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ongem,eene belezenheid; en voorbeeldige vnjt getuigden; maar ook vim', 
d~.szelfs bijzondere hunde in bet vak der oude en nieuwe gefcbiedenis. ... 
,nvat) dest:elfs fmaakvoor de werle en van Grieken en Romeinen, wel

~etftudi~hi.i>t~n baste. vanme·nscltbeid en Vaderland zoo loffelijk met· 
de: be<>¢feningder ·regt$ge.leerdneid 'vereerilgde. 

P¢i11'-&lttnV:ln VAN}J~l\jJ.$RTistegel~ik met deszelfs geleerdheid, e@. 
f~~~rp~jnlljglltl'icl.ove~at'bekei1d;maar welligt: tan men onder's mans 
verdient\endeze v:Oor d.e groOtfle rekenen, dat hij de leer van den Ko
nillgsbergfchen Wijsgeer in ons YaderJand aan het licht gehragt, uitge
;breid en o-oktegen beroemde tegendeni{ers verdedigd heert: eene leer, 
aan welke men ook dan geene innerlijke waarde, en geen' weIdadigen 
mv.loed op de -volmaldng der wetenfchappen ontzeggen zaI; wanneer 
men van oordeel is, dat zij te voorbarig en te onbepa:Hd op onder-

. 'feheidene vakken van menfchelijke kennis toegepast is, en dat het nie
ftekend vernufr, waaraan wy haal" verfcbuldigd zijn, flechts den weg 
gebaand heeft, om eene tieerbefcheidene en te gelijk .meer vruchtbare ~ 
wijsgeerte in de befchaaf4e wereld in te voeren, daner tot dus 'verre 
uit de fcholen der Dogmdtic/ en der Scept~ci. wasvoortgekomen. 

Wat. VOLLENHOVEN voor de Kuntten in het gemeen ,eR voor de 
Bouwkunde in hetbjJzonder zon gedaan h~bben, ware hem een langer 
.leven vergund geworden, mogen wij betlllhen uit die jllisrheid van oor~. 

, dee!,· die .tijnheid van fmaak ,en die ·zniverbeid vangevoel, welke al. 
len, die· bern gekend he bhen, . vrlj eenparig getuigen, dat hemeigen 
aljn geweest. Nll fchiet ona nietaanders . over, dan hem te plaatfen in 
den rang van zoo vele edele. vernllften, die midden in hunne ontwikke. 
Uggvan l1ier.ggn weggenomen en overgepJant in. eene andere wereId: 

misfchien om-daar des te fpoediger en des te he.erliJker vrucilten' te 
'dmgen.. -

Nopens Qnzell Korrespondent VIVANT DENON behoefik niet te fpre

kerr: uallit' genael Europa hem' kent ~ls een' geleerdeen kunltenaar, 

aan 

ACMTTJ,ENVEALGEMEENE VEltGADE1UNG. 

en wienwlj, beb!lveanderevo~rtbrengfels" van een' Vfucbtbaren geest" 
.ceHe· bef-tbrijv:ing V'aR E~ypte te -danken hebben ,zoo ala wij llQtdus 

vette misNm.· , 
Denaam vllnlJIEltSIO.N THOJ .. EN'heen zkeh minder verbreid': maar 111 

\!vie met mij het gelukgebad heeft., £lien geliefden leerling van o-nzen 

altijd 'oi'lvergeteniken VAN S\VIN"DEN van nabij te knenen waamemen., 
zal hem denlof moeten llageven, van zich, zoogroot z;ijne zlidatv60r 
'den: -bloei 1ter Phyfift'he en Math:ematifche wetenfchappen. gew,eest is" 
zoo zeer' gedurende ·eene reeks van jal'en beijverd te hebben; om ,der· 
zelver kennis en beoefening ten nntte des -Vaderlands dienstbaar te ma

ken en op de nakome1i11gfchap VOO1't<teplanten. 
Dit zijn dan, Mijne Heert:!n! de Leden, dit zijn ook de KOl'resp(l)n:' 

'denten, welker gemis wij te betteUl'en hebben. Zijn zij al:1en uit hoof!'
de van naam; ftand of betrekking aan het InfHtuut tot eere· geweest; 
~de meesten httnner hebben .ook hetzelve, aIthans eenigermate, aanzich 
vetpligt, . bet zi} door het houden van Korrespondentie, of door het 
inzenden van' rapporten ofprijsvragen, of door het voorlezen 'van vet'
bandelingen, of ook ddor in de gemeenfchappelijke beraad(]agingen te 
tleelen. Met dat alis het te bejammeren-, dat cr onder ·de werken t 
aoor de tefpet:tive Klasfen uitgegeven, niets van hunne band gevonden 
wordt.Doch zou ik de grenzen del' befcheidenheid al niet te buiten 
gaan, ik zou, zeker, Mijne Heeren !uw geduld op de. proef frellen; 
wilde ik de oorzaken navorfchen, die hen we&,:houden hebben, 0111 

door de verrijking dezer werken ,1:net de voortbrengfelen van hqnnen 
. geest te helpen toonen, dat dit InfUtQut, tnag ik mij dll,s uitdrukken, 
ja weI· eene plant van uitheemfchenoorfprong i'S, maar die tocho]? dell 
yaderlimdfchen bodem gelukkig tiert, en groeit, en bloelt. . 
, Aan de Eerfte, Tweede en Vierde Klasfe is er in bet afgeloopen 
jaar niemand, het zij aIs lid, hel: zij ineene andere betl'ekking toege .. 
y·oegd. -De Derde Klasfe -heecft tot hare Leden vel'kozen de Heeren 
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doortfe Klasfe, federt hare laatlle Openbal'e Vergadering geleden. 
'flet t~aren:deHeerenvoLI;ENHOVEN;' RUPPE, OMMEGANcgen ~MAR~ 
{jtfS:',dH~ibtfar door den. ,d;opd onttnkt ,werderi.Voorzekertult ig1j:tdij
Mg· weI eenigeo,ogenbUkkenwillen vei-gunnen, pm.Ueenige leiel1$blj.o 
~oriderhed:en :t,·an ,hunmede fe deelen~: < "; >, 
'Uit eendeftig geflacht athiel' in, Mn jare 1791 geboren, mOg! ,d~ 

Heel' ISBRANDUS JOHANNES. VOLLENHOVEN, eene befclHlafdeen geleerde 
opvoeding ontvangefl; Na ten dien einde' de Latij-nfche'fdiolenbetocht 
t.e hebben,zette hij: .. z'yne frudien verdel'. te Utrecht voort, en volgde 
toor!1 de lesfen: •• " van dell, Hoogleerlnlr 'VAN" EEECK CAU,OE'Ni, die:. veel 
werkvtu~; hemmaak~e en nem: bijzonderondertcheidde; tot. dat ,btfJ,· na' 
volei?diging diel' oefeningen, ill 1810 tot Doctor in de '. Wijsbegeerte 
werd gepr6moveerd~ Zijn verlinigel1 l Was,: tervestiging van ;zijri be~ 
fta.an " bijden Wateraaatt~worden atngefreld" doch'uet.ioenmalig 
FTanfche Befiuureischte 'van',i'htID~':~dfe' dacarnaar ftOtldent'9ai:~~,.ivo(}ra:f . 
b~'.· de EtO,tl e P Q!ytco/;"iqtt e' werden.,opgenom eo:.pen· idaaitt0e VIr-lts,.hij te; 
-cretre 'in jaren'ge:v-ol'derd. . Dit . vooruitzigc . hem;beno~eli1'zljrtdif ,~wem; 
VOLLENI!O VEN hier' ter Hede aangefreld, als . Adjunet;c'bijden, Heer 
$CHILLING Dir.ecteur der Stads Waterwerken,in ____ ~elke~ post "'hij' 
vele', :dienfren bewezen heeft, onderlneel'deren,bij 'deopneming 
en~~ei1ing:v~nhet' Haarlemmermee1:;, tevens :bad, hij destijdsbet 
opzigt e,n";,helheervan ,vier homzaagmolens cn den daaraan. f verbon .. 
denen houtnandeJ. Later voor. zijnen~ postbe:dailkt heb:bend~ ,. blee,fhij 
tot aan . zijl1en dood" in een ander vak: van blinder werkzaam., ' . Dit' be. 
lette hem ~.chter~e vo?rtzetting zijner frlldien niet·,. n,och zijne zuch,t 
tQt onderzoek, eh toen men aUder h:et in Engeland uitgevonden ver" 
voerbaar Gaz ter verlichting wilde il1vaeren~ deed hy met' angeren ill', 
182.4 eene reis naar Londen, waarbij zijne, kennisin werktuigkunde hUD 
11fet weinig tetraae.iw4tn., Wat:hij:voott<te .Klasfe"g,adam DCefi,::p . 
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dUr.etrd~; dm;koltentijd, llat zij~betll~ol.lclel':h.ar~J'.i:ede~ ll1og~ tel~~!lY 
ketl~}gij;lMijrta:~el'enJ~~uit hetvt:()e;gerg~~~,gJte~'kjJ;llnenI?Pllla:ken;, w~~ ~ 
~l;;taii( b;em'ihtdtnJPg;:en' ;.vetwacbl~ll~·' Jlq' n~, •• jn .. ~~n. '!ytrneJ;eDit#l1& 
en .&ptene 'hQ.og~,renfhtldPJaati ,werlu~alllll,~lUOgt. ;ijn ;~u~nen·zijq~QQl\.i 
~l.eli'; duL>hem':W~;Vlin ::nabn'g.¢k~nd Ji 'ell i~ijlfe begaafdl1eden.~p: 
4eri!regten iprijs sneb.ben :w.eten te' fehat~en.· Bij eene 'geleerde ei1,-,,:e~ ~ 
tefif~bappet1jk:tl:oPvo:edillg,fmaak,voor kunst'e.n vooralV0or 'BouwkullSt 
voegende.rw~s:bij.bekendme~JletV;QOrna,amfte , wat UaQ-r()cver-lll andere lan~ 
den'g¢ieb:reV~t1 isiep.:1 wen$chte hijheq~0e.d~, wat elders pe!1;aat, ookhiet: 
over:t;ei}irengen: :. Vetuicge de oprigting J!emirMaatfcnappij ter aanmoedigipg 
van llotlwk.u.ns-t~:Q.pol'bem'tot p:and gebragt ,.om4:oorlleal.ltWQordil1g V'''~ 
tneotetirc~~ .zoo wel~.pract1l'c~e l.lrijsvra~ell·me~.)fmaak te;: vel~fprdden : 
eeneMaatfchapplj, '~ier fpoedige' all:nWas: gt90t.endeell'~. QQQl' .~ijn', 
ijvar was "b,evorder<;! ;en :die 'Iular nut, reeds' qQet. ,gevQelen, maar die. 
o-ott 'i11 ~~hel1l ;;~n ;; ;v:Qo~nafnepYfr~un, verlaren heeft. ..D~, viFiendfch~p,,, 
di~):,;nij met~lf::liiedend:et;!tta~fe ha4aal1gekn~'QptJl! )lla:alt~ ~ ijn g~ .. 

· mi..,wolilL Im.1;l illes; tee •. ,.tre:ft'et1der;~ljll~;aienst~ai"dliJ:J',jd::e!.k we.lwHl~lld. 
Mf:<f~ bad'tleI1!;bem;/:echter:,aani al1en';verbQ~dexHJ ,w-aardoor zijne »ag~; .. 
am:llteBis-;t1~edsJnvereetiendaandei1ke:rizal l>\ijven.! ( .. ) .' ,', 
.,.Ue'Heer ·cf1-ltisTIAAN '~Jl~~Dlt;JG:I·dRUhoE, werd.dn het 'jaar"'l'15,3 
re/SatiibgooJ, (jbvhe~:;'Her~g49ni.,~~:~;Meijl'lingeJ,l::,geb9~en .:,entoon~ 
de;; reeds ';!V-rdegl:ij~-ig, ;lI;aUklg':'voar:Hde,.'Toollkuust, 'Waafin, hlj zich.vlljtig 
i:llilende:o :; i,Ats "j0rigelitl g"I.be:gai ~llij :. zich ',nUl", iL.eljden' ,en: w:oonde:aAll 
li'StcHoo.gefclilQot"de:; 1esferi·· 'Van(VA:r,.c:g:~AA:R~;.RtrnN:lCFiN~uS: eo'aflolo 
dei61bh#etnd'~'Hotigleei;ar{m, ;gedullenae: ':dlie4a1!en, bij;' lla vel'lo~p: van 

wel .. 

(*) Overleden April xbS .. 
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