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het lnstituut mede getuigcn. Hij hield diL doel hij a1 zijn' ar

beid bestendig vool' oogen; en hetzij wij hem in het evcnge-

lloemde zesjal'ig ti;jdvak gadeslaan; hetzij wij hem volgell in zijne 

hetl'ekkil1gen aan de Militaire Akademie te Breda, waal' hij van 

1 836 tot 1842 op nieuw werkzaam was; hetzij wij hem in het 

tijdvakvolgen, toen hij, met miskenningzijnel' uitstekende vef

diensten, gedurende hijna anderhalf jaar buitell openhare hetrek-· 

king was; hetz~j wijhern heschouweniil zijne twee laatste le

vensjaren, toen de Utrechtsche Hoogeschool zich in zijn hezit mogt 

verheugen: wij vindel1 hem altijdmet vasten ell ka1men tred 

naarhetzelfde doel zijnestndien rigten. Wenscht gij hierval1 de 

blijken te kennen: ik verwijs Udall op de verschillende mede

deelingen, die van zijuehand ill het Natuur- en Scheikunclig 

Archief, alsmede ill het BuLLetin des ·Sciences physiques et na

turelles en Neerlande, en in het T,jdschrift vanhet Instituut 
gev(mden worden. 

Het was die ijver'en helangstelling voor de meteorologische 

studie, welke zijnen arbeid in de Klasse hoofClzakelijk hepaalde. 

Op zijnen aand~<al1g werd door het lnstitullt aan de wet'rkundi

ge waarnemil1gen in oaze Kolonien eene streng 'wetenschappe" 

lijke rigtil1g gegevel1; daarhij liet hij niets onheproefd, om door 

voorlichting de waarllcmers aMaar te steunen en aan te \Yakke,

ren; om hun de huIpmiddelell te verleenel1, ""aardoor zij tot 

meer l1aauwkeurige uitkomsten mogten geraken. En wann,eer 

dan de houwstoffen door de waarnemers geleverd waren, men 

lwn er van verzekerd zijn, dat WENCKEMCH steeds gereed was, 

deze waarnemingen te herzien en zoodanig om to werken, dat 

zij eene wezenlijke aanwil1st voor de wetenschap opJeverdell. 

Wat WENCKEllACH dus voor de wetenschap geweest is, zult gij uit 

deze vlugtige schets gemakkelijk hegrijpen. Mijl1 OOl'deel- ilz ge

voel het - mag hierniet in de weegschaal gelegd wordell. Maar 

het waren {eilen die ik aanvoerde, en deze spreken zoo oVCl,tui

gend, dat men Hint dun met hewolldering den levensloop van 

dezen uitstokel1den mall kan ga(ieslaan. Bet zal 01lS dus niet ver

wonderell, wanneel' wi,i door MAHLMA},;N en DOVE aanzijne Ycr-' 

rliel1sten als Meteol'OIoog eeno weherdiendc hnlde "icn toebrcH"' 
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gen. En waal' de stern del' Landgellooten over W:ENCl\@ACH ge

l'aaclplcegd wordt, gij zult van hem door deslmndigen niet an,

del'S hOO1'en gewagen, dan met hooge ingenomenheid.cn bewon

dering. 
Verloor ons Vaderland in WENCKEBAcn cn SWART twee geleerden, 

die hunnen wetenschappelijken werkkring met de roeping voor 

het hooger ol1derwijs verhonden, in ADRlAAN VAN DEN EN DE erkent 

de Lal1dgenoot dal1khaar een' del' ijverigstehevorderaars van het 

lager onderwijs j de gesehiedellis vanhet Schoolwczeil hierte 

Lande, seclert dell aanvallg dezer eeuw, 'lam er vail getuige'n, met 

welk eene lief de hij die gewigtige zaak behal'tigd heeft. Zijne 

belangstelling voor natuurkul1d.ige studien, en wel hepaald voor 

de physica, waarvan hijvooral in zijne Verhande1ingen over den 

Waterram (Belil''' llydr(/llfi~'lU" Stossheber) een blijveild hewijs 

gegeven heeft, vond reeds spoedig eene openhare etkellniilg, 

zoo als uit zijne henoeming tot Lid del' Berste Klasse van het 

Konillldijk-Nederlandsche Instituut, in het jaar 1808, kan 

hlijken. Scdert 1843 werd hij onder de rustende Leden ge

teld. De levensbijzonderhedcl1 van den achtingswaardigen ma'n, 

die den 28: ten Junij 1846, in zeven-en-zevcl1ligjarigcll ouderd01n 

ontsliep, zijn door twee zijner vrienden nog onlangs 1 met zulli. eene 

naauwkeurigheid vermcld, en daarhij zulk eene hillijke hulde 

aan zijne nagedaehtenis toegehragt, dat ik het onvoegzaam zoude 

rekenen, hierover thans venIer nit te weiden. 

Onder de Leden, wier verlies het lusti tuut nog hovcndien tc 

betrcuren heeft, tell en wij nog eenen man, die zich geheel aan 

cenen practischen werkkring gewijd had; het is de Inspecleur van 

het twecde Waterstaats-District des Rijks, de hekvvame Water

bouwkundige DIRK MENTZ, in het jaar 1827 ;tis Lid vlluhet 1n

stituut bonoemd, en die op den 17den Maar!' 'van tIit jaar uit 

zijnen werkkring werd weggerukL 

Bij het vroegt~jdig gemis nm de zorg zijner ouders, geHool 

1 Men vindt het hier hedoelde lcven,berigt omtrent VAN DEN ENllE, opgcsteld 

<loor de Heeren J. CLAmSS!" Cll .1. Thlssf:Dlm "'ANGE, aall het hoofd van lwt 

"Vork getile]rl: Gesehieclk11l1tlif(c Sehets Yan Necl'lands Schoolwctgeviug, lIlet. 

:\ant:eekelliJlgBJI en J)ijhg<:l1, fleol' A. VH; DE'. ~;NJ)t;. Devenlcl', J. "" LANl;!:, IR4,t,c 
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