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het lnstituut mede getuigcn. Hij hield diL doel hij a1 zijn' arbeid bestendig vool' oogen; en hetzij wij hem in het evcnge-lloemde zesjal'ig ti;jdvak gadeslaan; hetzij wij hem volgell in zijne
hetl'ekkil1gen aan de Militaire Akademie te Breda, waal' hij van
1 836 tot 1842 op nieuw werkzaam was; hetzij wij hem in het
tijdvakvolgen, toen hij, met miskenningzijnel' uitstekende vefdiensten, gedurende hijna anderhalf jaar buitell openhare hetrek-·
king was; hetz~j wijhern heschouweniil zijne twee laatste levensjaren, toen de Utrechtsche Hoogeschool zich in zijn hezit mogt
verheugen: wij vindel1 hem altijdmet vasten ell ka1men tred
naarhetzelfde doel zijnestndien rigten. Wenscht gij hierval1 de
blijken te kennen: ik verwijs Udall op de verschillende mededeelingen, die van zijuehand ill het Natuur- en Scheikunclig
Archief, alsmede ill het BuLLetin des ·Sciences physiques et naturelles en Neerlande, en in het T,jdschrift vanhet Instituut
gev(mden worden.
Het was die ijver'en helangstelling voor de meteorologische
studie, welke zijnen arbeid in de Klasse hoofClzakelijk hepaalde.
Op zijnen aand~<al1g werd door het lnstitullt aan de wet'rkundige waarnemil1gen in oaze Kolonien eene streng 'wetenschappe"
lijke rigtil1g gegevel1; daarhij liet hij niets onheproefd, om door
voorlichting de waarllcmers aMaar te steunen en aan te \Yakke,ren; om hun de huIpmiddelell te verleenel1, ""aardoor zij tot
meer l1aauwkeurige uitkomsten mogten geraken. En wann,eer
dan de houwstoffen door de waarnemers geleverd waren, men
lwn er van verzekerd zijn, dat WENCKEMCH steeds gereed was,
deze waarnemingen te herzien en zoodanig om to werken, dat
zij eene wezenlijke aanwil1st voor de wetenschap opJeverdell.
Wat WENCKEllACH dus voor de wetenschap geweest is, zult gij uit
deze vlugtige schets gemakkelijk hegrijpen. Mijl1 OOl'deel- ilz gevoel het - mag hierniet in de weegschaal gelegd wordell. Maar
het waren {eilen die ik aanvoerde, en deze spreken zoo oVCl,tuigend, dat men Hint dun met hewolldering den levensloop van
dezen uitstokel1den mall kan ga(ieslaan. Bet zal 01lS dus niet verwonderell, wanneel' wi,i door MAHLMA},;N en DOVE aanzijne Ycr-'
rliel1sten als Meteol'OIoog eeno weherdiendc hnlde "icn toebrcH"'

gen. En waal' de stern del' Landgellooten over W:ENCl\@ACH gel'aaclplcegd wordt, gij zult van hem door deslmndigen niet an,del'S hOO1'en gewagen, dan met hooge ingenomenheid.cn bewondering.
Verloor ons Vaderland in WENCKEBAcn cn SWART twee geleerden,
die hunnen wetenschappelijken werkkring met de roeping voor
het hooger ol1derwijs verhonden, in ADRlAAN VAN DEN EN DE erkent
de Lal1dgenoot dal1khaar een' del' ijverigstehevorderaars van het
lager onderwijs j de gesehiedellis vanhet Schoolwczeil hierte
Lande, seclert dell aanvallg dezer eeuw, 'lam er vail getuige'n, met
welk eene liefde hij die gewigtige zaak behal'tigd heeft. Zijne
belangstelling voor natuurkul1d.ige studien, en wel hepaald voor
de physica, waarvan hijvooral in zijne Verhande1ingen over den
Waterram (Belil''' llydr(/llfi~'lU" Stossheber) een blijveild hewijs
gegeven heeft, vond reeds spoedig eene openhare etkellniilg,
zoo als uit zijne henoeming tot Lid del' Berste Klasse van het
Konillldijk-Nederlandsche Instituut, in het jaar 1808, kan
hlijken. Scdert 1843 werd hij onder de rustende Leden geteld. De levensbijzonderhedcl1 van den achtingswaardigen ma'n,
die den 28: ten Junij 1846, in zeven-en-zevcl1ligjarigcll ouderd01n
ontsliep, zijn door twee zijner vrienden nog onlangs 1 met zulli. eene
naauwkeurigheid vermcld, en daarhij zulk eene hillijke hulde
aan zijne nagedaehtenis toegehragt, dat ik het onvoegzaam zoude
rekenen, hierover thans venIer nit te weiden.
Onder de Leden, wier verlies het lusti tuut nog hovcndien tc
betrcuren heeft, tell en wij nog eenen man, die zich geheel aan
cenen practischen werkkring gewijd had; het is de Inspecleur van
het twecde Waterstaats-District des Rijks, de hekvvame Waterbouwkundige DIRK MENTZ, in het jaar 1827 ;tis Lid vlluhet 1nstituut bonoemd, en die op den 17den Maar!' 'van tIit jaar uit
zijnen werkkring werd weggerukL
Bij het vroegt~jdig gemis nm de zorg zijner ouders, geHool
1 Men vindt het hier hedoelde lcven,berigt omtrent VAN DEN ENllE, opgcsteld
<loor de Heeren J. CLAmSS!" Cll .1. Thlssf:Dlm "'ANGE, aall het hoofd van lwt
"Vork getile]rl: Gesehieclk11l1tlif(c Sehets Yan Necl'lands Schoolwctgeviug, lIlet.
:\ant:eekelliJlgBJI en J)ijhg<:l1, fleol' A. VH; DE'. ~;NJ)t;. Devenlcl', J. "" LANl;!:, IR4,t,c
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hij zijne opvoeding in de Fundatie "/Jail Renswoude. Op zeven.tienja,rigen. ~eeftijd werd hij, wegens zijn' uitstekendell aanleg voor
de wlslumdlge wetenschappen, als Landmeter door het Departe ..
mentaal Bestuul' van Utrec/tt aangesteld; on nadal hij achtol'een ..
volgells in vcl'schillende bctrckkingell als lngenieur werLzaam.

Verhallllelillg over de Droogmaking Vi)/] !tel. Haarlemmel' lYJecl',
in het jaar 1821 uiLgegeven, terwii1 z\jne wederlegging op een
geschrift, getitekl: Vrije gedachten !Jan cen'lngeland 'vall RYn·,"
land, nog in hetzelfCle jaar uitgegeven, van de grondige ken-"
nis zijncl' heschouwing en den ~iver waarmede h~i die zaak hehartigde, eell sehitwrend hewijs level't.
Wij hebhen IT de slagen vennerd, die hct Instituut getro£:"
fen hehhon door den dood van Landgenoolcll, welke aan deze
Inrigling ycrhonden war()!1. ODeler de gnlecrdell, die wij ah
Buitcnlandsche Geassociecl'denm.et rcgtmaligen [mts mogen noemen , schitterde tot v(',or korten tiJ'd de otlsLerfdi]okc l'RlEDlUCH
WILHELM nESSEL, Hoogleol'aar :l~1H rlc Universitoit lc
Den gcnialctl sterrekundi3c, dic nnast N],WTON CI1LAl'LM::C, onder de ecrste manncn van zijn val,. genocmd rnag worden, - BESSEL,
den l'oem
wetcnschap in onzc ccuy';, eene
hulde toe to
ik le vergeds
heproeycn.
hem door
om strijd.
, claar zontie
alle
hem tc pl'ijzen, ell Z\jHCll lJHillH te vel' ..
het
hehoe{i1eo
op dell] '7 I,,, lVlaart vau he!
Dc doo(l vall
,jaar,

gewe~,:t ,was, zag hij zich in 1820 in de hotrekking, welke h~j
tot ZIJU dood toe met onvermoeidell ijvcr en naauwgezetheid
vel'vuld hoeft, aal1gesteld. Welke dienstcn hij als Inspecteur den
Lande hcwezen heeft, staat mij niet tc vermelden. Van zijn'
wetensehappelijken arheid verdient vooral de Verhamlelil1g ge.noemd te worden, welke hij, tel' heantwool'ding del' :vraag OWl'

cen ontwerp, on. lzet If bij P({flljJllS, door ceu' dffle 1Jan s/lIiZell
'voor::,zen,
te dammen, hij de Hollandsehe Maatsdwppij de!'
~Vetensehappen te lJaarlem, heoft ingedieud. Zijnc Verllilude.
hng werd, even als die van den Admillistrateur vall's Rijks
WatCl'Slaat, A. T. GOUll"/.·\.',,,,
'j'
. - "" u-'.e '·l!·t2.oiool·lli~'
c
u
1 " O!1CWl.'SC1WH
.. lIlg ,vaa1'dig

wodat in de

dicl' Mail!."
van v ~jf

en twiutig
king tot liN
hell, de

de

door hmn

Wigcn.

' .

l'apportcn

Onder de CorrcspOndCnl()]t had de Eerste
to })otrenl'ol1 van 'r. G. Baro]t VAN LlJND1lN V{lil

,lcu 1l)<l'"
Opcll'bnrc

ooG'
rneer!

dom over!cc([.
~cheidcne

HIs iu zijnchetl'eH
lwdi:,

tot onder-

zlJllcn wwm erne daukharc hel'illlJOrin[~. Hoe hij
wotenschappelijkcn
aa Il de
'1';111 (.1'('11
l
l\/f
Yall ( e luaat"d,appij lell uaanWSle
aan Ii' siuilf'lI, !OOlldr,
III zl,Ille

nog
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die hun leve'll aan het
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TOl'wijl ik rnij gedrongen
U slechls van nit de ycrle
op zijlle uitstekellde verdieusten te wijzcn, magik iutusschen
niet nalaten, U to doen opmerken, hoe zich hij hem hewaarheid heeft, ))(lat het genic zich zelf olltwikkeh." Ziet den
vijftienjarigen jOl1geling, die vauMindcn, ZijllC gehoorteplaats,
Baal' Bremen vcrtrokken is, waal" hij aIs bediende ill eon del'

