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uitgegcvcll W crk, over de Be::.ittlngen del' Nederl{{ arlel's in A.ziE, 

AJrika en A mel'ika, aan KoniHg WILLElYJ. I opgedragcn, geeft 
hem eene voornamc plaaLs, onder de Schrijvers oyer die gewig~ 

tige possessien. Hij had zevcn jaren lang op Jaya in verschil·· 

lende meest hooge militairc bctl'ckkingcn dool'gehragt. In dat 

'W ork verdcdigde hij onder amlel'en de Nederlandsch-Indi5chc 

Hegcring tegen olldcrscheidene heschnldigingell, die de Engel-" 

sehe Gouverneur Sir STAlVll'OIW RAFFLES, in dien's over 

Jaya heeft uitgehragt. Ook hceft VAN DEN !lOSCl! yan zjjne be·· 

kwaamheid als Schrijyer doen hlijken, door uitf)cgevene nil-

voerige Vel'halltlelillg on:r de de beste wij::'e7'{1It 

uit()oel'ing en de 

Inrigtitlg in lwl del' 

landbouWl'llde K%nic ill Dit her-

innert tcvens aan VAN DEN BOSCH, als dell ont werpel' del' lYIaat

sehappij van Weldadighcid, "vaarvau de edele hodoeling nimmer 

bestreden is, hoe verschill(md. ook oyer den uitslag gerlacht word!. 

Het is noodeloos hier leI' plaatso to tredeu in celle 

wikkeling del' hooge Slaatshetrekkingen, waunll 

land yan dienst heoft willen 

VerdeI' overleed aan dc gevolgel1 van aigemeene 

hrecdere ont

z~jn Vader-

op den 2 10n Novcmher 184-1 de Heel' J. F. SEIHlURmll, lilatst Re-· 

ferendaris hij hot Departement van Binncnlandsehe Zaken, 01' 
73-jarigen oudcl'dom te '8 Gravenhagc. 'l'oen hij de oprigting 

des Iustituuts SERRVR!ER tot Lid del' Eersle Klasse werd he-

noemd, was hij door zijne Boeren G(j]ldm(jll en door zijn 
Fruitkundig FYoordenboek reeds loffclijk hekend geworden als 

een del' weinige geletterde heoefenaren del' praktische Land

bouwlmnde. Hoogst merlnvaardig is de wijze, waarop hij den 

Landhonw leerde keerde kenllcn en liefhebhen. Met veel zelf

stal1digheid van karaktcr ell cell en hepaaldell afleer legen allen 

dwang door de natuul' hedeeld, werd hij, na verseheidene 

jarell op de Scholen to hehhcll doorgehragt, als veertienjarig 

lmaapje verplaatst naar een aangenaam. dorp iu de llabijheid VaH 

Wieshaden, tel' inwoning hij eencn hejaarc1en Predikant, om dien's 

onderwijs in hct Hd)!'eenwseh tc ontv;mgl'n. 1)il<11' ontwaakte 
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onder het ongekend genol eener vrijcrc levenswijze, in hem de 

zucht Voor Lalldbouw- en Landhuishoudkunde. De hestemming 

die voor, maar niet door hem gekozel1 was, van Predikant hij de 
Hervormden in Nederland, "ivijzigde hij zc1ve, door tot Prcdikant hij 

de Waalsehc Gemecnte zich voor te hercidcn, maar zich minder' 

geschikt oordeclende voor cene be trekking , die eene ollvel'deelcle 

toewijding vordert, verliet hij, na twee j:n'en to Zwolle als Pre

dikant werkzaam I.e zijl1 gewecst, den geestelijken stand en kort 

daarna vimlen wij hem als huisvader op cen lalldgoed in Zwol

lerkerspel gevestigd als geletterd. man en praktisch landhonwer. 

Doeh het landelijk hedrijf schijllt in ons Vaderland stecht!> hem 

gelloegzaam te voeden, die tot de levenswijze van dell hoeren·

stand gehed overgaat, en het is dus lliet tc vcrwoudel'cn, dat 

SERRURIER in 1815 hij de hoop op eene herlevillg van deu handel 

zieh naar Amsterdam begaf, om eenen meel' voordeeligen werk

kring te woken, wnarill hij tame1ijk wel mogt slagel!. Echtcr 

hleef hij als Secretal'is del' Kommissic van Landhouw met zijn 

lieveliugsvak in hClrekking, eu gaf ook nag verderc hlijken van 

zijne hdangstellillg hi den landhouw en andere algemeene zaken, 

door de y;m dell lJu/lemnall, cen op onhepaalde tijden 

in losse Stukjes 1815--1827, tocn 

h~j zich naa1' '5 met del' woon verplaatste, was hij inwn-· 

derheid werkzaam aJs Lid del' Klasse, werd ondel'scheidone ma

len door hot vertrouwen zijucr Medeledell met het Voorzitter

schap v Cree I'll , was niet mindel' dan YeerlieH malen del' Klasse 

yan dienst, door zijne voorlichting omt1'ent lamlhuishoudkundige 

en tedlllisehe Ontwerpell, Werktuigen en Geschriften, en vel'

rijkte de Verhalldelingell del' Klassc met een 

dan weI /deille ill /tet 

algemeellJ en van den lcUUl/JOIIW in IIct 

bijzonder het voordeeli(Ist Zijll. 
Onder de helangrijkc yoordragten, waarmede hij de Klassc 

onderhicld, he'hoort ceue hcsehouwing yan de Maatsebppij van 

Weldadigheid., die to(~nmaals werd opgerigt, en welke hij oor 

deeldc tot eene kosthare en mindel' doelmfllib'G arHwnverzorgiII g" 

ttl s'OleidP]L Zijn voorsld amI d(' Klasse h'cdaau; Of) I d,,;t,(~ !)I:" 
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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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