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terwij! gij mij eindeJljk weI zult willen vergullnen, on;>;e weI'!\;'
zaa\llheden op eene gepaste wijze te fluitel1.
Ten aanzien 1111 van het voorgevallene met betrckking tot 11et aJge- .
meen l1eftuUl' ~ federt de laatfle Algemeene Vel'gadering, heb ik flechts
tc melden:
het aanbieden van het Verflag del' dcrtigfl:c Algemeene Vergadering
:/Ian Zijne Majcsteit? onzen geeerbiecligdcn Koning; welk aanbiedell
later dan gewoonlijk gcfchiedde, nit hoofde van het fmartclijk afltcrven
van Hare Majesteir, onze gelicfde Koningin, en de zckerheid, dar de
Koning geene kommisficn van condoleantie ontving. Hebbende ingevolge
hicrvun, het kommitte van PrefiJenten en Sckretarisfcn befloten, zull(~:
fchrifte Jijk te doen ;
voorts dc verecrendc gunst in het voorjaar van clit jaar bij de alge"
meene Audientie en ten Hove genoten; tel'wijl uw Voorzittcr werd
vereerd met verfchillende uitnoodigingen d(lOr letterlievcnde Genoot ..
{chappen, van tijcl tot tijd en bij plegtige gelcgenheden, gedaan. De
betrekldLlgen van het Koninldijk-Nederlandfche lnflitllut met Buite111and~
fche AkaclemWn en gelecrde Maatfchappijen wordcn voorts gaancle gc ..
houdcn dor)!, wederkcerige toezending del' uitgegeven Verhand(!lingen~
Het Verl1ag door den Heel' Bibliothekaris deswege nit te brengen,
zal U daarvan genoegzaam overtuigen.
Er is veel tretrencls en tevens veel mueijelijks in de taak, die mij l1U
loept. Ik moet U en mij zelven herinneren aan die verdienftclijke mat1~
nen, wier vt'rlies wij, als Lcdcll dczcr K onillklijke Infielling, inni g be~
treurel1.
Trcffcnd is deze hcrinncring, want zij zijn uit ons midden geweken
die edelen, wier aanwezen zoo belangrijk voor \Vetenfchappen en Kt;nflen:
en wier tegenwoordigheid ons dikwerf zoo aangenaam als verecrend
was. Ja,! de hemel heeft weI tot zich genomen, waC eigel111jk d~ar
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behoorde ;cen . hoogere werlduing omvat hen; zij zfj'n, hetgeen :HJ
hier ~verden; hnnne verdienf1:en zijn van geene afwisselcnde omfian",
digheden meer afhankelijk; .echter wij gevoelen hun verlies diep, en
dat gevoel vonlert, aIs van zclve, l'egt te doen aan hllnnc talenten en
cdele hoedanigheden.
Maar tach treft ons hier cen ernf1:ige weemoed. Eenmaal, misfchien
fpoedig, worden wij , wat zf; zijn •••• hoe zal voal' ons die ontzettende
overgang wezen'? Zf;' zijn voor elit leven nit ons midden weg? onher~
krijgbaar weg , cn ODS blUft niets te hunnen opzigtc over, dan de
droothcid van hun vel'lies lcvendig te beseffen, hunne verdienflen
~l1S naar derzel vel' waarde tt! herinncl'en, en, zooveel wij kunneD, llUn
woorbeeld te volgen.
Uwe billijkheid vordert echter van llwen Voorzittel' hier gecne vol·
kdige huldiging van talenten en verdienflen, waarvan de regte waarde..
ting boven het bercik zijner krachtcn ligt~ vVelk cen omvang van
kennis toch zoude er toe behooren, om eenen VAN MAR UM, MOLT, ~
lVTTE.WAAL, VAN WALRE, GRATA1YfA en BLANKEN, met waardige trek ken
tc fchetfcn? Ik moet en zal dus knrt zijn, en mij veelal bepaJen tot
Qatgene, wat dit Koninldijk.Nedcrlund[che InfUtuut aan hunne verdien..

{len te danken hceft.

.' In den Hcel'

verloor de Eerf1:e Klasfe cen
harer hoog verdienl1:el\jke Natllurlmndigen. Als gencesheer zijne loop ..
haan ~ in de Had llaarlcm, met waardi::;heicl ingel1agen zijnde, onder ..
fcbeidde hij zlcll door eene mecr dan gewone kunde in de l10tanie en
PbyfioJogie; zijne Verhande1ing over de beweging del' fappen in de ge ..
was[en , te Gro7li,ngen in 1773 verdedigd, wordt nu nog in de werken.
<xver de natuurkunde del' plantgewasfen· met lof vermeld. Ook gaf
hlj naderhand in miRY'S Journal der Phyjik, ten jare 179 2 , over de Ie..
venswerkzaam heidder Plan.tenvaten cene broch UTe, ten tite! dragende:
Einige ErfahrungcfJ tiber die Thatigkeit de,. Pflanzen gefii.'fe.
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2ijnc dl'aagbare 13randf'puit, en de gewigtige prr)evcll daarmede 1fi)
het werle gefl:e1cl, zijn algemeen bckend en hooggefchat.
Ook ten DehrJUd van drenkelingen was hij ijverig werkzaam in het
aanbevel<!11 del' in blazing van het zlJurflof-gas; en werd hij vooral be..
roemd door de belangrijke Ill'C!even, door hem v(,J'l'igt met de Duitengewoon gru(jte Elektrifche Machine in Teijlers mehting. Bij het a'f..
fierven van den kundigen VAN DRR A.'\, tot Sckretaris vcrkl)ren zijnd'e
van de Hollan(~fche Maatfchappij del' Y\7 eten fchappen te Haarlem, waar..
van hlj lid was, verwierf hij ouj{ die eer in Teijlers mehting, Li,l van vellil
uit~ en inlancJCche geJeerde Gen(lotCehappen, a1011l in Europa gekend e,n
geacht, was hU een c1er lcden van de kommisGe tnt organifatie van het
Booger OJlderw~is, en werd hij, reeds den 4tlen Mei ! 808, verkoren
t0t lie! van de EerHe KlasCe in dit Koninklijk·Ne,:erlandfehe Infl:itllut.
()uk voor die KlasCe was zijn arhcid meerlllalcn ZCJO beJangrijk :lIs
~angenaa11l.
Zoo fchul1 k hU haar, onder anc1eren, VO,lr het scle lJeet
harer Verhandelingen: Waarnemingen, betreffende den vegetalen 001'·
/prong del' Steenkolen, en gaf h~i herigt van zijne Na/poringen omtre{lt
cene pyet Van Zf)et 'Water, en de proefnemingcn daarumtrent,. las an.
dermaaI over cen Zonderling verfch(;'nfel van 'Woi eft flekelontwikkeling
uit het bovendeel van den Mc/ocactlls P(;ramidaiis , en Ieicle aantee.
keningen over van een Damptoe/lel voor de /Jziatifche Cholera. Altijd
DOg zijlle geliefc:e wetenfchappen bellcfenende, terwljl zijn ijver VOOf
alles, wat tot de bevor,:ering dier wetenfchappen of tot heil des
mcnsehdol1ls verrl:rekte, hem bijbleef? flo.,t bij den 1161len December
van het vorige jaar, in cenen ouderdom van meer dan 87 jaren ~ zijne
'I.litgefl:rekte, mct waardigheiJ afgelcgdc, loopbaan.
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Toegeru~t met uitfte1<ende bekwaamheden, was de NatlJurkunde hat
veld, waal'in hij bij uitnemendheid arbcidde. Bcgaafd met cen bijzr>ndel' vast geheugen en levcndige verbeeillingskl'acht, waaromtrent men
hem wei cens bij omen fJn(1:erfelijken NIEUWLAND vergeleek; l'ijk in ken'"
rn is, znowel del' oucle aIs del' nieuwere talen; dllorvoed met eenc gron~

(Hge benefening zijner lieveJings wetenfchappen; bedeeld met cen fcherp~
zi t ll1i<Yn verHand en J'uist oordeel; door den eenigen VAN SWINDEN •ge..
vOl'm,l, geleid en hOllggeacht, belwol'lle l\TI)LL tnt cie meeest verdleol1elijke onzer Vallerlanrlrche Natum- en Sterrekundigen, Lid van een
gl'f)f)t aantal buiten. en binnenlandfcl1c geJecrde Maatfehappijen; waar~
dig fJrlOglccraar in de \Vis- en Natuurln1l1de aan Utrechts Hongefchool,
werd hij lIen 14den N ovem ller 18 I ':I tut Kurrespundent, en den IHlen
Octr)bcr 1810 tot Lid del' E erne Klasfe van het KOl1inklijk·Ncderland;.
~

iche Inf1:ituut verl,oren.

Niet weinig vcrrijktc MOLL de Gedenkfchriften dczer Klasfe met uit..
n:ekenc1e bijdragcn, en hare bljzondcre vergaJeringen met bc1ane;rij\tc
vnorlezingen.
Tot de eerile behooren: Proefnemingen, aan!i;aandc de fncliltid
van het geluid, met den Beer A. VAN BIl:F.K genumcn ; - ()~'cr de Spie.
gel.telcsleopen; - Verflag ')Jan eenige PrlJcven over den warmtegraar/,
~vaarb(; het 'Water deszelJs gr(Jotfle dii£theid heeft; - Gefchiedkundig ondu..
!',oek naa1' de eerfle uitvinders del' verrek(;'kers, uit de aanteekeningen
van wijJen den 1TOf)gleeraar VAN SWINDEN; - Overgang van Merkuriu$
oYer de zon; en Waarnemingen der get(;de'f1 langs de Nederlanrlfche
kttsten; terwijl Dog afzonderlijk zijn gedrukt zijne Elet'tro·1I1 agneti~
/che proeven, en eene Verhandeling over net vcrwarmen van Stookw
leasfen.

Niet mindel' trcffencl was het verlics, hetwelk deze Klasfe onderging

doer het afilerven van haar verdienl1elijk Medelid, den Heer GERRIT
1I1OLL, (IP den l7 den Jal1uarij van dit jaar, 's daags v(ior zljnen 53fh:u

verjaardag.

Van ziinc vO()1'lezingcn in de blizonderc Vergadcringen dezer Klasfe,
getuigen'de Verflagen van harm verdienflclijken Sckrctaris, terwijl.~rc,
in ceDe open bare Vcrgadering gehcJudcn, over zijnen voortreffeltJken
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