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/r.'undig·e befchl'ijving 'Van een gedeelte der P rovincie Utrecht, tusJchen 

Utrecht en Wfjk by DUlIl'flede; met Bcdenkin!Jcn over den Tiendpligt, 

e;Q andere onderwerpen. Z00 werkte, oncianks zijne ligchaamskwaJen 

en z\jn lijden, en zo,) eindigde de, vcrdien(l;elijke WTTEWAALL ,in 

ecnen 62 jarigen oudcrdom, zijn nuttig Icven. Z\jn verlies is belangrijk; 

zijne nugedach tenis zal alt\jc1 in eel' bl\jven. 

Voor weinige weken onderging diezelflle Klasfe nog een belangrijk verIies .. 

Haar waardig Medclid de Heel' JAN BLANKEN JANSZ. werd haar flp den 

17den 1. I. in eenen 83 jarigen ouderderdom door den dood ol1trukt,. 

Groot \¥aterfl:aatkunLlige, werd hij, reeds op zijn 2ofl:e jaar, bel1(Jemd 

tot Infpecteur der Eilanden Voorne, Ooedereerle en Over·F/(Jkkee; tel'

wijl hij, uit huofcle ziJner bijzundere verdienllen, naderhand werd vel'

koren tot Infpccteur-Gencraal van den vVaterfhat. In deze betrekking 

deed hij, door st0nmwerkwigen, dUkeD, fluizen en waterkeeringeD, 

bc1angrijke dienfl:en aan zijn Vaderland. Dcgaafd met eenen bijzonc1e. 

ren geest van bevatting en vaarcIigheid in l1e uitvoering, wist hij clien 

geest herhaalde malen inandel'en over te Horten. 

0, indien ik hier al de (lienfl:en, welke BLANKEN donr deze zijnll 

i:ennis .en vaa.rdigheid aan het Vac1erland hceft bewezen, flechts wilde 

Q;Jllellen, waar zoude ik een eil1de vil1den'? aileen de {l;oute onderne

mingen, zoo in Zeelandals aan den Helder, door hem geclacht en uitge. 

voel'd, moe ten ons reeds tot bewondering fiemmen. Lid van verfcl1i1~ 

lende geleerlle GenootfchapPl:;n, wertl hij den 4den Mei 1803 benoemd 

tot Lid cler Eerfie Klasfe van het Koninklijk.Nec1erJandfche Infl:iruut. 

Deze Klasfe dankt aan hem: 1I1emorie 'Vtm korte oanteekening'JII 
'Wtgens de geaardhcid der grondlagen, beneyens derzelvcr hoogten m 
,aieplen, voor ZOI} vern deze, Of; ecn naauwketJrig ondel'zoek, in d(t 
jlrekking en de nabf/heM 'Yan het Groot Amflerdamsch Kanaa!, nOCl1" 

poord.Hfllland , tus[chen het IJ en de Reule van Texd, of die ViJ:fI 

dlin Held"f' :n het Nieuwo Diep gevonden zfln; 
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voorts nog: Een 'Verhlflal omtrent de eerfle Stoomboot, den 10 ]unfj 

1816, in het Texel/ene zeegat binnengekomen. 

Terwijl nog afzonderl\jk door de Eerste KJasse werd uitgegeven ~ 

JJe[chomving over de uitflrooming del' Opper·R.fjn en Maaswatcren!> 

door de Nederland/che Riv/eren tot in zee. 

Tot in eenen hoogen ouderdom werkzuam , zal zijn naam en zullen 

zijne verdicnHen lang in een gezegend aandenkel1 blijven. 

De Ecrste Klasfe was gelukkig genoeg, geen harer Geasf()cieerden 

te vCl'liezen. Van hare Korrespondenten? echter, vedoor zij den I-Ieel.' 

!'lIMON SPEYER T VAN D.ER EYK, door haar als zoodanig den 2.5sten Maart 

1 809 benoemd. Als Hoog!eeraar in de Wis- en Natuurkunde aan Lei .. 
dtns Hoogefchool werkzaam; Lid van verfchflIende geleerde Maatfcha,p~ 

pijcn in 011S Vadcrland; door onderfcheiden uitgegeven werkcn in zijD 
lievelillgs vak beroemd, verliest de Klasfe in hem een verdienll:elijk, 

gelcerd en geacht Korrespondent. 

Ook de Tweede KJasfe verlool' cen harer meest verdienfl:elijke Mede .. 

leden in den edelen JAN Vf\N WALR1L Waar is hij, die JAN VAN WALRE 

'Kende, en zijne talenten niet vel'ecrde, of zijnc deugden niet hoog~ 

fchattede '? 
£1' is iets verhevens in het geen wij gevoelen, wanneerwij dell! 

man van verdienrten, tevens als regtfchapen burger, cdel echtgenoot. 

voortreffelijk vader en hartclijk vricnd kunnen toejuichcIl. .Er zweeft 

en [peelt alsdan over het tafereel van zijn level1 een licht, hetwclk t 

aan, elk gedeelte, eene verdubbelde kracllt, een verhuogden gloed :t 

cene duurzame waarde geeft. 
Zoo was VAN WAL.RE! Geoefend Letterkundige, verdienfl:eIijk Dichter. 

was hij tevens voortrcffclijk mensch 7 Echtg~noot, Vader en opregt 

Vriend. Onder zijne cdeIc zielshoedanigheden, muntte zUne nede~ 
C rig. 
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