
( 8 ) 

en ook VOOl" en met ons waren en werkten, zoo latlg het voor hell 

dag was, om U, indien zulks noociig ware. te herinnercn aan datgene, 

wat Weten[chappen, Lettercn en Kllnf1:en aan hen verfchllldigd waren 

en in hen verloren. 

Gij weet hc:t, MUne Heeren! behalve de Baro a en Thermometrifche 

waarnemingen, in de Archieven van dit In(titnllt voorhandcn. bcvattcn 

de Werken van deszelfs Eerl1e Klasfe eene Verhal1dcling over de rver

decling des omtrcks van denCirkel in gelfjke dee/en; ~. over de befte,,

digheid der midde!pu?1t vliedende krachten • l1iettegenftaande de 'Ver

tmderJf/ke [nelheden in de cycloMale btwegltlg, en eene over het Ofl

der/cheid tusfchen [pherijche en parabolifche [piegels voor Tdeskoopen .. 

allc van den Heel' VAN UTENHOVE, die zich daarcnboven, door waul'". 

nemingen en berekeningcn tot de Sterrekunde betrekkelijk, bij de Ge

leerden in dat 'vak van Wetenfchap reeds vrocg eenen roem venvierf ~ 

diel1 hij tot aan z~il1 verfcheiden Haande hield. 

De Heel' PABTS VAN TROOSTWYK verrijkte de gedenkfchrifren der 

Eerfl:e Klasfe met ecne Verhandeling, inhoudende: Proeven oandui

dcnde den hoogen g road van gC'loe/igheid, 'Welke Voorwc rpcn lilt net 

P laTltenrfik hcbbcn 'Voor elcktrieke ontladingen, en onderhield hare 

bijeenkomHen met voorlezingen OYer den inv!oed der k1J!lStmatig ?JO' 

mengeperfte lucht op den groei del' plant en , het leven del' c/ieren, de 

rotti17g, glsting en onderfcheiclen [oorten '!Jan gas; - of van BedetJ~ 

kingen over den aetrd vein h(!t Caz Oxymllriatiqlle. Hij verpligtte het 

geheele InfHtuut, vooral bij en kort na deszelfs oprigting? als Lid van 

onderfchcidene Kommisfiel1? en, ook buiten het In!Htllut en in vorige 

dagen, de Wetenfchappen d~or hem beoefend met de vruchten van zijnen 

arbeid en van zijne ervaring, tot dat hij, reeds VOOl' meer dan twimig 

jaal', als werkend Lid zijner Klasfe, die rust. op welke de verordeningen 

dezer Infl:elling del'! grijzen Gelcerde regt geven, voor zichzelven inriep, 

en, dle verworven hebbende, haar op het zalig land tot in de Lcl}tt 

dezes jaars. wanneer hij in cen zeldzaam hoogcn oudcrdont overlee4~ 

met waardigheid mogt genieten. De-
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Dezelfde Klasfe, die aan den I-leer VAN DER BORCH voorlezingen 

OVer den toeftand 'Van den Landbou'W in dorreen afgelegen jlrcke?J 

van het KOflingrfJk Holland; - OVer de aordappden, als cen hoogst .. 

belangrfJ'k ge'WfJS en zekeren waarborg tegen volJirekte hong(!rsnood,. _ 

en oypr het belangr'fjke, om de nag onverdee!de woeste gronden van 

dt NoordelfJ'k(! Provincien vrfJ te gaven tel' l;ebouwing, mogt dank 

weten, is aan hem cene Verhandeling over de PPoudboomen verfchul~ 
digd. die, in hare Werken, naa!' het oordeel van daartoe bevoegdcn, 

teregt opgenomen, van zijncn onderzoeklievenden geest en zjjne onder .. 
vinding gelijktijdig g'etuigt. 

Het mogt dezer Klasfe niet gebeuren, van den Beer l' J. GROEN 

VAN PRIN.STERER, dien zij meer dan twintig jaar onder hare Korres

pondenten telde, eenigen vVerenfchappelijken arbeid immer te ontvano·en' 
b , 

en toch eerde zij in hem den Geleerde en Wijze, die de inrigting van 

de Geneeskundige dienst van dit Rijk eerst als Kommisfaris, en ver~ 
volgens als In[pecteur, voorltond en bevorderde. 

De Tweede Klasfe toom in hare Gedenkfchriften eene VerhuncleIing 

van den Bee,!' YPEY, behelzende cen nader onderzoek betreJfende de 

Erug of het h(Juten Poetpad, ontdekt op de grenzen Van Dre~the en 

Wemvoldingerland, gevolgd van Efjvoegfels tot.dit onderzoek. Schoon 

'zU geenen meerderen of anderen arbeid van dezen Geleerde in hare 

Werken .kan aan w.ijzen, verheugden zich hare Medeleden met ODS, 

qat deze arbeidzame man, tot in hoogen onderdom, .ook buitcn zijne 

betl'ekldng tOt het Infl:ituut, der NederlanLlrche Letter- en Olldheid~ 
kunde vele en f1:eeds beJangrijke b~dragengeichonkel1 hecft. , 

Oat de Heer STRATENUS, als Lid der Derde Klasfe, aan haaren alzoo 

:aan de gefchiedkU11de, inzonderheld: aan die ~all ons Vaderland, die altUd 
B' 'het 
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"cirkels in ,;eHjke deelen;" ceoe ander", H over de beitel1(ligJ](jd 

" del' midcklpunt-vliedende krachten, niettegenf1:aande veranderlijke rl1el~ 
"heckn ill de cycloidak beweging; .- de derelc, " Over het unclt,;r~ 
" {cheid tusfchen Spherifche en Paraboli!'che fpiegels voor Telescoo. 
" pen;" terwijl de door hem' aan de Klasfe ingezondcn vvaarnemingen 
uver de f1:amkn van den Barometer en Thermometel', zoo te Brus!i::I, 
als in '5 Gravwha,ge en te ]utphaar, van 182.9 tot r834· gedaan, van 
:djne ollvcrmoeidc werkzaamheid en zijncn ijver voor de wetenIChappc!, 

j.!ctuigden. 
Nog velc vruchten had de Klas/"e gehoopt daarvan te zullen plukken; 

dnch hij ontviel haal: op het onverwachts, den Ion Septcmber 1836. 

Een der oudlte Leden onzer Klasfe was de Heel' VAN DER BORCH, 

die op den ('on October van he, vorige jaar op zijn landgoed re //envoldt 

i:1 Ovcrijsjd overleed, De amand van zijn woonvcrblijf mag weI de 
oorzaak geweest zijn, dat hij, Yool'al in de laatHe jaren, maar zelden 
bij onze YCl'gaderingen tegenwoordig was. Nietremin gaf hij fh:(~ds 
blijken, dat, hoezeer dall ook afwezend, hij gaarne met de Klasfe me~ 
dewerkte, door haar de vruchten zijner llafporingen en zijner werkzaam
held meek te deelen. Zij ben'offen doorgaans den landbouw, en in het 

bijzonder het in ons vaderland in vele opzigten verwaarloosde vak van 
den Boomteelt, waarop VAN DEll.. BORCH zich hoofdzakelljk toeleide. Ver

fcheidene bijdragen lever de hij dienaangaande bij de Klasfe in, die, hOC4 

zeer dan oak am deze of geene redenen niee altijd in hare uitgegevene 
wcrken geplaatst, nogtans met belangfielling werden ontvangen en in 
de archiven bewaard bJ~ven. Zijne Verhandeling Over de Nederland
(c/u: !f/oudboomen were! in het 5° dee! der werken van de Klasfe op-

genomcn. 
Wic den Landbollw als zenuw van den Staat op niet mindere waardc 

ftelt ~ 

) 

Helt, dan Koopha,Jdcl cn zal aan, v AN DER HORCH, als dcs~ 

zelfs voorf1:ander tn bcfchcrmer? cene eerf1:e plaats inmimcn, 

Reeds ren jare 1806 lecrcic Hij in ccne doorwrochte VerlJandeiillg, 
bekroond bij de oudfte wctenkhappe1Uke MaatiChappij van ODS vader

land, "Hoe de Schotfchc i!lar gclchikt zlj, om in dorre :::andgrollden 
" van verfehillende ftreken des lands geplant tc ,,,orden en vfm:htbaar tc 

.' gedijen." en VAN DER BORCH had !'edert dien tijd het groot genoegen, zijnt: 
leering allcrwege met de gelukkifif1e uirkomflen te zien toepasfcn en na1evelJ. 

.t\ltijd werkzaam in het opfiJoren van middekn tef verbetering van den 
Landbou w, door eigel1 voorbec1d dam'in voorgaande, en die middelen, 
welke hij hcilzaam had .bevondcn, doendc kennen, hecft hij tot aan zij~ 

nen dood niet opgehoudCl1, het vaclerland ten dienst te Haan, en in me~ 
nige betrekking getoond, van hoC!ved waarde her is, dat mannen van 
hoogen rang en geboone en vermogen het voorbeeld gcvell van beode. 
nencle medewerking tot vol making , ook van zulke maatfchappelijke be. 
drijven, die menigeen bcneden zich rekent en met onverftandige minaclJ~ 
ting aanziet. 

Nog verlooI' de Klasfe in ADRIAAN PAETS VAN TROOSTWIJK een 
hoogstverdiel1Helijk medefid; cen man, die, hoezeer dan ook niet benaal
deJijk tot den geleerden ftand opgevoed, zich t(!Jell als Voortreffelijk' Na. 
tuur· en Scheikundige heeft doen kennen, en in zijnen tijd niet weinig 
medewerkte , om Ol1zen vaderlandfchen roem van grondige kennis in deze 
Wetenfchappen met luister ftaande te houden. 

Vol gens de eenparige gettligenis zijner nog levende tijdgenooten, en 
van hen, die hem meer bijzoncler hebben gekend, hetgeen eehter mijniet 
is te beurt gevallen, bezat hy uitfl:ekende kunde~ gepaard met eenen hel~ 
deren geest, en was hij, in het bijzonder in het vak zijner geliefkoosde 
ftudien, even vindingrijk in het llitdenken en vaardig in het uitvoeren 

van 
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van daartoe berrekkelijke proeven, als lChel'pzinl1ig in bet vel'binden cter· 

zelve, om uit het fchijnbaar tegenf1:r\idige het ware in her helderst 

lieht te doen uitkomen. 
Getuigen daarvan zijn dan ook, zoowe1 de gefchriftcn vanzijne bane! 

nagelaten, als die welke hij in WetenfehappelUke gemeenfchap met eenen 
DEm-!AN, en met onze geachte medeleden VAN MARUM en KRAIJENHOFF 

bewel'k.tc. Schriften, die, zoo door in- aJs huitcl1landfche genootfchap
pen, mtf1:ekender wijzc werden bekroond. Dit gctuigcn die Vel'handelil1~ 
gen, ~e vruehten van grootendeels zijne deelneming aan de Scheikundige 
nafpormgen, oorfpronkeIijk met DEll\IAN, NJEUWLANO en BONDT on~ 

~erno~en, en yvaaraan later LAUWERENBURG en 011S hooggeacht mede~ 
lid, dten wij nog het genoege11 mogen hebben als Sekretaris dezer Kla:;fe 
te bezitten, deel hadden; verhandelingen ~ waarvan de waal'de zna wel'is 
gevestigd, dat die, hoe dan ook de w~jze van befchouwing in de weten
f~hap , .~aarover daarin bij voorkeur wordt gehandeld, federt dien gewi} 
zlgd ZlJ en hoeveel yorderingen daarin oak mogen gemaakt zijn, in de 
nieuwfie werken ook van buitenlandfehe Geleerdell, l1:eeds nag met Oll

derfcheidil1g worden geroemd en aangehaald. 
Trouwens, PAETS VAN TROOSTWIJK en zijne ge\eerde medearbeidt:rs flot

gen bij hunne Natuur- en Scheikundige Onderzoeldngen den weg del' wallr
~~ming en proefneming in; die weg, hoe kronkelend weI eens en moeije
lIJk te volgen, houdt fiand en Ieidt ten doel, terwij! iedere afwijkin~ 
daarvan, althaus in die wetenfchappen en voor als nog, niet dan roCt 

Helfels heeft gevoerd, fpoediger vervlogen dan het derzelver opbouwers tiid 
mag gekost hebben, die te bedenken. Vit duizend en duizend gezigt~-

, pumen zijn de werkingen der Natulll' te befchouwen, maar die werkin .. 
gen zijn en blijven dezelfde. Wat eens goed is waargenomen of door 
proefnemingen is bevonden te zfjn, is door aile geQachten heen onom

f1:ootelijke waal'heid. 
Moei· 
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ten te telJen, den I zoo door zijne geleerde als populaire fchriften, we

l'e1d-bekenden en beroemden HUFl':LAND, te Berlfjn op den 25
cn 

Au

gustus van het vorigc jaar overledcn. 
Gij ,,:evoelt ligr, gcaehrc Toehoordcrs, dat ik het niet ondernemen 

zal, a1s lofredenaar van zulk een' man op te treden. Al ware het ook, 

dat tijd en gelegenheici dit toelieten, zoo 1I:an het aan ingewijden alleen 
toeh verool'loofd zijn, den lof van zulke afgef1:oJ'venen naar waarheid 
en waarde te vermclden, en hunncr nagedachtenis de gepaste hulde toe 

te brengen. 

Tel' aanvulling Vim de in de laad1:e jaren opengevallenc plaatfen in 

ODze reljcn, koos de Klasfe tot Leden de Heeren j. P. DELPRAT en 
A. LIPl{ENS, vroegcr Korrcspondcnten, benevcns de Heeren w. s. SWART 

en c. J. TEW,HNCK; tot Geas[()Cieerde F. ARAGO te Parfjs; tot Kor
respondenten de Heeren BECQUEREL te Parfis, G. M. VAN DIJK te 

Utrecht, J. w. :ntME1UNS te Groningen RAMON DE LA SACRA op 

Cuba ell P. C, SCHMERLING te Luik. 
De Klasfe wept met vertrouwcn de welwillende medewerking harer 

niellwe Ledcn in, ten dnde deze Koninklijke Stichting fieed;l meer en 

meet" het doei bereike, dar haaris voorgefchreven. 
Vall man11en, gekozen, omdat zjj bewijzen hebbel1 afge1egd, met 

vrucht tc. arbciden aan de volmaking der Wetenichappen, mag de Klasfe 
gerustelijk verwachten , dat zjj zich niet aIleen opgewekt zuBen voelen" 
om op die baun venier voort te ilreven, maar ook gaarne en met lust 
de verpligtingen zullen vervullen, die zij? door de aal1l1eming dezer 11a
dere betrekking tot het Inf1:ituut, op zich hebben genornen, namclijk. 
om door ane middelen, die binnen hun berei[, zijn, tot de werkzaam. 
heden del' Klasic, en daardool' tot het algemeene nut en den luister van 

het InfHtuut, het hunne bij te brengen, 
In 
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In dat blijde vool'uitzigt biedt de Klasfe U allen, en in het bijzonder 
aan h~lll, . die hier tegenwoordig zijn, te dezer gdegenheid op nieuw 
haar welgemeend welkom aan ! 

Thans noodig ik u, Mijnheer den Sekretaris, beleefdelijk uit; het 

VerOag del' WerkzaamheJen van de Klasfe, gedurende het laatst verIoa.. 
pen tweejarig tijdvak, aan deze Vergadering te willen voordragen. 

Waal'l1a de Sekretaris het volgel1de verQag voorlas: 

ZEER GEEERDE TOEHOORDERS VAN ALLEN RANG 
EN STAAT! 

' .. 

De Eer(1:e Klasfe gereed fl:aande, om Verllag te doen van hare W erk~ 
zaal11heden gedurende het afgeloopen tweetal jaren ~ zal, gelijk bij vr2e~ 
gere gelegenheden, haren arbeid fplitfen ill dien, welke haar door of 

van wege het Hoog Befl:ulIr des Rijks werd opgedragen, en in dien, 
welke door vl'ije medewerldng harer Leden werd aallgevangen of vOlbragt. 

In de eerfte plaats dan over de lastgevingen van het Gouvernement. 

Zijlle Excellentie, de Minister van Binnenlandfche Zakel1, aan de 
ECl'fl:e Klasfe des Inftitlluts deszelfs vel'langen hebbende te kennen gege
ven, om haal' gevoclen te vernemen op zekere Memorie over eene 
eigene wijze van Turfverkoling, en daaruit te trek ken voordeeJen, heeft 
de Klasfe, op het advies van hare Ledcn, de Heeren REINWARDT en 
VAN BREDA, geoordeeld, hoofdzakelljk het volgende aan Zijne Excellen_ 
tie te moeten te kennen geven. 

Deze Memorie behelst eene opgave van de vele goede eigenfchappen 

del' 
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, 1 i ten ook onbefcheiden, 0111 . Moeijelijk zotJde het zijn, en 111 ve e opz g ,. 

nit die onderzoekingen, gemeenfchappeJijk met zijne gele~rde vnenden l~ 

het werk ge(1:eld cn uitgegevcn, uit te ziften, wat daarm onzen PAET 

• OOSTWIJK war daarin aan de anderen mag toekomen. Geen be-
VAN 'IR , •• h" f 
jag naar grooten naam of perfoonlijken. roem was daarblJ toc zlJn 0 

hun doe!; en daarcp duidde dan ook wei de fpreuk dool' hen ten motto 

g<>kozen: 

Quid, inquis, edt pretium operae? Quo twl/um ma~ 
jus est, msce naturam. 

Gezamemlijk arbeidden zij daaraan, gezamentlijk mogten zij, onder d"~ 

r I It'J'kc benamin cr van de JIollrwrl[che Scheikrmdigen, als bl] genootlc lappe t> )' 

. f1: 1 t t dar doeleinde bijdraQ"en cn hun werk met dllllfzaam gevo g Ult e {, 0 " 

beinoond zitn. 
, . l' 8 8 werd PAETS VAN Bij de oprlgting van het Inft'.tuut 111 (en Jare I 0 , ' 

TROOSTWIJK dadclijk tOt Lid benoemd, en offchoon toen reeds in be
trekkinucn o"cfteJd geweest, fchijnbaal' gcheel vreemd aan Natuur~ of 

SCheikt~l1clig: werkzaul11heden (hij had de waardigheid van Li~ v,an ~en 
Raad en Wethouder dczer Stad bcklced), bleef hij desniettemm 111 z~~ne 

geliefkoosde fl:udien werkzaam, Niet alleen f1:l'ekken daarvan te? bewlJze 
zijne "Proeven aanduidcnde den hoogen graad van ge,voeJighcld ~ welk,~ 

°t 11et PlantenriJ'l;: hebben yoor electneke ontlad1l1gen. vool'werpen Ul 

;oorkomende in het zde deeI del' werken onzer Klasfe, en de voorle. 
,0 (i'le Ill')' een en anderrnaal in bare bijzonciere zittingen hield, als : zmgen,. . 

Over den invloed del' kunstll1atig zamcngeperste lLlcht op den gro:l del' 
:: planten, het leven del' dieren, de rotting, gisting en onderfcheldenc 

foorten van gaz." een andermaal " Bedenkingen over den aard van het 
" craz oxymuriatique." maar, met Just en ijver was hij ook fl:eeds werk
., 0 B zaam 
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zaam bij alle Kommisfien, beJast met een of ander onderzoek van alge
I~leen belang voor de Maatfchappij. Even zoo tach als hij reeds in 
vrqcgere jal'en . en buiten het Inftituut werkzaal11 was geweest in de 1\ om~ 

misfie tot het ontwerpen eens Regleme11ts van Genecskllndige Politic, 
zoo vinden wij hem terug bij de Kommisfien van llet In!litllut , bclast 
met onderzoekingen: Over middeJen, om de Hoofdfl:ad van gaeL! water 
te voorzien; over het binnenJandfche cement, het f)ctrooi daarop, en 
al wat Wen en later daal'mede in betrekking ftond; her algemeen maten-

, en gewigten·itelfeI; over de fabricering van het ZOllt. En groot IS 

eindeJijk het aantal adviefen, die PAETS VAN TROOSTWIJK ftelde en aan 
de Klasfe gaf, over bij baar ingediende Verhandelingen en Stukken van 
allerleijen aard. 

Zoo genoot dan de Klasfe gedurende de weinigc jaren, die zij hem 011, 

del' hare wel'kende Leden telde, vele vruchten van zijne kuncle en ijverige 
werkzaamheid. Maar in 18 I 7 verfchool1de hij zich reeds, tot groot Iced
wezen zijner medeleden, van verder cen werkzaam aandeel aan hare 
verrigtingen te ncmen. 

Hij Hierf den 3dcn April 1837 ill den gezegel1denleeftijcl van 85 jaren. 

Onder hare Korrespondel'ende Leden verloor de Klasfe den Heer 
P. J. GROEN VAN PRINSTERER, vroeger pl'actiferend geneesheer in's Gra
wmhage, doch na de vereeniging van oud.Nederiand met de zui

delijke Provinciell benoemd tot Kommisfaris voor de geneeskllndige Staats
regeling in de Iloordelijkc Provincien. Het doet mij Iced te moeten ver
melden, dat de Klasfe zich nimmer mogt verheugen, eenigen weten
fchappelijken arbeid van zijne hand te ontvangen. 

Een ander verlies betrellrde de Klasfe in eenen man, dien zij het 
:dch allezins tor eere rekende, onder hare buitenlandfcbe Korresponden

ten 
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brllikclijkc [oortell ;~ijn de: bagg~rtllrf en de lange Vriefcbe turf. Andere 
foorten kllnllen niet wel door den A(: rcsfant bedoelel Zijll. 

De "001 van beide [oOl"ten, op ele gewonc wijze vervaardigd, is gel. 

nocgzaaul bekend, vo~ral die van den baggerturf, die overal veelvllldig 

in gebruik is. 
Doeb geel1e dier beide kolen bezit, noclJ kan al die cigcnfchappcn be. 

zitten, ,,;e1lze van de turfkool bij de l1](!!11oric zijn opgc(jcven. Dc ill

zender nocmt de door herh bedoclde kool volkomen of chemisch zllivcr. 

Eene geheel zuivcl'e kool is diegenc, welke, behalve de eigenlijke 1;:001 

of branclftoffen, geenc andere be!landdeelen bevat. Doch alIetnrfkool 
laat, na de verbrandillg, een groat gedeelte ascb, uit niet brandbare 
beftanddeelell zamengef1eld, tcrug die ~ -Voofal uit de kool van bagger
tllrf, aan,merkelijk veel bedraagr. De kool van beide foorten turfis der~ 
halve verl'e af, van zuivere koo1 te z~il1. 

All(~ baggerturf, ~;elfs de bestc van de;.;...: loort, is altijd een meng[(::! 
van eigenlijke veenftoffe ell; van eene groote hoeveelhcid I\lei en zancl of 
andere aarde; welke aarde, geene brandfl:offe zjjnde, in de ascII terug 
blijft. De asch van tnrfkool zal derhalve altijd l11eer bedragen, dan die 
van houtskool. Het is ol1verkJaarbaar, hoe de Adresfant de turfkool, 
als brandftoffe befchouwd, voor zuiverder, dandeze, !louden en hoven 
deze Hellen kan. 

Dit geldt vooral met opzigt tot het gebl'Uik bij het bewel'ken van edele 
metalen, waartoe hij de turfkool boven de houtskool, in tegenHrijd met 
aIle ondel'vincHng, aanprijst. Geen esfai toch van goud of zilver kan 
met turfkool gefchieden, omdat deze, mindel' digt zijnde, in de geringc 
rlllmte van ,den esfai-oven geene genoegzame hitte geeft en door de vele 
asch zeel' hinderlijk is; het is voorzeker, omdat men met minder houts
ImoI, wanneer zij genoegzamen togt heeft, fpoedig eelle fterkere hitte ver
krijgt dan met turfkolen, dar de goud- en zilverfmeden tot al hun werk 

zich 
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