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LEVENSBERIGT 
VAN 

Dr. L. COHEN STUART. 
DOOR 

G. VA.N DIESEN. 

Tot de aanvaarding van de vereerende uitnoodiging ter za
menstelling van dit levensberigt, gevoelde ik mij vooral ge
drongen door den wensch, een woord van waardeering te 
kunnen brengen aan de nagedachtenis van den trouwen vriend 
van vele jaren, hoezeer ik ook besefte dat zijn rein g{lmoed 
en regtschapen geest verheven' waren boven de beschrijving, 
die mijne pen in staat zou zijn te leveren. 

Ik moet daarom een ernstig beroep doen op U we toege
vendheid, indien ik onder dien aandrang meer de stem des 
harten, hoe zwak en gebrekkig ook, doe hooren dan na~r 
waarde regt doe wedervaren aan den helderen wetenschappe
lijken blik van hem, wiens vroeg heengaan wij betreuren. 

Den llden Julij 1827 werd LEWls COREN STUART te 'sGra
venhage geboren. 

Hij was de zesde in het gezin van JAMES COREN STUART, 

geboren te Londen 6 Februarij 1785 en PETRONEI,LA WILHEL

MINA STUART, geboren te Dockum 17 A.pril 179l. 
De drie broeders en twee zusters, die vóór hem het levens

licht aanschouwden, waren met name: 
JAJlBS ABRAHAM THEODOOR, 

r 
,t , 
; 
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TnEoOORA ELISABETH, 
MARTINUs, 
ABRAHAM BEN1AlIIN en 
JOANNA JACOBA. 

( 40 ) 

Het gezin groeide na zijne geboorte nog met drie kinderen, 
een zoon en twee dochters, aan *). 

Het negental broeders en zusters bleef, ofschoon niet alle 
bij elkander, gespaard tot den 6den Februarij 1876, toen door 
het overlijden van ABRAHAM BEN1AlIIN, te Batavia, de eerste 
aan den kring ontviel. 

Was voor LoUIS het voordeel groot van oudere· broeders 
en zusters te bezitten, groot vooral door de uitnemende gees
tesgaven dier oudere:; andere omstandigheden waren minder 
gunstig voor zijn~ opvoeding. 

In 1830 vestigde zich het gezin op de buitenplaats Eijk
enduijnen (halfweg den Haag en Loosduinen, nabij de rustige 
begraafp~ts van dien naam). Hij ontving daar mede onder
wijs van den man, die later altijd met liefde en achting her· 
dacht werd in de familie, den toen nog jeugdigen Heer J. G. 
F. ESTRÉ, die als gouverneur met zijne uitstekende gaven van 
opvoeder de ouders terzijde stond. LoUIS, als de jongste der
genen, aan wier ontwikkeling hij zich toewijdde, genoot echter 
slechts weinig en voor korten tijd van zijn voortreffelijken 
omgang, daar aan de oudere broeders wegens hunne voorbe
reiding voor ambtelijke betrekking en voor hoogeschool de 
meeste tijd moest worden geschonken, en spoedig, reeds in 
1838, de Heer ESTRÉ zelf, aan de universiteit te Leiden zijne 
studiën ging voortzetten, en dus de familie verliet. 

Het jongske stond in d~n voor indrukken meest ~ntvan-, 
kelijken leeftijd eenigzins aan zichzelve overgelaten. Zijn va
der, altijd zwak van gezondheid, lnoest bijna allen beschik
baren tijd schenken aan arbeid, dien zijn ambtelijke betrekking 

-) MEINARDUS, 
AGATHA en 
PETRONELLA W lLHELMINA. 

-

--
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hem en dien hij zichzelven oplegde ten behoeve van zijn gezin, 
en hield dus weinig tijd en rust over om met zijne kinderen 
mede te leven. Hij was inspecteur-generaal van de Registratie 
en de Loterijen en bekend o~ a. door de bewerking met Mr. 
A. BROCX, griffier bij den Hoogen Raad, van de Nede'l'la'lfd-
8che Regtspraak, waarvan over 1839 het eerste deel verscheen. 

Van wat hij van zijne rijke kennis en smaak 'in letterkunde 
en talen aan zijne kinderen overbragt kwam aan LoUIS wei
nig ten goede, daar deze hiervoor minder aan1eg of lust aan 
den dag legde dan zijne oudere broeders en zusters. Zijne 
moeder bezweek toen hij 12 jaar telde »na een leven", zooals 
eene der dochters het schetste, »wel door blijmoedige liefde 
»geheiligd, maar ook door zooveel zorgen ingenomen, dat, niet 
»altijd ieder der negen daarvan het volle deel kon ontvangen." 

Toch had LoUIS nog genoeg van haar genoten om haar 
vroegtijdig verscheiden altijd te blijven betreuren. Hare zor
gen werden overgenomen door hare jongste zuster, THEODORA 
ELISABETH, die door de kinderen, aan wie zij een moederhart 
toedroeg, l'egt geliefd en in 1841 hunne tweede moeder werd. 

LoUIS was toen reeds en ook voor haar niet het gemak
kelijkst te kennen. 

Van den Heer ESTRÉ had hij niet veel anders overgenomen 
dan de kiem tot eene warme vereering van professor KAlSER. 

Niet veel anders? Ik sla mijne oogen neder bij de gedachte 
aan den zacht verwijtenden blik, dien hij mij bij het hooren 
dier uitdrukking zou hebben toegeworpen. Die warme ver
eering toch schonk hem het ideaal, dat hem onder allerlei af
wisseling van jongensplannen en levenstoestanden altijd wenkte 
en toelachte. 

Met eene opgewekte gemoedsstemming ook voor alles wat 
hem tijdelijk aantrok, zette hij als jongen zijne zinnen op de 
meest uiteen1oopende, soms zonderling gekozen, beroepen, zooals 
dat van smid, bloemist, dokter, en begaf hij zich zelfs in 
beoefening van wat hij voor het vak noodig. achtte. Een bij 
hem opgekomen verlangen om Indië te gaan zien, deed hem 
hOg als jong en zwak kind de felste zonnehitte opzoeken en 
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zich lang daaraan blootstellen, ten einde zijne ouders te doen 
zien dat het klimaat hem niet zou hinderen. Gedurende de 
twee jaren, waarin, na het vertrek van den Heer ESTRÉ, de 
familie te Eijkenduijnen doorbragt, alvorens weder metterwoon 
naar 'sGravenhage terug te keeren, nam zijne oudste zuster 
bij de zorg, die zij in het huishouden hielp dragen, ook op 
zich, het onderwijs van LoUIS en de zusjes niet te doen 
stilstaan. 

Hij zocht en vond Qverigens zijn weg zelf, en gevoelde 
zich rijk met de natuurlijke historie van U ILKENS, welk werk 
zijn grootste kinderschat uitmaakte, 'savonds hem naar de 
slaapkamer vergezelde en 'smorgens vroeg het eerst werd ter 
hand genomen. 

Op de school te 'sHage, waar in 1840. hij een onderwijs 
ontving op verre na niet zoo grondig als zijne oudere broe
ders hadden genoten, werd bovendien zijn zin voor wis- en 
natuurkundige studie niet bevredigd, en deze zin werd ook 
te huis weinig aangemoedigd. De Akademische studie, waar
voor MARTINUS en .À:BRAHAM wegens hun uitstekenden aanleg 
bestemd waren, nam reeds een zoo aanzienlijk aandeel van 
het beschikbare vermogen, dat het raadzaam scheen VOO! 

LoUIS, .die toch niet wo goed onderlegd was en wiens studie 
dus de offers welligt niet loonen zou, de minder k0;'3tbar.e 
opleiding tot eene ambtelijke betrekking te kiezen. 

Om aan zijn verlangen eenigzins te gemoet te komen, werd 
hem toegestaan, na de schooluren een avondcursus te volgen 
in taal- en wiskunde. Toen hij de dagschool verlaten had, 
werd beproefd hem op een bureau in comptabiliteitszaken te 
doen opleiden. 

Inmiddels had zijn broeder .À:BRAH.\M de Uni\'ersitejt te' 
Leiden verwisseld met de Akademie te Delft, liie in 1842 
was opgericht, en wakkerde door de verhalen bij zijne weke
lijksche overkomst den onderdrukten zin van LoUIS niet 
weinig aan. 

Deze doorstond den proeftijd op het comptabilit~i~bur8ftu 
lJlet ZOO weinig l~ en ~rus1jingl dat er b~loten werd ~çp. 

-
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leeraar in de wiskunde van de avondschool te raadplegen 
over de kans, die LoUIS zou hebben van bij het eerst volgende 
toelatingsexamen te Delft te slagen. Na onderzoek verklaarde 
die leeraar, dat hij zicI!- niet in staat rekende door privaat
lessen den jongen in tijds te bekwamen. Wel verre van 
zich door die uitspraak te laten afschrikken, vroeg LOUIS 

vergunning te beproeven zonder lessen zich tot het examen 
voor te bereiden. Hij had daarbij geene andere leiding dan 
die van zijn broeder ABRAHAM bij diens wekelijksche te huis
komst, doch die leiding was uitmuntend, want, zooals hij 
later dikwijls dankbaar erkende, zij bestond meest hierin, 
dat zij hem den moed gaf zelf zijne fouten op te sporen en 
te boven te komen. • 

Het examen werd Jllet goeden uitslag afgelegd en in de 
eerste dagen van September 1844 nam hij met ruim een 
vijftigtal nieuwaangekomenen, waaronder ook ik behoorde, 
plaats in de leerzalen van het achtergebouw der Akademie 
te Delft, waar hij zeker niet de 'minst dorstige was naar de 
kennis, welke in die leerzalen zou zijn te verkrijgen. 

Hij zat in mijne nabijheid en trok mijne aandacht na eenige 
dagen door eene bijzonderheid, die mij later meermalen in 
de gedachte is gekomen. Hij had eene keurige netheid in 
de schriftelijke oplossing van wiskunstige vraagstukken, die wij 

buiten de collegie-uren te behandelen kregen. Zijne antwoor
den waren met eene nette hand geschreven op stukken papier 
altijd van juist dezelfde grootte, ten einde hij ze later, zooals 
hij verklaarde, gemakkelijk bij elkander kon houden. 

Ofschoon ik in den loop onzer studie mij in zijne vriend
schap mogt verheugen, die hij mij onafgebroken tot het laatst 
van zijn leven is blijven schenken, behoorde ik niet tot zijne 
eerste Akademievrienden. AnRIAAN GILDEMEESTER was de 
innige en ve~uwde vriend van dien tijd en ook van zijn 
later leven, niettegenstaande door diens verlaten van het 
Ingenieursvak, dat hij, na met ons volbragt eindexamen, voor 
den handel liet varen, hunne wegen op maatschappelijk ge
bied lijnregt uiteen liepen. 
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Wat beide jonge lieden, die oogenschijnlijk ZOO weinig 
met elkander overeenstemden, reeds de eerste dagen te zamen 
bragt en daarna te zamen hield, is welligt thans gemakke
lijker te begrijpen dan toenmaals. Opregtheid en . regtscha
penheid, in de jaren der jonkheid minder dan op lateren leeftijd 
omhuld door maatschappelijke belangen of vormen, waren_ 
bij beiden sterk ontwikkeld, ofschoon op zeer verschillende 
wijzen aan den dag komende. 

&ruART had in dien tijd iets eigenaardigs, waarvoor wij 
toen geen goeden naam konden vinden, en dat ook later nog 
wel in hem kon worden waargenomen; iets afgebrokens, iets 
niet geleidelijks in zijn spreken en evenzoo in zijne bewe
gingen en daden, iets wat deed denken aan een inwendige • 
geestdrift, wier uiting door de koude buitenwereld werd tegen-
gehouden of wel aan eene plotseling opgewekte maar niet 
geheel' aan den dag gekomen verontwaardiging over een 
onbedachtzaam uitgesproken schertsend woord. STUART kon 
wel scherts verdragen, en zijn geestdrift voor het goede uitte 
zich vaak zeer warm en ongestoord; maar hij was van eene 
ernstige natuur, en wij in onze jonkheid bevroedden zeker 
niet altijd wat in zijn eerlijk hart omging. 

Vergun mij nog een paar mededeelingen uit dien tijd tot 
schetsing van zijn karakter. 

Toen, in den eersten joligen tijd, onder het vijftigtal stu
denten niet altijd de gepaste rust heerschte, werd eens zijn 
vriend gedurende de les verzocht zich uit de zaal te verwij
deren wegens eene of andere onordelijkheid. STUART, die zich 
of ergerde over die straf, Of zich zelve aan de verkeerdheid 
mede schuldig rekende, s,tond te gelijk op en ging vrijwillig 
mede weg; tot veler vermaak. 

Een jaar later had in ons studiejaar op zijn voorstel eens 
een algemeen verzet plaats tegenover een der leeraren, wiens 
onderwijs tijdelijk niet in den smaak' viel. Het onderzoek 
naar den aanlegger van het verzet leidde tot geen resultaat. 

&ruART'S karakter gedoogde niet dat om zijnentwil stremming 
in het onderwijs ontstond; hij meldde zich als de belhamel 

, 

cd 
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aan bij den Directeur LIPKENS, die hem vermaande zijn leed
wezen over het gebeurde te betuigen, dat hij echter weigerde, 
zeggende bij eene herhaling van het voorgevallene weder even
eens te zullen handelen. De grijze staatsraad hield hem toen, 
doch te vergeefs, de noodzakelijkheid zijner verwijdering van 
de Akademie voor oogen; daartoe is het echter niet gekomen. 

De Akademie te Delft was, zooals u bekend is, eene in
rigting met tweeledig doel; bestemd eensdeels tot opleidîng 
van ingenieurs en andere technici, anderdeels van ambtena
ren voor Nederlandsch-Indië. 

STuART volgde van September 1844 tot Junij 1845 niet 
alleen de lessen voor het ingenieursvak, maar, aangetrokken 
welligt door den vroegeren zin naar Indië of door den lust 
om zijn broeder ABRAHAM later derwaarts te volgen, woonde 
hij ook de lessen in de Oostersche talen bij. De dubbele 
inspanning was echter te zwaar voor zijne ligchaamskrachten. 

Zijne ouders, die in 1845 te Delft waren komen wonen, en 
bij wie hij in huis was, maakten zich over zijn toestand regt 
bezorgd en opnieuw dreigde hem een werkkring, die voor 
zijn levensbehoud werd noodig geoordeeld, maar waarbij alle 
studie werd op zijde gezet. De wijze raad van dr. SoUTEN
DAM:, die in het geheel verlaten van den ingeslagen weg voor 
zijn gestel evenveel gevaar zag als in het voortgaan op dien 
weg met die inspanning was: aan te vangen met het nemen 
van rust. Een verblijf gedurende de zomermaanden van 1845 
bij zijn oom STUART, landeconoom in de Breesaap, leende 
zich daartoe uitmuntend. Hij kwam daar genoegzaam tot 
vorige krachten om de ingenieursstudie te kunnen voortzet
ten, en liet die voor Indië verder varen. Aan zijne gelief
koosde studie in wis- et. natuurkunde bleef hij zich. hoofd
zakelijk toewijden, maar overigens nam hij te naauwernood 
op van wat op het akademisch programma voorgeschreven 
en voor het afleggen van een voldoend eindexamen onmis
baar was. Hij vond daarentegen wel gelegenheid een goed 
vriend of een jonger student bij diens oefening in de wis
kundige vakken tè hulp te komen en tot steun te zijn. Het 
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verwerven van het diploma van civiel-ingenienr bij het eind,
examen, in 1848, was voor hem geen overgang tot anderen 
arbeid. Na den afloop bleef hij voortgaan met studeeren in 
de vakken zijner keus. 

Spoedig werd hij, door den inmiddels opgetreden directeur 
der Akademie dr. G. SalONs, verzocht met privaat-onderwijs 
zich te belasten. Dit stelde hem in staat na de eerstvol
gende vacantie gehoor te geven aan een lang gekoesterden 
wensch van eenige maanden te Leiden te gaan studeeren, 
waar hij de lessen volgde van de hoogleeraren F. KAISER en 
G. J. VERDAM. Eene aanbeveling van dr. SrnoNs aan eerst
genoemden bragt hem met dien geleerd~ het ideaal zijner 
jeugd, in de gewenschte aanraking. Zijn verblijf in Leiden 
kon echter niet van langen duur zijn, want reeds in 1851 
werd hij naar Delft geroepen, ten einde den leeraar STROOT
MAN, die door ziekte genoodzaakt was geworden zijne lessen 
,te staken, eerst tijdelijk en na diens spoedig daarop gev:olgd 
overlijden voor goed te vervangen. 

Met dankbaarheid voor hetgeen Leiden en de vereertle 
cK.,u~ER aan zijne verdere vorming hadden bijgedragen, begaf 
.hij met lust zich in den voor hem geopenden werkkring. 

Wij vinden hem in den aanvang belast met het geven;~~ 
onderwijs in: 

analytische meetkunst, 
beschrijvende meetkunst, 
hoogere algebra, 
cosmografie en 
geodesie. 
Bij .latere verwisseling werd hem ook het geven ~~n 

. onderwijs in differentiaalrekenins. en in mechanica Joever
trouwd. 

Zijne collegie's waren uitmuntend; somtijds welligt wat te 
hoog voor enkelen, die vooral de praktische rigting meer óp 
den voorgrond wilden gesteld zien. 

Eene uitnemende tfigenschap va,n zijne lessen, was deze, 9at 
. ller~ens overheen.geloo;pen werd, .maar alles volkome.n !1ke~ 

Q 
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werd nagegaan en ontwikkeld. Niet alleen strekte dit om 
de onderwerpen, die hij behandelde, volkomen goed te leeren 
begrijpen, maar de gestrenge behandelingswijze, die men bij 
hem had geleerd, maakte ook dat men zich in andere zaken 
niet met eene oppervlakkige beschouwing kon tevreden stellen, 

, en dat men zijn gegeven voorbeeld trachtte na te volgen. 
Zijn fijne, wetenschappelijk-critische geest oefende een 

krachtigen invloed uit op de rigting, die zijne leerlingen in 
hunne studie namen. 

Dat zij hem waardeerden, dMen zij blijken, door in 1858, 
zijn lithografisch portret te laten maken. 

Van de velerlei vakken, waarin hij onderwijs gaf, was ge
odesie het door hem meest geliefkoosde. Hij bleef het on
derwijzen, nadat hem een deel der andere vakken van de 
schouders was genomen. Een tijd lang, in 1862 of 1863, 
werd hij daarin gestoord door eene ernstige keelontsteking, 
die hem noodzaakte zich aan het geven van collegie een poos 
te onttrekken, en waarvan hij in het ziekenhuis te Rotterdam, 
onder de behandeling van dr. MOLEWATER, herstelling heeft 
gezocht en gevonden. 

Zijne voorliefde voor geodetisch onderzoek gaf aanleiding 
tot eene belangrijke opdragt, hem door professor KAISER ge
daan, waarvan ik de geschiedenis met een woord wensch in 
herinnering te brengen, ook wegens het meer algemeen N e
derlandsch belang, dat daarbij betrokken is. 

Toen Nederland in 1861 werd aangezocht door de Prui
sische Regering tot deelneming aan de graadmeting in Mid
den-Europa, die door den luitenant-generaal B.~EIJER was 
ontworpen, ontving de hoogleeraar KAISER vanwege den mi
nister van binnenlandsche zaken de uitnoodiging, zijn gevoe
len over dat aanzoek kenbaar te maken. Ten einde zijn ad
vies te kunnen uitbrengen, achtte de heer KAlSER het noodig 
inzonderheid te onderzoeken of eene hernieuwde berekening 
der driehoeksmetingen van den luitenant-generaal baron 
KRAIJENHOFF, hetgeen de luitenant-generaal BAEIJER verlangde, 
Jlaar de· hedel1daagsche methoden, de naauwkenrisheid der 
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einduitkomsten in zulk eene mate kon verhoogen, dat dit 
een veeljarigen arbeid van een paar bereken aars verdiende. 

Zelf noch tot het onderzoek noch tot het leiden c. q. der 
berekeningen gelegenheid hebbende, wendde de hoogleeraar 
LISER zich tot SmART, niemand ~ennende die daartoe, wo
als hij zich uitdrukte, naar zijne overtuiging meer geschikt 
of meer bevoegd was. 

Zoowel tot het eene als tot het andere werd SmART be
reid gevonden, die verklaarde gaarne eenige jaren aan de 
graadmeting in Midden-Europa te willen opofferen, indien 
de eer van het land dit vorderde. 

Hij toog ook spoedig aan het werk, door de gegevens, me
degedeeld in het Précis historique des opérations géodésiques 

et astronomiques, faite..~ en Hollande van KRAIJENHOFF, te toet
sen aan de eischen, ten aanzien van naauwkeurigheid gesteld 
in de vergadering, die in April 1862 te Berlijn door afge
vaardigden uit Oostenrijk, Pruissen en Saksen was gehouden, 
en bovendien aan de eischen, waaraan naar de vordering der 
wiskunde in de bepaling der vermoedelijke fouten, de door 
KRAIJENHOFF verkregen uitkomsten eveneens behoorden te 
beantwoorden. 

De uitkomst van dit onderzoek gaf nog niet de voldoende 
overtuiging, dat de metingen van KRAIJENHOFF voor de Mid
den-Europesche graadmeting zouden kunnen worden aange
wend, maar vorderde eene bestudeering van de handschriften 
en dagboeken, waaruit de openbaar gemaakte uitkomsten ge
trokken waren. De generaal KRAIIENHOFF 'had die hand
schriften in het toenmalig Hollandsch Instituut nedergelegd 
en later het origineel aan de bibliotheek der Leijdsche Hoo
geschool ten geschenke gegeven. Zij werden, zoover STUART 
ze meende noodig te hebben, bereidwillig aan hem verstrekt. 

Hij onderzocht toen in het bijzonder de Obse1'vations géodési
ques, 7 deelen in octavo, en de calculs géodésiques des Stations, 
2 dooIen in folio. 

Het vermoeden, waartoe het onderzoek van het Préeis 
historique reeds aanlei~ had gegeven, maar dat hij r-

1 
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schroomd had uit te drukken, werd door het opklimmen tot 
de bronnen bevestigd. Uit het gemoedelijk en naauwgezet 
onderzoek, waarvan de bijzonderheden uitvoerig zijn beschre
ven in het in 1864 uitgegeven werk *), kwam STUART tot 
het besluit, dat de gegevens door KRAIJENHOFF' verzameld, 
met het oog op de thans gestelde eischen, slechts met opof
fering van veel tijd en kosten tot gedeeltelijke herhaling van 
meting en berekening zouden kunnen worden aangewend bij 
de graadmeting en dat eene poging daartoe als onvruchtbaar 
moest worden ontraden. 

Uit eene inzage van het verslag van het onderzoek, dat 
llleer dan twee jaar tijd heeft gekost, blijkt dat STUART niet 
dan schoorvoetende en na door aanwending van alle beschik
bare middelen van controle zich van de juistheid van zijn 
besluit vergewist te hebben, tot die uitspraak werd gedreven. 

Daarmede toch werd aan een deel der bestemming onttrok
ken een werk, dat volgens de eigen verklaring van KRAIJEN
HOFF met eene naauwkeurigheid was volbragt, veel hooger 
dan voor de topografie werd gevorderd, met het doel het 
later aan eene uitgestrekte graadmeting dienstbaar te maken; 
een arbeid, waarover in 1813 niet alleen door het Neder
landsch Instituut, maar ook door het Institut de France een 
hoogst gunstig oordeel was uitgesproken, in uitvoerige ver
slagen, in- Nederland onderleekend door VAN SWINDEN, FLORIN 
en VROLIK; in Frankrijk door BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, BI01', ARAGO 
en DELAMBRE. Ik haast mij hierbij te melden, dat die geleerde 
ligchamen alleen het Précis Historique hadden leeren kennen 
en geen kennis droegen van de handschriften of dagboeken. 

Tegenover de angstvallige huivering van een geroemd vader
landsch werk voor een deel onbruikbaar te verklaren, zege
vierden STUART'S eerlijk gemoed en zijn vertrouwen, dat daar-

*) De eischen der medewerking aan de ontworpen graadmeting in 
Midden-Europa voor het Koningrijk der Nederlanden toegelicht door 
F. KAIBER en L. COREN STU4-RT. Amsterdam. C. G. VAN DER J>OST. 1864. 

JA"8QE~ 1879. 4 
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mede Nederland's goede naam m werkelijkheid ten slotte 
zou bewaard worden. 

Ik mag niet nalaten van de hulde te gewagen, die ook 
hij aan KR.HJENHOFF'S arbeid niet onthield. 

»Het ontkennend besluit", zeide hij, »waartoe ik meen te 
»moeten komen, berust geenszins op miskenning van de 
»wezenlijke en groote verdiensten van den arbeid van den 
»generaal KRAIJENHOFF, en mag ook niet daartoe leiden. De 
»gebreken, welke dien arbeid voor het tegenwoordig doel 
» ongeschikt maken, zijn voor een groot deel aan het toen
»malig standpunt der geodesie eigen, en verhinderen niet dat 
» die arbeid een voldoende grondslag is voor de geographie 
»en de topographie van ons Rijk, en als zoodanig steeds 
»zijne waarde beho.,uden zal." 

Gaf de raad van STUART tot een geheel zelfstandigen arbeid 
voor de aansluiting aan de graadmeting den Heer LISER 
aanvankelijk teleurstelling, niet weinig werd deze verrast, 
toen hij op zijne mededeeling van de uitkomst van het onder
zoek, aan den Luitenant Generaal BABIJER, van dezen tot 
antwoord ontving, dat Nederland in dit opzigt niet alleen 
zou staan. Van de Staten in Midden-Europa, die met 
groote warmte en belangstelling de aangevraagde medewer
king hadden ter harte genomen, verkeerden Zwitserland, W ur
temburg en Zweden in het zelfde geval als Nederland. Ook 
daar was gebleken, dat vroeger volbragte driehoeksmetingen 
de vereischte naauwkeurigheid voor opneming in de graad
meting misten; werden de metingen tot geheele hernieuwing 
voorbereid, en daarvoor aanzienlijke sommen gelds beschik
baar gesteld. 

Wij mogen er ons in verheugen, dat aan de eischen der mede
werking, die door KAlSER en STUART voor Nederland werden 
gesteld, een welverdiend gehoor is geschonken, en dat de Rege
ring het niet heeft laten ontbreken aan de noodige middelen, 
opdat Nederland in de rei der Staten, die tot het weten
schappelijke doel wilden zamenwer1ren, geen onwaardige plaats 
wu innemen. Zooa.ls U bekend is, nam de hoogleeraar LI8~ 

4 
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de sterrekundige waarnemingen te Leiden op zich en werd 
dé gedeeltelijke vernieuwing der driehoeksmeting van KRAIJEN
HOFF, voor zoover die voor de graadmeting gevorderd werd, 
opgedragen aan ons medelid dr. STAMKAJtT. 

Eene wa~rdeering, door STUART op hoogen prijs gesteld en 
ongetwijfeld door ieder, die hem kende, toegejuicht, werd hem, 
toen nog slechts een deel van zijn veelomvattenden arbeid 
bekend was geworden, den 23stell November 1863, door den 
Senaat der Leidsche hoogeschool geschonken door de benoe
ming tot Doctor Honoris Causa. 

De Akademie te Delft, aan wier geschiedenis, reeds spoedig 
na hare oprigting, die van STUART verbonden was geworden 
en sedert verbonden was gebleven, was altijd eenigzins 
lijdende. 

In een tijdperk, waarin de finantiën van Nederland in hoogst 
bedenkelijken toestand verkeerden, was het den energieken 
LIP:&.ENS, die van de behoefte doordrongen was, die hier te 
lande bestond aan eene inrigting tot vorming van technici, 
gelukt, zonder noemenswaardige hulp van den Staat en met 
onvoldoende hulpmiddelen, in 1842 de Akademie op te rig
ten, die den naam van Koninklijke mogt dragen. 

Door de warme belangstelling van den toenmaligen Kroon
prins, onzen tegenwoordigen Vorst geschraagd, door de bijdra
gen van een toenemend getal kweekelingen gesteund en vooral 
door het verstandig beheer van den direkteur SIMONS, hield . 
de inrigting zich staande, konden de hulpmiddelen van liever-
lede verbeterd, en uitstekende mannen voor onderwijs aan 
haar verbonden worden. Niettemin waren er verschillende 
oorzaken, die hare krachtige ontwikkeling tegenhielden; zooals 
het gemis van een stevigen in een onderwijswet gelegden 
grondslag, vooroordeel van hen, die de opleiding van den 
ingenieur van den Waterstaat, tot welke betrekking de kwee
kelingen konden mededingen, liever aan de Militaire Akademie 
te Breda hadden zien blijven, vooroordeel van de zooge
naamde practici, en vooral de aan het doel vreemde toevoe-

4>1< 
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ging van de opleiding van hen, die voor de betrekking van 
ambtenaar in Nederlandsch-Indië zich wenschten te bekwamen. 

Hierbij kwamen nog de herhaalde verandering in het 
bestuur van de Akademie en eenige in het reglement van 
den aanvang af bestaande bepalingen, waardoor de vrijheid 
van studie eenigermate werd bemoeijelijkt of belemmerd. 

Tegen die bepalingen, die op het laatst onder het direkteur
schap van den Heer J. A. MURENAER, vroeger majoor van 
de genie in Indië, nog iets verscherpt dreigden te worden, 
ontwikkelde zich meer en meer tegenzin, vooral bij de kwee
kelingen. 

Men wenschte meer vrijheid tot het beoefenen van het vak 
zijner kenze en meende, dat later optreden in de maatschappij 
meer kans van welslagen zou hebben, wanneer men door 
zelfstandige studie geleerd had zoo noodig op zich zelve te 
staan. 

Klinkt het woord »vqjheid van studie" U vreemd in de 
ooren, omdat Gij u moeijelijk een begrip kunt vormen van 
het plukken van goede vruchten van eene gedwongen studie; 
een feit is het, dat er personen waren, die voor de opleiding 
van den ingenieur eene inrigting in militairen geest verkozen, 
eene voortzetting van de opleiding op de kostscholen, waar 
men voor de aflegging van een of ander examen pleegt te 
worden gereed gemaakt. 

De behoefte aan eene vorming door zelfstandige ontwikke
ling drong zich waarschijnlijk ook op in de weinige jaren, 
waarin rust en vrede van Europa, zoowel hier als in den 
vreemde, de onderneming mogelijk· maakte van grootsche 
werken van uiteenloopenden aard, wier uitvoering zware 
eischen stelde aan hem, die als ingenieur zich daaraan wenschte 
te verbinden. 

STuART, die de moeijelijkheid van den zachten dwang, die 
aan de Akademie te Delft werd aangetroffen, van nabij had 
leeren kennen, maar door zijn bijzonderen aanleg was te 
boven gekomen, tijdens hij bij zijne studie zich bepaaldelijk 
op wisktlude had toeg"elegd, was ~n warm voorstapder vaJ). 

Q 
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het vrij laten der ontwikkeling; welk denkbeeld zich meer 
en meer een weg had gebaand, toen bij de wet op het mid
delbaar onderwijs ter vervanging van de Koninklijke Akademie 
de oprigting eener Polytechnische school werd vastgesteld in 
den geest, waariu hij zoodanige inrigting wenschte. 

Als zijne volle overtuiging kon hij derhalve bij de ope
ningsrede der Polytechnische school, waarvan hij tot direc
teur benoemd was, op den 26sten September 1864 de groote 
waarde van zelfstandig onderzoek in de volgende bewoordin
gen weêl'geven. 

»Onberedeneerde proefnemingen, tasten in het duister, toeval 
»kan belangrijke feiten aan het licht brengen; zoolang hun 
»noodzakelijk verband niet blijkt en door gevolgtrekking uit 
»bekende verschijnselen de verkregen werkingen niet te ver
}) klaren zijn, zoolang blijft de kennis van den ingenieur 
»eene verzameling van voorschriften, regelen en recepten, 
}) van wetenschap evenver verwijderd als een reeks chronolo
}) gische opgaven van een geschiedverhaal. Zij kan dienstig 
»zijn als juist dat gene wordt verlangd, wat vroeger het toeval 
»aan het licht bragt, maar laat hulpeloos bij elke afwijking, 
}) bij elke verwikkeling." 

Niet dan na lang aarzelen was STUART tot het besluit ge
komen zich beschikbaar te stellen voor de belangrijke betrek- . 
king, waarvoor de Minister THORBECKE in hem den regten 
man zag. Bij Koninklijk besluit van 30 Junij 1864 was hij 
tot hoogleeraar-directeur benoemd. 

Zijn lange aarzelen alvorens tot het besluit te komen van 
de belangrijke betrekking te aanvaarden, werd door den Hoog
leeraar BoSSCHA bij STUART'S graf in herinnering gebragt en 
tevens verklaard voor hen, die hem daarin niet geheel her
kenden. STUART, die alles wikte en woog, ten einde zelfs in 
het kleine naar het volmaakte te streven en niet rustte voor 
dat hij voor zichzelven bevredigd was, moest vóór de aan
vaarding de overtuiging verkregen hebben, dat hij in staat 
zou zijn aan de eischen te beantwoorden, die aan eene waardige 
vervulling van de aanvaarde taak mogten worden opgelegd. 



- 17 -

( 54 ) 

Dat hij zich dit voor oogen had gesteld was later duide
lijk aan den dag gekomen door de wijze, waarop hij het be
stuur der Polytechnische school opvatte, waarvan hij, in het 
plegtig oogenblik aan de groeve, erkend wel-d gedurende het 
veertienjarig directeurschap niet alleen het hoofd maar ook de 
ziel te zijn geweest. 

Zijn leven en streven waren gedurende dat tijdperk niet al
leen gewijd aan bevordering van den bloei der school, waar
over hij zich met regt mogt verblijden, maar aan het doen 
waardeeren van de vruchten, die zij opleverde. 

Door de uitvoering, die hij aan de voorschriften der wet 
trachtte te geven, ontstond eene inrigting, waarvoor wij ons 
in het buitenland niet behoefden te schamen. 

Trachtte hij zijnerzijds hen, die zich verbonden hadden 
met hem voor het schoone doel mede te werken, zoo noodig 
met liefde voor de taak te bezielen, groot ook was zijne 
waardeering van de gelukkige gaven van kennis, verstand en 
tact, die hij bij hen waarnam. Met opgewektheid en blijd
schap kon hij daarover zich bij zijne vertrouwde vrienden 
uitlaten. Als broeder met zijne collega's zamen te gaan, 
was meer zijn wensch dan als hoofd hen te besturen. 

Dat de studenten, wier lust en geestdrift voor studie ieder 
in zijne rigting hij met vreugde waarnam en aanmoedig~e, 
zich op hun gemak met hem gevoelden en vertrouwen in 
hem stelden, was iets waarop hij, zonder jagt te maken op 
populariteit, hoogen prijs stelde; maar hij gevoelde vaak wat 
hem op dat gebied ontbrak, en diep deed het hem pijn als 
het hem bleek, dat hij verkeerd begrepen was. 

Hoe gelukkig zou hij zich gevoeld hebben, indien hij de 
volheid der waardeering en achting had mogen kennen, die 
bij zijn verscheiden ook door de jongelui hem werden toege
dragen. 

In den aanvang van zijn werkkring aan de Polytechnische 
school genoot hij de eer van tot lid te worden benoemd 
van de Natuurkundige afdeeling der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen; eene eer, die hem zeer ter harte ging, 
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en die hij toonde waardig te zijn, zooals de mededeelingel1 
kunnen getuigen, die hij in Uw midden deed, en meer nog 
de medewerking, die ondervonden werd door diegenen Uwer, 
die met hem in commissiën voor wetenschappelijk onderzoek 
vereenigd werden. Stelde hij het lidmaatschap der Akademie 
op hoogen prijs, niet minder woog bij hem de wensch de 
eer der Akademie op te houden, waar dit pas gaf of waar 
dit door zijn advies kon worden bevorderd. 

Yerscheidene geleerde genootschappen boden hem het lid
maatschap aan. 

Yan het Koninklijk Instituut van ingenieurs was hij al 
vroeger, in 1850, lid geworden en was hij zelfs eenigen tijd 
bestuurslid. Daar bewoog hij zich meest op het gebied van 
hetgeen den ingenieur regtstreeks aangaat, inzonderheid op dat 
der geodesie en waterpassing en de daarbij gebruikelijke 
werktuigen. 

De algemeene waterpassing van Bourdaloue, in Frankrijk 
verrigt, maakte hij in de vergadering van 14 Februarij 1865 
tot onderwerp eener bespreking, waarbij hij een overzigt gaf 
van den belangrijken arbeid, die als Le Nivellement général 
de France bekend staat. Hij roemde de uitkomst van den 
arbeid als zeer bevredigend voor de toepassing, maar wees 
tevens op eene te hooge schatting, die van de naauwkeurig
heid was gegeven en op eene dwaling in de gevolgtrekking, 
die BABINET op de uitkomst had gegrond. »De naauwkeu
• rigste waterpassing", was zijne scherpzinnige opmerking, 
~ geeft niet meer dan de hoogten aan ten opzigte van het 
• wateroppervlak, waarmede men den aardbol omgeven denkt; 
) geenzins de gedaante van dit oppervlak zelf, zooals BABI
) NEr in het tijdschrift de Cosmos ten onregte verkondigd 

• heeft". 
STUART drukte bij die gelegenheid op de wenschelijkheid, 

dat de waterpassing van ons land, die wij ook aan KRAIJEN
HOFF te danken hebben, en waarmede wij vele Staten langen 
tijd verre vooruit waren, aan de naauwkeurigheids waterpas
sing van Frankrijk en Duitschland mogt worden aangesl~. 



- 19 -

( 56 ) 

Bijna een tiental jaren bleef het bij dien vromen wensch, 
totdat in 1874 alweder de luitenant-generaal BAEI1ER aan
kwam met een voorstel in verband met de werkzaamheden 
der graadmeting, die inmiddels den naam van Midden-Euro
peesche had verwisseld voor Europeesche, tengevolge van de 
toetreding van Zuidelijke Staten. 

De generaal BAEIJER wenschte de doortrekking der naauw
keurigheidswaterpassing van Duitschland, die tot nabij Salz
bergen was gevorderd, te volvoeren op N ederlandsch grond
gebied, ter aansluiting aan het van ouds bekende Amster
damsche peil. 

De Duitsche regering, die zich met het verzoek om ver
gunning voor de uitvoering van dat plan tot onze regering 
wendde, ontmoette de meest mogelijke gezindheid tot mede
werking. Van onze zljde werd uitzigt gegeven, dat door Ne

derland zelf met bekwamen spoed de handen zouden worden 
aan het werk geslagen; niet slechts om de gewenschte ver
binding Salzbergen-Amsterdam tot stand te brengen, maar 
tevens om door het daaraan toevoegen van naauwkeurigheids
waterpassingen in de rigting der nieuwe driehoeken en naar 
onze kustplaatsen, waar getijwaarnemingen geschieden, ook 
te dezen opzigte het aandeel van Nederland in de Europee
sche graadmeting volledig te leveren. Het is U bekend dat 
na het overlijden van dr. KA.ISER, van wiens hand wij bezit
ten het merkwaardige rapport omtrent de tweede algemeene 
bijeenkomst der gemagtigden voor de graadmeting, gehouden 
te Berlijn in 1867, dr. STAMKART in de eerste plaats de 
raadsman der regering in deze zaak kon worden geacht. 

Door dezen werden alle beschikbare tijd en krachten ge
wijd aan de meer genoemde graadmetingstnangulatie, en kon 
dus niet worden gedacht daarbij ook de waterpassing op zich 
te nemen. Hij stelde voor dezen arbeid aan BTuART toe te 
vertrouwen; hetgeen ook geschiedde. 

STUART aanvaardde de opdragt, vatte de taak met moed 
op, en gaf aan hare uitvoering een weldadigen stoot en Dg
ting, maar mogt haar niet ten einde brengen. 

4 
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Wat hij deed gedurende zijne hem nog geschonken levens
jaren aan dit werk. heeft niet alleen aan Nederland's kroon 
op wetenschappelijk gebied een nieuwen parel toegevoegd, 
maar ook op nieuw doen zien, dat eene op gezonden theore
tischen grondslag gebouwde methode uitmuntende uitkomsten 
kan opleveren, wanneer hare toepassing in de praktijk aan 
bekwame handen is toevertrouwd. 

Het zou zijn levensberigt te uitvoerig maken, en aan het 
verdienstelijke van de vernuftig uitgedachte inrigting van in
strument en waarneming met dubbelrekening, ter verzeke
ring tegen fouten, waarschijnlijk geen voldoend regt doen 
wedervaren: indien ik mij nu begaf in eene mededeeling van 
bijzonderheden. Hij zelf gaf in de vergadering van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs van 13 Februarij 1877 reeds 
een overzigt, en wij mogen ons vleijen dat de N ederlandsche 
Commissie voor de graadmeting, die ook met de voltooijing 
der naauwkeurigheidswaterpassing belast is, te harer tijd een 
volledig verslag zal kunnen leveren, ten einde zooveel· moge
lijk te voldoen aan hetgeen waarop STUART in die vergade
ring uitzigt gaf. 

Ik bepaal mij dus bij de' volgende mededeelingen. 
Nog vóór het eind van 1874, waarin het gemelde aanzoek 

van de Duitsche regering was ontvangen, werd dat aanzoek 
achtervolgd door het verzoek om eene juiste overbrenging 
vall' het AP. naar Denekamp en Nieuwe schans, eindpunten 
der door STUART voortreffelijk genoemde naauwkeurigheids
waterpassingen, in de laatste jaren door de Koninklijke Pruis
sische Landes-Aufnahme op groote schaal verrigt. 

Ten einde in de eerste plaats aan dit verzoek te voldoen, 
werden onder SmART's leiding waterpassingen uitgévoerd, in 
1875 en 1876: 

I. Te Amsterdam; 
n. Van Amsterdam tot Deventer; 
ID. Van Deventer tot Denekamp; 
IV. Van Deventer tot Nieuwe schans. 
In 1877 geschiedde de waterpassing van de l~nen: 
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V. Oldenzaal-Salzbergen; 
VI. Amersfoort-Maastricht. 
De waterpassing geschiedde heen en terug. waardoor men 

in iedere lijn twee van elkander onafhankelijke ketens ver
kreeg, die door hunne aansluiting bij de uiteinden te zamen 
eene kringwaterpal"Sing opleverden. 

Behalve de controle, die daardoor in iederen keten gevon
den werd en zeer bevredigend uitviel, leverden de aansluitin
gen aan de grenzen twee groote ketens, gedeeltelijk in Ne
derland en gedeeltelijk in Duitschland gelegen, waarvan de 
naauwkeurigheid door de sluitingsfout werd gemeten. 

De noordelijke keten: Deventer, Denekamp, Nordhorn, Wee
ner, Nieuwe schans, lang 348 K. M., leverde eene sluitfout 
van slecht3 26 mMo 

Bij den zuidelijken keten: Amersfoort, Salzbergen, Löhne, 

Hamm, Neuss, Venlo, lang 635 K. M., was de uitkomst 
nog gunstiger, daar de sluitfout niet meer dan 22 mMo 
bedroeg. 

STuART, niet bekend met de hoogten, die voor de beide 
sluitpunten van den eerstgenoemden keten waren gevonden, 
deelde het hoogteverschil, dat van de twee grenspunten door 
hem gevonden was, mede aan de Duitsche autoriteiten met 
verzoek bij onverhoopt beteekenende afwijking van het door 
de Landes-Aufnahme gevonden verschil alleen met het feit 
en niet met het bedrag der te groote afwijking te worden 
in kennis gesteld, ten einde met een onbevangen oordeel de 
resumtie der waterpassing aan eene herziening te onderwer
pen. Eene overgebleven fout in de waterpassing zelve mogt 
naauwelijks denkbaar worden geacht. 

Zijn voorzorg bleek overbodig, want niet alleen was de 

zoo even genoemde sluitingfout van 26 mMo in verhouding 
tot de lengte van den keten zeer gering, maar van wege de 
Landes-Aufnahme werd ook verklaard, dat zij niets te wen
schen overliet. De aansluiting zijner latere waterpassing 
overtrof, zooals wij zagen, de eerste nog verre in naauw-

keurigheid. 
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&ruART had dus alle reden tot zelfvoldoening over den aan
vankelijken uitslag van den geheel belangeloos, uitsluitend 
ter liefde van de wetenschap door hem ondernomen arbeid, 
waaraan hij behalve de weinige vrije oogenblikken, die de 
zorg voor de Polytechnische school hem liet, ook de zomer
vacantie bijna geheel besteedde. 

Die voldoening was voor hem te meer strooIend, doordat 
de jonge ingenieurs, die de werkzaamheden op het terrein 
hadden uitgevoerd, alle van de Polytechnische School af
komstig, en onder zijne leiding gevormd waren. Zij werden 
ter zijde gestaan door kweekelingen der school van het 
laatste studiejaar, die gaarne hunne zomervacantie geheel of 
gedeeltelijk daarvoor ten beste gaven. 

Tot de uitbreiding van het net van waterpassing met nieuwe 
mazen, waartoe de voorbereidende werkzaamheden reeds wa
ren afgeloopen, was spoedig na de reuniefeesten, die in 1878 
te Delft gevierd werden, alles in gereedheid gebragt. 

De jongelieden bevonden zich op het terrein; STUART zou 
naar gewoonte zich bij hen voegen, ten einde den aanvang 
der opneming te leiden, en de dag van zijn vertrek uit Delft 
Was reeds bepaald, toen hij door eene ongesteldheid werd 
overvallen, die hem meermalen had aangetast en ook ditmaal 
zich niet ernstig deed aanzien, maar die, na één dag van 
bedlegerigheid, plotseling in den vroegen ochtend van den 
24sten Julij 1878, hem den geest deed geven. 

Ben ik er in geslaagd, bij de schets van zijn leven en 
wetenschappelijken arbeid, van welken laatsten ik een afzon
derlijk overzigt hierbij voeg, zijne edele hoedanigheden reeds 
te doen uitkomen, dan zal ik niet vele woorden meer noo
dig hebben om aan te vullen wat aan de schets in dat op
zigt nog ontbrak • 

. Bij allen, die hem eenigzins van nabij leerden kennen, 
boezemde hij achting in door zijne regtschapenheid. Deze 
hoofddeugd beheerschte al zijne woorden en daden. Zij deed 
hem zonder aanzien des persoons handelen, indien het aan-
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kwam op het doen eener keuze, op het leveren eener beoor
deeling, op het uitbrengen van 7.ijne stem, doch deed hem 
ook lang aarzelen alvorens tot eene dier halllielingen te be
sluiten, deed hem lang wikken en wegen, en soms lang zoe
ken naar de woorden, die juist weêrgaven wat hij meende. 

Die regtschapenheid maakte ook dat hij geen vrede kon heb
ben met eene uitdrukking, die niet de volle waarheid in het 
regte licht bragt, eene daad, die niet in alle opzigten» fair" 
mogt genaamd worden. 

Diep gevoel en menscnen.min moesten in een boezem als 
den zijnen dikwerf strijd voeren met dat ingewortelde streven 
naar wat regt was, dat hem verbood aan zwakheid toe te 
geven, en dat zeker altijd zegevierde. 

Doch ook voor zulk een gemoed kon niets pijnlijker zijn 
dan het vermoeden dat getwijfeld werd aan de zuiverheid 
der drijfveeren, die hem hadden doen handelen. 

Voor een gestel als het zijne, zou eene openbare uiting 
van dien twijfel een doodsteek hebben kunnen wezen. 

Zoover is het wel nimmer gekomen; maar dat in zijn loop
baan hij aan miskenning bloot stond, wien zal het bevreem
den, die nagaat met welk groot aantal persoonlijke en uit
eenloopende belangen STUART, vooral sedert zijne plaatsing 
aan het hoofd der Polytechnische school, te doen had. 

Meermalen gaf hij zijn verdriet daarover aan zijne vrienden 
te kennen; zeer korten tijd vóór zijn dood was ik getuige 
en deelgenoot van zulk eene vertrouwelijke ontboezeming. 

Het ontbrak bij zulke gelegenheden niet aan pogingen om 
hem te doen inzien, dat niet hem alleen miskenning weder
voer; dat hij die ervaring kon deel en met het meerendeel 
van hen, die zonder aanzien van personen streefden naar de 
voortreffelijke volvoering van eene moeijelijke taak, en dat 
hij indachtig aan de spreuk »doe wel en zie niet om" zich 
kon te vreden stellen met de schoone vruchten van zijn arbeid, 
en zich niet veel behoefde aan te trekken van uitingen van 
teleurstelling of wrevel. 

Het was moeijelijk zijn gemoed te verruimen met zoodanige 

< 
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redenen, want ook het bewustzijn aan iemands geluk niet 
bevorderlijk te hebben mogen of kunnen zijn, was hem een 
grief. 

»Gelukkig zijn en gelukkig maken" was eene illusie van 
zijne jeugd en een strelen van zijn lateren leeftijd. Dat 
streven was zijne verstrooijing, zijne uitspanning; dat maakte 
hem tot den welkomen vriend in menig gezin, in welks lief 
en leed hij opregt deelde j dat streven verschafte hem dagen 
van vreugde, wanneer een vriend of leerling door zijn goeden 
raad en hulp in het treffen van een doel geslaagd was; het 
medeleven met hen, die hem dierbaàr waren, berokkende hem 
ook menigen dag van ware droefheid bij teleurstelling, ziek
bed of graf. 

Reeds vroeg was hij in het ouderqjke huis de vertrouwde 
broeder der jongeren geworden; naauwer werd die band aan
gehaald na den dood der beminde tweede moeder in 1854 
en van den geliefden lijdenden vader in 1857. Met vaderlijke 
trouw stond hij hen sinds dat verlies ter zijde. 

Daar .het lot hem van huwelijksgeluk had doen verstoken 
blijven, zou hij in eenzaamheid zijn huisselijk leven hebben 
gesleten, indien niet zijne achtenswaardige oudste zuster. had 
gehoor gegeven aan zijn verzoek van met hem te zamen te 
wonen. Haar ontwikkelde geest en zachte omgang ver
goedden hem veel van wat hij zich eenmaal als een lichtbeeld 
in zijn leven had voorgesteld, maar niet had mogen be
reiken. Zeer werd zij door hem gewaardeerd en hare trouwe 
zorg door hem erkend. 

Menigeen dacht met deelneming aan haar droevig achter
blijven, toen den 27 sten J ulij de plegtige teraardebestelling 
plaats had, waarvan de Heer C. LELIJ in den Delftschen stu
dentenalmanak voor 1879 de volgende onopgesmukte, vol
komen juiste beschrijving geeft, die ik niet weet te ver
beteren, en waarmede ik het levensberigt besluit. 

~ Tal van vrienden, l~rlingen eI). oudleerlingen waren van 
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»heinde en ver zamengekomen om hem ter laatste rustplaats 
»te geleiden. Langzaam bewoog zich de indrukwekkende 
»stoet onder het spelen der roerend schoone treurmuziek graf
»waarts. Toen de lijkkist, onder bloemen bedolven, in het 
»graf was neêrgelaten, werd menig hartelijk woord gesproken, 
»getuigende van hooge waardeering, opregte vrienschap en 
»diepe droefheid; ja, in menig oog blonk een traan, zeker 
» de schoonste hulde aan de nagedachtenis van dien edelen 
»man gewijd." 
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VERHANDELINGEN, MEDEDEELINGEN EN 
OPMERKINGEN 

VAN 

Dr. l. CO HEN ST U ART. 

Solution d'un problème de photométrie. Liouville. Journal de 
mathématiques XIII. 1848. pp. 257-263. 

In 1848 bekroond antwoord der in 1847 door het wiskun
dig genootschap »Onvermoeide arbeid komt alles te boven", 
uitgeschreven prijsvraag, luidende: 

»Men vraagt den stand der drie voorname of hoofdassen 
»van omwenteling te bepalen, die in een scheeven kegel 
»met cirkelvormige basis, door het zwaartepunt van dat 
»lichaam knnnen getrokken worden. " Nieuwe wis- en 
natuurkundige verhandelingen van genoemd genootschap. 
2de Deel, 2de stuk. Amsterdam 1854. 

Voorgeslagen middelen tot bepaling van zakking of rijzing 
van den bodem. (Notulen Koninklijk Instituut van Ingeni
eurs 1853-1854, bI. 72). 

Geodesisch instrument uit de fabriek van PISTOR en MARTENS 

te Berlijn, voor waterpassing en hoekmeting. (Notulen Kon. 
In8t. v. Ing. 1855-1856, bI. 90). 

Waterpaswerktuig, genaamd >DUlIPY LEVEL" van Gravatt, 
vervaardigd door TROUGHTON en SIMMS. (Notulen Kon. Inst. 
v. Ing. 1857-1858, bI. 142). 

Kaartenprojectiën. (Notulen Kon. Inst. v. Ing. 1858-1859, 
bI. 79). 

Tubulaire hijschkr!lnen van F AlRBAIRN aan de dokken te 
Chattam. (Notulen Kon. Inst. v. Ing. 1861-1862, bI. 51). 

Het spiegelkruis van LIPKENS, naar de constructie van HUESE. 

(Notulen Kon. Inst. v. Ing. 1861-1862, bI. 90 en 128). 
(Idem 1863-l864, bI. 83 en 204). 
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Overbrenging van beweging op grooten afstand, volgens HIRN. 
(.;Votulen Kon. I1I8t. v. Ing. 1861-1862, bI. 159). 

Draagvermogen van ~'en door drie punten ondersteunden ligger. 
(,Votuten Kon. In8t. v. Ing. 1862-1863, bI. 200). 

Formule van Dr. H. SCHEH'LER, ter bepaling van den weden. 
stand van een in de rigting der lengte gedrukten balk 
tegen knikken. (Notulen Kon. In8t. v. Ing. 1862-1863, 
bI. 205). 

Waterpas-instrument door de GEBRS. CAMINADA te Rotterdam, 
vervaardigd naar Gravatt's DUMPY LEVEL, met verbeteringen. 
(.i..Votulen Kon. Inst. t'. Ing. 1863-1864, bI. 195). 

Voorschrift door GRAVATT gegeven voor de correctie van zijn 
waterpas-instrument. (~Votulen Kon. In8t. v. Ing. 1863-
1864, bI. 200 en 211). 

Ueber das gegenseitige Verhältniss des Gn-LussAc-schen Ge
setzes zu dem MARIOTTE-schen und dem M.\YER-schen Ge
setzes. (Poggendorfsche Annalen CXIX 1863, pp. 327-
331. Overgenomen in lYnovo Cirnento XVII 1863, pp. 
201-205). 

De eischen der medewerking aan de ontworpen graadmeting 
in Midden-Europa, voor het Koningrijk der Nederlanden. 
Toegelicht door F. KAlSER en 1. COHEN STUART. (Uitge
geven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 
18(4). 

Mededeeling van eenige onderzoekingen in den vreemde, ter 
bepaling van de verhouding der hoeveelheid van het door 
rivieren afgevoerde water, tot die van den op haar stroom
gebied gevallen regen. (Proces-verbaal der gewone Vergade
ring, afd. A'atuu1'k. der Kon. Akademie v. Wetenschappen 
van 24 November 1866, bI. 3). 

Iets over de bekende formulen voor het inwendig even
wigt van een hollen cylinder en van een hollen kogel. 
( Verslagen en Mededeelingen. Derde deel. Tweede stuk, 
bI. 255). 

Iets over drukking op steunpunten. (Verslagen en Jfededeelingen. 

Der«e deel. Tweede stuk, bI. ~58;, 

a 



- 28 -

m 

( 65 ) 

Golfdrukmeter aan den Hoek van Holland. (Notu,len Kon. 
Imt. v. Ing. 1868-1869, bI. 153, 205.) (Idem 1869-
1870, hl. 37, 56, 93). 

Theorie der calorische werktuigen. (Proces-verbaal der gewone 
Vergadering van de afd. Natuurkunde van 30 Maart 1872, 
bI. 2). 

Tacheometer van MOINOT. (Notulen Kon. Inst. v. Ing. 1872-
1873, bI. 78). 

Toestel van Dupuy tot meting der spanning in het ijzer van 
de zamenstellende deelen eener brug. (Notulen Kon. Inst. 
v. Ing. 1873-1874, bI. 41). 

Verhandeling van A. N. J. VAN HEES, over de ondervinding 
opgedaan bij het gebruik van den Tacheometer voor uit
gebreide opnemingen. (Notulen Kon. Imt. v. Ing. 1873-
1874, bI. 54). 

Een geval van discontinuiteit. (Verslagen en Mededeelingen der 
Kon. Akademie v. Wetenschappen, afd. Notulen. Negende 
deel. Tweede stuk, bI. 238). 

De naauwkeurigheidswaterpassing in Nederland. (Notulen Kon. 
Imt. v. Ing. 1876-1877, bI. 57). 
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