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zamenlijk met R. VAN. EYNDEN bewerkt. Over andere gefchriften en over 
het leven van VAN DER WILLIGEN mag ik volf1aan met te verwijzen naar 
het Berigt, deswege geplaatst in den Algemeenen Konst- en Letterbode 
van den IIden Junij dezes jaars. 

De Eel'f1:e Clasfe heeft het verlies te betreul'en van drie Leden, man~ 
nen van uitf1:ekende verdienf1:en. 

De eerst-overledene was PIETER. ENGELBERT WAUTER.S, Geneesheel' 
te Gend. In het Algemeen Woordenboek van Kunften en Weten{chappcn van 
M. G. NIEUWENHUIS fiaat zijn dood vel'meld, als reeds voor 15 jaren 
voorgevallen. Doeh, gelukldg voor de lijdende mensehheid ,eel'st in bijna 
9sjarigen o\lderdom overleed hij den Sf1:en October des vOl'igen jaars. 
Hij was de Nestor del' I3elgifche Geneesheeren, wien eene uitgebreide 
pl'aktijk niet vel'hindel'de, van ook nog door een aantal gefchriften nuttig 
te zijn. Aan de Eerfie Clasfe, wier gedenkfchriften een Tiental ontleed
en geneeskundige Waarnemingen van hem bevatten, moet ik het overlaten, 
aan zijne wetenfchappelijke verdienf1:en hulde te doen. Zijn leven was dat 
van een rustig natuul'onderzoeker, van een ijverig menfchenvriend en 
zonder meldenswaardige vool'vallen gekenmerkt. 

Geheel verfchillend, offehoon in dezelfde rigting aangevangen, was de 
loopbaan van een ander Lid, aan de Eerf1:e Clasfe ontvallen, van COR

NELIS RUDOLPHUS THEODORUS Baron KRAYENHOFF, Luitenant-Generaal, 
Groot~f{ruis van de Militaire Willems-orde, Ridder van het Legioen van 
Eer en titulairm Gouverneur van Amfterdam, in den ouderdom van 
l'uim 8!2. jaren, den 2.4f1en November 11. te Nymegen, zijne geboorte
ilad, overleden. Ons geacht Medelid Mr. H. w. TYDEMAN heeft reeds 
eene Eigen-Levens{chets van den Generaal in druk uitgegeven , en de waar~ 
dering van's mans wetenfchappelijke verdienfien ligt buiten mUn bereik. 
Maar het leven van KRAYENHoFF.Iaat zich uit te veel oogpllnten befchoLl
wen, dan dat ik geheel over hem zon mogen zwijgen. Hij was toch niet 
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alleen een man van Wetenfchap, h~ is ook een man- van de Gefchiedenis, 
De wis- en natuurktlndige fiudien, waardoor hij zich tot de beoefening 
del' Geneeskundige wetenfchappen had voorbereid, later, bij zijnen over
gang van de Geneeskundige praktijk tot de Kl'ijgsdienst, op de verdedi-· 
ging des Lands hebbende toegepast, vel'kreeg hij eene volledige topogra
phifche en hydrographifche kennis van ons Vaderland. Hij bezat alle 
andere kundigheden en a1 de eigenfchappen van ligchaam en geest, welke 
vereischt werden voor het opperbef1uur van 's Lands fortificatie-werken..c
en zoo is hij een del' grootfie Ingenieurs geworden, welke ons Vaderland 
heeft opgelevei'd. WeI is waal', heeft hij de vel'f1:erkingskunst niet met 
een nieuw fielfeI vermeerderd, en in dat opzigt kan hij met den 001'

fpronkelUken COEHOORN niet worden in vergelijking gebragt; maar wat 
door dezen en diens mededinger VAUBAN, dool' CORMONTAINGNE, MON. 
TALEMIlER T, CARNOT en anderen, over de kunst van militaire f1ellingen 
tegen eene overmagt van vijanden te verdedigen, gefchreven heb ben, had 
hij onderling vergeleken, om daarvan de toepasfing te maken op den 
Vaderlandfchen bodem. Hoe fcherp dan ook zijn krijgskundige blik en· 
hoe vindingl'ijk zijn geest was, is op eene fchitterende wijze daal'door 
gebleken, dat de twee grootf1e Veldheeren, welke de 19de Eeu w tot 

hiertoe heeft opgeleverd, zijne uitf1:ekende bekwaamheid hebben moetel1 
erkennen, ik bedoel NAPOLEON en den Hertog VAN WELLINGTON. 

Reeds in het jaar 1799, na de landing del' Engelfchen en Rusfen in Noord
Holland, had KRAYENHOFF zich moeten bezig houden met de middelen tot 

verdediging van Llmfterdam. Deze bemoeijing, toen eene dadelijke nood~ 
zakel~kheid tegen eenen bedreigden aanval, ontwikkelde vervolgens bij 
hem het denkbeeld, om op ons Vaderland het Strategisch beginsel toe 

te pasfen, 'twelk de Franfchen in o,nze dagen bewogen heeft, om hunne 
hoofdf1ad binnen vestingwerken te laten influiten; het beginfel namelijk, 
dat in elkep Staat eene groote wapenplaats zijn moet, binnen welke, bij 
eenenvijandelijken in val , de Staat zich als 't ware kan zamentrekken, 
en zonder welker inneming deszelfs onafhankelijk bef1aan niet kan wor
den vemietigd. De toepasfing van dit beginfel op Amfterdam, door 
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maa tregelen ter bevorde
tlliii={do()i" 'het vertrouwen' van vier 

in zijl1 Geschrift over 
@ijlEk4l}(lIlecf;kn:nde diegenen kandEm 

~~~~Jitigl'ill14ie:ii of de Nieuwe wereld 
tfit~i6l!~e' win de afsluiting der zee 

Werk over de middeleri 

Siralinglt ,/tz, 

g~icht~it~lP;Ei:ii persMnlijken Invloed, om het groot belang 
I:t~)n,geS,cn;ll~te ziekenoppas-sers" IUHl te dl'ingen. 

",' •• ',,,,,",,,,,.'u., der Brusselsche Aluldemie van Wetenschappen 
:l!Il;j~tne KUllsten en werd, door den tegellwoottligen Souvet' 

f~i#f*'i:rl'lel11iie met de Leopoldsorde versierd. 
:::,:::,,,,,,,,,,,:,:,:,,,,,,"'.,_vv,,," vedoo!' ,verder op den 15den Februarij dezes jaars 
~~~':Jil'i!te l;.1~l.1etkden Hoogleeraar s. 'STlIATINi*1t E:ll.; die ,in deu 

•• ~®~~@:rn:>'Va;tl<' 51> jaren te Groningen' overleed.' Hij was 'een 
~~J~~#jt~ike:ii':',1,iverkza,am, Lidderzelve. Zijne, buitengewone bew'e~ 

I :!im~~~8~1,(alS' ',Scheiknndige t zijn b€'reidwlllige ijverdoen zijn 
Omtren~ hat Aqua Binelli; hElt aanleggen 

teJeIt!1aphj:sch(~, ,linie d{Jor Electromagnetisll'1.e, over Opinn:t;.. 
iiiOiJi'tj3'l::l', en versc'4iUende e~1:l'actel1 'tan hef:tel ve, over de oorzaak 

" den veendamp 1 heefthij de Klasse van rand en voorlichting 
Preicueu.Q •. Zijn~ leeshtfurt: tram· hij gewoonlijk iII:' persoon, waar, 
j[n:wfl~vt,lRvan 'dElIl, 'grootenafstand icijner· W"oonplaats; en deed 

pl'oefuemingen vergezeld gaan. Ndg vele 
'\fan ",zijtte werk:taafupeid, ha:d,d~ . Klasse 'zich~ogen 

)j~J~~Me)~ •• ·.< ' , 

MarliseR
Highlight

MarliseR
Highlight

MarliseR
Highlight

MarliseR
Line


	PE00003750
	PE00003750a
	scan0072




