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ik naauwelijks Jucht. mag geven. Deze Vel'gaciering door het Hoog 
Hef1:uur des Rljks in~erteld en met hetzelvc in gedurige betreh;king 
f1:aandc, kan aan de groote gebeurtenisfen van het voorleden jaar 
niet geheel Vl'cemd zijn: zoo al de onderwerpen van de werkzaam
hCdel1 del' Klasfen in het gemeen, zoowel als de bijzondere van elk 
onzer? die ons tot deze inf1:elling geroepen heb ben, zoo onze weten
fchappeJijke bemoeijcnisfen, onze kunstgewrochten van het gewoel 
van kr~igs- en f1:aatsaangeIcgenheden verwljderd zUn, wie is er die 
niet nit gevoel van vaderlandsliefde, van eel", van zclfsverhcffing of 
vernedering, om nu tc zwljgen vanonmidclellijke betrekldngen van 
pligt, van bclangen, van ZOl'g, van hoop, van vrees, gecl1 leven
dig dee! l1ecmt in die gcbeurtenisfen, en daal'door in zijnen blakendf1:en 
ijver voor kUl1st, voor geleerdheici', v()or wetenfchap niet wOl'dt ver
f1:oord? - lk mag, ik moet misfChicn, omu'em al het gebcurde een 
diep f1:i1zwijgen bcwaren; vele rcdenen, ook nit de zamenf1:elling van 
dcze Vergadcring ontleend, doen mij als Uwen Voorzitter dit niet 
alleen raadzaam voorkomen, maar leggen het mij op als eene dUfe 
pligt: cen cllkel woo1'1.1 zij !let mij tel" algcmeene opbeuring geoor-
100f<;1 te zeggen, hetwclk 0112e kunstbroeders mij wel znllen ver
gunnen iedcr onze1' wetcnfchappclUke kden met de woorden van den 
,Latijnfchen dichter toe te rocpen: 

Per fer et obdtlra, multo tulisti. 

Volhardt en vcrtrouwt, 11015 zwaarder Iced hceft ons geJrukt. Gti 

herinnert U allen, Gccerde Meddcden, dat Nederland dcszelfs on
afhankelijkheid had verloren, dat het opgehoudcn had ecn volks
bertaan te hebben, en dezc inrigting evenvvd is bd101Iden ge. 
bleven. 
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Maar welken invloed ook de f1:aatsgebeurteDisfen op deze maatfchap. 
pij en ieder harer ledeD, op de algemeeDe werkzaamhedcn del' klasfen 
en de afzondel'lijke va,n ieder onze1' mogen hebben geoefend, welken 
indruk zjj: op ieder ,onzer 1110gen hebben gemaakt, zijn e1' ook 
bijzondere redenen, welke in een naauweren meer onmiddellijk 
verband f1:aan met het Inf1:ituut, en welke mij op dit oogenblik geene 
opgeruimde f1:emming zouden veroo1'l0.ven, al ware ook om trent het 
Vaderland nic;ts gebeurd: ik bedoel, gijl. gevoelt het reeds van 
.zelve, de omrtandigbeden die mij tot dezen zetel hebben geroepen, 
·welke ten gevolge del' keuze in de vodge Algemeene Vergadering 
uitgebragten bekend gemaakt, waardigcr en betel' door ons medelid 
"\IVijle dell I-leer H c. VAN DER nOON MESCH, had behoorcn vervuld 
te worden. 
H~NDRIK CAREL VAN DER BOON MESCH, wiens verlies de weten

fchappen en de Eerste Klasfe deze1' Koninklijke inrtclling bctreuren, was 
ill den jare ] 795 te Delft geboren, en toonde reeds vroeg eenen aan .. 
leg tot kennis en vooral tot wetenfchappelijke kelll1is: bercids op de 
Latijnfche fchool· paarde hij vlijt en arbeidzaamheicl met fchranderheid 
en juist oordeel; hij gar blijken van hetgeen hij eenmaal worden konde. 
Tot hetvak del' Geneeskunde opgelegd, ben'ad hij op zijn achttiende 
jaar Leydens Hoogeichool, en onder het oog del' kundige ma1111en die 
hij aldaar aantrof, oefende hij zich in dat vak van kennis, en in aIle 
de vakken del' gewigtige weten[chappen, die met de vorming van een 
kundig geneesheer in· cen naauw vcrband f1:aan. Onder, of laat mij 
Hever zeggen, boven al' de Hoogleeraren wier lesfen hij volgde, be
vond zich een man, wiens groote begaafdheden deze Koninklijke inC1:el .. 
ling eenmaal heeft mogen waarderen, die vele OI12er als lid derzelve 
bebben gekend, en wiens verlics wij dicp hebben betreurd, SEBALDUS 

JUSTINUS BRUGMANS. Dc jonge VAN DER BOON MESCH, rtelde dcszelfs 
lesfell op haren prijs; zijne zedigheid, zijne vlijt, aandacht en kunde 
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konden niet nalaten den leermeester te treIfen, die 11 em zijner vriend$ 
fchap waardig keurde, en aan deze betrekkillg dankte de leerling zijne 
wetcnfchappelijke vorming. Geen wonder dan oak, dat toen in 182 3 
de Hollanclfche Malltfchappij van Fraaije Kunflen en Weten[chappen de 
lofl'edc van l3RUG1I1flNS als eenc prijsvraag voorflelde, de leerling zich 
niet kon wedcrhouden naa1' dien prijs tc dingen. Niemand was meer 
dan hij in 1laat, den grooten man te waarderen en te fchetfen, nie .. 
nland had zijn anderwijs betel' op prijs weten te !tell en , niemands hart 
was mee!' van bewonder.lng doordron9:en en door dankbaarheid ont
vonkt. De prijs kon aan niemand. anders dan aan VAN DER nOON 

MESCH te bcurt va1Jcn, en werd hem toegckend. Deze ondcrfchdding 
was hem niet mindel' welkom, doch daardoor evcnwcl nict vreemd, 
daar hij op de Boogcfchool reeds dde 111a1en de ecr had mogcn onder~ 
vindcn dat z\jnc prijsverhandelingcll warcn bekroond gcwordcn, eenmaal 
bij de Hoogefi;hooI te Leyden, over den invlocd van het licht op de planten, 
een andcrmaa1 mcLle aldaar? over het verband tusfchen den innerlijken 
bouw en uircrlijkcn vorm der planten, en ecn derdc maal, aan de Uni~ 
vcrfitcit [c Utrecht, over den a,ard van het gcoxigeneerd zeezout<ZllUi'. 

In den jarc 18(10 werd VAN J)P:R l300N MESCH, lJa het fchrUven en 
vcrdcdigen Cl'l1cr Verhandeling over den granictHcen, tot Doctor in de 
NatuurJijke \\'ijsbegecrte, cn in het volgcnd jaar tot Doctor in de 
Gcnecskuncle bevorderd. Dezc laatfte wctcnfchap beocfende hij als 
berocp te LCJden, toen hem naauwclijks cell jaar later de vcreerendc, 
hoczccr 1l1ocijclijke taak opgedragen wcrd, am aan Lcydens Hooge
[chool ondcnvijs te gcvcn in de fcheikunde, zijncie de lcerfbel dier 
wetcnCchap door de afwezigheid van ons gelecrd en Hooggeacht medelid 
nz,INWlllt1H clcstijds onvcrvuld. lJij aanvaardde die taak op den 2.0 Oc. 
tobcr 1[322., doch vervulde dezelve Diet volkol11en een jaa~, in hetwelk 
echter invalt de bckrouning zijner lofrede op llRUGMANS, waarvan ik 
zoo even fprak. 
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Binnen het jaal', llaclat hij te Leyden tot het ol1clerwijs del' fcheiklll1~ 

de geroepen was, werd aan VAN DER BOON MESCH aan het Athenaeum 
alhier opgedragen de leer/toel del' Schcikunde en Natuurlijke Ge[chie~ 
denis, en hij aanvaardde dien met eene plegtige reLievoel'ing over den 
natuurbefchouwer als bevorderaar van zijn eigen voordcel en dat van 
anc1cren op den 20 September 1823, en alzoo juist elf l11aanden nadat 
11 ij z~ine rcdevoering tel' aanvaarding van zijn leeram bt te Leyden had 
O"cholldcn. Van het eerste oogenhlik van i"ust, hem in deze nicuwe b 

betrekking gegund, maakte hij gebruik tot hct doen cencI' rcize naal' 
Parys, om aldaar als in den hoofdzetel del' wetenfchnppen, voaral 
van dic, welke hct onderwcrp uitmaakten zijner geliefkoosde HudH!n? 
met de grootfle mannen kennis te maken: hetgcen hem niet alleen vol
komen gelukken magt, maar waarvandaan h~i ook de achting en vriend
fchap van cenen THl::'NARD, eenen VAUQUELIN, ecnen GAY LUSSi\C 

herwaarts overbragt. 
'Weinig tljd later door de Eerste KJas§e van dit Innitunt tot lid vcr~ 

koren, hebbcn wij allen mcer van nabij zijne diepe inzigtcn, zijne wijd. 
l1itgeHrektc ke:1l1isfc leeren bewonderen? zijnc zachtaardigc minzaam
heid, zijne wclligt a1 te vcr uitge!l:rekte zedigheid kunncn waarderen. 
VVij herinncren 011S nog allen, hoe hij op den 18 Decembcr 1829 in 
de zevcnde Openbare Vergaciering del' Eerste Klasee dc nagedachtenis 
vierde van Sir HUMPHRY DAVY, Geasfociecrde dier Klasfe, emen man 
van fchittercnde verdienfl:en, en even als ER UGl)1ANS dusdanig cencn 
lofredenaar waardig. 

13ehalve zijne lwndighec1cn muntte VAN DER nOON MEllCH uit in be .. 
reidvaardigheid. Niet aileen den gelecrden medearbcider verliest in hem 
(ie Eerfle Klassc, maar ook een Heeds gedienfHg medelid, altijd gcrcccl 
om de lastposten op zich te nemen. I-Jij was van wege die Klassc lid 
der Adminifl:rativc Kommisfie, in welke hocdanighcid hij door den 
Heer VOUTE is vervangen. In den voorleden jare was hij tot Algcmecn 
Voorzitter dezcr aanzien1.ijke V crgadering gekozen, en het is mij tc 
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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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