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"cirkels in ,;eHjke deelen;" ceoe ander", H over de beitel1(ligJ](jd 

" del' midcklpunt-vliedende krachten, niettegenf1:aande veranderlijke rl1el~ 
"heckn ill de cycloidak beweging; .- de derelc, " Over het unclt,;r~ 
" {cheid tusfchen Spherifche en Paraboli!'che fpiegels voor Telescoo. 
" pen;" terwijl de door hem' aan de Klasfe ingezondcn vvaarnemingen 
uver de f1:amkn van den Barometer en Thermometel', zoo te Brus!i::I, 
als in '5 Gravwha,ge en te ]utphaar, van 182.9 tot r834· gedaan, van 
:djne ollvcrmoeidc werkzaamheid en zijncn ijver voor de wetenIChappc!, 

j.!ctuigden. 
Nog velc vruchten had de Klas/"e gehoopt daarvan te zullen plukken; 

dnch hij ontviel haal: op het onverwachts, den Ion Septcmber 1836. 

Een der oudlte Leden onzer Klasfe was de Heel' VAN DER BORCH, 

die op den ('on October van he, vorige jaar op zijn landgoed re //envoldt 

i:1 Ovcrijsjd overleed, De amand van zijn woonvcrblijf mag weI de 
oorzaak geweest zijn, dat hij, Yool'al in de laatHe jaren, maar zelden 
bij onze YCl'gaderingen tegenwoordig was. Nietremin gaf hij fh:(~ds 
blijken, dat, hoezeer dall ook afwezend, hij gaarne met de Klasfe me~ 
dewerkte, door haar de vruchten zijner llafporingen en zijner werkzaam
held meek te deelen. Zij ben'offen doorgaans den landbouw, en in het 

bijzonder het in ons vaderland in vele opzigten verwaarloosde vak van 
den Boomteelt, waarop VAN DEll.. BORCH zich hoofdzakelljk toeleide. Ver

fcheidene bijdragen lever de hij dienaangaande bij de Klasfe in, die, hOC4 

zeer dan oak am deze of geene redenen niee altijd in hare uitgegevene 
wcrken geplaatst, nogtans met belangfielling werden ontvangen en in 
de archiven bewaard bJ~ven. Zijne Verhandeling Over de Nederland
(c/u: !f/oudboomen were! in het 5° dee! der werken van de Klasfe op-

genomcn. 
Wic den Landbollw als zenuw van den Staat op niet mindere waardc 

ftelt ~ 

) 

Helt, dan Koopha,Jdcl cn zal aan, v AN DER HORCH, als dcs~ 

zelfs voorf1:ander tn bcfchcrmer? cene eerf1:e plaats inmimcn, 

Reeds ren jare 1806 lecrcic Hij in ccne doorwrochte VerlJandeiillg, 
bekroond bij de oudfte wctenkhappe1Uke MaatiChappij van ODS vader

land, "Hoe de Schotfchc i!lar gclchikt zlj, om in dorre :::andgrollden 
" van verfehillende ftreken des lands geplant tc ,,,orden en vfm:htbaar tc 

.' gedijen." en VAN DER BORCH had !'edert dien tijd het groot genoegen, zijnt: 
leering allcrwege met de gelukkifif1e uirkomflen te zien toepasfcn en na1evelJ. 

.t\ltijd werkzaam in het opfiJoren van middekn tef verbetering van den 
Landbou w, door eigel1 voorbec1d dam'in voorgaande, en die middelen, 
welke hij hcilzaam had .bevondcn, doendc kennen, hecft hij tot aan zij~ 

nen dood niet opgehoudCl1, het vaclerland ten dienst te Haan, en in me~ 
nige betrekking getoond, van hoC!ved waarde her is, dat mannen van 
hoogen rang en geboone en vermogen het voorbeeld gcvell van beode. 
nencle medewerking tot vol making , ook van zulke maatfchappelijke be. 
drijven, die menigeen bcneden zich rekent en met onverftandige minaclJ~ 
ting aanziet. 

Nog verlooI' de Klasfe in ADRIAAN PAETS VAN TROOSTWIJK een 
hoogstverdiel1Helijk medefid; cen man, die, hoezeer dan ook niet benaal
deJijk tot den geleerden ftand opgevoed, zich t(!Jell als Voortreffelijk' Na. 
tuur· en Scheikundige heeft doen kennen, en in zijnen tijd niet weinig 
medewerkte , om Ol1zen vaderlandfchen roem van grondige kennis in deze 
Wetenfchappen met luister ftaande te houden. 

Vol gens de eenparige gettligenis zijner nog levende tijdgenooten, en 
van hen, die hem meer bijzoncler hebben gekend, hetgeen eehter mijniet 
is te beurt gevallen, bezat hy uitfl:ekende kunde~ gepaard met eenen hel~ 
deren geest, en was hij, in het bijzonder in het vak zijner geliefkoosde 
ftudien, even vindingrijk in het llitdenken en vaardig in het uitvoeren 

van 
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