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heid en vermetele inbeelding kunnen worden teruggehouden; wanncer zij 
namelijk zich plaatfen in betrekking tot dat Woord, hetwelk, tegen allen 
men[chenroem waar[chuwend, ons in het waal'achiigfl:e aller belangen op 
die voor onzen menfcheIijken trots vernederende maar eeuwig onomfl:oote. 
lijke Waarheid onophoudel~ik wijst: De kennis is hier ten deek flechts, 
ja, zff vergaat! maar hetgeen blijft in den mensch kan alleen zijn : geloo/, 
hoop, en lie/de, deze drie! 

En thands, MUne· Heeren! overgaande tot het gedeelte O!1zer werk
zaamheden, hetwelkbij gewone gelegenheden zonder zulke uitgebl'eide 
vooraffpraak, als ik mij heden veroorloofd achtte, pleegt te worden aal1-
gevangen, heb ik U van de eigenlijke Iotgevallen onzer onder[cheidene 
Klasfen gedurencle dit heden zich beOuitend Inf1:ituutsjaal' weinig nieuwe 
bijzonderheden te melden, doch maar al te veel treurige te herinneren. 
Vooral naal' de betrekkelijke kortheid van dit jongf1:e Inf1:itlllltsjaar zijn 
de verliezen van dit Geleerde Lichaam talrijk geweest: zeven Leden, een 
Geasfocieerde, en een Correspondent. Die verliezen zijn bovendien veel
zins beduidend. 

Het zal niemand Uwer bevreemden, Mijne Heeren! dat ik de kOl'te vel'. 
melding dezel' ons door den dood ontvallene Medeleden laat voorafgaan 
van de herinnering aan den insgelijks in den. loop van dit Infl:ituutsjaar 
afgeaol'venen voonnaligen Befchermheer dezer Koninklijke Inf1:elling: den 
Graaf van Nasfau. Ik heb als Vool'zitter van de TweedeKlasfe aan dezc 
hooge nagedachtenis een naal' mijn gevoel verfchuldigd woord van rouw 
gewijd in eene Aan[praak, federt in het Tijd[chl'ift des Inf1:ituutsgepla~tst, 
en bij welke ik vertl'OllW de tolk del' gevoelens ook onzer ZusterklasCen 
te mogen zijn geweest. Uw Committe van Voorzitters en Secl'etarisfen 
is niet in gebreke gebleven op de COl11l11unicatie van dit overlijden van 
wege Koning WILLEM JI aan Z~ine Majef1:eit met gepasten eerbied de. ge. 
voelens onzer deelneming fchriftelijk aan te bieden. 
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De dood van Koning WILLEM FREDERIK werd binl1en weinige weken 
(het laatst van de maand ]anuarij dezes jaars) gevolgd door die van een 
Staatsdienaal', over wien, op gelijke wijze als het dezen zijnen doorluchti
gen Gebieder moest te beurt vall en , de oordeelvellingen in den laat
Hen tijd zijns levens nog al uitecn geloopen heb ben. Aan den Graaf v AN 

DEN BOSCH zaI intusfchen welniemand het zij bij zijn leven ofna zijnen dood 
in ernst een buitengemeen vernuft en groote bekwaamheden betwist hebben, 
of weI den lof van gewichtige dienf1:en, inzonderheid met betrekking tot de 
Nederlandfche Bezittingen in Oost-Indie, aan zijn Vaderland bewezen te 
hebben. Zijn leven en loopbaan zijn in de groote trekken te zeer be
kend, en de bijzondel'heden daarentegen van veel te grooten omvang, om 
in deze Zitting, waarbij eigenlijk aneen meer in het algemeen van de gele. 
dene verliezen del' Klasfen kennis genomen wordt, zelfs bij wege van 
overzicht te befchrijven. Geboren te Herwijnen in Gelderland aO. 1780, 

bereikte hij eenen ouderdom van vier en zestig jaren, in vele en velerlei 
openbare werkzaamheden en betrekkingen doorgebracht, die hem evenwel 
nooit belet hebben, bij de, ftudie voor zijne eigene vakken, ook die van 
de \Vijsbegeerte en andere verwante Wetenfchappen aan te houden. In 
1818 tot Correspondent, in J 838 tot Lid van het InfHtuut verkozen, be
hOOl'de hij bij die Afdeeling del' Eerf1:e Klas[e, welker zorg zich bepaal
delUk, onder andere vakken, over Landhuishoudkunde uitf1:rek~. Aldaar 
zoowel als· op ve1erlei wijze elders mag men te gemoet zien, dat hij 

tel' gelegener tijd naal' waarde in zijne betrekking tot de weten[chappelijke 
wereid zaI ge[chetst worden. 

Nog ondervond diezelfde KJasie een belangrijk verlies in het yak van 
Genees- en Heelkunde, door het affl:erven van den Gelld[chen Hoogleel'aar 
J. F. KLUYSKENS, op den Z4sten October 1843, in twee-enFzeventigjarigen 
ouderdom, een overlijden, drie maanien later (13 ]anLJarij dezes jaars) 
gevolgd door dat van Dr. c. G. ONTIJD in acht-en-zestigjarigen leeftijd; 
de eerstgenoemde dezer Geleerden, Lid des Inftituuts federt 1816, de 
tweede eel'st (ao, 1809) tot Correspondent benoemd, later (ao. 1832) tot 
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