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, door hem bcoefend; vool'al, indien niet een aantal ffaatlnmdige ell 

andere bctrc1ddngenlJem daaril1hinderUjk geweest waren; ten gcvolge 
waarvun h hlj ook, op zijn aanhoudcnd verzock, door deze Klasfe, 
reeds fedcl't eenigc jareD, onder de mstende Leden. was geplaatst ge
worden. 

LEONARD ALBRECHT RAREr, VAN DELEN was de kleillzool1 van den 
grootcn EULER, wiens onn:iddellijlc onderwijs hij ook gcnoten had, 'Van
nccr ik beweer, dar het gcvoc1en van dcsknl1digen in hem ecn waan,lig 
Lccrling van zulk cenen ]\1t:cstcr erkclldc, acht ik, met wcinige WOOl'

ckn, niet 'vvcinig van hem gezegd te hebben. 
TIcll1"tclings Krljgsman, Hooglceraar in de Wiskunde, en Hoofdambte· 

!lnl' bij den \\'ntcrIbat, heeft hij, in deze verfchillendc berrckkingen ~ 
de ondubbelzinnigfte bliJ'ken ziJ'ncr 9:roote kUllde aan den dao- o'c1eO'd . cn 

~. no-b' , 
zoo de Gedenkfchriften Ol1zer Klasfe hiervan gcene blijkcn opleveren, 
is zulks daaraan toe te fchrUven, dat zijne gezondhcid reeds ongemeen 
verzwakt was, toen hij aan dc Klasft: tocgcvoegd worden kondc; die 
hem dan ook, uit hoofde zljner zeel' vCl'wijderde woonplaats, ~Hcchts 
er~1ll11aal in haal' middcn mogt zien, en thallS, reeds zijn verlics bctrcurt. 

Nog kOi'tcr mogtcl1 wij onder 011ze Meddedcn telIen KAREL JOSEF 
VAN f.iOOREllEKt:, wiens meer cn meer tocnemende roem, ais Kmid .. 
kundige, l1erfl, bij de laatflc benoeming, eene plaats in ons midden ver
fchaft had, maar wien de dood ons reeds ontrukt heefr., v66r dat het 
(lllS gebeuren magt, vl'llchten te pluld{en van dat LidmaatlChap. 

De aankonciiging, dat zijne Flora van Oostvlaanderen, door de 
Gentfche Maatfc:happij van Landbouw en Kruidkullde bckroond, het 
licht fiond te zien, had ons naauwel~iks verheugd, tocn ons het berigt 
V8.n zijnvrocgtUdig affterven ovcl'viel, hetwelk, bepaaldeIijk voor de 
Kl'uidkunde, ais cen wczenlijk verlics' mag aangcmerkt wordcn. 

Diepcr moeten wij echter het gemis va den van ons Medelid, 
rUETER GL.<\VlMANS, wiens groote vaardigheid in den Schecpsbouw, cn 

in 
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in al, W,tt \V crktuigknnde betrof ,aan deze Krasfl!, van .de oprigtina; 
van het In£lituut af, te dicnfle fiond, zoo lang zijne ligchaamskrachtelll 

Iliulks gedoogden. 
Hen, die .hem niet genoeg kcnllcll mogtcn, behoeven wlj f1echts t~ 

'W~jzenopd.e Schi,p - fit/is, voor het Dole te Medemblik, door welker 
·vervaardiging hijhet fchl'ander .ontwerp van ee11ander Lid dczp.r· Klasfii) 
(*) zoo meesterlUk heeft uitgevoel'd. En Vin welk pl'onkfluk van vel''' 
nuft 'en eenvoudighcid, het mij te aangenamer is, hier in het openbaar 
te kunnen gewag ;111aken, omdst hctzelve naauwelijks hekcnd ,fchijnt te 

tijn bijden Landgenoot, entoch, mijns inziens, meer lof verdient ~ 
dan menige andere vinding en ondel'l1eming, wier lof men dilnvijls uiL· 
;bazui11t, nog v061' ,tiat 'hare waa1'debewezen, Df haai: wezenlijk nut: 

'gebleken is. 
JOSEF BANKS, wien wij onder onze Geasfocieerden tell en mogtcn, 

,(ten ,tachtigjarigen oudcrdom overledcn, is, als Natmir -onderzoeker, als 
Medgezel'van COOK, .op deszelfs togt am de Aarde ,als veeljarig VOOl'. 

zittel' del' Londonfche Maatfchappij van Weten[chappen, en aIs Liel 
wan .JaUe Britfche en een groot aantal Duitenlandfche geleerdeGeI1oot~ 
fchappen, te bekepd, dan dat wij hem hier meer, dan bij name, be-

.}lOeven tenoemen. 
Deszelfs ,Landgenoot, ARTHUR YOUNG, Y(orrespondent dezer Klasfe, 

bereikte htikan~ gelijkenouderdom. Ook zljn naum behoort tot die
genen, welke gcheel de befchaafde wcreld mel achting noemt. 

l)rittanje's lal1dbouw heeft aan he111 de grootfle verpligting, ell zijlie: 

ge" 

(*) De Beer A. F. GOUIlR'l.hAN, wen Infpecteur Genera:!l voor den WateA'
that .vun het Departement Holland, en thans Cell der Infpecreuu Gltucra:i.! ont 
·i.l~nWatedtaat vaudit Rijk. 
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