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iu horn voorai den ontleedlumdige W VI'MIl,denm. Hoe zeer zijne 

kermis 7.ieh verder uilbreidde, :tal ik hie!' wol niet hehoeven lC 

ontvouwen; ik zoude u daartoe anderi':ins mogen verwijzen naat' 

z~jne lessen over de natuurkunde vall den mensch, welke hij ge
durende die reeks van jaren, dat hij hetHoogleeraarsambt he

kleedde, heeft voorgedragen, alsmede naa1' zijnH lessen over de 

plante111mnde, gednrendo den eersten tijc1 lla het overlijden van 

IlRUGMANS gehouden. De roem, elien wij oehter hij voorkeur aan 

SANJJlFORT wenschen toegekend te zien, is die van ontleedkun

dife.Waal' zoovele schitterencle hewijzen voorhallden zijn orn 

Iw:n een eervollen rang onder ele vaclerlandsehe outleedkunrli

gen toe te kennen, 1l10gen w~j de Hoogeschool gelukkig schatten, 

die zulk eenen mall schier CClli; halve eeuw onder Hoog~ 

I('ernl'en telcle. 
Aanschouwden wij in SANDIFORT het vau eenen geleerde, 

die in zijne wetensehappc!ijke loophaan slechts (;(~n doe! voor 

oogen had, die de rigling, vau den aauvang af ingeslagel1, on

;lfgehroken vervolgde: in dim leveusloop van JAN liOPS :zien wij 
ilaal'entegen eell voorheeld van de kracht, 'welke eene hijzondere 

llcigil1g des gecstes tot hepating vaH de levenshesteHlluing kan uitoe

I(~n~ll.' In den eersten lijd dat 1"01'8 te Haarlem lOt 

mnbt geroepeu was, sehouk hij zijne voor," 
kcur aan hotallisehe studicil en nasporingep; wddra werden deze 

:studicn hem zoo lief, dat hij het hesJuit opvatte om zich aan haar 

meer uitsluitend te wijden, zonder evenwcl zijlle roeping als evan

geliedienaar gehoel vaarwel te zeggeu. Zoo 'helangrijk hot moge 

zijn hij de levensbijzonderhedell te verwijlen van cen man, die, 

v~~rvuld van nomen godsdienstigen zin, de natuurkundigc sludien 

met het leeraarsamht vcr bond , en daarhij gade w shan hoe zijne 

hewonilering en liefde voor de natunr verhoogd werden door eel'hied 

VOOl' den Schepper; zoo aeht ik hot lliettemin pligt mij daarvan Ie 

onthouclen, wmmcer ik hedenk hoeveel ]Jewr zulks opgedragen is, 

aan hem, die door vertrouwden omgang ill het iuwelldige levell 

van KOPS mogt doordringen. Ecnc dankhare vcrmeldillg van het

['cen hiJ' voor de wet.enschappen en het vadcrlancl gewecst is, 
" 1 J' zij d(,rllahn de htl Ide j welke wij te (lczer plaatse (en aCltlngs-

waardigen grijsaard toehrengcn, die den lOden Januarij van di t 
jaar op 84jarigen leeft~jd onlsliep. 

Hoezeer hij reeds op jeugdigen leeft~jd de luuidlmndc ono.er 

zijne lievelingsstudien telde, mogen wij even weI hot tijdperl(, 

waarin hij zieh met mecl'derc krach tsinspanning daaraan wijdde, 

omstreeks z\jn 27"le jaar stellen. Reeds dadelijk maakte de too

passing cler krnidlml1cle op den lalldhouw het hoofclcloel zijner 

hotanische stUdit'!n nit. Men vindt in zijne hemocijiug VOOl' de 

outginning clel' cluingronden cell hewijs van den ~jvcr, waarmcde 

hij ,die nuttige tocpassing cler kruidkunde trachtte to hevonlcren. 

De vruehten van zijncn arheicl kunt gij leeren kennen nit het 

zorgvuldig rapport del' Commissie, welke in 1796 belloemd was 

om de Staten nm Noord-Hollaml over dit gewigtig ondcrwerp 

in te liehten; de clicT Commissie was het gevaJg van 

een aches, door I(()PS aun gcnoemde Staten ingccliend; en het 

Rapport, in tIVce deelen ill ele jaren 1797 en 1';98 het 

licht zag, wel'd door hem, a Is Secretaris dier Commissie opge

maakt. Hoe h~i hi.] voorldnrillg ill ge1ijken zin de plantenkullde 

})eoefencle, mogell in de Commissie van 

Landbonw, cIaoI' hem in 1805 geslicht, alsmede het Kabinct 

.vanLalldbouw kundi ge voorstcl te Amster~ 

dam tot stand gehragt, nog eelle verwijzing 

naarhet Magazijn yan lalldhouw, helwelk van 1804 tot 1814, 

door hem uitgegovcn werd, mogen voegeu tal stavillg ouzel' op

vatting van de l'igting in de studien van ROPS, Oill zjjne Kenais 

ten nnuevan den Inndliouw te doen strekken. Het zaJ. ons dan 

ook liie!. hevreernden, dat de a kademisr.;he l'cdevoering, 'he1 

aanvaarden van het Hoogleeraarsamht in de kruid- en landhuis~ 

hondkunde aan de Utrcchtsche Hoogeschool in 18] 6 door hem 
gehouden, van die rigting zijnerstudie'·dc uitdrnkking llloest 

Naast deze heoefening del' plantcHkunde ell op land-

houwell landhuishoudlmnrle, lllogen eehter arheid, die 

hepaald tot de hOlauisclw wcwnsdwp ])ctrekkiug heart, 

lliet voorhijzien. -- Daarvan hehoort hier vermeld tc worden 

zijne Iclol'u Data va , Vcrhandeling over ccne wanschapenhcid 

hlt)emen vnn Vaccinea Craeea, ill (le werkcn dee K.las~() 
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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 




