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LEVENSBERIOT 
VAK 

C 0 B lt1 ELI (I J tllt1 G L ti. V I ft tl ~ S, 
Lid de,' Koninklijke Akademie L'an Wetenschappen. 

DOOR 

,v. V ft 0 L • K, 

Secretaris der Ajlfeelin,q voor de fVia- en Natuurkundige jf"elcllscliappen *), 

Onverbiddelijk is de wet, volgens welke de jaargetijden elkan
der opvolgen. 'Verkzaamheid en rust, ontwikkeling en terug
gang, dood en leven vervangen elkander naar een bepaald plan. 
De boom werpt in den herfst zijnc bladercn af en brcngt den 
winter in schijndood door als warc het, om zich stof cn kracht 
tot nieuwc outkieming te vergaderen. Menig dier laat het 
koude jaargetijde in rencn toestand voorbijgaan, welken men 
aan tijdelijken doodslaap gelijk kan stellen, en rijst daaruit iu 
de lente op met vcrnieuwde kracht. Bij schier allen sluimert 
gellurellde den winter het vermogen tot vermenigvullliging, ter
wijl de lente van verjongd dierlijk leven wemelt,. Dit alles getuigt 
van eene aanhoudende afwisseling, welke zoo wel voor het leven 
van elk indivillu, als voor cle instandhouding van het heelal 
cene volstrekte behoefte schijnt te wezen. De menselt toch volgt 
iu zijne maat.8cliappelijke verhouding slechts het voorbeeld, hem 
daaromtrent door de natuur gegeven. Elk jaargetijde voert hem 
tot verschillend genot, legt hem verschillemle pligten op, dwingt 
hem tot verschillenden arbeiJ. Het noodwendig gevolg claarvall 

.) Voorgedragen in de gewone vergrulcring der Natuurkundige Afdeeling 
van den 3den October 1857. 

De vroegere uitgegeven levensberigten van Leden .ler Akademie zijn ge
plaatst: van A. NUMAN in Verslagen en Meded .. Nat.. Af.!., D. I, blz. 91; Vlm 

n. F. AUAGO ibidem, D. 1I, blz. 99; van C. G. C. UUiWAI:OT ibidem, D. II, 
blz. 214; van J. c. RIJl, ibidem, D. IJ, blz. 270'; van w. DE llAAN ibidem, 
D. lil, blz. 899; van F. nozy ibidem, D. V, blz . .jO'ièn van A. DES ulonfÈ 
VAN !JEK !lOETEN in Nederland cn de Ncrlcrlnuders. Ams!. bij P. N. VAN KA»*. 
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is, dat ook voor hem werkzaamheid en rust, ontwikkeling en 
teruggang, leven en dood elkander opvolgen en vervangen. 

Deze gang van denkbeelden werd onwillekeurig bij mij opge
wekt, M.M. H.H. toen ik mij gereed maakte tot verzameling van 
al hetgeen de grondslag moest wezen onzer werkzaamheden in deze 
zitting. Wijd en zijd weUigt zijn wij tot het bereiken van on
derscheidene doeleinden, tot het bejag van verschillend genot ver
spreid geweest, en nu weder voor de eerste maal vereenigd, om 
onderling tot de bevordering van de wetenschap en tot hare toe
passing op de belangen en den voorspoed der maatschappij zamen 
te werken. Welkomgroet en wederkeerige gelukwensching wa
ren, weinige oogenblikken geleden, de natuurlijke uiting van 
ons aller gevoel bij de vreugde van het terugzien. Helaas, 
vreugde en droefheid, leven en dood vervangen elkander. De 
opengelegde briefwisseling vangt met eene treurmaar aan. Even 
als ten vorigen jare, ontviel ons in den tijdkring onzer rust een 
verdienstelijk en hooggeacht medelid. Eene bittere teleurstelling 
doet het korte oogenblik van vreugde in weemoed overgaan en legt 
mij al weder den droevigen pligt op, om U in korte trekken het 
leven te schetsen van den medgezel, welke ons werd ontnomen. 

CoRNELIS JAN GLAVIMANS werd den II den September 1795 te 
Rotterdam geboren. Zijne ouders waren PIETER GLAVIMANS Jz. 
en IDA ADRlANA BEEN. Als met het eerste levensvoedsel werd 
onzen GLA VIMANS de zucht ingeboezemd en de bekwaamheid 
gegeven voor het vak, dat later zijne levensbestemming zoude 
worden. Van den overgrootvader af, was scheepsbouw de stu
die en de levenswerkzaamheid der familie GLAVIMANS. Zijn vader 
was eerst scheepsbouwmeester bij de Oost-Indische Compagnie en 
later constructeur der eerste klasse van de Koninklijke Neder
landsche Marine. Zijn oudoom was de constructeur-generaal 
P. GLAVlMANS, een man, ",ien men te Amsterdam voor het vak 
der scheepsbouwkunde in hooge eere hield, wiens naam men ver
meld vindt op de lijst der eerstbenoemde leden van het voor, 
malig Koninklijk Nederlandsch Instituut. Deze voorbeelden, de 
zorgvuldige opvoedpgt hem door zijn verstandigen en hoogst 
bekwamen vader·· gegeven, gevoegd bij eigen gunstigen aanleg 
vot:lr wis- en natuurkunde, voerden den jongen m.A YUIANS ais 
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van zei ven tot de studie en de practische behandeling van den 
scheepsbouw. 

Reeds in den jare 1808, derhalve op dertienjarigen leeftijd, 
was hij op de werf te Rotterdam werkzaam onder het toezigt 
en de leiding van zijn vader, wien een zeer bevoegd beoordeelaar 
een sieraad van den scheepsbouw noemt, aan wien de Neder
landsche Marine oorlogschepen van alle charters verschuldigd is. 
In de maand Mei van den jare 1813 werd hij met eenige an
dere N ederlandsche jonge lieden, door den Minister van Marine 
en Koloniën van het toenmalige l!ransche keizerrijk, benoemd 
tot é/ève du géllie maritime en geplaatst aan de groote werf 
van aanbouw te Antwerpen. Hij zette aldaar zijne studiën voort, 
tot dat de val des keizerrijks, en ons zoo gezegend hernieuwd 
volksbestaan hem in de maand Januarij van het jaar 1814 naar 
Rotterdam deden terugkeeren, alwaar hem door den Commissaris 
generaal van Marine de rang werd toegekend van onderconstructeur 
der 3e klasse. 

Zijne grondige kennis van de Engelsche taal, in dien tijd 
meer zeldzaam dan nu, gaf aanleiding, dat hem reeds in het 
begin van 1816, d. i. op een-en-twintigjarigen leeftijd eene zen
ding werd toevertrouwd naar Engeland, tot aankoop van ma
teriëel voor den scheepsbouw, toen hier te lande niet verkrijg
baar. Hij kweet zich van deze lastgeving, op zoo jeugdigen 
leeftijd vrij netelig, zoo zeer tot genoegen van 's Lands Regering, 
dat men hem in den jare 1818, in gemeenschap met den con
structeur SOETERlIEER, eene tweede zending llI'&l.Engeland op
droeg, met het doel, om aldaar al de maritime instellingen te 
bezoeken, een grondig onderzoek in te stellen naar de wijze 
van zamenstelling der oorlogschepen en naar de inrigting der 
werven. Na een verblijf van negen maanden in Engeland, brag
ten beide gecommitteerden hun verslag uit, dat door zijne naauw
keurigheid, uitvoerigheid en juistheid geheel beantwoordde aan 
de groote verwachtingen, welke men van GLA VIM.A.NS koesterde. 
Het is de grondslag gewees~ van de pgtige veranderingen, 
welke men van toen af in de zamenstelling en bouw der Ne
derlandsche oorlogschepen invoerde. 
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Dat deze reis op de verdere ontwikkeling vau GI.A VlXANS ge
wigtigen invloed heeft nitgeoefend, laat zich gemakkelijk besef
fen. Vootal Sèhijnt het zamenzijn met kundige Fransche inge
nieurs, mee3t leerlingen ftn de r&oo beroemde école pulytechnique, 
en de grondige beoefening van het theoretisch gedeelte van den 
scheepsbouw, GLAVIMANS doordrongen te hebben van de behoefte 
voor Nederland rum eene school tot behoorlijke opleiding der 
ingenieurs voor de Marine. Hij vond gehoor bij den Minister 
van Marine. In de maand April van den jare 1822 werd ge
noemde school te J1otterd.am opgerigt en GLAvIMANS aan haar 
hoofd gesteld. De taak, welke hij hierdoor op zich nam, was 
voorwaar niet ligt. Uit den aard det instelling, moest hij als 
ware het de wetenschappelijke opvoeding yoltooijen van hen, 
die reeds hunne studiën volbragt hadden aan de artIllerie- en 
gCllieschool te Delft. Met kunde en ijver voldeed hij aan deze 
bestemming. 

Een door hem zamengestelde theoretische leiddraad en zijn on
derrigt in het pràCtisch gedeelte Van den scheepsbouw hadden 
heide de gelukkigste gevolgen. Al de nu nog in werkelijke 
dienst zijnde hoofdingenieurs der Marine zijn leerlingen van den 
Heer GLAVIMANS, en vcle ingenieuts herinneren zich zijn on
derwijs met dankbaarheid. 

De zorg, aan het onderwijs besteed, belette hem niet, om 
ijverig zijne verpligtingen te vervullen als ondereonstructeur aan 
de werf te Rotterdam. In (Ie jaren 1825, 1826 en 1S27 wer
den hem nogu:ûitûa belangrijke zendingen naar Engeland toever
trouwd, en was'hij vooral met de toepassing der stoomvaart be
zig. Een stoomschip, door de Nederlandsche Marine van rene 
Engel8Che onderneming gekocht, werd door GLAVIMANS onder
zocht en tot oorlog9Chip iugerigt; hij ontwierp de plannen der 
veerbooten, va.rende tusschen Willetnsdorp en de Moerdijk, van 
het Koninklijk stoomjagt de LeeutV, en van het eerste hier te 
lande gebouwde stoomoorlogschip. In dat alles mogt hij zeer 
gelukkig slagen, en~Jàter door hem ontworpen atoomoorlog
schepen Bromo en Méftpi worden door alle deskundigen be
schouwd als uitmuntende stoom- cn zeilschepen. Tot den bouw 
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van oorlogschepcn van vcrschillende ûharters werdt~1l de IJ!allucll 
tIoor GLAVIMANS ontworpen, die, naaI' de meening van een be
voegd beoordcelaar, altijd tot de beste oorlogschepen der Ne
derlandsche Marine behoord hebben. 

Eene dergelijke doorgaande én onafgebroken bemoeijing met 
den scheepsbouw moest wel haren invloed uitbreiden op den 
gcheelen levensloop van OLA VIMANS. Zijne natlporingen omtrent 
stoomwerktuigen noodzaakten hem tot meer dan eene reis 11aar 
België, welks ijzerfabrieken hij, toen de IDlidelijke en noordelijke 
provinciën nog in één Rijk vereenigd waren, trachtte dienstbaar 
te maken aan de belangen der Nederlandsche lfarine. Getuigen 
daarvan zijn de vervaarrliging aldaar van kabelkettingen eu van 
unker!l, de invoering van ijzeren waterkisten enZ. Zijne kennis 
van het hout voor den scheepsbouw deed hem iu den jare 182S 
den last opdragen, om, door eene inspectie van de bosschen in 
België, na te gaan, of hei aldaar te verkrijgen hout ook dienstig 
konde zijn voor den scheepsbouw. Onder !djne leiding werdcn 
daaromtrent voor het eikenhout proeven ondernomen. De be
kende tijdsomstandigheden hebben belet dat dAAraan verder ge
volg is gegeven. 

Dat eenc zoo menigvuldige en zOO doeltreffende werhaam
heid door 's Land, Regering op prijs wérd gesteld, laat Eich 
gemakkelijk begrijpen en was ook niet meer dan eene billijke 
vergelding. Hij genoot het volle vertrouwen VBn het Departe
ment van Marine, en zelden werd door zijllè tijdelijke hoofden 
eene wetenschappelijke commissie benoemd, ro~ d&t GUVtMANs 

daarvan lid Was. Het groot aantal door hen'l ingediende ver
slagen legt daarvan het beste getuigeni~ af. In 1831 tot con
structeur der tweede klasse beVorderd, werd hij in 1839 con
structeur en in 1848 hoofdingenienr bij de Marine. In 1846 
werd l!tffi het ridderkruis der orde van d® N ederlandscben 
Leeuw geschonken. Tot aan den jare 1850 bleet hij als hoofü
ingenieur aan '8 Land3 werf te Rotterdam ijverig wel'Kzaam. De 
opheffing dier instelling stelde hem toon in het genot van wa(jht
g-eld en 1'chonk hem eenige tijdelijke rust. Deze werd in den 
jnre 1855 vel'Yangcll dooi' de werkzaamheden, verbonden aan den 
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lilUg van hoofdingenieur-directeur van scheepsbouw, waardoor hij 
aan het hoofd van dit voor Nederland zoo gewigtig vak geplaatst 
werd. Sleehts korten tijd bleef hij in het genot dezer zoo hoog 
geplaatste betrekking. Zijne gezondheid was onder eene aanhon
dende inspanning van zoovele jaren geknakt, en vooral werden 
zijne ligchaamskrachten ondermijnd door een steeds meer en meer 
toenemend longlijden, waardoor hij in de maand Maart dezes 
jaars genoodzaakt werd zijn ontslag aan te vragen uit eene be
trekking, waarin hij schier van zijne kinderjaren af werkzaam was 
geweest, en waarvan hij dan ook de losmaking slechts korten tijd 
overleefde. De kennisgeving toch zijner weduwe leert ons dat hij 
den 11 den Angustus in den ouderdom van 61 jaren overleed. 

Ziet daar dus, MM. H.H., in korte en kunsteloo~ trekken 
een leven geschilderd, zonder eenige verpoozing, zonder eenige 
afwijking gewijd aan de uitoefening van een enkel bedrijf, aan 
de verwezentlijking van een enkel denkbeeld. Behoef ik wel te 
zeggen, dat elk Nederlander daarvoor den waardigen man dank 
verschuldigd is. Dit toch mag ik blijven vertrouwen, dat, 
welk verschil van meening er ook op vele andere punten moge 
bestaan, al de Nederlanders één zijn van zin voor al htJtgeen 
den scheepsbouw, de scheepvaart, de handels- en oorlogsvloot 
betreft. In naam dus van geheel Nederland durf ik der na
gedachtenis van GLAVIMANS dank zeggen voor het offer, dat hij 
in ligchaams- en geestkracht aan de uitoefening van zijn beroep 
bragt, voor zijn rusteloos pogen tevens om in de volmaking daar
van zijn hoofddenkbeeld te verwezentlijken. 

Maar ik heb ook in meer beperkten kring daaraan eenen 
dank toe te voegen, en reken, M.M. H.H., op uwe zamenstem
ming. Het is voor de bevordering van de belangen der weten
schap, dat ik aan GLAVUlANS onze dankbare hulde wensch te 
brengen. Hij was - zijn geheele leven toont zulks - een 
man der practijk. Voor zuivere speculative wetenschap bleef 
hem weinig tijd ov~r. Als redenaar heeft hij niet geschitterd, 
en als schrijver was hij ZOO weinig vruchtbaar, dat men slechts 
de uitgave van één prijsschrift en eenige korte stukken, opge
nomen in het Tijdschrift van het Zeewezen en in de werken 
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van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, allen van zuiver 
practischen aard, zoude kunnen noemen *). En toch was zijn le
ven aan de belangen der wetenschap buitengemeen dienstbaar. 
Reeds in den jare 1826 benoemd tot lid van het Bataafsch 
Genootschap, werd hij in 1828 daarvan de twr.ede Secretaris, 
en in 1837 Directeur, welke betrekking hij tot aan zijnen dood 
met den meesten ijver bleef vervullen. Onvermoeid waren zijne 
pogingen tot oprigting eener industrieschool te Rotterdam, en 
toen deze werd opgeheven, tot vorming van de aldaar zoo nut
tige Akademie van Beeldende Kunsten en van Technische ·We
tenschappelI, sedert den jare 1855 voor een deel door hem be
stuurd. De Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid te 
Haarlem telde hem onder hare ijverigste leden, en de eer mogt 
hem te beurt vallen, om, binnen den tijd van vijf-en-twintig 
jaren, vijf malen tot haren Directeur benoemd te worden, waar
voor hem de gouden medaille werd uitgereikt. In den jare 
1824 tot lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap be
noemd, werd hij aldaar met goud bekroond voor zijne Verhan
deling over het meetkunstig teekenen. In 1827 correspondent 
der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, werd hij in den 
jare 1833 daarvan lid, en ging hij in den jare 1851 tot onze 
tegenwoordige Akademie over. Zoolang zijne gezondheid zulks 
toeliet, was hij een ijverig bezoeker onzer vergaderingen, deelde 
hij met een helder en onbevangen oordeel in hare beraad
slaging, en won hij onzer aller achting en vriendschap door 
zijne regtschapenheid en goede trouw. - Dat een man als hij 
wel niet anders dan een voortreffelijk echtgenoot en uitmuntend 

*) Zijne Bijdragen in het Tijdschrift tQegew(jd Q/III het Zeewezen zijn: over 
de stuwing der schepen; - over de ankers van nODGERS; - o,'er het spil 
van PHILIPS; - over het gewigt en de alinetingen vao ankers, kabels en ket
tÎngkabels; - over de pompen van CHALDERS enz. In het Tijdschr. voor de 
Wis- en Nat. Wet. der Ie KI. van het Kon. Nederl. Inst. werden van hem 
opgenomen: DI. I. bi. 25. Verslag _gens de prOlIVen, genQmen met de midde
let' van KT AN enz. Ugen de vervurjng Van Aet "Qut; DI. II, blo 263, PrQeuen 
ter bepaling der sterkte van metaal; Dl. IV, bi. 191, Over de zelfontbranding 
L'an .wartsel. 
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vader konde zijn, behoeft door mij niet gezegd te wonlen. 111 
aen jare 18:32 gehuwd met vrouwe J. J. GLAVIMA~S, zag hij zijn 
huiselijk geluk vermeerderd door zeven kinderen. 

Ik heb mijne taak volbragt, en mogt met U, M. H. eenen blik 
werpen op een leven, rijk in vruchten, en op een voorbeeld, 
waardig tot navolging. Moge het in Nederland nooit aan man
nen ontbreken, arbeidzaam als GLAVIMANS, en, even als hij, warm 
van hart en geest voor al hetgeen het meest kan strekken 
t.ot den bloei en voorspoed van een zeevarend en handeldrij
vend volk! 


