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mocide arbcid korht alles te boven, met het honorail' Lidmaatschap, Zijne Ma~ 
jesteit, onze geeerbiedigde Koning, versierde hem met de Ol'de van den Neder
lanclschen Leeuw. 

Op den 22sten Mei Ieed de Eerste Klasse een ander gcvoelig verlies in haar 
waardig medelid c. ALEWIJN. Niet zonder aandoening spreek ik zijnen naam 
nit, dic, wanneer het der Voorzienigheid had bchaagd, thans het 'Noord ZOll 

voel'en, dien ik door persoonlijkcn omgang leerde hoogschatten, dien ik met 
il1l1ig leedgevocl allcngs het graf zag te gemoet rrcden. 

Gesprotcn uit een aanzienIijk Amsterdamsch geslacht, werd hij bestemd, om 
aan ecne Hoogcschool zijnc opvoeding te voltooijen. Gedurendc clrie jarcl1 bevlij
t~~de hij zich aal1 de Akademie tc GottingCll, cn vervolgcns gcaul'ende een gelijk 
tlJdvak aan dc Utrcchtsche Universiteit op de striktc wetenschappcn. Ecnc aka
demische verhandeling over de spirilallfjl2en, gedurcnde zijn vel'blijf tc GOt#12~ 
g~n in ~et licht gegcvcn, getuigt van zijne vordcringel1 in dc vViskundc. Zijnc 
dlssertatle over de w(jze, am de snelheid van den stroom i12 rivieren ie bcpalen, 

deed hem kenllen als ijvcrig en zorgvuldig, am zijnc verWOl'venc wiskundige 
bekwaamheid op gewigtige vl'aagstukken'1 ten algemcenen, nutte toe te passen. De 
vriendschap vanden Hoogleeraar VAN BEECK CALIWEN, aan wicn hij de eerste 
verhandeling opdroeg, onder wien hij de tweede vcrdcdigde, en dcn tite! van 
Meester in de vrijc kUllsten en Doctor dcr vVijsbegecrte vcrwierf, vcrsicrclc zijn 
akademie-levcl1. l-Jij was cchter door het lot niet bestemc1 VOOl' cnkelc bcspiege
Ung en wetenschappelijke navorsching. In 1812 werd hij met andcre aanzicn1ijke 
jonge11ngen bij de zoogenaamde Gardes d'Honl2Cur ingelijfd, en ovcl'schrijdde de 
vaderlandsche grenzcn. In het begin van 1814 bekwam hij zijn ol1tslag, en 
keerde naal' het vaderland terug , waal' inmidde1s de geliefdc teIg van het Imis van 
Oranje als Souvereine Vol'st was gehuIdigd. Hij bood ol1middelijk zijne dienst 
aan als OfHcicr dcl' Genie, en ontving op den 1sten Februarij eene aansteIling 
als tweede Luitenant-Ingenieur. lIij aanvaardde welras de dienst, en bep'on de
zelve bij de insluiting van Naarden, onder den Gencraal KRAYENHOF;. Hij 
klol11 l10g in hctzeIfde jaar op tot eersten Luitenant, in 1807 tot tweeden Ka-
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pltem-, in 1822 tot eel'S ten , Kapitein-Ingeniellr, en verkreeg in April 1832 ~ 
op zijn verzoek, onbepaald vedof, en in zoo verre ontslaguit de werkelijke 
dienst. Omstreeks hctzclfde tijdstip aanvaardde hij den post van K011ll11issaris 
del' pubJieke werken te Amsterdam, welken hij tot aan zijnen dood toe heeft 
bekleed. 

Gedurende het achttienjarig tijdvak van zijne mi1itaire loopbaan heeft hij uit
gemunt door eene gelukkige vereeniging van theoretische kundigheden en prakti
sche bek'vvaamheid. De bouw del' Belgische· vestingen deed zijne talenten ont
wikke1en en te voorschijn komen. In 1816 wel'd hij mar iVamen verplaatst, 
en nam daar een zeer werkzaam aandeel aan de constl'Uctie dcl' gewigtige vcsting
werken dezer belangrijke sterke plaats. Zoo groote onderscheiding mogt hij zich 

. daar gedurende eene driejarige werkzaamheid, hoewel in ondergeschikten rang, 
verwerven, dat, na verloop van hetzelve, aan hem, eenen del' jongste Kapiteins 
van het korps Ingenieul's, de moeijclijke en vee10mvattende taak werd opgedra
gcn, om v~n het onverstcrkte· })endermonde eenc gchcel nieuwe vesting tc vor
~nen. Hij heeft dezc1ve mct de meeste goedkeuring voIbl'agt, en wcrcl door 011-
zen geeerbiedigden Koning in 1831, of schoon dc vrucht van zijnen arbeid to en 
recds , door de tijdsomstandighedcn, VOOl' het Vaderland vcrloren . was gegaan, 
deswege. met dc orde van den Nederlandschen Lecuw versierd. Mcn roemt ondcr 
de door hem volvoerde werken eene vernuftig gebouwde brug tot de citadel 
van Namen behoorende, welke over eenc groote diepte, bij insgclijks aanmer
kelijke lengte, zonder stcunsclen van onderen aangcbragt, is uitgestrekt; de grootC 
sluis, welke, bij Dendermonde dwars door de Schelde gelegd, clien stroom, :lan 
belangdjke rijzing en daling door vloed cn cbbe onderworpen, gchcel kan afdall1-
men, wanncel' dc verdediging van Dendermonrle, dic op een stelsel van over
stroomingen bemst, zulks vereischt; de krnidmagazijnen, terze1f(Jcr plaatsc 
aangclegd en door ALEWIJN doe1matigcr ingerigt, zoo tcr bcwaring van bus
kruid in vochtige plaatsel1, als tot het vool'komcn van gcvar~l1. Vocgt bierbij 
de vernllftige vinding del' sluis-koppc1c1cmcn, het projekt cener nieuwc soort 
van wipbrug, dat van een groot kanaal door UostoVlacmrieren, waarvan de 
uitvoering door de staatkundigc gebeurtcnissen achterwege geblevcll is , en andere 
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ll1eer. Bet gc1ukkig slagen in zoo uitgebrcide eh veelsoortige bouwwel'ken, die 
ll1illioenen schats vorderden, die op gchecl verschillend, allezins 1l10eijelijk, terrein 
ll10estcn verrigt worden, waarbij ongewonc materialencn ongeoefende werklieden 
de bezwarcn ve1'111ccrdel'den en geene ondersteuning, dan van jonge officieren, te 
bekomen was, is te 111eCI' merkwaardig en cervol voor 011S overleden Medelid, 
daar deze? aan eene Boogeschool in de wetenschappen geoefend, in de bouw
kunde waarschijnlijk .nimmer opzettelijk onderrigt had genotcn. AlsKol11missaris 
del' Publieke werken behool'de het niet regtstreekstot zijne functien, om een 
werkzaam aandeel in derzelver COl1structie tc nemen. Hoezeer hij dus cen 
gunstigenzijdelingschen invloed op dezelven moge uitgcoefend hebben, is deze 
echtel' mindel' gemakkelijk aan te wijzcn. Genoeg moge het zijn, dat hij ook 
in deze betrekking met ijver en naauwgezetheid werkzaam was, en de achting 

van allen, de Hefde zijner ondel'hoorigen genoot. 
Korrespondent del' Eerste Klasse in 1~16 geworden, heeft hij hare werkell 

verrijkt met eenekeurige verhandeling oyer den yoordeelif!;stC11 hoek, onder 
welken mCiZ de pU12tdeureiZ ecncr schutsluis kan zmncnyoegcn, welke van de 
onafhal1kelijkheid van zijnen geest en de duurzame voortzetting zijner theoretische 
studien getuigt. Als Lid, namelijk sedcrt 1832, nalu hij ijvedg deel aan al de 
werkzaamheden del' Klasse, rege1de dezc1ve alsVoorzitter gedurende drie jaren, 
belastte zich mecr bijzonder met de boring del' zoogenaamde Artesische put, en 
was het geheele Instituut, als Lid en vervolgens als Vool'zitter del' Administrative 
K0111missie, van dienst. flij ontbrak, zonder overwegende l'edencn ,11immer aan 
de Vergaderingen del' Eerste Klasse, alwaar zijne juiste aanmerkingen en naanw
toetsende kritiek hem bij elke wetenschappelijke voordragt tot een gewenschten 
en belangrijken toehool'der maakten, tcrwijl zijne mededeelingcn oyer hct Am
stcrdamschc peil hem tevens als cen heminnaar van historischenavorschingcn de-

den kennen. 
flij was 111 1819 gehuwd met Mejufvl'Ouw OLE WINE WILHELMINA DEGER

MAN, eene zusterder echtgenoot van zijnen toenmaligen Chef, den Luitcnant
Generaal, thans Generaal del' Genie, .u:YERS. Dit huwelijk werd met drie 
dochters cn een zoon gezegcnd; doch deze echtgenoot ontviel aan ALEWIJN 
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in 1831 door den dood. De schokken, welke zijn gestel van tijd tot tijd 
geleden had en waal'door het tegen de vermoeijcnissen van de krijgsdiel1st 
niet mee1' hestand was, de slag, aan zijn huisselijk gel uk toegebragt, en de 
wensch, om eenige meerdel'c zorg aan de opvoeding zijner kinderen te kUl1nen 
toewijdcn, schjjnen zijn besluit bepaald te hcbben, 0111 de dicnst te verla
tcn, lang voordat er eenige gcdachte was aan de bclegering del' Citadel, die 
eel'st in J anuarij des volgenden jaars voorviel, nadat hij zich in April van de 
sterkte verwijderd had. Zijne inborst was open, zacht en welwillend, zijn om
gang rond en ongeveinsd, zijn karakter ernstig, naauwgezet en vervuld van 
cen levendig gevoel van pligt. Men achtte hem bij cene oppel'vlakkige, maar 
had hem tevens lief bij eene nadcre kennis. Hij had eene eigene kortheid van 
uitdrukking, door de krijgsdienst waarschijn1ijk nog verhoogd, welke, zoo 
dikwijls hij het woord voerde, zich openbaarde, een achtbaar voorkomen en 
een krachtigenligchaamsbouw, die een hoogen leeftijd scheen te. voorspellen; 
doch hij bezweek na eenc langclurige kwijning enligchaanlslijden op 50jarigen 
ouderdom. 

Mr. PETRUS HOFSTEDE, sedert 1809 Korrespondent ,lel' Eerste en tevens del' 
Tweede Klasse, eindigde op den .H,den April 1. 1. op 84jal'igen ouderdom zijn 
werkzaam leven. Hij heeft al~ landol1tginner en als staatsdienaar uitgeblonken. H~i 
had het zich inzonderheid ten taak gestc1d, het landschap Drenthe, weleer ver
waarloosc1, zonder staatkul1dige l'egten of decI aan het alg<'meen bestuur des 
Lands, a]s afgezondercl te midden van door handel en onderling verkeer bloei
jendc gewesten, bcwoond door eene wel niet talr~jke maar onverbasterde bevol
king, rijk daarenbovcn aan hooge veenen, wier inhoud, als cIders de steenko
len, aaneene nog onontwikkelde l1ijvcrheid· eenen hoogcn bloei be1ooft, aan 
eenen bouwgrond, die, weI aangewend 5 de bekoorlijkste partijen van Utrecht 
of Noord-Braband herinnert, in zijne regten te hcrstellen, en naal' het stoffel~jke 

c!ll verstandelijke op te voeren tot den rang, VOOl" welken het door de llatuur 
geschikt gemaakt en bestemd scheen. 

Hij was de ZOOll eens vac1ers, die als Raad en Sekl'etaris des Bestuurs van 
het 


