
OPgNllAHE VEHGAUmUNG rum nmUJ.!i: KLASSE. 

had hij op zieh gcnomcn, het Katalogiseren namelijk vau de 
Oostcrsehe Handsehriften van den: Heel' WILUV,IE'I', thana in het 

bezit van het lnstituut. Nadat hij in een bijzonder opstel over 

dit Ollderwerp, geplaatst in het Institunts-Tijdschrift, 1844, bI. 60 
volg., zijne meening omtrent zulk eene Katalogisering breeder 

had niteengezet, was hij aan het werk gegaan ell was daanTI(~de 

reeds tot zekere hoogte gevol'derd, toen de dood hem wegnam. 

Het is te h06pen, dat de Hoogleemar VE'l'Il, hier tel' stede, die 

op aanzoek del' Klassc, met de voortzetting dier gewigtige taak 

r.ich wel heoft willen belasten, haar naa1' wenseh r.al ntogen ten 

einde hrengen. Voor hem voorzeker r.al zulks ook daarom eene 

voldoenillg wezen, omdat hij aIdns zal mogen voltooijen, wat 

z~jn leermeestcr onafgewerkt had moetcn aehterlaten. 

Tot voor nog zeel' weinige dagen had de Klasse onder hal',e 

Leden geene andere verliezen te hetreuren, toen nu voor zps da

gen de waardige SCIIRliDER, to U treeht, ook haar werd ontruh. 

Wij allen HOg gehed onder den indruk, (lien de7:t1 wuwmare 

ook 011S deed ondervinden. Een teregt hooggeacht Gdcerde, 

een cdel hurger en, wat nog mo!;!' zeg!, een streng waarheidlie

lievend en dengd7:aam man ontviel aan OflS Vadcrland. Doze 

stad mogt hem, hocwel huitenslal1ds gehoren, nog Jongeliug, 

zUno eerste vormillg voor vordere Joophaan 7:ien ontvangen. 

Het AmstenlamschGymuasiurn telde hem onder zijlle kwcekclin .. , 

gen, loen het aanlrefii:m daal' van r.ijner waardigc jeugdigc lIwtle

lnakkers, voora1 de wcdstrijd met cenen :FALCR, hem tot hel ont

wikkelcn z~jner vermogclls krad1tig aampoorde. Een opgevolgd 

verhlijf amI de Hoogeschooi te Halle voltooidede opleiding hier 

aangevangen. En voortrefielijk werd voltooid. Hoe veelomvat

tcHd was toch Biot de in verschiHendc vakke!l van gelecrd

heid, welke hem was te helll'l gevaUen! De groote verscheideuheid 

del' bctrekkingen, welke hij in het openhaar leven heJdeed 

heeft, of tot welker YCl'vulling hij 'was voorhereid, laat zieh al~ 

leen daaruit verklaren. Veel is er ovcr SCHRODER te zeggen, ook 

dan, zoo wij ous al heperken tot die gedeelten vall meusche1ijke 

kennis, welke meer hepaald LOt den kring van de wel'kzaam," 

heden dezer Klass\! llchoonm. H~i waseen , ZIJl1e 

J. /1'. L. Scll1'oder. 35 

SchrifLen getuigen het, die in alles, wat hij ol1derzocht of ondor

nam, twee grondslagen nooit verloochende, op welke hij meende 

dat aIle onderzoek en iedere handeling hehooren te herusten, 

name1ijk waarheid en deugd. Wat waar was, wat good, zie" 

daar, wat hij steeds zoeht en tot hereiking en hevordering waar., 

van hij aIle zijllcpogingen iuspande. 'Zijne gelukkige heoofening 

dol' Oude Letteren was ook in z~jne wetenschappe1~jko wijsgeerige 

nasporingen l100it to miskennen. Hoe uitnemend de invloed 

moest weZOl1 van den l:'ceraar, die van zulkc heginseleri sLeeds 

uitging, op zijno jeugdige Akademisehe hoorders, laat. r.ieh wei 
vermoeden, doeh her hloek 0011. hovenal uit die zoo voortrefi'e

l~jke en lwoggesehatte lessim over de Zedekunde, die h~j jaren 

lang aan Utrechts Hoogesehool voor,een groot gelal hoorders heefl: 

mogen geven" AIsWijsgeer, en hovana} als Christen WijsgooJ:, 

kon hem een in7:igt de afwisseling van het ondermaansche 
niet ontgaan: » Oriri, adscendcre, 

zeide hij, h~j den aanvang 
, oeeidere," ziedaar, 

Jan. 181 G, (Oil mij dUlllo iI, hoor die 

het lot is V<ll1 voorwerpen, die op de 

gadeslaan. » N ascuntur, creseunt, decrescnut, 

ziedaar, wat 

del' aarde 

111oriuntur." 
SCllR()DER stiprf hior, zeker om zich no" te 

b 

ontwikkdcn, SCIIRii])EIl was ook Lid del' Ecrsle Klasse. 'fen 

aanzien van zijlle kennis en Wetenschap, 

tot die hehoorende, zal cene 

erkontenis van venlienslen wd 

Doeh nog cen' naam hell ik onder de 

mel den , den 

del' 

IS 

loeraar GuS'rAV HUGO I Hoogst 

het Badenscho gehoren, in J oIltvillg HUGO 

die hom meer met taal, denkwijze en 

Frankrijk hekend uwakte, als veelal Dnilsdw 

ten millstc, le Iwurt vie!. Gcschiedenis (~n 

vooral, met welke zieh, zoo 

Le 1.'('1'-

Huo-
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Imndige W ctenschappen toewijdde. Hij werd namelijk in 1822 
tot Lector, in 1827 tot huitengewoon en in 18:35 tot gewoon 

HoogIeel'aal' in de meervermelde Faculteit aan de Leidsche Hoo

geschool hel1oemd. Zijn roem als Geleerde werd, hehalve door 

zijl1e ondel'scheidenc uitmulltende akademische Redevoeringen, 

vool'al ook vermeerderd door de uitgave del' hl'iefwisselillg van 

CHRISTIAAN HUYGIIENS, met eenige andere heroemde Wiskundigen 

van zijne Eeuw, die door UYLENBROEK, uit de Handschriften aan 

de Leydsche Hoogeschool aanwezig, z~jn uitgezocht, onteijferd 

en in twee Deelen, in 40 uitgegeven. 

Hij werd in 1829 Korrespondent en in 1833 Lid del' Klasse. 

Hij heeft op vclerlei wijze van zijne helangstellillg in dezelve 

doen hlijken. De hem opgedragene Kommissien werden spoedig 

en l1aanwkeurig volhragt. Zijlle spreekheurt werd in den rege! 

door hem in persoon vervuld. Zoo IlCeft hij aan de Klasse zijl1e 

proeve medegedeeld oller den ilw/oed 'van Iwt LYool'derlieltt ojl 

de M-agneetllaald, een andermaal ;:;fjlle proe(Jen met cenen volla

sehen toestel (Jan weinige maar {fToote elelllCnten, eene derde 

keer zijne Resultaten van waarnelllillgcn op de declinatie -van de 

lJ1agnetische Naald in de nabijlu:id van LeMen ill de lnruIllden 

AU{fustlls en September des Jrwrs 18i3D. Ecn twoctal andere 

opstelJen van zijl1c hand vonden cene p1aats in het Tijdsc1uift 

des Instituuts en zijn dus tel' algemeene kellllis gekornen. Ein

delijk vervulde hij v66r vier jaren, schoon reeds z\jnc gezond

heid zeer k w~jnel1de was, in eene Openharc Vergaderillg de 

Spreekheurt) door de mededecling van den door hem zelven ver

rigten arheid, om de rigting en inWllsiteit del' magneetkraeht 

voor Leiden en eenige andere plaalsen ODzes Vader1ands te be

palen. Hij J)ereikte slechts den lceftijd yau 47 jaren. 

Voor wcinige dagen overloed JOIIAN F'REDERlK LODEWJJK SCIIRO

DER I rustend Hoogleeraar in de Faculteit del' vVis- ell Natuur

kunde te Utrecht, voorzittend Lid del' Kommissie tol lwt yinden 

del' lel1gte op zee, het yerhcterell del' Zeekaartcn, enz. sedcrt 
1818 Lid der Klassc 1, 

I In 11"1 jaa! 184:; ll!'cfl wei is waar <Ie !leer SC!!!,i;D~:r;, dit: till d<:1 Frl's,<' on 

.Ifanspmak van den P oorzitter. ~~- J. F. L. SCHRomUt. Hl5 

ScrmODER was hezield met eencn waren dorst naar kennis, die 

hem als tot aan Zijll Iaatste levensuur is hijgehleven. Te Dort

mund aan den Eelns in het Munstel'sche gehoren, kwam hij, 

vijftienjarig kl1uapje, alhier inwonen hij zij11cn veel ouderen 

broeder, die als hekwaam Hee1mccster HOg hij vden ill levendig 

aal1denken is. Hem werden, op een handelskallloor, de gewone 

bezigheden opgelegd. Zijuc afgetrokkenheid, hetzij in het kopi

eeren clel' handclshrieven, hetzij hij het verrigwll van hetalil1gen, 

deed hem 111enige herisping ondergaan, ja, het bleek genoegzaam, 

dat hij voor die werktuigelijke verriglillgel1 ollgeschikt was. 

Zijne weetgierigheicl en vlugheid werden daarentegen opge

merkt door den toenmaals aan de kweekschool del' Doopsgezin

den stuclerendell Ds. F'EENSTRA, welke zich den jongen scm,ODEll 

aantrok, hem de eerSle heginselen del' oude lalen ol1derwees, en 
hij den oudercu SCIIHODER door raad en aandraDg hewerkte, dat 

de jongcre broeder op de Latijnsche School werd voorhereicl voor 

de studicll del' Theologie. Ons overleden Mcdelid oefellde zich 

gedurcllde eelligen tijd aan de Doorlnchtige School in de voor

hercidende yakkell, en vrrtrok vervolgens tel' yoltooijing zijncr 

Theologische StudicH naar eene lJniversiwit in Duilschlaud, ge-
toen, hij het gemis cencI' kwcekschool de LUlher-

selte Gemeenlc, in ons Vaderland gehruikclijk \'\'115. Halle \vas 

de plaats zijnel' keuze. verrolgde cehter d~lar 1'ooral ook 

zijlJe oefeningell in de Oude I~elterkulld.e onder den 

Philoloog FRlDEHICH AUGUST '''OLF, wiclls lessen hij mel gecstdrift 

yolgde, a!smede in de vViskunde, zoo zeliE; datLid en ver

volgens Voorzittcl' ,yerd yall een aall de heoefcnillg derWiskullde 

en Natuurkunde Omstreeks 1800 terug-

gekeerd in NederlaDd, hetrad. als Proponent dikwijls den 

kansel. werd ten zijner kcnnis in de vViskuncle en 

Natuurkundc, en de oorsproukelijkheid denkheelden Levens 

meer hekend, deds door eCllige in de 

DCI'd" Klasse was 1 '(lor bet lidnJa<ltsl'il:lp del' Earsle bcdank!; dc Sprekcr heeft. 

f~chUn' gmllcend, bjj dczt~ gel('p;r't1lu;iu zijllc !,~ro(Jlf' vcr\lil'ne,H'1l l1!ll1l'l)lli de Khn;'.~~' 

l1iet on\'(!J'mdd t" rnil~";f~n latent, 
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Felix Meritis (en misschicn ook elders) voorgedragen, deels door 
zijne bekroonde Prijsverhandeling oller de llitgestl'eJ,·tlwid 'Van het 

Fleelat. Zoo alLhans went AENEAE meL hemin kennis gehragt, 

op wiens voordragt hij in 1804 henoemd werd tot instrllcteur 

van de nieuw op to rigtell mariti we School to He1voetsluis, in 

welke betrekking hem vervolgons de rang van Kolollel werd 

toogevoegd. Dit etablissemellt tijdcns de Bataafsche Hepuhliek 
opgcrigt, vervolgens naar Fcijelloord. en eJudelijk naar El1khuizCll 

verplaatst, werd in 1811 opgehcvCll. SCHRODER, die inmiddcls 
gehuwd was, leefde vorvolgens amhteloos to Amsterdam, totdat 

hij in 181 G tot Hooglcel'aar heroepC'n werd. 
Ziedaar scrm(jmm wegens zijne en kumligheden in 

een yak van geleerdheid, waartoo aiel was opgdeid, tot eene 

eerste plaats verheven. weetlust eehler h(~paalde zich uiet 

uitsluitend tot de derWiskundc. De kenni5 vall 
de leer del' GroOlheden en del' Natuul' -was hij hem 

niet mindel' middel dan dod; was hem de itlleiding en dc 

voorhereiding tot de kennis van deH , van diens onstoHc-

lijk gedecltl~, van diens 
Om daarin hij 

zaarnheid met de oude Talen, mel Clcm,o 

gemcen
zijuo 

natuurkennis, 

ook het 
opgedragen, en werden 

Theoretische 
verhiedt zijne ui tgegcvene 

ken, deels over 
logie ell algcmecne 

wcinige jaren trad hij 
der Klasse op, door haa1' 

voerige Verhandcling over de 
Die zucht naa!: kClluls 

Dml gaarne aangegrepru 

dan aan hem in 1823 

De tijd 

Wer·" 
onJerwerpen lOt de Psycho

op te noemon. Voor 

ecne Openhare Vergadering 

ook de cerste zijner uit-
is geschied. 

zieh mede in de door SCfIRO

om zieh met jongere Na-

tuurkundigen en andere Gdeerdcn in wetenschappelijk 
ol1derllOud w ,waarhij hlijkhaar evenzeer trachtte 
tc Ieerrm" k()llllis tp vI)!:r,;mwlen, als die nwd" I.e ckdf'Jl. Zii 
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toonde zieh level1dig in de voor een paar jaren door hem ver·" 

nieuwde heoefenil1g del' Deensche en aanvel'wante Noordsche 

Talen, waarop hlj v66r zeer vele jaren, zich gedurcnde eenigen 

tijd had toegelegd. 
Dat met dien vurigen weetlust zich cene gelijke warme zncht 

voor zedelijkheid, humaniteit en godsdienst paarde, dat SCIIRODER 
streng in zijl1e heginsc1ell, liefClerijk jegens al1d(~rell was, is 

reeds door den HeerSecretaris del' Derde Klasse, zoo ik verneem, 

op cene welsprekende wijze vcr meld. 

Daarelltegen had de Klasse het voorregt om in den Heel' 

A. BRAWl'S en den Heel' H. N. ROSE, Kapi win ,Iugellieul' en Stede

lijk Architect te Rotterdam, twec waardigc Ledell aan te win
nen, van ,vier ijver voor de wctcnschappell de KIasse zich goede 
vruehten mag heloven. Het hij de laatstc wijzigillg van hot Re
glement des Institnuts verminderd getal Korl'espoudenten gaf 
daarentegcn tot eene nieuwe heuoewillg geeno aanleiding. 

Tot de vcranderingel1 in do Klasso voorgovallen hellOort nog, 

dat haal' SecrC!:aris geoonleclcl heeft 
zijne helrekking 'lIs lo 

hoewel hem door eOlle nieuwo 

werd opgedragell, ochter 
waarvan hct Lid del' Klnssc 

zich met de waarnemil1g del' 
tijdclijk weI heeft willen ])(~laswn, tot dat 

goedkeuring van 
cretaris zal lwhhen. 

den 

ten govolge 

W. H. DE VlUESE 

van hot Secretal'iaat 

de Klasse, onder de 
conen nieuwcll Se-

Nog moet vermeld worden, dnt de Klnsse heeft gcmeend cene 
splitsing harcr w rnoeten makcn, ten gevolge 
v\!aarvan men zieh vlelt den gaHg del' ,verkzaamheden 
en vooral de dol' hnitea Amsterdam wonendc Le-

den te ZUIlCll hevordercll , tcrwijl zij Levens eelle 

poging heeft ill het , om den naauwer nan te 

halen, welke tusschen de Klasse en hare iulandsche Korrespoll

denten hestaat. 

titans aen Hem' waarnemenden SeerctariA te willen 
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