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Konings gekost, en is echter eindeJijk op eene vrUfpraak uitgeloopen. 
Al wat het fcherpst onderzoek ten zijnen bezware had kllnnen vinden, 
door den Regtel' verklaal'd naauwelijks eenige aanmerking te verdienen, 
beflond hierin, dat hij niet opgemel'kt had de flechte hoedanigheid del' 
metfelfleenen te ijperen en Ostende gebruikt, en in dwaling was gebragt 
om trent eene magtiging tot het werken in daggeld, waarvan een fchan
delijk misbruik was gemaakt C). Al wie den verbazenden omvang 
nagaat van KRAYENHOFFS werkzaamheden, zal daarbij gaarne de opmer
king van den Latijnfchen Dichter op hem toepasfen: 

Non vacat exignis rebus adesfe JOVI; 

en bij de erkentenis, dat de kracht van den meest omvattenden geest 
toch niet onbegrensd is, tevens de waarheid erkennen del' bekende dicht
regelen , waarmede VONDEL zijnen Palamedes opent. 

Bchalve hetgeen KRAYENHOFF gefehreven heeft over onderwerpen, welke 
tot de Natuurkunde, of tot zijne eigene openbare betrekking behooren, 
heeft hij de Gefchiedenis van zijnen tijd door twee belangrijke werken 
opgehelderd: eene Gefchiedkundige befehouwing 'Van den oorlog op het gronr!
gebied der Bataaffche Republiek in 1799 (Nymegen 183'2) en Bfjdragen 
tot de Vaierlandfche Gefchiedenis 'Van de belangrfjke jaren 1809 en 18JO 

(Nymegen 1831). Deze beide werken lever en de bewijzen op, dat hij 
ook de pen met waardigheid wist te voeren.Maar van uitgebreid nut 
bovenal, vool' ane takken van het Openbaar Befluur, is zijne uitmun
t.ende Kaart van Noord-Nederland, de vl'llcht van uitgebreide geodefifche 
werkzaamheden, door hem zelven of onder zijn onmiddellijk toezigt 

ver· 

CO) De gefchiedenis dezer procedure is in het lieht gegeven onder den titeI vall: De 

Luitenant·Generaat Baron KRAYENHOFF 'Yoor het Haag Militair Geregtshaf befehre'JIfJlI 

en 'l't'ijgefprokell. Nymegell 1830' Zijne wcrkzaarnheden als Inlpcctcur-GeneraaI zijn befcbre· 
lien in een Extract uit het' Verbaal ':Ian den lnfpeeteur-Generaal der Fortifleatien. 

betreffende de dienst 'JIan het karps lngenieurs. gedurende het tijd'JIak 'JIan 1814 tot 

1827. VOOl' l'ekening van den Gcncraal gcdl'Uk!, om na zijn overIijden ann de Qflicieren d~r 
Genie ten gefchcnke gegeven te worden, gelijk gefchied i$. 
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verrigt, een fchoon gedenkreeken van praktifche bekwaamheid op theo~ 

retifche kennis gegrond, waardoor hij zijnen naam ook buitenslands eene 
dUUl'zamc vermaardheid heef! verworven. 

KRAYENHOI!F had zijne loopbaan ten einde gebragt, en het Vaderland 
l10ch de \Vetenfchap hadden veel meer van hem te hopen. Maar dit was 
niet het geval met een ander Lid, in het afgeloopen InflitulItsjaar door de 
Eerfle Klasfe verloren, ik bedoel den Groninger H00g1eeraal' s. STRA
TINGH, EZ. In den ouderdom van 56 jaren werd hij, te midden van 
zijnen Akademifchen werkkring en van zijne rustc100ze pogingen om de 
Schei- en \I\T ertuigkunde tot bevordering van welvaart en nijverheid te 
doen flrekken, door den dood weggerukt. Hem wacht voorzeker eene 
betere hulde, dan hem door mij kan worden toegebragt, en ik ont
houd mij derhalve van eene ontvouwing zi,iner fchriften en verdienf1:en, 
welke meer eenc redekunllige pl'onkerij zou wezen, dan de uitdrukking 
eener juiste kennis. Diezelfdc terughouding moct ik in acht nemen ten 
aanzicn van cen man van Europifehe vermaardheid, Korrespondent del' 
Ecrf1:e KJasfe, in het afgeloopen jaar overleden: ik bedoel ASTLEY PAS
TON COOPER, Koninklijk Heelmeerter te Londen, Baronet, Groot-Kruis 
del' Guelphenol'de, een man, die ,het "Dat Ga!enus opes" in ruime 
mate heeft ondervonden, maar die van de fchatten, welke zijnc kUllst
bekwaamheid hem had doen toevloeijen, een gedeelte aan de Kunst heeft 
terug gegeven in de aanzienlijke fommen, welke hij befleed heeft aan de 
uitgave zijner kostbare werl{(~n. 

Met huivering dacht ik aan de taak, welke ik heden zon te verVl1llen 
hcbben, toen, weinige dagen na Oine laatfle Algemeene Vergadering, de 
dood gemeld werd van JOBAN HENDRIK VAN DER PALM. Doeh ras werd 
ik bemoedigd door de overtlliging, dat ik het niet zou behoeven te wa
gen, meer dan zijnen naam uit te fpreken. Indcrdaad, b'ij de daarna 
gehoudcne Opcnbare Zitting del' Tweede Klasfe, waarvan VAN DER PALM 
Lid was, verklaarde haar geachte Voorzitter, dit overlijden vermel~ 

dende, dat een man als VAN DER PALM zijnen lof niet behoefde: - en 
C h~ 
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hoe zou hij dan den mijne behoeven ~ Hoe zou ik dien ook onderne
men, na hetgeen er reeds tot vereering zijnel' nagedachtenis gefchreven, 
en bij hetgeen er meer nog te wachten is? Daarenboven zou eene ver
eering van VAN DER PALM bij het Inf1:ituut, 1110eten gewijd zijn aan de 
ontvouwing zijner voortrefTelijkheid aIs Redenaar en Schrijver, en aan de 
waal'dering del' groote clienften, door hem aan den Nederlandfchen proza~ 
ftijl bewezen; doch in die opzigten vooral geldt de uitfpraak, welke ik 

uit den mond van een onzer Mede-leden gehoord heb, dat VAN DER PALM 
een vool'werp kan zijn van navolging, niet het onderwerp eener loti'ede. 

Er blijft nog over, den dood te vermelden van een K01'1'esponciem del' 
Tweede Klasfe, Jonkheer CORNELIS ASCANIUS VAN SYPESTEYN. Hijwas 
cen ijverig en kundig verzamclaar van autographen en fchriftelijke beichei-

, den, bij genealogiCche en historifche nafporingen belangrijk. FIet is mJj 
niet bekend, dat hij zelf iets heeft in het licht gegeven, maar naa1' mijne 
eigene ondervinding te oordeelen, was hij bereidwillig en behulpzaam, 
om zijne Verzameling nuttig te doen zijn bij gefchiedkundig onderzoek. 

De plaatfen, door deze afgeftol'venen verla ten , zjjn tot hiel'toe ledig 
gebleven, gelijk mede in de Del'de KlasCe die van den Hoogleeraar BIRN~ 
BAUM, dIe, naa1' buitenslands vel'trokken, alzoo als [llpernumerair Geas$ 
focieerde is aan te merken. Ten gevolge van dit een en ander beftaat 
op dit oogenblik, VOOI' zoo vel' bekend is, het Inaituut uit 12.1 Leden, 
30 Geasfocieerden en 158 Korrespondenten, van weI ken 3 Leden en 
I Korl'espondent deze betrekkingen bij twee Klasfen bekleeden. 

VAN DER PALM en KRAYENHOFF behoorden beide tot die Leden van 
het Inftituut, die het allereerst en op denzelfden dag, waarop het Inf1:i
tunt bij Beflnit van Koning LODEWIJK is opgerigt (4 Mei 1808) dam'toe 
benoemd zijn, en van deze eel'fte benoeming zijn thans aIleen nag overig 
SIEGENBEEK, WEILAND en FODOR, aan wie echter deze voorrang alleen 
bij eene berekening van dagen kan worden afgeflaan door vele andere 
onzel' geachte Mede~Leden, die insgelijks aan de wel'kzaamheden van het 

In~ 
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Inf1:ituut van den aanvang af hebben deel genomen, en nu daarvan reeds 
33 jaren de fieraden zijn. 

Met den wensch, dat deze eel'wa~rdige mannen, door rnedewerkil1g 
of raadgeving, tot de volmaking en den bloei dezer Inflelling bij lange 
voortduring mogen bevordelijk zijn; - met dezen wensch ga ik over tot 
de verdel'e werkzaamheden dezer Verg'adering, in den brief van befchl'ij~ 

ving aangewezen. 

De Voorzitter daarna overgaande tot de behandeling van het 7de punt 
van Befchrijving, betl'effende de in Belfi;ie wonende Leden en het getal 
del' Leden in het algemeen, vel'zoekt den Secretaris voor te lezen het 
Verflag, hetwelk op dit punt door het Committe van Voorzitters en Se·· 
cretarisfen is opgefteld. De Secl'etaris leest daal'op het volgende: 

"Het Committe van Voorzitters en Secretarisfen del' onderfcheiden 
Clasfen zag op de jongfte Algemeene Vergadering in deszelfs handen 
gefl:eld het voorflel van'den Heel' Mr. J. VAN'S GRAVENWEERT, ten 
aanzien del' in Belgic wonende Leden van het Inf1:itl111t en van het be-

" ' 
paald getal Leden uit welke iedere Clasfe is zamcngefteId. Zie Proces~ 

Verbaal bI. 19 vg. 
Daal' dit voorflcl vcrwezen is aan het Committe, om hetzelve in bemad 

te nemen en daarop te doen hetgeen men dienflig en l111ttig ZOU oordee
len, zoo heeCt het Committe het zich ten pligt geacht, aan deze Verga
dcripg op dit punt het navolgende mede te deelen: 

1. De Heel' VAN as GRAVENWEERT erkende zelf dat, door de gedu. 
rende twee jaren aan de in Belgic wonende Nederlanders gelaten bevoegd. 
beid, om zich te verklaren, of zij bij vOOl'tduring ais zoodanig befchoLlwd 
wenfchel1 te worden, v66r het einde van Augustus 184 I, in deze zaak niet weI 
iets ZOU kUl1nen verrigt worden. Het Committe heeft geheel in dat geM 
voelen gedee1d, en meent vervolgens, dat eerst 11a aHoop van dien tijd aan 
Zijne Excellentie den Minister zal moeten aanvraag worden gedaan, of eenige, 
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