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Hlj had zijneti wel'kkring uan de Hooge School te Gottingen, waar hO 
2. I jal'en Hoogleeraait isgeweest, aangeVal1gen met een Programma over 
den Dl'ievO'etvan DelphiCde tripode Delphico ):met een ondel'zoek over 
dat zelfde Delphi heeft 'hijzljne iloophaan gecindigd. Naat Ita/iii, Sieilie 
en Griekenlalid zich hebhende begeven, om op den Clasfifchen bodem 
zelven onderzoekingen te do en , was het te Delphi, waar hij, met al te 
veeldrifcen infpanning nan de bratlciel1de zOl1neichijn zith blootf1:ellende, 
0111 ()pfthriftenen andere overblijffelen derOlldheid na te sporen en af 
te teekenen, door eene kwaadaatdige lworts weed aangetast, welke hem, 
l1aal' Athene Ovetgehragt, 'op den ·If1:en Augustus des vorigen jaars, in den 
onderdom van 43 Jaren, deed'bezwljken. Zljn f1:oLfelljk overfchot is te 
Athene begraven in de beroenlde Akademie, naast den ve!'maarden hellvel 
l{oAwvo~. inet deaanWljzing van welks j lIiste ligging O'tFRIlW MULLER, 

ids ha.d hlj een duister v00!'geV'oel geJrad Van het lot dat hem wachtte, 
eengefchdft hadbeflolen, 'twelk hij te Gottingen had achtergelaten en 
'rWelk 1m zljnel1 d00d geplaatst is \1001' de Lijst det Wintet-voorlezingen 
det Gottfl1.gfche 'Hooge-School, waarvoM het beftemdwas. 

Beha:lve O'I'l!'RIEO MtJLLfr.R te Go/tingen, verlMi' de Del'deClasf(! van 
hal'e Korl'espondenten den Heel' R. w. J. Baron VAN PABST tot Bingero 
den, in 'J Gtavenhage, KOl1nnandeLlrderOl'de vah den Nederlandfchen 
Leeuwen Lid van den Raad van State. Door eene Lofrede 0PERASMUS 

en dobreen betoog over den imryloed tier J{ruisvaarten op de'1l toeftand 
van de Bt:trgermaat{cIUl,ppij in om Vaderland, de eerf1:e bij de Hol1andfche 
Maa1tfchappij van Ftaaije Kunf1:en en Wetenfchappen, het laatf1:e b\i het 
UtrechtschGenootfchtlp bektoond ,beeft hlj zich als Schrljver en Gefchied
vorEchei' gUllf1:ig doen kennen. In f1:aatsbetrekking heeft hlj, door een vOOl'· 
beelc! te geven van belal1gf1:elling in grondige geleerdheiden door f1:eeds 
aan te ddngen op derzelver bevordering, meer nut gedaan dan bepaalde. 
Ujk aangewezenof met W'obrden in het licht kan gefield worden. 

De Vierde ClasH;! verloor van flale Leden den Heer P. DE VOLOER te 
Gend. 
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Gelzcl. H~i was een dergenen, die het eeTst uit de Zuidelijke gewcsten, 
na del'zelver vereeniging met de Noordelijke tot. een Koningrljk, ill he.t 
jaar 18 I 6, als Leden van het Inf1:ituut werden opgenomen, en hij hacl 
die onderfcheiding te danken aan z~in talent van l1lUzijkale compofitie, in 
welk Kunstvak, de stijds in Be/gie weinig beoefend, hij bijzonder uit
illllntte. Met lof wordt ook gefproken van zljne kennis yan het wed~
tuigelijke del' muzijkale Techniek, en een orgel van zijn ma.al<\e1, 'twelk 
eene del' kerken van Gend verfiert, wordt ais een meefterL111k gel'oemd. 

Dezelfde Clasfe zag nit de lijst barer Geasfocieexden eenen beroelTlqen 
naam uitgewischt, dien van den Ridder D4. VIP WlLIUJ):, JJ,tJgelands groot~ 
{ten fchildel'. Nadat hij vroeger ftaM en Spanje bezocht had, had hij 

zich nu door Dttitschland naar SyriiJ begeven, om in het Oosten eene 
niellwe verfcheidenheid van voorwerpen voor zljne kunstbekwaa1l1heid te 
vinden, en hlj Hierf aan boord van het fchip, dat hem naar zijn Vader~ 

land zou terugvoeren? op den lf1:en Junij dezes jaars, in zljn 56!1:e leyens .. 
jaar. Die zljn talent willen doen kennen, fchrijvcn hem toe wat in 
OSTADE, TENIERS en BOGA R TB het meest wordt bflwouderd, en ~'eeds 
vereenigen zich in Engelancl allen, die de knnst waarderen, Qndfll' voor
gang van hoog-aanzienlljke manncn, om WILI<;lE na zijnendQod cepe hulde 
toe te brengen, waaraan zjjne l'egtfchapenheid te gereeder deelneming 
doet vinden. 

N og verloor de Vierde Clasfe eenen harer Korrespondepten ~ te weten 
ADRI.{\.I\N VAN DER WIL!..IGEN, den 17cien Januarij dezes jaars, in 74jfl.
l'igen ouderdol11, te llaarlem overleden. H\i wa.s een opmerkzaam Kunst" 
befchouwer, en heeft daarval1 blljken gegeven in de uitgegevene Aantee
keningen zijner l'eizen. De gefchiedenis del' Vaderlal1dfc;he kuust heeft hij 
met twee bijdragen verrijkt, eene Verhand()ling over de rrdet/ Win net 
klein getal Historir;/C:hilclers in Nederland, in de werken van TEYLERS 

Tweede Genootfchap uitgegeven, en zijn aandeel in de Ge{chiedenis der 
Vaderiandl'chr; Sehilderkunst Jedert de helft ?ler 18de reuw, door hem ge· 
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zamenlijk met R. VAN. EYNDEN bewerkt. Over andere gefchriften en over 
het leven van VAN DER WILLIGEN mag ik volf1aan met te verwijzen naar 
het Berigt, deswege geplaatst in den Algemeenen Konst- en Letterbode 
van den IIden Junij dezes jaars. 

De Eel'f1:e Clasfe heeft het verlies te betreul'en van drie Leden, man~ 
nen van uitf1:ekende verdienf1:en. 

De eerst-overledene was PIETER. ENGELBERT WAUTER.S, Geneesheel' 
te Gend. In het Algemeen Woordenboek van Kunften en Weten{chappcn van 
M. G. NIEUWENHUIS fiaat zijn dood vel'meld, als reeds voor 15 jaren 
voorgevallen. Doeh, gelukldg voor de lijdende mensehheid ,eel'st in bijna 
9sjarigen o\lderdom overleed hij den Sf1:en October des vOl'igen jaars. 
Hij was de Nestor del' I3elgifche Geneesheeren, wien eene uitgebreide 
pl'aktijk niet vel'hindel'de, van ook nog door een aantal gefchriften nuttig 
te zijn. Aan de Eerfie Clasfe, wier gedenkfchriften een Tiental ontleed
en geneeskundige Waarnemingen van hem bevatten, moet ik het overlaten, 
aan zijne wetenfchappelijke verdienf1:en hulde te doen. Zijn leven was dat 
van een rustig natuul'onderzoeker, van een ijverig menfchenvriend en 
zonder meldenswaardige vool'vallen gekenmerkt. 

Geheel verfchillend, offehoon in dezelfde rigting aangevangen, was de 
loopbaan van een ander Lid, aan de Eerf1:e Clasfe ontvallen, van COR

NELIS RUDOLPHUS THEODORUS Baron KRAYENHOFF, Luitenant-Generaal, 
Groot~f{ruis van de Militaire Willems-orde, Ridder van het Legioen van 
Eer en titulairm Gouverneur van Amfterdam, in den ouderdom van 
l'uim 8!2. jaren, den 2.4f1en November 11. te Nymegen, zijne geboorte
ilad, overleden. Ons geacht Medelid Mr. H. w. TYDEMAN heeft reeds 
eene Eigen-Levens{chets van den Generaal in druk uitgegeven , en de waar~ 
dering van's mans wetenfchappelijke verdienfien ligt buiten mUn bereik. 
Maar het leven van KRAYENHoFF.Iaat zich uit te veel oogpllnten befchoLl
wen, dan dat ik geheel over hem zon mogen zwijgen. Hij was toch niet 
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alleen een man van Wetenfchap, h~ is ook een man- van de Gefchiedenis, 
De wis- en natuurktlndige fiudien, waardoor hij zich tot de beoefening 
del' Geneeskundige wetenfchappen had voorbereid, later, bij zijnen over
gang van de Geneeskundige praktijk tot de Kl'ijgsdienst, op de verdedi-· 
ging des Lands hebbende toegepast, vel'kreeg hij eene volledige topogra
phifche en hydrographifche kennis van ons Vaderland. Hij bezat alle 
andere kundigheden en a1 de eigenfchappen van ligchaam en geest, welke 
vereischt werden voor het opperbef1uur van 's Lands fortificatie-werken..c
en zoo is hij een del' grootfie Ingenieurs geworden, welke ons Vaderland 
heeft opgelevei'd. WeI is waal', heeft hij de vel'f1:erkingskunst niet met 
een nieuw fielfeI vermeerderd, en in dat opzigt kan hij met den 001'

fpronkelUken COEHOORN niet worden in vergelijking gebragt; maar wat 
door dezen en diens mededinger VAUBAN, dool' CORMONTAINGNE, MON. 
TALEMIlER T, CARNOT en anderen, over de kunst van militaire f1ellingen 
tegen eene overmagt van vijanden te verdedigen, gefchreven heb ben, had 
hij onderling vergeleken, om daarvan de toepasfing te maken op den 
Vaderlandfchen bodem. Hoe fcherp dan ook zijn krijgskundige blik en· 
hoe vindingl'ijk zijn geest was, is op eene fchitterende wijze daal'door 
gebleken, dat de twee grootf1e Veldheeren, welke de 19de Eeu w tot 

hiertoe heeft opgeleverd, zijne uitf1:ekende bekwaamheid hebben moetel1 
erkennen, ik bedoel NAPOLEON en den Hertog VAN WELLINGTON. 

Reeds in het jaar 1799, na de landing del' Engelfchen en Rusfen in Noord
Holland, had KRAYENHOFF zich moeten bezig houden met de middelen tot 

verdediging van Llmfterdam. Deze bemoeijing, toen eene dadelijke nood~ 
zakel~kheid tegen eenen bedreigden aanval, ontwikkelde vervolgens bij 
hem het denkbeeld, om op ons Vaderland het Strategisch beginsel toe 

te pasfen, 'twelk de Franfchen in o,nze dagen bewogen heeft, om hunne 
hoofdf1ad binnen vestingwerken te laten influiten; het beginfel namelijk, 
dat in elkep Staat eene groote wapenplaats zijn moet, binnen welke, bij 
eenenvijandelijken in val , de Staat zich als 't ware kan zamentrekken, 
en zonder welker inneming deszelfs onafhankelijk bef1aan niet kan wor
den vemietigd. De toepasfing van dit beginfel op Amfterdam, door 
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