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beul't gevallen gedurende zijne ongefteldheid, en eene afwezigbeid tot 
herftel zijner gezondheid in deszelfs plaats op te treden, toen ZUne Majefteit 
ih den aanvang dezes jaars de Hoofdfbd met een bezoek vel'ecrdt', 
e:q vOQl' hem aan, het hoofd del' K011lmisfie, ,I-Ioogstdczclve te' begl'Qe~. 
ten, terwijl zijn ontijdige dood en de vereerende keuze del' Heeren Voor. 
zittcl's.der ovel'lge Klasfen, naar de voorfchriften van hetReglement, mij 

den trenrigen pligt hee.ftopgelegd, in' zijnc nede op heden dezen 
zetel te beklimmen. 

Off~hodn onze. VAN DER BOON MESCH door eene langdlJrigeot1ge~ 
fleldheid in zijne werkzaamheden is geftuit, offchoon hij needs met 
e,en zwak en lijdend geael heeft. te wornelim gehad., offchoon bij zijnc 
pligten ais Hooglceraar ijverig vervulde, offc:;hool1 .hij dat alles verrigt 
heeft hetgeen ik de eel' heb gehad 01. VOor te houden, en offchoon het 
derhalve niet alleen zeer. vergeeflijk, maar ook natllurlijk zonde O'eweest 
z~:n, dat er van hem niet andel'S ware overgebJeven da.n del;erinne.; 
ringaan zijn minzaam karakrer, en aan. hetgeen hij onder meer gun
ftige gezondbeidsomf1:andigheden had lqmnen worden, heefthij even-, 
wel blijvencle blijken zijner arbeidzaamheid nagelaten. Hetleerboek 
del' Scheikmide van den bekenden TRolVISDORFF is door hem VOOl' 011S 
Vadel'land b.ewerlct; en zoo bU zijn leven niet 111eer dan de beide eel'-
1.):e deeIen zijn inhet licht verfchenei1, lhekt het tnij ten' genoege 
UI~ te IUl11nenmededeelen, dat niet aIleen ook het derde en IaatHe 
deel door heln. volkomen was afgewerkt ~ maar ook· binnen kort door 
den druk zal worden gemeen gemaakt" zoodat daarmede die gewigtige 
arbeid geheel zal zijn voltooid. . 

Hoeveel het InfHtuut in dlen voort~eifeIUken ge}eerden kornt te mis, 
fen, blijkt voora! uit 'eeneproef van zijne naauwkeurigheid cn fijn . 
Qordeel, bij de befchrijving van eenen nieuwcn Eekhoorn en eenen 
nieuwen Pastor, opgenomen ih het tweede Dee!. del' nieuwe V cl'·han .. ' 
delingen van deszelfs Eerfte Klasfe. . 

Die Klas[e v.erloor daarenhoven op den 7den Maart" dezes. jaars 
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haren Korrespondent JOACHIM BOPEL, Geneeshcer te' Dordrechto 
Door zijnc kennis en ervaring aan. het ziekbed, door de zorg en. zelfS"i 
opoifering met welke hU zich aan de lijders wijdcle die hem hun vcr
trouwen. fchonken ,hadhij zich in zijne woonplaats algemeen geacht: I 

gemaakt , doch tevens bezigheden toegHrokken die hem. tot weten .. 
fchappeJijken arbeid geen tijd overlieten. Het Lidl11aatfchap waarme;. 
de 11em onderfcheidene Maatichappijen vereerden, de benoeming tot: 
Korvespondcnt derEerfle Kla,sfe van dit InH:ituut, de Ridderorde van 
den Nedcrlandfchen Lceuw hem door den Koning gefc!1onken, zijn zoo
v.ele hlijken del.' achting die. hem algemeen· toegedl'agen werd. 
,peVierdeKlasfeverloor in het afgeloopen jaar haren. binncnlandfchen c 

Itorrespondent WYBRAND n~NDRIKS, een k.unf1:cnaar, die. tot '. in;, 
eenenhoogen ouderdom door eigenevoortbrengfelen, dOOl~ diepe ken-

t nis van, zijn vak, door eenen bijzondercn aanleg en luimigheid del' 
fchilderkunst nuttig was. Veelvl1Idig zijn de fchilderf1:ukken. van dezell 
Vcoortreft'elijken mees tel' en ondcrling zeer verfcheiden; aIle dragen 
echter de bJi3ken van talent en genie. Alsopzigter van TE.YLERS Kunst .. , 
kabjnet te Haarlcm, eene betl'ekking welke hij niet mindel' dan. het. 
derde gedeelte eenel.' eCl1W bekleedde, was hij 'door ziJne minzaamheid' 
en bereidvaardigheid ook bijz()nder 11uttig voor de zoodanigen, welke 
hunne ontluikende talenten wilden oefenen en volmaken. 111 volkomen 
gezondheid ,met bijbeh?ud van. zijne vrolijke en aangename gef1:e1dheid 
vangeest, mogt hli den ze]fuzamen ouderdomv;m. bijl1a 87 jaren 
bereiken. ' 

Behalye HENDRIKS, verloor dezeIfde Vierde Klasfe eel1en anderen, 
en weI buitenlandfchen Korrespondent in CAR TELLIER te Parfjs, ee.ne11, 
man als Beeldhouwer algemeenbekend en geroemd. Gering is geWO?lh 
lijk de betrekking del'., onderfcheidene Klas[en vall het In1titltlJt met 
derzelver buitenlandfcl1e Korre,spondenten ,voornamelijk wanneer dezelve. 
niet behooren tot een weten[chappelijk vak: gering is. dan ook ge· 
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