
genomen, aJsmeJ.e versebillcllde bijdragcn Vall I.~id tot tijd in de 

vcrgaderingen del' Klasse medegeclecld; en waarvan aaIlleeke

ning gchouden is in de berigten vom' de verhandclingen geplaatst, 

Deze vlugtigc trekkcn, wnarmede ik getraeht heh de diensten, 

die ROPS aan de wetcnsdwp ell het vaderhml hewozen heeft, te 

heriuncren, zuUell Levens mogen dianon om de overtuiging hij u 

to hevestigen, dat, onder de geleenlon, die reeds in het eerste jaar 

del' oprigting van het KOlliuldijk~Nederlandsche Institunt amr deze 

Ins telling aIs Leden vorhonden \'\'orden, aan KOPS, wegens zijn 

vcrdienslclijk streveu, met regt die onderschciding 10 heurt viel. 

En toon llij in 1845 zijnoll wenseh I.e kenncl1 om de betrek

king van wcrkclld. Lid met die van rustend Lid to verwisselcn, 

mogt men dell 80jarige dinn titel als eervolle rust billijker-
wijze lOckennen, 

Onder de Leden, die hct Iustinmt vaal' de van Ne-

derland en Belgic wide, behoorde sedert 181 G F'RAN(jOlS EGlDE VER

BEECK, die van 1841 af den titel droeg van Supermunerair Geasso

ckerde. Hij verholld met de mocitevolle loophaan van praktisch 

Geneesheer tevens eencn wetenschappelijken werkkrillg als Hoog

Jeeraar in dc chirurgische kliniek aan de Gendsche Hoogeschool; 

tot op vel' gevorderden leeftijd vervulcle hij heide hetrekkingen 

met woved ~jver, dat zij, die zijne hulp als geneeshcer pleegden 

in to roepen, zijnen dood aJs een gevoeHg verlies niot winder hc

lreurden, dan zij, die met hem in wetens£happelijkc hetrekkil1g 

stonden, en daardoor ill de gelegenheid gesleld warcn zijn hel

del' oordoel te 1eeren schauen. Toen hij in de maand Novem

her des vededellen jaars overleed, was er nog naauwelijI{s een 

maand verloopen sedert hem het ~emeritaat als Hoogleeraar aaIl 

genoemde Hoogesehool was aangehoden, 

De malll1CIl, die wij herdachten, zij mogten allen het voorregt 

genieten van tot op vergevorderclen leeftijd voor de welenschap

pen werkzaam te blijven. In dankbare herinnering verwijlen wi'; 

bij den afgcloopen werkkring van ieder hunner, daarhij heden

ken de hoe zij van OIlS scheidden aan het cinde vall een welbesteed 

I ('yell gevoel van dankhaarheicl op eeue welcladige 

wijze hel smflt'tgevoel over hun verlies, Datzelfde gCyoeJ van dank .. 

haarheid, het moet 011S ook vervullcn hij het herdenkcll aal! het 

vcrlies, hetwelk de wetensehappen gcleden hehhen in JONS JACOB, 

llERZllLlUS, die sedert 1830 Geassocieerde van het Koninklijk-Ne

derlanc1sehe Instituut geweest is, nadat hij drie jaren vroeger tot 

Corresponc1ent verlwzen was. 'fellen wij de jaren z~jns levens, 

dan voorwaar mag men hct cen zegcn no em en , dat htj tot zijn 

69«0 jaar voor de wetenschappen gespaard werd; overzien 'wij 
den omvang van z~jl1 reusaehtigell arbeid op het gellied. def 

natuurlmnc1ige wetensehappen, maar voo1' alios op dat del' 

schcikunde, dan gevoeJen wij ons doordrongen van eerhied Vaal' 

de wijze, waarop hij mot zijne heerlijke talenten gewoekerd hcefl. 

Maar dat een >leven, nog zoo kraehtig, Hog zoo onvermocid, nog 

zoo rijk in heIoften, reeds nu moost afgehroken worden, dit ve1'

yn[t ODS met een gevoel van diepen wecmoed, Do 7dc Augustus 

1848 zal als ecn dag van rouw in de geschiedenis del' natuur

kundige wetensehappen opgoteekend hlijven: die dag ontroofd(; 

aan de scheikullde harcll grooten IlERZELIUS! 

Gij eischt uiot vall mij, lVL H.! dat ik u het heeld '1,7;111 

den man schilder, die de roem van onze eellW, her genie del' 

nieuwe scheilmndige wetellschap mag genoemd wordell, Wam: 

Ollze MULDER voor die taak en hij bet herdenkcll 

aan IlllRZEI.lUS sleehts eenige trelll~en nit karakter ell uit zijn 

wewllschappclijk slreven en arheiden , om, hm terug 

~ien op zooved grootheid vall zicl, op zu!k erne OpValtillil, 

van de roeping del' heoefenareu van wetonsdwp, dell 

Hlan als toonbeeld aan zijne hoorders vom Ie swill '11 , lwe zOllde ik 

!tet durvon \Vagell U het leven yan lJEnZELlUS te schelsell, n W 

meld.en \Vat hij voor de wetenschap geweest is? Zulk een levell 

moet in zijne hijzoudorhedeu gekend en overW0t;f'lI "vonlen; 

moe ten hel volgen, om mot hom te leven, te w dCB-

ken; w~j moelcH het in al Bjne ,om-' 

I !.at bij zulk eenell Juan het III 

lijnere trekkell llet heerlijkst 

"\IVaI. zoude hel bcduidcn , lJt(licn ik II hie!' 

do ;l.OOtll"lJI cell 
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tot den staur! vall geestelijke opgeleid word, daarna met verschilJellde 

hezwaren te kampen had eel' hij den doctorsgraad in de geneeskunde 

konde verwervell; hoe h~j aanvallkelijk als adsistent.,geneesheer, 

(harna als geneesheer aan het hof werkzaam was, en eerst op zijn 

28,(e jaar zich llitsluitencl aan zijne wetenschappelijke hestemming 

wijden k011? \tVat zoude het heduiden, indien ik u hier al de eer

volle ondel'scheidingen, de g1'oot5che titels venneldde, welke hem 

te hcurt vielen? Het ·~even Van BERZELlUS in de1'gelijke algememle 

trekken zamengevat, zon daanloor niet gekend worden, zoo als 

het ons eene hehoefle is daarin door te dringen. En zijn wetcn

schappelijke arhciel! hoc zoudehet mogeJijk z~jn dien ill eenige 

woorden 11<1a1' waa1'de te schatlen? Niet eene opsommiJlg zijner 

werkcn, maar ecnc waardcring van den geest, welke in die vver

ken doorstraalt, is het, wal hier zou vercischt worden. Het 

l)lijve aim hen, die gcvoed en hezield zijn door den arheid van 

llERZELlUS, zijnc vcrdicnsLen als schdkundigc aan te Woncn , door 

ecne naar die onafzienharc rij van scheikundige outIe. 

ding-en, door eene ontv'liklwling der hooge \VaarCle yan zijne me

thod.e van onderzook, door eelle heschl'ijviug del' zorg, welke hij 

lJCstcccldc, om ouderzoek met aile yan 

llaauwkeurighcid lC omgeven; het 

zillllige comhinatien, den vastCll tred, 

aan hen, om de scherp .. 

nit het ge-

vondcne lot algemccne heschouwingcl1 wist tekomclI, naar waar

de tc schauen. Gij eischt het niet van mij, dat ik 11ie1' opt1'eed 

mn de vCl'dienslCll van JJEHZEUVS tc schilderen, en aan to toonen 

hoe hij, door ullncmende 

de natuni' wist op 

voor verden~ 

dee uitkomslen, de 

welten, die hot licht 

loa 

gmg met n:gL vcrrnetel mogen genoem(l worden, om door emw 

hulde eel'bied voor BEl\ZELIUS te vragen. Bet wooI'd, dat de 

eclele met stervendc lippefl stameldc, lIet woord, dat hij uit

sprak cer zijn monel voor ceuwig verstomele, het woord van 

dan It zij de uitdrukking van het gevoel, hetwelk OilS bezielt hij 
de herdenking van zooveel heils ,als door BEl\ZELIUS aan de we

tenschap is tocgehragt. 
Ik heb de treurige taak, de verrue1ding van heu, die del' Klasse 

in het laatstverloopen tweejarig tijdvak door den dood outuomen 

werden, volhragt. 
Eel' ik den Secretaris het woord geef, om u het Vorslag onz()r 

werkzaamhoden mode to deelen ,blijft mij lIog over u de namell 

to meld on del' nieuwe Leden en Correspondenten, ,welke zich de 

Klasse ill he! genoemde tijelvak heoft toegevoegd. 
Tot IJeden van het Inslituut werden henoemd de Heeren lL w

lJATTO, J. c. I'ILAAR, D. J. S'l'Ol\M BUYSING L. J. VAN lIER KUN, 

A. J. n'AILLY en c. J. MAT'rHES, welke laatste m hetjaal' 1847 als 

Correspondent £lan het 111stilmH verhonden, m 1848 tot Lid he

noemd werd. 
Ais Correspondenten werdell vvijders henoemd de l:Ieercn: 

F. W. CONRAn, F. C. IlONDEllS, H, C, F'OCKE, G. 

WlJGK F. n'OZIJ, A. L IHlEll, n, SCHLEGEL, W. 

11. VAN KEHK

C, II, STAl\ING, 

c. SW.;.YIN(} en J. IJADON GHlJJIEN. 

lk zal lha ns dell Secrclarls verzoeken hel Verslag del' 
vau d.e 1". Klasse aan deze Vergadcring to willen 

De Secretaris las 

zaamheden der 

het volgende Verslag vall de 

, sederl hare jongste opellhare 

del' Eerste Kl<lsse van !tel KOllinklijk-Nc.-

derlandsche Illstituul van Wetenschappcn, Lctwrkunc1e en 

KUllSlen 
cr 

cen zoo aUlI.tai vakkeu yau 




