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Een Lid onzer Klasfe, cen Leading ,van VAN SWINDEN, de Hoog

Aecraar MOLL, zal U flraks het beeld van zijnen Mecst'el' fchetfen. 

Gij zel v~n, Mijne Heeren, moogt dan oOl'cieelen, of het Infl:itLJut bet 
aan waardiger handen toevertrouwen kbnde, de gcdachtenis van den 

Man te vereeren, die, meer dan ecnig Lid, aanfpraak heeft op deszelfs 
'I 

duurzame crkentenis! 
" 

Reeds eenen tijd lang tc voren had onze Klasfe in BERTHOLLET en 

HAVY eenen Gcasfocieerden en een harer Korrespondenten verloren. 

'De naam' dc;zcr Mannen is alom bekcnd, en zie ,hier wat Ollze be· 

voegdfle Gcleerdel1, als uit eenen mond, van hen getuigen. 

'CLAUDE, LOUIS HER TIIOLLET was e~n del' fchrandcrfle SCl1eikpn

digen, waarop Frankrijk roem mag dragell~ HU nam niet alleen Cell 

groot aandcel aan de werkzaamheden en algcmeen bekende ol1tdekkitl~ 

gen, waardoor destljds een Gczclfchap van Natuurkundigen te Pal'ijs, 

den onfterfelijken LAVOISIER aan het hoofd ,hebbende, eenen geheclel~ 

omkeer del' Scheikunde bewerkte; maar hij hecft ook daarna niet op· 

gehouden, deze vVetenfc'hap door fchrandere navo,1'fchingen .enhoogst

belangrijk~ ontdckkingen te verrUken. Zij verdankt hem de grondige en 

volledige keImig, van vele zelfftandighcdcn; en door zij~1 onfterfe1ijk 

'Vhrk: E!fai de Statique chimique. waarin l1ij ~ in h~t bijzonder, de 

leer der Scheikul1d,ige verwantfchappcn tel" toetfe brcl;1gt, enqool'het 

verflag van ontelbal;e' pl'oefneming~n qphcldcrt, wcrd dit befpieg,e1en9 

gedeeltccler 'Schcilmndq iller eCTS~ yqn zinnebeeldigc voorftellingen ge. 

zuiverd, en tot eene j lJjstc, en met de IJatuur del' (1ing~l1oyerecnkom .. 

ftige , verkliU'ing hervormd; cell werk, hctwelk, even als de fchl'iften 

van LAVOISIER? door l'ijkdom van zaken ell1 jdool' .hondigJ!eid van be

toog en voorftel, uitmunt, en als een altqosdurend ,gedenkftuk van de 

groote vordcringen der Schcikunde ill onZC11 lceftijd verJient aangcmerkt 

te 
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te worden. Benevens vele andere doorwrochte Vel'handelingen, Wall''' 
door BER THOLLET tevens aan het beoefenend gedeeJi~ d\'!1' Scheikunde , ell 

aan derzelver toepasfing op nuttige bedrijven, bevorderlijk was, verdient 

ook nog in het hijzondcl' het wel'k over de Vel;WCl'ijen (Eldmens d(' 
'1eintufe) genoemri te worden. 

RENE JUST HAUY was voorzeker een del' grootfl:e en meest verdien .. 

fie Iii ke Natuurktllidi O'en van onzcn leeftiJ·d. Hij heeft het eel:stde 
,I '" 

Wetten van kristalvorming :der delffl:offen bepaald ell door naauwkeurige 

bcrekeningen do en kennen. en de overeenkomst del' delffl:offen' in V01'm 

en zamcnfl:elling aal1getOond. Hij moet tevens worden aangemerkt ais de 
ecrfl:e Grondleggcr van een vast en op goedc grondcll gevcstigd il:elfd 

del' delffl:offen, in hetwe1k de meeste geflachten van dezelvell onveran

derlijk ~n kenneJijk bepaald zUn, en waardoor zijne meetkundige navor

fchingen met de ontledingen del' Scheiktmdigen, tot eenen hoogen trap 

van volmaking del' wetenfchap in overeenfl:emming gebragt zijn. 

. Naauwelijks kan eene andere wetenfchap zich beroemen, door den 

al'beid van cen e11ke1 mah, zulk eene grondige hervorming ondergaan 
te hcbben, als de Delfll:oflumde door HAUl[. I-Iet onz.ekcre ell twijfel., 
achtige, dat overal in dezelve heerschte, en hm'e geregelde beoefening 

moeijelijk maakte, werd door hem weggel1omen; en aaneenen vel'war. 

den 108fcll klomp van bouwfl:offen werd door hem brde, zamenhang, en 
vastheid gegevcn. 

Niet mindel' lof verdient HAVY'S keurige, kiefche" bondige fchrljftrantl 

en v'Oordnigt. Zijne lesfen waren, ook in dit opzigt, zO'o uitgewerkt 

en voortreffel~ik, dat dezelve, naar het getuigenis van cen ieder, die 

dezclve heeft bijgewoond, dadelljk hadden kUl1nen tel' perre gezondell 

worden. Niet mindel' voortreffelijken prijzenswaardig was 's mans ze
delijk karaIner. Hooge befchaafdheid, heuschheid en onbepaalde dienst .. 

vaardigheid en mededeelzaamheid kenmel'kten zijl1ell omgang, en de ,'Vlj .. 

ze, 

MarliseR
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