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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-
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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 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;",
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/r.'undig·e befchl'ijving 'Van een gedeelte der Provincie Utrecht, tusJchen
Utrecht en Wfjk by DUlIl'flede; met Bcdenkin!Jcn over den Tiendpligt,
e;Q andere onderwerpen. Z00 werkte, oncianks zijne ligchaamskwaJen
en z\jn lijden, en zo,) eindigde de, vcrdien(l;elijke WTTEWAALL ,in
ecnen 62 jarigen oudcrdom, zijn nuttig Icven. Z\jn verlies is belangrijk;
zijne nugedach tenis zal alt\jc1 in eel' bl\jven.
Voor weinige weken onderging diezelflle Klasfe nog een belangrijk verIies..
Haar waardig Medclid de Heel' JAN BLANKEN JANSZ. werd haar flp den
17den 1. I. in eenen 83 jarigen ouderderdom door den dood ol1trukt,.
Groot \¥aterfl:aatkunLlige, werd hij, reeds op zijn 2ofl:e jaar, bel1(Jemd
tot Infpecteur der Eilanden Voorne, Ooedereerle en Over·F/(Jkkee; tel'wijl hij, uit huofcle ziJner bijzundere verdienllen, naderhand werd vel'koren tot Infpccteur-Gencraal van den vVaterfhat. In deze betrekking
deed hij, door st0nmwerkwigen, dUkeD, fluizen en waterkeeringeD,
bc1angrijke dienfl:en aan zijn Vaderland. Dcgaafd met eenen bijzonc1e.
ren geest van bevatting en vaarcIigheid in l1e uitvoering, wist hij clien
geest herhaalde malen inandel'en over te Horten.
0, indien ik hier al de (lienfl:en, welke BLANKEN donr deze zijnll
i:ennis .en vaa.rdigheid aan het Vac1erland hceft bewezen, flechts wilde
Q;Jllellen, waar zoude ik een eil1de vil1den'? aileen de {l;oute ondernemingen, zoo in Zeelandals aan den Helder, door hem geclacht en uitge.
voel'd, moe ten ons reeds tot bewondering fiemmen. Lid van verfcl1i1~
lende geleerlle GenootfchapPl:;n, wertl hij den 4den Mei 1803 benoemd
tot Lid cler Eerfie Klasfe van het Koninklijk.Nec1erJandfche Infl:iruut.
Deze Klasfe dankt aan hem: 1I1emorie 'Vtm korte oanteekening'JII
'Wtgens de geaardhcid der grondlagen, beneyens derzelvcr hoogten m
,aieplen, voor ZOI} vern deze, Of; ecn naauwketJrig ondel'zoek, in d(t
jlrekking en de nabf/heM 'Yan het Groot Amflerdamsch Kanaa!, nOCl1"
poord.Hfllland , tus[chen het IJ en de Reule van Texd, of die ViJ:fI
dlin Held"f' :n het Nieuwo Diep gevonden zfln;
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voorts nog: Een 'Verhlflal omtrent de eerfle Stoomboot, den 10 ]unfj
1816, in het Texel/ene zeegat binnengekomen.
Terwijl nog afzonderl\jk door de Eerste KJasse werd uitgegeven ~
JJe[chomving over de uitflrooming del' Opper·R.fjn en Maaswatcren!>
door de Nederland/che Riv/eren tot in zee.
Tot in eenen hoogen ouderdom werkzuam , zal zijn naam en zullen
zijne verdicnHen lang in een gezegend aandenkel1 blijven.
De Ecrste Klasfe was gelukkig genoeg, geen harer Geasf()cieerden
te vCl'liezen. Van hare Korrespondenten? echter, vedoor zij den I-Ieel.'
!'lIMON SPEYER T VAN D.ER EYK, door haar als zoodanig den 2.5sten Maart
1 80 9 benoemd. Als Hoog!eeraar in de Wis- en Natuurkunde aan Lei..
dtns Hoogefchool werkzaam; Lid van verfchflIende geleerde Maatfcha,p~
pijcn in 011S Vadcrland; door onderfcheiden uitgegeven werkcn in zijD
lievelillgs vak beroemd, verliest de Klasfe in hem een verdienll:elijk,
gelcerd en geacht Korrespondent.
Ook de Tweede KJasfe verlool' cen harer meest verdienfl:elijke Mede..
leden in den edelen JAN Vf\N WALR1L Waar is hij, die JAN VAN WALRE
'Kende, en zijne talenten niet vel'ecrde, of zijnc deugden niet hoog~
fchattede '?
£1' is iets verhevens in het geen wij gevoelen, wanneerwij dell!
man van verdienrten, tevens als regtfchapen burger, cdel echtgenoot.
voortreffelijk vader en hartclijk vricnd kunnen toejuichcIl. .Er zweeft
en [peelt alsdan over het tafereel van zijn level1 een licht, hetwclk t
aan, elk gedeelte, eene verdubbelde kracllt, een verhuogden g loed :t
cene duurzame waarde geeft.
Zoo was VAN WAL.RE! Geoefend Letterkundige, verdienfl:eIijk Dichter.
was hij tevens voortrcffclijk mensch 7 Echtg~noot, Vader en opregt
Vriend. Onder zijne cdeIc zielshoedanigheden, muntte zUne nede~
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