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Doctor te Calcutta en TH. HORSFIELD, te Londen. De DercIe Klasse mogt tot medelid 
aanwinnen den Heel' G. J. ROOIJENS, U oogleeraar in de Godgelecrdheid aan de Door~ 
luchtige School te Amsterdam, tot geassociecrc1e den I-IceI' F. CREUZER, Hoog
lecraar te IIcideiberg, en tot korresponc1enten de Heeren P. HOFSTEDE DE GROOT, 
Hooglecraar in de Godgcleerdheid te Groningen, J. 111. PARDESSUS, Hoogleeraar te 
Par~ls en c. J. A. IvIITTERl\IAIER, Hoogleeraar te llci;!elberg', \i\fcest welkom 
Gecerden! die ~ndel' de nieuwgekozencn het eerst onze Algemcene Vergadering 
bijwoont? wij bevelcn U de eel' onzer Stichting aan, wij rekenen op uwe 
ijverige mec1ewerking. Die zij vooral tot U gcrigt, die de plaats van ontvallen 
Lec1en vervult, van wi en de Klassen verzachtillg en vel'goeding' van geleden 
verliezen hopen l110gcn. 

Die verliezen toch zijn zwaar en vele. Elke del' Klassen heeft eel1 of meer 
harer Leden te betl'emen; Leden, die haal', de \i\fetenschappen en het Vaderland 
tot steun en siel'aad vel'strekten; de sombere lijst del' ol1tvallencn k1imt tot een 
tiental op, onder welke zeven Leden en dde Korrespondenten behooren. Zoo 
zien wij 011S van zelve gebl'agt tot den treurigcn pligt, om aan de l1agedach
tenis van hen, die in het verloopen Instituuts-jaar door den dood uit 011S mid~ 
den zijn weggerukt 9 eenige oogenblikken toe te wijdcn. 

Op den 29sten Augustus 1838 overleed de l-Ieer JOHANNES BUYS, die sedert 
1830 Lid, en sedert 1835 rustend Lid was del' Eerste Klasse. De achtings
waarc1ige man, die zijn werkzaam leven, behalve aan zijne beroepspligten, 
grootendeeIs besteed had aan de vel'breiding van natuurkll11dige kennis onder het 
opkomend geslacht en de lagere volksklasse, is misschien juist c1aarom eel'st later 
in aanmerking gekomen bij onze Inrigting, welke eene hoogere bestemmine: heeft • u , 

ten gevolge echter van's mans hooge jaren en. aJrasopvolgende ongesteldhcid, 
die geenen wetenschappelijken arbeid toeHet, mogt de Klasse van zijnen ijver 
geene bijzondere c1iensten of vruchten erlangen. Zijne levensgeschiedenis is arm 
aan merkwaardige vool'vallen, maar rijk in de blijken van zijn vurigen ijver, rus. 
te100ze werkzaamheid, nec1erigheid en welwillendheid. Geboren van ouders nit den 
burgerstand, als knaapje om zijn ongewonen leerlust reeds met onderscheiding 
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beJ" eo-end door aanzienlijke vrienden zijns vaders in staat gesteld, om meerdel'e 
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kundiO'heden te verzamelen, door den ge1eerden BENJAMIN BOSMA 111 e egll1-
selen ~ler strikte wetenschappen onderwezen, werd hij door de omstandigheden 
genoodzaakt, met opgc;ving van zijnen wensch, ~m aan eene Hoogescl~.ool z~.l1e 
vorderinp'en te vel'volg<:!n, zich in hande1sbetrekkmgen te begeven.. ZlJne vhJt, 
aan zijn " beroep besteecl, werd inmidde1s met voorspoed, zjjn huwelijk met vele 
teIgen gezegend, te midden van welken hij op 74jarig.en l~~ftijd ontsliep. 

Door· zijn geheele !even bleef hij de Natuurkunc1e 111 zlJne tusschenuren met 
den ijver van den waren liefhebber beoefenen. Hij was de opvolger van AENEAE 
in het Lectoraat del' Maatschappij Felix i11eritis, en ondel'wees aldaar, gedurende 
het vicrcle van eene eeuw, de grondel1 zijner lievelingswetenschap aan eene schaar 
van jonge1ingen nit den aanzienlijken stand. Niet zelden onderhie1d hij daarel1~o~ 
ven de Leden dier Maatschappij door opzettelijke voorlezingen over,natuurkundlge 
onderwcrpcl1. Zijn natuurkttndi!J' schoolboek, eene bekroonde prijsvraag, vel'
breiclde den teem van zijnen naam tot in het kleinste stadje van 011S vaderland, 
'enoot de eel' van vijf mime oplagen, en is nog, hoezeer niet rneer beal1twoor~ 

~enc1e aan den toestand del' wetenschap of het verbeterd onderwijs, bij gemis 
van een waardigen opvolgel', de toevlugt van velen. Zijne g-ro12clen cler naw 

tU1!rkflnde zuIlen het schoolboel~, waamit zij getrokken en in cen mindel' om,~ 
slagtigen vorm gebragt zijn, waarschijnlijk nog overleven. Zijne volksnatuurlezm

de, voornamelijk tel" bestrijding van bijgeloof bij de geringe volksklasse bestemd, 
zijne verhandeling over het schade!fjke en onzedelij ke van het horoslfOoptrel;;~el1 
verwierven algcmeencn lof. Zijne ijverige bcstrijding del' wonderen van het dler
lijk magnetismus, deed in hem de geoorloofde twijfe!zLlcht van den waren natuur
kundigen uitkomen, en zijne beschrijving, opmerking en verklarillg van de merk
waardio'e Echo te _Muiderberg to on de , dat hjj ook VOO1" zuiver wetenschappelijke 
navors~hingen smaak en aanleg had. De Haarlemsche Maatschappij van We
tenschappen, het provinciaal Utrechtsch Genootschap, het Dataafsch Genoot
schap van proefondervindelijke wijsbegeerte tc Rotterdam, het hoofdbcstuur del' 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, vereerden hem met het Liclmaatschap, 
de MaatschapP\l van weldadigheid en het wiskundig Genootschap: een onyer·, 
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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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