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denkingen nil haren naam aan de Hegerinbo' 1'001' to dragen 
00' 

voud toenmaals geen hijval. In den Builenman geplaatst is 

z~j cehter later tel' kennisse van het Algemeen gekomen.. Een 

1l1ldermaal vestigde hij de aandaeht op het aanzienlijke gedeelte 

van 0115 kleine Vaderland, d.at van' den loop del' rivieren ve1'

w~jderd en van de nahijheid yan groote steden ontb100t, aan de 

geringe hulpmiddelen e(mer armoedige en 5ehrale bevolking is 

ovel'gelaten, waal' gehrekkige middelen van gemeonschap met de 

opgcnoemde oorzaken ziell om Vvoeste strekel1 tc doen 

voortduren in cen ,land dat van kapitalcn ovcrvloeit, welke niet 

zelden aan vrecrnden ten afgestaan. DMLl' kon 

yolgens SERJ1UlUEIl de van den landbouw, 

wederkeerig cenen 

op 'ioordragt van 

overging, 

duu!' gemaalzt, 

15 leo N ovemher 1844, 
Oll Med. fk, Ridder del' 

aan 

Provinciale Ge

Omlerzock en 'roe

, en had 

gezoudheid. geuotell. 

, door ceue Disserta

del' Na

Aka-
vall 

ont-

m de ,)'c/"e!' 

bli~r d,~ 
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gel'egtelijke Geneeskunde en do geneeskundi8'e Staatsregelil1g wer-

den gevoegel. Het is elus uict vreemd, elat hij d.e oprigting cencI' 

Faculteit del' Wis- en Natuul'lwrule, DE FRElVlERY ook als l,jd. 

van dezelve werd 'opgenomel1. Or latere jarcn heeft hU de studie 

del' De(/stojJrJll en Geologie door zijno voorlichting en onclerwijs 

oneler de stuelerende jeugd aangemocdigd. Doeh zijne verdieu

sten als Akaclell1isch Docent, die, zoo ik meen, op hoogell prijs 

geschat worden, magen elders naal: Yifaarde worden aangetaond.. 

Voor de K.lasse waarvan hij in 1t5OI1 korrespoudent en in 1817 
Lid word, was hij van groote waarde door 

heid om haar ten dicnst.e te stat\H, door zijne yoorlichl.iuti over 

onderwerpen toL den uitgehreiden ],ring zijner 

trekkelijk. ]\'Ieer dan zestig malen heart hij zieh vaD 

gekwcten, terwijl ook de del' 

sehrift des Instituuts !Jcvat-

ten over Medisehe, 

werpell. 

De Lcidsche 

des Ievctl§ door 

de Godgelcerdlwid hcstcmd, 

nit, zoo in de kennis del' !le stnmgere 

vH~tcllschappell! ttiskwu/c en f\!litflUI'/cwu/e, tocn de J.es-

sen del' del' 

Professoren vel'"' 

volgde meer deze , dnar, 

penningen in twee 

Sterrekundige ell eerw 

zijne vordcringen. Door HAMAKER 

vl~jt z~jne oefeningen in hd 
vrucht derzdve, omler dien herot;llldcH 

over JUN. IIAUI,AL en de 

edIter bragten zoowel 

cigcne zucht med.n dilt 
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