
- 96 

in de proefondervindel~jke natuurlmmle. In J 827 werd hij be

uoemd 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' Haarlcmrnel'-IVlecr, 

heh ik hier tc 

aan deze I llsleliing 

tot 'Lid henoemd werd, en 

Li!.ei yau RustewJ Lid 

Naast de buldc, die a~m S,'I],;D!FOP/f 

Leidsche 

is', 

sehilderen 

, Iwast eelle 

kenni8, swmpdllen GEllA1UlUS 

del' bcroemde 

Het was niet 

met onverdroten vlijl. hearbeid 

lemlkunde hij met en 

hot Wjlren lIict sleehls de natuurlijkc bOllw en zamenstel 

mct hct ontlccdmes vervolgde, ook de 

ell yoornl de aangd)Orenc misvormingr,n door heill. mrl 

even vecl naauvygezetheid opgcspoord, aIs de wetten waaraan de 

natuur gehoorzaamt, ook hij deze sehijnhare ordelooshr,id, met 

een scherp \orschend oog wnargcllomen. Het Leiclsehe museum 

nnntomicum ](nn door een tal van ontlcedkundigc voorwerpen 

getuigenis geven van zijn uitstekcnd talent; de afhcddingell die 

hij zijue werkel1 gcvoegd zijll, bijlla a lien door hem zclvcl1 getec

kend, mogen daaruevcus gcplaatsl worden als ;.:oovele gedCllklZ'c

kenen yoor 's mans verclicl1stcn a15 ontlecdkundigc. 

Wanneer wij cen hlik op Ioophaan aan de Leidsclw 

Hoogeschool werpen, zien 'vij lwul reeds aan het ontleedkundig 

onderwijs vcrholld.cn, loen h ij lIaauwel~jks ;.:ijn twinligste jna 1-

})ereikt had. Nadat hij lwee jal'cn als Proseclor zijncn vader' 

tel' zijde gestaan had, \verd hij lol hnitengewoon Hoogleeraal' 

bevordenI, en in 1812 op <hie-en dertigjarigen Iceftijcl tot gewo(,j i 

Hoogleeraar in deontleed- en natuurkunde van den mensch hClloellld, 

welke hetrekking hij tot weinige mnanden voor zijnen dood, derhal

ve gedurende eene tijclsruimte van 36 jaren, met onafgehroken 

heeft hekleed. Za[ ik u wei hehoeven le docn opmerken, hoe cell 

levcn, ",aarvan nlCer dan 50 jarel1 ol1verdceld aan een doe! 

wijd waren, overvloedig moest in helangl'ijke vruchlel1 voo!' 

de wetenschap. Gij hehoeft de werken del' 10 van het 

Instituut, waaraan llij sedert 18 H) ills lid vcrhonden was, skchts 

I.e rnadplegen, 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, waarmecle hij de ontleedkullde he

oefende; en 110g is daarmede slechts een hetrekkelijk gering deel 

zijner wcrken genoemd.Behalye deze verhandelingen toch ver

dienen als zoovele gcdenktcekenen van zijn talent en onverdroten 

vlij t vel'meld te worden, zijne Tabulae (ll1atomicae, de heschrijvillg 

van het Leidsehe ontleedkundige museum, ern werk reeds door 

zijnen vader aangeyangen, en de nfheeldingeu van nationaa! 

schedels, die hij in de laatste jareu zij ns levens IlCcft uitgegcven. 

Gij hevroedt lVI. H., nit hctgeen ik hier zoo kort mogelijk 

zamengevat lwh, dal WlJ, nn St\1iJllFOHT 
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iu horn v()orai den ontleedkundige t(~ VI'MIl,denm. Hoe zeer zijne 

kermis zich verder uilbreidde, :tal ik hie!' wel niet hehoeven lC 

ontvoUVi'en; ik zoude n daartoe anderi':ins mogen verwijzen naat' 

zUne lessen over de natuurkunde vau den mensch, welke hij ge

durende die reeks van jaren, dat hij hetHoogleeraar.sambt he

ldeedde, heeft voorgedragen, alsmede naa1' zijnt) lessen over de 

plantel1kunde, gedurendo den eersten tijc1 lla het overlijden van 

IlRUGMANS gehouden. De roem, elien wij oehter hij voorkeur aan 

SANIJlFORT wenschen toegekend te zien, is die van ontleedku.n

dige. Waar zoovele schitterencle hewijzen v()orhallden zijn om 

hem een eervollen rang onder ele vaderlandsehe outleedkundi

gnn toe te kennen, 1l10gen wjj de Hoogeschool gelukkig schatten, 

die zulk cenen mall schier eelli; halve eeuw onder Hoog~ 

I(>ernl'en telde. 

Aanschouwden wij in SANDIFORT het heeld vau eenen geleerde, 

die in zijne wetenschappe!ijke loophaan slechts (:(4n doe! voor 

oogen had, die de rigling, vau den aallvang af ingeslagel1, on

;lfgehroken vcrvolgde: in ann leveusloop van JAN liOPS zien wij 
ilaal'entegen een voorheeld van de kracht, 'welke cene hijzondere 

ncigil1g des geestes tot hepating YaH de levenshestemluing kan uitoc-

1(~J1ell. In den eersten lijd dat K01'8 te Haarlcm lOt 

mnbt geroepeu was, sehoul;. hij z~jne 

kcur aan botallisehc studictl en nasporingep; we!dra werden deze 

:studien hem zoo lief, dat hij het hesJuit opvatte om zich aan haar 

meer uitsluitend Le wijden, zonder cvemvcl zijlle roeping als evan

geliedienaar geheel vaarwel te zeggeu. Zoo 'helangrijk hot moge 

zijn hij de levonshijzonderhedell to verwijlen vau eon man, die, 

vervuld van vromen god.sdienstigen zin, de natuurkundigc sludien 

met het leeraarsamht verbond, en daarhij gadc te shan hoe zijne 

:bewonilering en lidde voor de natunI' verhoogd werden door eel'hied 

VOOl' den Schopper; zoo acht ik hN 11lettemin pligt mij daarvan te 

onthouden, wmlllcer ik hedenk hoeveel 'heter zulks opgedragen is, 

aan hem, die door vertrouwden omgang in het iuwelldige leven 

van KOPS mogt doordringen. Ecne danl,hare vcnncldillg van het

geen hij voor de wetenschappell en het vaderlnncl geweest is, 

zij d(,r1lahn de Imide j welke wij te dczer plaalS() dun achtings-




