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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 Duiten
gewoon 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\7eten 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. 

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. 
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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>n
del' 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 a Is del' nieuwere talen; dllorvoed met eenc gron~ 
(Hge benefening zijner lieveJings wetenfchappen; bedeeld met cen fcherp~ 
zi t ll1i<Y verHand en J'uist oordeel; door den eenigen VAN SWINDEN ge .. 

~ n • 
vOl'm,l, geleid en hOllggeacht, belwol'lle l\TI)LL tnt cie meeest verdleo-
l1elijke 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 1 TOf)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. 
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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l~ermeeSler en vl'icnd, J. H. VAN SWINDEN, onuitwischbaar in alIer ge· 
heugen lecft. 

Als cen blljk zijner achting voot' dit KoninkHjk-Nederlandsche Inf1:i<
tuut, vcrl1laakte MOf.L, bij testamentaire dispofitie, aan hetzelve: 
'I Aile de boeken uit zUne verzameling, waarvan reeds exemplaren VOOl'''' 

'" handen zijn in de Bibliothcek van's Rijks Hoogefchool te Utrecht;" 
terwijl hij aan de cerf1:e Klas[c fchonk het keurig gefchilderd afbeeldfel 
van CHRISTIAIIN nUYGENS. 

Te midden van dat nIles gar de natum aan MOLL, bij eene uirfte. 
kencle kracht, waardoor hij allen, die hem hoarden, aan zijne voarc1ragt 
wist te boeijcn, cen fijn gevoel voor kunst, en bij uitnemenc1heid va or 
de dichtkunst. Zijne oordeelvellingen over c1ezc waren niet allcen be .. 
langr~ik, maar hij verrUkte zijne bedenkingen doorgaans met de aanha~ 
l,tng van fchoonegcdeeltcn uit de oude en latere dichtf1:ukken? wel~ 
k~r treffend{le gedeeltcl1 dicp in zijn gchcugen gegrifc waren. 

Meermalen was ik hiervan getui:~e, ja herhaalde malen {lond ik 

verbaasd en trof het mij, hoc dat ele man, begaafd met zoo veel gron~ 
dige wetcn[chappelijke kepnis cn zich gcflac1ig in afgerrukken befpje~ 
gelingen en mneijcl\jke berekeningen verdiepende, tcvens zoo innig de 
waarde der echtc Poezij gevoelde en toejl1ichte. 

Als IJoogleeraar was MOLL cloor zijne fhderende kweekelingen geu 
acht. ja hartelijk bemind. De viel'ing van zijn 25 jarig Hooglceraarlchap 
aan Utrcchts Hoogcfchool. korten t~jd voor zjjn afflerven, lcv-:rdc trtf .. 
fende blijkcn van dat I)()ogachten en beminncn op. 

In DttitscMand, Frankr(/k en vooral in Engell1lld gcacht en gc" 
cent ~ was MOLL door zUne veelvuldigc rcizcn en keurige wuarnerningcn 
aUcrhelungrijkst ~ zoo weI in een weten{chappelijk opzigt als voor het 
gczelligc lCVC11. 

Z66, offchoOIl :lUne bijzondere om{landigneden cn onverwacht inge .. 
vallen cloud de \vaarfchijnlijke oorza'kcn zUl1, die hem verhindcrd heb

ben 
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ben zijne uit{lekende gaven aan eenig werk van grooten omvang in 11et' 
yak' del' l1atuUl"m en fierrekunde te wijden, Z()o echter arbeidde de 
werkzame MOLL aan de bevol'dering van \Veten[chappen, Lettercn en. 
!{lln{len! en zoo zal zijne nagedachtenis altoos levendig en geroemli 

hlUven in een VaderlanLl, hetwelk hij zoo vurig beminde ! 
V crdienilclijke MOLL! weil1ig dacht ik, toen ik U eens als Imaapje 0t' 

miincl1 arm nam, dar ik eenigc weinige bloernen zoude ftrooijen op uw 
gr~f, en hem a1s een del' fierac1en van 0115 Vaderlal1d zoude huldigen, 
wiens beJungdjk voorkomen reeds als Idnd mijne hijzondere opmerk .. 
zaam hcid tot zieh trok! Hoe \\' ondcrLaar, Voorzicnigheiu, zijn Uwe 

wegcl1! 

'Nog betl'eul't de Klasf'e het verlics van haar vcrciicnfieJijk l\ledelid, 
den Beer Mr. G. WTTEWililLL, Uoogleeraar in de Landhuishoudkunde 
:!\an· de Hoogef'chool tc Lciden, die haar den 6den Julij 1. 1. door 

den dood wed ontrukt. 
In 1819 wCl'd de Heel' WTTEWAAI. Lid, en later Directeur van het 

Utrechts Genootfchap; in 1823 Lid van de Maatf:::happij der Neder .. 
lundfche Lettcrkunde te LeMen; in 1824 Lid van de Hollandfche 
Maat[chappij del' Wetenfcbappen te l1aarlem; in 1825 Lid del' Eerile 
Klasse van het K oninklijk a N ec1erlanMche Infl:ituu t, en in 18 2 7 Lid 
Confultant van het Genootf'cllap van Proefondervindelijke Wijs bcgcel'te 
te Rotterdam. Als Hoogleeraar geach twas hij tevens beroemd doot 
zijne Redactic van, en zljl1e Dijdragen voor het Tij~fch~'ift, door de 
Ncderlandfche Buishoudelijke Maatrchappij, waal'van ht] i)mcteur was; 
llitgegeven, zoo wei als door zijne vertaling van Wlr.D1~NOWS llandlei~ 
ding tot de kennis der planten, en zijne uitgegeven Bijdragen tot de 

Staats!7Uishoudkunde en de Statistiek. Hij verpligtte de Klasfe met de 
Voorlezing over: Het brengen tot [ysthemati!che rang!chikking der '{ne',. 
nif/vuldige verfchcidenheden wm Appclen en Peren; met eel1C Landbouw~ 

leur;", 


