflicieren d~r 
Genie ten gefchcnke gegeven te worden, gelijk gefchied i$. 
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verrigt, een fchoon gedenkreeken van praktifche bekwaamheid op theo~ 

retifche kennis gegrond, waardoor hij zijnen naam ook buitenslands eene 
dUUl'zamc vermaardheid heef! verworven. 

KRAYENHOI!F had zijne loopbaan ten einde gebragt, en het Vaderland 
l10ch de \Vetenfchap hadden veel meer van hem te hopen. Maar dit was 
niet het geval met een ander Lid, in het afgeloopen InflitulItsjaar door de 
Eerfle Klasfe verloren, ik bedoel den Groninger H00g1eeraal' s. STRA
TINGH, EZ. In den ouderdom van 56 jaren werd hij, te midden van 
zijnen Akademifchen werkkring en van zijne rustc100ze pogingen om de 
Schei- en \I\T ertuigkunde tot bevordering van welvaart en nijverheid te 
doen flrekken, door den dood weggerukt. Hem wacht voorzeker eene 
betere hulde, dan hem door mij kan worden toegebragt, en ik ont
houd mij derhalve van eene ontvouwing zi,iner fchriften en verdienf1:en, 
welke meer eenc redekunllige pl'onkerij zou wezen, dan de uitdrukking 
eener juiste kennis. Diezelfdc terughouding moct ik in acht nemen ten 
aanzicn van cen man van Europifehe vermaardheid, Korrespondent del' 
Ecrf1:e KJasfe, in het afgeloopen jaar overleden: ik bedoel ASTLEY PAS
TON COOPER, Koninklijk Heelmeerter te Londen, Baronet, Groot-Kruis 
del' Guelphenol'de, een man, die ,het "Dat Ga!enus opes" in ruime 
mate heeft ondervonden, maar die van de fchatten, welke zijnc kUllst
bekwaamheid hem had doen toevloeijen, een gedeelte aan de Kunst heeft 
terug gegeven in de aanzienlijke fommen, welke hij befleed heeft aan de 
uitgave zijner kostbare werl{(~n. 

Met huivering dacht ik aan de taak, welke ik heden zon te verVl1llen 
hcbben, toen, weinige dagen na Oine laatfle Algemeene Vergadering, de 
dood gemeld werd van JOBAN HENDRIK VAN DER PALM. Doeh ras werd 
ik bemoedigd door de overtlliging, dat ik het niet zou behoeven te wa
gen, meer dan zijnen naam uit te fpreken. Indcrdaad, b'ij de daarna 
gehoudcne Opcnbare Zitting del' Tweede Klasfe, waarvan VAN DER PALM 
Lid was, verklaarde haar geachte Voorzitter, dit overlijden vermel~ 

dende, dat een man als VAN DER PALM zijnen lof niet behoefde: - en 
C h~ 
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,grenzen gaan! In ons Vaderland is, of schoon het in vlijtige
engrondige beoefenaars ~er wetenschappen voor zijne naburen, 
Mar evenredi'gheid vandeszelfsbevolking, gewis niet onderdoet, 
deaallsporirig totzuiver-wetensc'happelijken arbeid welligt ge
ringer- Door arbeid aan de golven ontwoekerd, door duurz;lme 
Ylljt in aanwezen gehouden, door staatkundige gebeurteniS{'en in 
nioeijelijkheden, ge4ompeld, :vordertons Vaderland de vlijtige 
medewerking van a1 zijne zonen; het steh het noodzakelijke en 
riuuige opden voorgroud en wijdt slechts eene zwakkere belang
stelling aan zuivere; ,~etenschap.Maunen van hooge wetenschap
peHj'ke ~erdiensten worden niet, zelden tot praktische werkzaam
heden geJ'oepenenaaJJd~Respieg(:)1ing onttrokkC1~. Anderen zijn 
op die wijie met hetonClerwijs der meergevorderde, jeugd belast, 
dat het bearbeidendel' nog niet ontgonnen velden der weten
schappenslechts ten' :kosteder duurste, verpligtingen kan geschie
(len. Eenfuiddelpunt, dat allen vereenigt, de belangstelling 
del' burgeren, die hunne gees'tdrift verhoogt, ontbreken meeren
deels., Zal iemand dan vergelijkingen maken met de eerste 

'geleer(le Iu~igting van een naburig Rijk, waar de ken!l.is en 
ge1eerdheid eener bevolking van 36 millioenen is vereenigd, 
w'aar 'het Lidmaatschap del' .' Akademie ,een eeretitel is, die be
zwaarlijk eene' wedergadeheeft, en waal' hetzeIve, door de 
zorgen}des levens te verminderen, den vrijen arbeid op het veld 
d'erwetenschap hevord:ert If ,; Desniettemin is ook dMr niet alles, 
wat blinkt, zuiver gond. Is de in het vol'ige jaar voorgedragene 
electrische theorie der kamferbewegingen niet even ras verdwenen, 
a1;' opge:bou~d? 'Hoe k6riheeft.zich .de kunstige chemische sub
sthutieleel' kunnenstaa.nde 110uden? En waartoe strekt de arbeid 
van een' DUMAS en anderen, aande allerzorgvu1dig;te bepaling van 
het soortelijk en atomistisch gewigt van eenige' del' gewigtigste 
elemeutenbesteedtdariom van de eere,znil,. die BE1\ZEUUS zich 
~l"endoorzijneWerkenheeft 'opgerigt, dez(3n en gen~m,hoek
steen.;oafgunlltig •• ·afte, brokkelen? Do.ch heeft men. de oogel1 yan 
diehoofdstad afgekeerd en,dezelve doen weiden door deoverige 
afdeelingen vanhetzelfde uitgestrekte Rijk, dan za1 :rne:Q. ilezelve 
'nogmet ··nteetderevoldoeriiIl;Y ,'\;V'en,derl naar ons VaQ,cdand, Wa.l.;.f 

\, 
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kennis en wetenschap gelijkmutiger en algemeener door aHe ran
gen verspreid., waarollderscheidenc hrandpulltell van geleel'dheid 
binneu iijne beperkte uitgestrektheid aanwezig zijn. 

Doeh eenet,,\"eede 9verwegingsluit zich. aan het gezegde. Het 
is de bestemming des Instituuts, ;een middelpunt te zijn, om de 
mallnen van Wetenschap, de begaafdel1 in Schoolle' Kunsten, 
zoo veel tnogelijk, te verbillden. ]3eantwoo~dt het~elve aan die 
strekking? Was de enkeIe eeretitel, aan het Lidmaatsch~lP ver
bonden, immer toereikend, om te zegepralei.l over de helemme
ringen van afstand en betrekkingen, over het nationaal kar~kter, 
waaraan schroomvaHigheid en achterlroudC11dheid. dikwerf worden 
,toegeschreven? - Vergeten' wij niet, geeerde' Medeleden! dat 
,het wezell eener Maatschappij gelegen is in de medewerking van 
301 hare Leden. Het Instituut heeft gcmeend niet genoeg te doel]' 
'Hetwil door eene sllellere Iilededeeling en meer algemeene ver
spreiding van hare verrigtingen de werkzaamheid van' hare Leden 
en de belangstelling van de Beminllarim del' Wetenschap opwek
keu;DeEerste Klasse,i als cene gewigtige Afdeeling, zal voor
zeI{er niet"achterlijk zijn bij 'hare (zusterklassen in het handha'l'en 
van den 'l'ooryaderlijken roem, in de beoefening en de uithreiding 
del' Wetenschappen.. . 

Het groot gewigt varide ijverige en opregte medewerking van 
ane· Ledender Klasse valt sterkel' iil het oog, wanneel' wij den 
blikvestigen ophen; die in de laatst verloopene' twee jaren 
aan 'dezelve ontvallen zijn. Hetiseene trefI'ende taak en welke 
,eene'zonderlingeaalldoening opwekt, om de verdiensten te 'l'e1'
melden van manilen; zooverre ,nitmuntellde hoven ,hu~ne tijd
genoot~n :en· zoo verre verheven boven den lof van den spreker, 

De Baron c .. :1\. T. KRAIJENIiOFF, sedert de oprigting des Instituuts 
in.1898~: l:.id, del' Eerste,Kla.sse~: in November 18.40 door den 

" ilond weggenomen, ,is een schitterend. voorheeld van:p.en'invloed 
'derJ~oefeniug: der wis ..... en natuu,rkllndige' we!ensaha:ppenop het 
lotva~ bijzondere 'personen· en ·'valken.: :Deze .:1ieeft: ons overleden 
~edelid; als Arts,. 10f, achtillg en vereel'enue' ,betrekkingen bij 
Inlanders .en: vreeniden doen genieten.; zij heeft hem als Krijgs-
11lau·hij de 'Bataafsohe "Refiuhliek,' in 1195 tot den rang van 
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'lIcVvingelanl:t;vVel!ilaast eenen hoog
id.ee<i1JJliiiJii6 'lUll "IP'1'1'11 ItP vool'waarden aange

IlSCllleui'," Alleenheel'schel', oro aIs 

idiUilataif~iil~illtteig0ll~ b~j:dle"V\1'orstleli11g, waardoor ons Vader
~n~fijhiluiJ;jltldriej(k'ltellW~Qn, en deed aan hero, na de 

Miiei}h,otonMettlen en vo1voeren .der. veelom

#jl@lI!~t~l~tlf)v(i~~~lri •• ' Van militaire verdediging opge
na de wisseling del' fortnin 

edf6iaij!ljt~H~~\ll~:@,,)~ij~,~* oimflrdoro, die verlaten en on
i~~[nBCiIl~~g~lildeel werkzaaro, hezocht, geeerd, 

hem in zijne wetenschap-
ik~ MMtk~ll.~j~li1ge(Wnltt~~el,.¢lt 'vel'schaJft, dunrzaroer dan marmer. 

ili€igit:iftS1l~jvis~;nri'fii~itW'eteJns~halll'pen hij hem hoofdzaak 

~tr~j@~~MJIJe~~*":l~lltlcan.. en einde van ziju' xperkwaar
Uilibeiin~~:irild.; hewijzen zijne V odrlezingen , 

woonde, . .over vestinghouw-

'a:ij.tjRie#"ijlfde!iI;i~~ini"f":an vestingen, hij de aanvangende 
fi~lit,'Jj$di.idS\Phi;.·.~f~o.piete:it Doetrina 'et Amicitia gehou

On!lUi!>,'(ter·' ,.\1., ergaderingen van de Fransche 
~$~$tlilill~ll.'~.jtjidens· een gedwongen verhlijf te 

lij.~tiliil:l~arG~&!~lis(!hi\1Xtetirri~ren en . Astronoroische vyaarneroin
in het werkzaaroste en. meest 

!v~(k?va)i2Iiin:i:\Aiehitt~~rel1de roilitaire' loopbaan, hij 
JMa~~ Brli~lrffi~)ei(le'v}ij t 'en uiterste'zorgvuldigheid 

Mjl:hen 1l]!eaU~~e.n genoegzaam zijn oro zijllennaam aall den 
nll<I!l!il.;.'U'IU!RE· en MECHAm te verhinden en aan de VGl,".

onttrekken; zijne Voorleziugen eindelijk over de voor- . 
ste ol1tderwel"!=len uit de Natnur- en Sterrekunde, waarroecle 

}Ql~ ••• 'l'j!,JL;~~~~l;' tijden in zijnen hoogen ouderdoro de aanzierilijkste 
iijJ~~§!.¢tl;tnen zijner woonplaats ~p de leerzaamste en aangeu~amste 

netheid lenrocl'kten, n~ar het getui .... 
r:v'au· .• bl~voeg(Len, hem bij uitnemendheid.. Opgel'uirodheid, 

enwelwillendheid rooeteu bij hel1~' v:ereel1igd . zijn 
ecU open en. owevreesd karakter ~ met .eene VOO1'

.~~~~~(ljge·. werk:.laaUiheid. V nrig . beminnaar Van zijn Vaderland, 
••••••. 'I,l.~tter>lllJ nogals grijsaard j hij de g<:lheurtenissen Van den Tien
··~.agsonein Veldtogt, zijne levelldige vreugde op eene bijkans Mn~ 

'. 
. "Velerlei Gel'bewiJzen ,vielen heu;'l. :ten.:.deel •. f,lij wal/oncl¢r ;an
deren 'Korresponderepd Lid .der Fransche . Akademie van Weten
schappen. LOJ)BWIJR NAPOLEON versierde ~ijne borst met aene 
Ridderorde en vereerde hem later door nog nitgezochtel; .. decoratie 

.' ~ 

e}1 hoogere ;ouderscheiding. NAPOLEiON BC)NAPARTE benol'll1:idehein' 
tot Ridder. der KeizerlijkeOrde' van Reunie en verv~lgenst~t 
Ridder van het Legioen

l 
van Eel'. WILLEM PE EERSTE verhiElf hero 

tot Komroandeur del' M;iljtaire Willerosorde, scho'Q.khem· 'het 
(}roo~j.{ruii! derzelye ~e~} ver"4ief hem in den adelstand, erfelijk ih 

.• nal.(Qmeling,schap ;volgens het regt .-v-an eerstgeboorte, Eene 
reeks van geschdften, deels van zuiver. 'natuurkg:ndigen.,_ deals 
:\,;:t);l vestjngQouw~undjgeJ.'l en waterbpuwkundjgel1? .deels geschied~ 



i:ltitelr61!<e ' win de afsluiting der zee 
iii ih ziln Werk over de middeleri 

aard, om de Itadeelen ,del' 
,.""enA.'" beidenPrijsschriften ,door 

eUl'nsc:nalPptm uitgelbki;in zijn 
lA~l~'l:I; ••• ~()T;:gE)neJeskun.~l~g· gehruik geschikt; 

\,tl!tth(~""~llmbe,reHn!t ;van: eeri' Irleer 
vaIk;" en' zijne gestadige 

Siralinglt .Ez, 

~t g-i1lSicIi.tift~lP' en persMnlijken invloed, om het groot belang 
~(I~~'e:tt,' ~es:cllli~te ziekenoppas-sers " IUHl te dl'ingel1. 

Brusselsche Al,adel1lie Van Wetenschappen 
~l16,.K:uusten en werd· door den tegellwoottligen SOUVet' 
rin':<iSe!ll!ljamet de Leopoldsorde versierd. 

,'_"'U'W'" verloo!' . verder op den 15den Fehruarij dezes jaars 
den Hoogleeraar s. 'STlIATINi*1t E:ll., die ,in den 

dbIU.>il'atl/" 51> jaren te Graningen' overleed.' Hij was 'een 
jike;P;.WEirk~~aaJlD, Lidderzelve. Zijne, buitengewone bew'e~ 
>~ilsJ:5(iheilku,l1dige; zijn bereidwlllige ijverdoen zijn 

Ol1ltren~ het Aqua Binelli, het aanleggen 
~lett'apJ1is'~h~ linie d{Jor Electromagnetisme, over Opinm.. 

iSQi$t'tl$nen versc'4iUende e~1:l'actel1 'tan hef:telve, over de oorzaak 
>< }Vj~ll··' den veendal1lp 1 heefthij de Klasse van raad en voorlichting 

g~ilijei!l(! •. Zijn~ leeshtfurt: tram, hij gewoonlijk iII:' persoon, waar, 
/).iIl{wt~~~il van 'dElD,' 'grootenafstand icijnar' W"oonplaats; ell deed 

,~I~e!'T*r,ran neJlaugr{.Re pl'oefuemingell vergezeld -gatin. Nog vele 
. 'Zijrt6 werk:taafupeid· ha:d,d~ . Klasse .zich~ogen 

>,} ·tm:<belee:fde .. eel:). ,tijdperk ~ 'dat VOOi' de geschiedenis van het 
!t\iJt?i~i'n(ilr; beoofenirtg 'huiteIlgemet?il gewigtig was. Trnln:hij''het 

a,a:nsdh6uwde, werd' dOot' '~;AVoiSIER een nieuw 
in de &heikunde geopendr td(!n hij zijne voltooide .stndi~ 

dQot:·:eeif:'uit~rsl·· lo:ff~l'.ijk:;~~xiltnen . hekfoond, ll-ag,: woos DAVY in 
d-e ' El~ct:cictl~t ;}iet,::be'giftsel: "'an ~8ikl1i1dige: wetking' nan; 'en 
teert 'S'l'iiATINGlt ~l$ Hoogl~,e:r:aat iu" de '8cheikund~' hloeide'~ntrin 
de leer der SCneilml'idige ~~e~tediglieden dnzonoorheHli op'orga
nislth'e'heginseletl. t¢ege'past, ' ~l'le 'Vlugt, • die- ,:w-einige jare¥:fl tevo

nieut{tIId ltad vdo'ruitgez-ieYi. \' Oi'J.d~t:l d~' .tJb1J~ :e11 den' :Vloeddet 
theoretische ,j'Azigten ging ''$h\'A:1''iNGH zi'ju' . eigei:'l.' '\veg ,'!tennis, ue

.,mEmaa Van 'a11~s, doch i11~onderheid 'zich bezigh01idei1de'met 
hetgoon, 'duui.'Zilam hUt beloofde. Geene 6ritdekking, :geene , 

''''''',HUlU!!ll£, w-aartan dlit te hopen was, otitgingzijner aandacht; 
onafgebrokefi vlijt 'Verzamelde hij omtl'ent zoodanig ouder-' 
aIles 1 wilt binneu ziju bereik viel, beproefde en onder~ocht, 

'V\,::l'J:lI:ltex'O 'hekende I' zocht,Jm vond nieuwe j methoden, en deelde 
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