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waarhij wij ons olltvankelijk gcvoelen '1'001' zakcn, die geheel CI1
uitsluitcnd tOI het gehied del' wetenschap hehooren. In het ge~

ion dienste stann zoowel bij onderlingen strijd als bij den strijd
tegen de lIaLunr, hoe zoudt gij haren inv loed daar miskel1nen?

wiglig tijdvak van slaatshervorming, dat voor Nederland is aangehrokell , rigt zieh de aIgemeene aandacht schier op niets
anders, dan op hetgeen met dien arheid in het naanwste vorhand staat: en diL nog te meor, nu een diepe rouw ons vervult
wegens het vorlies van eonon Vorst, die in miIdel1 zin die taak
aanvaardde C11 met wijs heleid het werk bestunrde. - En toch!
wanneer ik de aanzienlijkc schaar overzie van mannen, dje door

Hoe zonde men nit het oog lmrmen verliezen, dat algemeclJc
1)esehaving ook Levens algcmeene verhreidil1g van welensehappelijke kel1nis vordert? III oogenhJikken als die wij thans he1cven,
han de natie het allerminst onverschillig zijn voo1' instellingen,
die hcslemd zijn de wetcnsehappen te be scher men en haren invloee! op den hloei van het rijk te verzekeren.Mcer dan immer is het del'hahn in dit tijdsgewricht del' Klasse eene gewensehte
verpligtillg ,openhare rekensehap van haren arheid over de twee
JaaIS!' verloopene jarcn af te leggen.
Voor dat w~j n het verslag van dian arbeid mededeelen, zullen 'v~j
oogellblikken afzondel'cn voor de herdenking Hall
hell, die ons ill het laatstvedoopen tweejarig tijdvak door ikm
dood. olllrukt werden.
De olldersdwiding, waannede de nauru van ANTOINE IAPKENS
'Word l, mag aIs de hillij ke hulde
,yorden "
welke
nagcdaehtenis toekolllL ., oar een
zeCi' van'
on vermoeiden ijYer, hIs yan
lenten gctuigde, Eon hlik op
, orn u daarvan de overtuigillg te verschaffen.
Door hel
, hetgeen
le Maastricht,
studi(in

hunne tegellwoordigheid bij deze Openharc Vergadcring van de
]<:erste Klasse van het Koninklijk~Nederlandsche Institunt hunne
])clangstelling in onzen wetenschappelijken arheid aan den dag
leggen, dan mag ik daarin toch weI de getuigenis erkennen, dat
de hclangen del' wetenschappen, te midden van zoo groote geheur~
tenissen, in Nederland nog steeds meL ijver hehartigd worden.
En voorzeker! hoe zonde het ook k1111ncn zijn, dat mell l)ij ('ene
beschaafde natie ooit to vergoef.s be1angsteUing yoor wewIlsehappeu
zonde vragen? Hoe zonde men het lmnuen voorhijzien, dat in de
ontwikkeling van lwnnis de hecbte waarhorg '1'001' de heschenning
en hevordering del' stoffelijke helangen gezocht moet worden?
Zoo diL lrmner mogt hetwijfeld geworden zijn, het allermillst kan
zoodanig vermoeden op 011zen tijd rusten. Zij Jiggon toch reeds
vel' aehter 011S, die tijden, loen men een geloovigeu eerhied '\'01'dcrde voor wetcl1schappen, welke zich met een geheimziul1igen
sIuije1' omgaven,
in hare zelfszuchtige rigting zich niet hekommerden om hetgeen daarhuiten hestond, en zich door eeneJl
scheidsmuur vau vormell en taa] ontoegankelijk maakLCll yoor 011illgew~jden, alsof zij vreesden hezoedcld to worden door te naau-

we aanraking mel het workcl~ike levell.
Is lliet de geheelc
ontwikkeling del' maatschappij daar, om W hewijzell, daL van de
natuurkundige wetenschappen eene kracht is uitgegaan '1'001' het
werkelijke leven, eene kracht waanloor de slaat geyoed, ondersteund en hezield wordt? Landhonw ell nijverheid, handel en
7,eeVaarl, kunllcn u om strijd de hewijien leverell van het nut,
llCtwe1k die wewllschappen aangehragt hehben; en zoo gij venIer
t;aat ell de yerdedigingsmiddohl raaclplcegt, welke dell mCllsth

zieh Haal" Parijs, am :18n de
\yorden.
20 jarigen leef!\jd
aar in de lalldmeetkunde, naar het
:wnden. en cen jaar later tot
en
partamant bonomno; later wcrd hij in die duhbele
overgcplaatst Baal' de
rill (:/Wl' en
den val van NAPOLEON ill Nederland,
It'fstond in dienst gesteld, en aau het honfd
, die met de hepating del'
helast waren. Kor! daama
van het eadastcr ill hot
Imrg, en a is curator van het
aldaar
<jan yvelke illrigting hij tevells als hoogleeraar onderwijs
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in de proefondervindel~jke natuurlmmle. In J 827 werd hij beuoemd tot hoofd·illgcnieur, helast wet de cadastra]c
1'001' het rijk, en vervolgel1s tot raad-ad viseur hij het llIi disterie ,'illl
binuenlandsche ;.:aken. De koninklijLe akademic
'ian
burgerI ijke ingcnicurs te Delft, welb, i il 1841
men hoofdzakel~jk amI zijne bemoeijiugen w dank'~n. Ais dil'ck··
teur aan het hoofd dier insteliing gcplaatsL, mogt hij luren
werkkring voortdurend rigtcn en,
llabij
De zeo Iaal
ste jarel1 zijns levens waren
rralrijk waren de hijzondcrc
wege opgedragen. Onder vele andere
het geHoeg hier te VC1:rnelden zijne henoerning tot lid del' commissie
,an den slandaard dcl' matcn en
, ell"
die 'ionr de
del' Haarlemrnel'-IVlecr,
zwn,

heh ik hier tc
aan deze I llsleliing
tot 'Lid henoemd werd, en tn, 8,iG,
Li!.ei yau RustewJ Lid
Naast de buldc, die a~m S,'I],;D!FOP/f
Leidsche
is',
schilderen

Het was niet
met onverdroten vlijl. hearbeid
lemlkunde
hij met
en
hot Wjlren lIict slcehls de natuurlijkc bOllw en zamenstel
met hct ontlcedmes vervolgde, ook de

ell yoornl de aangd)Orenc misvormingr,n

door heill. mrl

even vecl naauvygezetheid opgcspoord, aIs de wettcn waaraan de
natuur gehoorzaamt, ook hij deze sehijnharc ordelooshr,id, met
een scherp \orschend oog wnargcllomen. Het Leiclsehe museum
nnntomicum ](nn door een tal van ontlcedkundigc voorwerpen
getuigcnis geven van zijn uitstekcnd talent; de afhcddingell die
hij zijue werkel1 gcvoegd zijll, bijlla a lien door hem zclvcn geteckend, mogen daaruevcus gcplaatsl worden als ;.:oovelc gedCllklZ'ckenen yoor 's mans verclicl1stcn a15 ontlecdkundigc.
Wanneer wij cen hlik op
Ioophaan aan de Leidsclw
Hoogcschool werpen, zien 'vij lwul reeds aan het ontleedkundig
ondcrwijs vcrhollden, loen h ij lIaauwel~jks ;.:ijn twintigste jna 1})ereikt had. Nadat hij lw!!e jal'cn als Proseclor zijncn vader'
tel' zijde gestaan had, \yerd hij lol hnitcngewoon Hoogleeraal'
bevordenl, en in 1812 op <hie-en dcrtigjarigen leeftijcl tot gowor,; i
Hooglceraar in deontleed- en natuurkunde van den mensch hClloellld,
welke hetrekking hij tot weinige maanden voor zijnen dood, clerhalvc gcdurende eene tijclsruimw van 36 jaren, met onafgehroken
heeft hekleed. Za[ ik u wei hehoeven le do en opmerken, hoe cell
leven, ",aarvan nlCer ilan 50 jarcl1 ol1verdceld aan een doel
wijd waren, overvloedig moest
in helangl'ijke vruchlel1 voor
de wetenschap. Gij hehoeft de werken del' 1 0
van het
Instituut, waaraan llij sedert 18 H) ills lid vcrhonden was, skchts
I.e raadplegen, om u te overtuigel1 welk een rijken oogst
arheid opgeleverd heeft. Op zich zclf zoude, hetgeen wij 11:::11'
hijeengehragt vinden, reeds genoegzaarn zijn om ons eerhicd ill
te hoezemen voor den ijver, waarmecic hij de ontlcedkullde hcoefende; en 110g is daarmede slechts cen hetrekkelijk gering deel
zijner werken genoemd.Behalye deze verhandelingen toch verdienen als zoovele gedenktcckenen van zijn talent en onverdroten
vlij t vel'meld te worden, zijne Tabulae (ll1atomicae, de hesehrijvillg
van het Leidsehe ontleedkundige museum, een werk reeds door
zijnen vader aangeyangen, en de afheeldingeu van nationaa!
schedels, die hij in de laatste jareu zij ns levens IlCcft uitgegcvcll.
Gij hevroedt lVI. H., nit hctgeen ik hier zoo kort mogelijk
zamengevat lwh, dal WlJ, nn St\1iJllFOHT

