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en roem heb ben in de 111enfchelijke fchatting eene onhel'l'oepelijke bepaling 
verkregen; hoe grooter het ondervonden verlies is, des te meer gevoelt 
de Maat[chappij hetzelve en {bart met weemoed op het door hen ge
geven voorbeeld. Velen, oak ons is dit nagelaten, Mijne Heeren, dat wij, 
aangevuurd door het aandenken aan de voortl'eifelijkfte mannen, die wij 
in vel'fchillende vakken gedurenc1e de laatfte jaren verloren, fteeds tl'ach~ 

ten hUl111C voetftappen te volgen, a1 is het dan ook van verre, \iV eten~ 
{chappen en Kunfl:en op te vatten, waal' zij dezelve bij hunnen dood 
aan ons overlieten en ware verlichting en befchaving weinige of meerrn 

dere fchreden te doen vooruitgaan. Hoe flaauw dan ook, moge de korte 
vermelding h unner verdienften, die ik de eel' zal heb ben U voor te dra& 
gen, dit docI eenigerl11ate bereiken. Uwe infchikkelijkheid zal cchter 
van mij niet vergen, dat ik hier in eene vergelijkende waardering hunner 
verdienfl:en zoude treden, of eene juiste en oordeelkundige opi'omming 
dCl'ze1vc aan U zoude voordragen. Deze eisch zoude te wijd omvattend, 
te veel uiteen loopend zijn voor den menfchelijken geest. lk acht mij 
dus nwe toe!1emming voor iUlzwijgel1c1 verkregen, en wensch mij te be

palen bij die kone trekken ~ die 1k l11eende voor U het belangrUkfte te 
, en, mij mindel' bindende aan de gewoonlijk gevolgde rangorde, U 

cerst te hcril1l1eren aan ARNOLD HERMAN LUDWIG HEEREN en AUGUSTIN 

PYRAl\m DECANDOLLE, Geasfocieerden del' Derde en del' Eeril:e Klasfe, die 
zich door hUl1ne wel'eldberoemde Gefchriften een weI verkregen roem 
verwierven, en vervolgens aan diegenen onzer verdienftelijke Medeleden, 
die in hunnc ftand en betrekkinS'en vool'zeker zoo veel nut iUchteden, 
als hun werkkring gcdoogcle, doch derzelver grenzen mindel' zagen 
uithreiden. 

lVlet hl1ivering, Gij gevoelt zulks, Mijne IIeeren, ontgllpten mij beide 
deze namen. Diep doordrongen van hunne hooge. bekwaamheden, doch 

bcrckend om dczclve naar waarde te vermeldcn, is het alleen de 
op mij rustende pligt, die mij eene poging doet aanwenden, om hun 
aandenkcn in llwe tegenwoordigheid te verlevendigen. HEEREN, gebo
ren bij Bremen, verliet in negentienjarigen ouderdol11 die !tad, ten eil1de zich 
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te Gottingen aan de geleerde !tudien te wijden. Het overige zijns lcvens 
bleef bij in die plaats met del' woon gevestigd, en werd zijn vCl'blijf 
aldaar allcen afgebroken voor kortel' of langer tijdsbefl:ek, .in verpozings •. 
reizen of geleerde onderzoekingen doorgcbragt. Eerst buitengewoon, 
later gewoon Hoogleeraar aan Gottingen's berocmde Hoogefchool, arbeid .. 
de hij meer dan 50 jal'en tel' bevordering van derzelver bloei; was hij een 
del' 1ieraden van den roeml'ijkften tljd dier UniverJlteit, wier illvloed op 
Duitschland en Europa van zoo veeI rrewirrt was in onze zoo treurio'c 
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doch voor de Were1dgefchiedenis zoo hoogst belangrijke, negenticnde 
Eeuw. Aanvankelijk zich aan de Philologie wijdencle, ftrekte hij z~jnen 
werkluing uit tot het geheele gebied del' Gefchiedenis, en zijne wijze 
van behandeling derzelve deed ten tot dusverre ongekend licht over vele 
gedeelten derzclve opgaan. Z\jnc ldeen tiber die Politik, den Verkchr 
und den Hamlet del' yornehmflen Volker der alten Welt, verfchaften hem 
al fpoeclig ernen wclverdiendcn, alol11 verbreidcn roem, en vestigden de 
algemcene opmerkzaamheid hoe lrrngs zoo meer op hem. De flijl van 
ditWerk is duidelijk en gemakkelijk, cene gclukkige leiding van gedach~ 
ten hcerscht in hetzelve, en geheel deze voorfl:elling del' vroegel'c 
ichappij is vol vcrhevenheid en leven. Hooger werd zijn naam opgc. 
voerd door de bekl'ooning van zijnvVerk over de f{ruistogtaz door het 
Franiche Inll:ituut:, in welken wedfttijd hU eenen DE CHOISEUL n'AILLl'> 

COURT tot l11ededinger had ~ en den uitge100fden Prijs welligt nit Natio," 
nale parti;jdigheid moest deelen. De bekende VILLERS bragt dezen zijncn 
arbeid in het Fransch over, ten einde hetzelve tel' mededinging zoude toe., 
gelaten worden, en onthield zich van hetzelfde onderwerp te behandelen 
nit erkentenis, dat HEEREN, bij eene vroegere Pr.ijsuitfchrijving, zich 
te zijnen gevalle van den kamp had onthouden. Later bevestigden de 
Gefi:hichte deT Staaten des Alterthums, Handbuch der Gefi:hichte des Europ. 
Staatemystems und stiner Co/onien, BioeTaphien en veelvuldio-e overio'c 
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\Verken, zijne vermaardheid, en bewezcn, dat zijne onvermoeide werl, .. 
zaamheid, ook in meer gevorderden ouderdom, bleef voortduren. Zijne 
Vool'lezingen, die telken jare op nieuw eene talrijke fchare vonden van 

be., 

MarliseR
Highlight

MarliseR
Highlight



( 16 

belang!lellcncic Toehoordel's, fchonken hem eencn gewenschten invloed 
op de Academie-burgers, en hebben krachtig het hunne bijgedragen, om 
zijne verlichte inzigten in GeCchiedkunde en Ouclheclen te verCpreiden, en 
hunnen gezegenden invloed op de Maatfchappij in het algemeen uit te 
oefenen. Na eenen langen en rustigen ouderdom heefr hij voor weinige 
maanden te Gotti12gen den tol 'del' Natum betaald, en is daardool' aan 
deze Hoogefchool, die reeds vroeger zoo vee1 verloren had bij het ver~ 
trek del' Gebroeders GRIMM en den dood van KAREL OTFRIED MULLER, 
een niellwe fl:eun van haren l'oem ontnomen. 

'vVas het HEEREN gegeven zijne heldere kennis en vernuft te wijden aan 
de Gtfchiedenis, en de mcnfchelijke lotgevallen op deze aarde door onder~ 
ling verb and op te helcleren en juister te doen beoordeelen, aan DEC AN·· 
DOLLE werd door de Voorzienigheid de taak opgedragen, om? bij de 
menfchclijke vorderingen in de kennis harer Natuur, die voorwerpcn tc 
rangfchikken, dieper inzage in hunne onderlinge verhouding te bekomen, 
en eenen gepasten leiddraad te ontdekken, waardoor hare onmetelijke rijk~ 
dom, verfcheidenheid en overeenilemming voor de beperkte menfchelijke 
vermogcns bereikbaar zoude zjjp, en door hunne vatbaarheid kUl1nel1 om~ 
vangen worden. 'Vie, Mijne Heeren, ftaat niet bij het minfle onderzoek der 
vrolijk welagchende Natuur verbaasd over de groote mcnigte, verfchillende, 
zich telkens afwisfelende gewasfen, heesters, boomen! Iedere fchakering 
van grond heeft de zijne, iedere landflreek bezit aan haa1' gecigende, wa~ 
tel', lucht. Rotsachtige bergen, wij zien hen aIle bekleed en vervllld, 
met eenen rijkdom, met eene afwisfeling, die eene naauwkeul'ige kennis 
derzelve voor den menichelijken geest onmogelijk, ja olltoegankelijk zOllde 
doen fchijnen. In deze fchijnbare verwarring hebben, wel is waal', man
nen, met eenen helderen geest begaafd, reeds voor lang licbt en orde doen 
geboren worden, en door rangfchikking, 013 onclerzoek gegrond, datgene 
mogeJijk gemaakt, wat den minkundigen ondoenlijk fch~int. Had nu de 
kennis der Natum bij dat fl:anclpunt bepaald gebleven, wij zouden nog 
danhbaar van hunne Systemata gebl'uik maken, en ons in het door hen 
daargef1:elde licht Vel'hellgen; doch, Gode zjj dank, dat de olluitputtelijke 
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rtjkdom van planten en gewasfen ons voortdllrend aanleiding blijft geven~ 
om zijne wijsheid en venTIogen te eerbiedigen en te bewondel'cn. De 
veelvllldige, dagelijks zich vermeerderende, nafporingen van Reizigers en 
Natuur-onderzoekers hebben het aantalbekende en onderzocbte planten 
in de laatile jaren zooclanig do en aangroeijen; de rangen del' vl'oeger aan
genomene Clasfen zoo zeer aangevuld; zoo veel licht verfpreid over de 
onderlinge verhollcling del' geflachten, dat eene geheele herziening, onder
verdeeling, meel' op de natuurlijke honding del' planten gevestigde rang
H::hikking noodig werd. AIleen een man van fchrander doorzigt en hel
del' fystematiCchen geest was in flaat, den leiddraad op te vatten, uit die 
menigte van aanteekeningen en opfporingen een geheel te vormen, en dit 
door deszelfs duidelijkheid en gegronclheid algemeen aannemelijk te maken : 
die man was AUGUSTIN PYRAME DE CANDOLLE, geboren te Geneve, in 
den jare 1778, en aldaar den 9den September des vorigen jaars overleden 
in 6gjarigen ouderdom. 

Reeds in zeven en twintigjarigen ouderdom, na volbragte fludien te 
Parys, tijdens het -Franfche Bewind den roem van deszelfs gevestigd Bellum 
door bevol'dering van Letteren, Weten[chappen en Schoone Kunflen wilde 
verhoogen, werd hij gekozen, om Ji'rankrfjks bodem ten opzigte van 
Botanie en Landbonw wetenfchappelijk te onderzoeken. Later Hoogleeraal' 
te Montpellier, bleef hij in deze betrekking, die hij met den hoogflen 
lof bekleedde, tot den jare 18 I 6, als wanneer hij, nit' hoofde van on
aangenaamheden, aIleen uit partijgeest en de opbruifching del' zuidelijke 
gemoederen te dier tijd verklaarbaar, zijn aangenomen Vaderland tot groot 
leedwezen zijner Leerlingen vaarwel zeide, en voor zijnen geboortegrond 
verwisfelJe. lIier yond hij waardige hoogfchatters van zijne begaafd
heden; hier werd op hoogen prijs gelleld het voorregt van een zoodanig 
Burger weder in het Vaderland te bezitten, en door daden toonde men 
opofferingen voor zijn behoud over te hebben. Eene Leerf1:oel in de 
Plantenlnmde werd opgerigt, een Botanifche Tuin aangeIegd; eene be
l10eming .tot Lid van den Raad van vertegenwoordigers volgde. Algemeen 
was en bleef de geestdrift zijner Landgenooten hem op zijne loopbaan 
vel'gezellen; algemeen was de medewerking, die hij fleeds ondervond. 
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Moeijelijk valt het mij, hier eene keuze uit de ver{chillende blijken dern 

zelve te .doen: echter moet ik er cen aanhalen, mij door een ooggetuige 
medegedeeld. DECANDOLLE bekwam eens VOOl' weinige dagen tel' inzage 
eene vrij tall'Uke verzameling afbeeldingen van nieuw opgefpoorde Mexi. 
caanfche gewas[en, van het grootfte belang. In het bezit derze1ve te ko
men was ondoenlijk; tot derzelver gwndig weten[chappelijk gebruik het 
tijdsverloop te kort. Naauwelijks was dit ruchtbaar geworden, of al wat 
in Geneve eenige kennis of oefening van Teekenkunst had, zoowelmannen 
als vrouwen, vereenigde zich, verdeelde na verkregene toefl:emming den 
arbeid, en fl:elde hem tel' hand, in nog korter tijdsverloop dan hem 
verleend was, eene volledige .en getrouwe nabootfing van dtt zoo kostbaar 
'Verk. Steeds gedacht hij met levendige aandoening aan dit vel'eerend 
achtingblijk zijnel" Stadgenooten, en mogt al de uitvoel'ing iets door den 
fpoed geleden hebben, iedel' uwer zal den man gelukkig achten, wien 
het mogt te bemt vallen, een groot genoegen van dien aard te ondervin~ 
den, Talrijk zijn zjjne Werken, en geene welvoorziene Botanifche of 
Landbouwkundige Boekerij zal eenige derzelve gaarne ontberen. Pracht·· 
werken als zijn Plantarum !ucculentarum historia, dstragalogia en 
Flore Franfaise, zijne verfchilIende Monographien, zijne Organographie 
en P hysiologie vegetale, maar vooral zijn Prodromus Systematis nattlralis 
regni 'llegetabilis, waarvan de voltooijing door hem aan zijnenzoon werd 
opgedragen, zu11en hem eene onfl:erfel\ike plaats bij onzen LINNAEUS, bij 
JUSSIEU en anderen verfchaffen. Mogt hij al niet geflaagd zijn in een 
Systema ?laturate botanicutll daar te f1:ellen, even als zijne voorgungers en 
opvolgers, welligt is de tijd daartoe nog nier geboren, en zulks aan zijn 
Genie niet te wijten. 

Vol ijver VOOl" zijn Vader land , voor al wat goed en edel was, laat hij 
ook als. nlensch het fchitterendst voorbeeld na, en wij bewonderen den 
veel omvattenden geest, die als Geleerde, Staatsman en Burger het wijd 
uitgefl:rektfl:e nut in de Maatfchappij fl:ichtte. 

Reeds te lang heeft Gieze rijke fl:of mij verlokt, en ik moet met diepen 
weerzin aan begaafder hand en doelmatiger oogenblik aff1:aan, het naar 
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waarde fchetfen van eenen man, wiens gelijken flechts zelden het mel1sch~ 
dom tot fieraad verfl:rekt. Met regt mogt hij en de waardige HEEREN 

onder de Geasfocieerden van het Infl:ituut gerang[chikt worden, wij be
treuren flechts, dat wij door hen van eenige medewerking verfl:oken zijn 

gebleven. 
De Eerfl:e Klasfe ondervond groote verliezen in hare Effective Leden, 

door het aff1:erven, in een tijdsverloop van zeel' weinige weken, del' Heeren 
B. H. GOUDRIAAN en c. SOETERMEER,. twee in hun yak beroemde man~ 
nen. Des eerfl:ens betrekking, die allerwege belangrijk is, veel kennis 
en ondervinding vereischt, doch in een Land als het onze, aan her ge
weld del' zee en fl:roomen ontwoekerd, aan een telken jare, ja zelfs 
dagelijks, dreigend gevaar blootgefl:eld, om door bet water vernield of 
wegge[poeld te worden, is het fl:eunpul1t, waarop haar befl:aan gegrond
vest is. Den man, wien men deze belangen van het Vaderland !\an 
toevertrollwen, aan wien men naast de Voorzienigheid derzelver befl:aan 
en behoud ver[chuldigd is, die zich fl:eeds opoffert en geene gevaren ont
ziet om gevaren te keeren, is men den warmfl:en dank verfchuldigd; aan 
hem is ons Vaderland oneindig verpligt. Deze dankbaarheid ontgaat 011-

zen 'Vatel'fl:aat dan ook niet, wij huldigen gaarne hunne kenni;, door 
gefl:adige oefening aangewakkerd en gefcherpt; ook elders worden die 
erkend en niet zelden fl:rekken zij aan andereVolkeren tot voorlichting en 
vraagbaak. 

De Heel' B. H. GOUDRIAAN, Hoofd-In[pecteur van den \iVaterO:aat in 
's Gravenhage, was flechts drie jaren Lid dezer Inllelling. Hij behoorde 
tot een beroemd geflacht van 'iVaterbouwkundigen. In ver[chillende Coiu
misfien werkzaam, zag zich ons Tfjd/chrift verrijkt met een yerllag we
gensgedane pl'oefnemingen omtrent de hoedanigheid van Inlandfche 
Water-Kalkfoorten: en de Boekerij met eene Kaart van de Rivier de Waal , 
f1:rekkende van de Pruisfi[che Grenzen tot den Brielle, in 2.0 Bladen: een 
Deel van de Vel'zameling van Kaarten del' Hoofd~rivieren van het Rijk, 
waaraan onder het opzigt van den Heel' GOUDRIAAN werd gearbeid, met 
het Register van Peilingen behoorende tot evcngenoemde Kaart. Vele 
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