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gel'egtelijke Geneeskunde en do geneeskundi8'e Staatsregelil1g wer-

den gevoegel. Het is elus uict vreemel, elat hij d.e oprigting cencI' 

Faculteit del' Wis- en Natuul'lwrule, DE FRElVlERY oak als l,jd. 

van dezelve werel 'opgenomel1. Or latere jarcn heeft hU d.e studie 

del' De(/stojJrJll en Geologie door zijno voorlichting en onclerwijs 

oneler de stuelerende jeugd aangemoccligd. Doeh zijne verdieu

sten als Akadell1isch Docent, die, zoo ik meen, op hoogell prijs 

geschat worden, mogen elders naal: 'Ivaarde worden aangetoond.. 

Voor de K.lasse waarvan hij in 1t5OI1 korrespoudent en in 1817 
Lid word, was hij van groote waarde door 

heiel om haar ten dicnst.e te stat\H, door zijne yoorlichl.iuti over 

onclerwerpen tot den uitgehreiden ],ring zijncr 

trekkelijk. ]\'Ieer dan zestig malen heef[ hij zich YaD 

gekwcten, terwijl ook de der 

schrift des Instituuts !Jcvat-

ten over Medisehe, 

werpell. 

De Leidsche 

des Ievctl§ door 

de Godgeleerdlwid hcstcmd, 

uit, zoo in de kennis d.er !lc stnmgere 

vH~tcllschappell! ttiskwu/c en f\!litflUI'/cwu/e, tocn J.es-

sen del' del' 

Professol'en Hij vel''' 

volgde meer deze 

penningcn in twee 

Sterrekundige ell vetw 

zijne vorderingcn. Door HAMAKER 

vl~jt z~jne oefcningen in hd 
vrucht derzdve, omler dien heroellldcH 

over JUN. IIAUI,AL en de 

edIter hragten zoowel 

cigene zucht med.n dilt 
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Imndige Wetenschappen toewijdde. Hij werd namelijk in 1822 
tot Lector, in 1827 tot huitengewoon en in 18:35 tot gewoon 
Hoogleeraar in de meervermelde Faculteit aan de Leidsche Hoo
geschool hel1oemd. Zijl1 roem als Geleerde werd, hehalve door 

zijl1e onderscheidenc uitmulltende akademische Redevoeringen, 
vooral ook vermeerderd door de uitgave del' hriefwisselillg van 
CHRISTIAAN HUYGIIENS, met eenige andere heroemde Wiskundigen 
van zijne Eeuw, die door UYLENBROEK, nit de Handschriften aan 
de Leydsche Hoogeschool aanwezig, zijn uitgezocht, ontcijferd 
en in twee Deelen, in 40 uitgegeven. 

Hij werd in 1829 Korrespondent en in 1833 Lid del' Klasse. 
Hij heaft op vclerlei wijze van zijne helangstellillg in dezelve 

doen hlijken. De hem opgedragene Kommissien werden spoedig 
en l1aanwkeurig volhragt. Zijlle spreekheurt werd in den regel 
door hem in persoon vervuld. Zoo IlCeft hij aan de Klasse zijl1e 
proeve medegedeeld oller den ilw/oed 'van Iwt LYoorderiieltt op 

de M-agneetllaald, een andermaal ;:;fjlle proe(Jen met cenen volta

schen toestel (Jan weinige maar groote elelllCnten, eene derde 
keel' zijne Resultaten van waarnemingen op de dcclinatie van de 

lJ1agnetische Naald in de nabijlu:id van LeMen ill de lnrUIlldell 

Augustus en September des joo1's 18i3D. Een tweetal andere 
opstelJen van zijl1e hand vonden eene p1aats in hct Tijdsc1uift 
des Instituuts en zijn dus tel' algemeene kellllis gekornen. Ein
delijk vervulde hij v66r vier jaren, schoon reeds z\jnc gezond
heid zeer k w~jnel1de was, in eene Openharc Vergaderillg de 
Spreekheurt) door de mededecling van den door hem zelven VCI:

rigten arheid, om de rigting en inWllsiteit del' mngneetkraeht 
voor Leiden en eenige andere plaalsen oDzes Vader1ands tc be
palen. Hij J)ercikte slechts den lceftijd yau 47 jarcn. 

Voor wcinige dagen overleed JOIIAN F'REDElHK LODEWJJK SCIIRO

DER I rustend Hoogleeraar in de Fnculteit del' vVis- ell Nntuur
kunde te Utrecht, voorzittend Lid del' K0Il11nissie tol lwt -dnden 
del' lel1gte op zee, hct verhcterell del' Zee!,aartcn, cnz. sedert 
1818 Lid del' Klasse 1, 
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