
ring van Wetenschap of Kunst, werkzaam geweest is, - die VCl'allt" .. 

wool'ding is haa1' een heilige, een dierhare pligt. 
Als Koninklijke Instelling moge het Instituut zich krachtig ge· 

voelen in den steun en de hescherming van het geeerhiedigd 

Hoofd van den Staat, als Nationale Instelling ol1tleent het Instituut 

van die openhare rekenschap zijne zedelijke kracht. 

Bij de' overtmgll1g van het gewigt dier openhare handeling, 
besef ik maar al te zeer hoe weinig ik herekend hen voor de 

gewigtige taak, welke mij thans, als Voorzitter dezer Klasse, wacht. 
Die taak ._- iIz wist het, toen ik haa1' aanvaardde - is zwaar; cIoch 
het was niot de vl'ees vool' de moeite daaraan verhonden, welke 

mij deed weifelen, toen de vereerollde kens mijner lYleddeden mij 

riep tot de he trekking van Voorzittcl' del' Eerste Klasse. Neen! 

hel hewustz~jn dat ik, die eerst kortelings aan deze Instelling als 
l,id verbonden was, slechts eene bescheidene plaats in de rij van 

zoo vele uitslekende mannen mogt vragen, en het allerminst 
aanspraak konde maken om als hun Voorzitter op to treden, daL 

bewustzijn d.eed m\i noode hesluiten, deze betrekking te aan

vaarden. 
Slechts de overtuiging, dat ik lliet 1110gt weigeren waar pligt 

mij riep, was in staat mij die aarzeling te dot'll overwil1nen. 

Terwijl narnelijk hij het Hoglement is vastgesteld, dat de letrek
king van Voorzitter door een del' Leden a1hier woonachtig moet 

vervuld worden, was, door hijzolldere omstandighoden, de keus 

zoo heperkt geworden, dat ik teregt het verwijt had mogen vree
zen van aan rnijne verpligtillgen to kort te doen, indien ik rnij 

aan den opged1'agel1 last ol1ltrok. Dat de schroom, waarmede ik 

hier als voorganger del' Klasse optreed, door U allen regtmatig 
genoemd za1 worden, hiel'van mag ik mij veilig overluigd hou

den; maar eyenzcer durf iIz m~j vleijen, dat de overweging del' 

I'edenen, welke mij noopten die hetrekking te aanvaarden, hij U 
erne hillUke erkenning zal vinden, en dat die erkenning m~j eene 

welwillende beoordeeIing van Uwe zijde verzekert. 

Er is aan deze Vergadering eene hijzondel'heid verhollden, 

welke te gewigtig 'is, dan dnt ik haar uiet in de eel'ste plaats 

zonclevermeldell. Beiden, Voorzitter en Sccretaris, treden hicrvoor 
Iwt eerst in het openhaal' op, om rekenschap van het voorgeval

lene in de heide laatste jarell af te leggen. Hij, die, voor 

dertig jaren, hij d,e eersle openha1'e Vergadering, welke door het 

Instituut gelwuden werd, als Secrelaris vel'slag gar van de werk
zaarnheden del' Eersle Klasse, en telkenmale, wanneel' zij open

hare rekenschap harer handelingen afldde, in veertien achter

eenvolgende Vergaderingen dje taak vervulde, achue zich vo6r 

ruim twee jaren gedrollgen, van de hetrekking als Secretal'is af

stand te doen. Gij herinnert U, Geeerdc Hoorders! dat hij de 

laatstgehondene Open hare Vel'gadering het verslag del' wel'kzaam
heden va~ cle'Eer~te Klasse, door eenen t~jddijken Secretaris werd 
voorgedragen. Sedert het jaar 1845 werd dpze vervangen dool' 

den zoon van hem, wiens naam van den aanvang af, met de werk

zaamheden del' Eerste Klasse zoo hestendig verhonden is geweesl. 
Met het nedcrleggen zijIler hetrckking als Secretaris, was GERAIl-

DUS VROLIK er intusschen verre van aI', zijne he1angste1ling VOOl" 

de wel'kzaamhcdcn del' Klasse te verliezen, en met onvermoeidell 

~jver schenkt hij haar hij voorteluring ele olldersteuning van zjj

nen schral1del'en geest en veelomvattende kel1uis. 

Waarom mogten wij nieL hetzelfde voorl'egt ton opzigte van den 
Hooggeleel'den SWART genieten, die sedert het ,iaar 1838 de hetrekking 
als Voorzittel' vervulde. Toen hij, uu ruim een jaar geleden, aan zijne 

Medeleden de verzekering gal', dat hij die be trekking wenschte neeler 

te leggen, konden zij er noode toe hesluiten, dezen wensch - zoo zU 
meellden dezen wensel; - in te willigen. Doell toen de Vergadering 
vernam, dat het meer dan een wensch, dat het een onwrikhaar 

voornemen \vas, eerhiedigde zij de reden, in dankhare herinl1ering 

'17001' de vele diellsten, welke hij in dat achtjarig ;Hln het 

Instituut hewezen had.. Reeds toen gevoelde SWAnT ge-

zOl1dheid geschokt: rust naar ligchamll en rust Haal' den geest 

was het, wat hij als behoei'te tel' herstelling van die gezondheid 

erkende. Lang nog schoen hij zich met de hoop op herstcl Ie 

vleijen, lOen zijne hetrekkiugen en vriellden met wemnoed d(' 

steeds voortgaande sloopillg zijmw kraehwn opmel'lwm. dat. 
~) ·k 
.~ 
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hij ouhekommerd het oog sloot VOM het gevaar: integ-eudeel was 

het hem hehoefte, zich zoo naauwknlrig mogelijk to vergewissen 

omtrent hetgoen hij te hopen en te Vl'eezen had. Bij do gerillge 

stoornis zijncl' algemeene hevindiJlg, kon hij zich evenwcl het 

gevaar niet zoo dreigend voorstellen. 'Loo vonden ZijllC vricndcn 

hem, tot weinige dagen Vtl(Jf zijncll dood, steeds yunuld met ge-

dachten aan zijne studie, Oil plannen voor de toekomst. Hij olltsliep 

op den 12"cn lvlaart in negcll-cn-clertifljarigcn Ieeftijd. Dallevcl1 was 

voo!: een goc(l deel aan hN lustituut gew\jd, waan-an hij in 

183() tot Lid henoeIlld Was. van uahij gelni{_;e is gewecst, 

hoc SW,lllT Hoch , nod) 

Waa!' hij de helangml Htll doze 

Hoch :wrgeu dl1chtte, 

moel1(le to ku IIHOll he-

zal hem gaarne daarvooi' do rcgtmaligc huldc coehren--

gen. F,enc del' hij ais Lid 

HlH verschillendc Connnissien en de vcnllo!ding 

del' die Yau hem ill het Tijdschrift yan her Insliluul 

opgonomen, zouden slochls ecne 

zaarnhodcll go1'on. En LOch zuu 

reoks yan 

op zich HaD!, aan U doen tlJal1S echter 

aawlacht niot hczig hOlldell: aUeea "i. an 

cHkele dier tel' 

Het U<;I.HU'eoCCl van oenen ArlCsiaalJSchell put 

de hoo{iistad mot 

Modelid dcr 

op han1' 

dadig ondorsteullll. 

den en 

le voorZHJJI, door !tet 

Heor A. ,AN , het eersL 

vers!ag hicrvau door horn de naauw-

lettende :lorg, ,yaarmede hij die zoo als ook de 

waarnemingen omtrent de tempol'atuurs-hopaiil!g op yerschillende 

(liepten, door hem vol'zameld, oud.er meer audere hijzomlerheden 

hot hewijs geven van deH wetenschappciijken zin, waarmede 

hij dczen al'heid volgdo. 

Erne geheel verschillende rigting vall werkzaamhedcn er

keuncu wii claar, waal' hij ded nam aan de Commissie, lll-

gesldd om eenige vall J{wa ontvangene Tjandoe-sOOl'Wll schei

kundig te ondorzoeken on met E:x:tract van Opium, nit gewooll 

Opium vel'vaardigd, to vergelijkeu; welk onclorzoek door de Hooge 

Regering van de Klassc gevraagcl was, in het helang van '5 Rijks 

Opium-verpaehting op J a1)(1. Met onvermoeidcl1 iJvcr hecft hij 

dit helal1grijk onderwerp onclerzocht, en in echt wetollschappelij-

ken geest hearheid. 

Niet mindel' verdienstelijk heeft llij zich gemaakt aIs Lid dt'r 

Commissie, lvelke het al dan niet wel1schelijkc en lluttige van 

het gehruik del' heenderen ~ gdei, a Is voodsel \001' den mellsch, 

op last del' Regm'ing had LC ollderzoeken. De reoks VUll proevcn 

op dioron, 'wolke tot heslissing van ait ondervverp in het 
gesteld werden en die hij Inet do moostc zorg , hezit .. 

ten cell onmiskellhaar wetollSchappolijk l)clang, hcbhcn tot 

uitkomSlen geleid, welko voor do hennlvvoording dozer vraag, die 

o III 

hct 

heh, die 

ken 

met olknllder 

gestOl'vonc to 

Hoorders! is 

aandoenlijh. 

ge\Viglige zijdcll Jwoft, vele 

hem van zijne 

md hem in yertrouwelijk 

C{~HO tref((?udc ])oleokenis. 

als sehonllllakkers 

deu af· 
M 

WILL.EM MiVlO]'; ~WAnT werd dell G!"" Dccelilher I i'O'7 Ie AiiI--

st{'I'(lam gcborml. TIij den aamallg ziJllel' s!Hflii;n hij zich 
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met bijzondere ingellomenheid toe op de mathimlatiscbe wetell" 

schappel1, hoewel hij zich aanvankelijk de bestemming als genees

kundige verkozen had. Gedurende zijne Akademische loop

haan wist h\i zich reeds te doen onderscheiden door de beant

woording der Prijsvraag over de Sta:chiometrie, voor het jaar 

1827 aan de Leydsche Hoogeschool ni tgeschreven. Het antwoord 

hierop door SWAll'r ingezollden, verwierf in die mate de goed

keuring derBeoordeelaars, dat het indel'daad scheen gelijk ge. 

steld te worden met een tweede op deze Pr~jsvraag ingekomen 
ul1twoord. » Beide stnkken," dus leest men iude heoordeeling, 

» hebben zoo vele verdienstel1, dat, wanneel' de eene of de andere 

Verhandcling aIleen ontvangell ware, daaraan zonder twijfel de 

Medaille zoude toegekend zijn." Nu moest SWAB'!' voor zijnen 

mededinger wijken, (lien hij, volgens de uitspraak del' Beoordee
bars, door grondige en scherpzinllige hehalldeling van het ou

derwerp overtrof; 11l.aar h~j wi en hij aehtcrgcstdd \Verd, omdat 

zijne.ontwikkelil1tj' niet zoo hevattelijk, niet zoo (Illiddijk ge

keurd werd. Op de uitlloodigillg del' facultcit, manktc hij cven .. 
weI zijnen naam als Schrijvcr van de ingezolldene Verhandeling 
hekend, en ontviug <!aaron het IolfeliJ'ke oClui o'enis . 

[ ," b • 

. ~og voor dat hij de Doctorale waardigheid in de natuurlijke 
wlJsbegeerte verkregen had, wenl hij door zijn' leenneesler, 

H. C. VAN DER BOON MESCH, aangezocht, hij diens ongesteldheid, 

de lessen in de Scheikunde aan lwt A thcnaeum Illustre te ,11/1'
stertialll, op zich te nemell. Zoo wcrd hem als van lieverlede 

de weg voor de toekomst aangewezell, en zag hij zich gcdron

gcn, de studie del' Scheikunde op den voorgl'olld tc pbatsen. 

ToC'n in Junij 1831 de verdienstelijke VAN DER BOON MESCH aau 

het Athenaeum door den dood ontrukt \verd, toonde SWART zich 

bereid, door tijdelijkc opvatting van de taak zijns leermeeslers, 

z~~ucn medestudenlen het gemis aan scheikundig onderwijs naar 

zl.Jl1e besle vermogclis tc vergocdcn. Uric volle jaren vediepen 

er sedert den dood yall v AK DEll nOON MESCH, eel' de leerstoel der 

Scheikunde wedel' vervuld werd. In (lien tusschentijd ontving 

(Ie Hoogleeraar in de Wis-, Natuur- en Sterrckunde, ell Bespie

'l'dend!' VVij'ihn!l()Cl't('; rtf! Heer J. P. )(, YOUTE ,or Zijll verzoek 

eervol ontslag uit de genoemde hetrekkiug, en weed, voJgcns 

Raadsheslnit del' Stedelijke B,egering, he! onderwijs in de Schei-· 

kunde, Natunrkunde, Meetkunde en Sterrekunde in eenel1 post 

verccnigd. 

Welk een' bedroevenden inclruk ditbesluit del' Regering Inoes! 

maken, zal rnen te levelldiger besefien, wal1ueer men daarhij 1e

€lenkt, dat, vol gens de geruchten, deslijds in omloop, de aandacht 

del' Curatoren van het Athenaeum, tel' vervuUing van het Hoog

leeraarsamht in de Scheikunde, aanvankelijkgevestigd was op 

cen' man, die toen reeds eellen foemvollen naam verworven had, 

en (lien w~j sedert onder de grooLste Scheikundigen van oIlze 

ceuw hebben lecrentcllen. Die vereenigillg van zoo' vele uitgehreide 

vakkeu van onderwijs in cen Hoogleeraarsamht, ,tHidat men daar-' 

voor l10g kortelings twee Hoogleeral'enwerkzaam gezien had, is aIs 

eene del' donkere hladzijden in de Geschiedenis van het Athenaeum 

te heschouwen. Het was de zcgcpraal van hot bezuinigingsstelsel 

op de wetenschap. Die111asL te tOl'schell, zau reuzonluachlen gnvor

derd hehheu; en wanneel' men hm moet betreuren, dat SWART zich 

getroostte ,hem op zich te nemen, moge een deel dcr schuld op 

dengene terugkomcn, die ceuo zoo zware verpligting op .zich 

nam: het groolstc deel del' schuld moet aan diegellcngeweten 

worden, die op znik ,eene wijze de wetenschap hehhen "o1'kort, 

en de onLwikkeling van een' geleenle moedwillig hehhen vor

dI'nkt, welke, .ondcr andere ol1lstandigheden, zijnen uitstekenden 

aanleg ollgetwijfeld krachtiger en heerlijkcr zon ontwikkeld heh-

ben. Want rIit zullon allen getnigcn, die SWART van nabij gekelld 

hcbben: cen dergelijkc dwallg 1110est verderfelijk voor zijncn geest 

werken. In gelled eigenaarcligc rigting vervolgde hij voetvoor 

voet cell ondcrwerp, waarop zijnc stndie zich vestigde. Hierdool' 

miste hij weI cens dicn ruimen en gemakkelijken hlik, welke ons 

"ergnnt het gehecl tc OJl1vatten, zonder tot in bijzonderheden doo;' 

te dringen. VOOi' hom was de kcnnis del' hijzonderlleden eene 

hehoefte, en met streng mathcmatisciw consequentie \viido hij 

"an den eenen term tot den andercn o\,crgaall. \Nie zonde or 

nan twijfe1ell, dnt ficze aaulcg hem juiSl von!" iWl (Jildcnvi,is \lil" 

ncmend g()schiln maakte? 'ld«~r, Ond()f ewden) OIwitHndiglwdclJ 



ZOil ZlJ hem voortreflclijk te sLade gekomen zijn; en wij hehhen 

het dus duhhd to hctreuren, dat het hern niet vergund was, hij 
ceneH rusLigen gang van studie, de wetenschap tc h('ocienen. 

Vall dien rustigen gang derstudic, vinden wij in WILLElVI WENC

REllAClI cell hellijdenswaardig voorhcclcl. Het is op dien geleerde, 

door wiens <lood de Ecrsle Klassc een hare1' werkzaamste en 

uitstekcndsw ,Leden vedoar, dat ik thans voor (!erlige oogenhlit

ken uwc w;ndaoht wensch te hepalell. 

hij het langdurig lijden Yall SWAR'I' zijn \edies reeds 
rUllnen voorzien, de rnarc van den dood van WENCKEllACH ver-

IlIetten!c vriewlen als door cell' plotselillt;ell slag. WjlNC1U~-

JJACII, wien nog voor korlc dagen zoo kraehtig, zoo volijverig, 

zoo hezicid door lust yoor zlJne gezien had-· 

dell, W1':~'Cl\EllACH was vl'ienden, was del' wewllschap 

otltrukl! zoade dal het Jl1JJ vergund ware als 

voor II te die, in 
Ik (lone zuiyerc overecnSlemmillb 

Doell de 

vall 'Vaal' j k het woord lot U \ ocr, hcrillJlcrt 

yoored ophct 

)vij l reeds en 

jnislc trckkcn een~ lcvenssch'l~lS yau helll gcgcvcu IS, zal ik 

hier wat WENCKE 

BACH 

ken, die llij aan lwt Institu!1L hcwczen 

De eerSl(, In stu(liiin ,·oor-

iecrn ~cester, den Itcctor 'van 

"lUll! F. nOSSE. Bat deu !Jver ;,vaarrncde de 

Ictlcren door hem heodi:lHl werdcn, rel'ds van dCli aaanmg at' met 

(lene hijzolldere heslu-

deerde, Waarloe door NIEUvVE:'lllUlS went, 

itl antwoerd hi" de vraag, 

gchruik van d.en Baromeler tot hel 

ooglHCl-/; (icr hooglcUJctiuEClJ, 

rccd~ ;1an als \,\~HarlH']lItlr op een Id 
Vvij ll'efrell hem 11icl' 

del' physisdw 

I 

wewuschappen, en ZlCll hem onvermoeid op dien weg steeds 

voorttreden tot het einde van zijnc Ievenshaan. Zoo nam hij, Inede 

oll1streeks denzelfden tijd, met warm en ijver deel aande geluids" 

procven, welke door MOLL en v AN llEEK, op de heic1e tusschel1 

Naarden en Amersfool't, genomen werdell. 

Op nvce.en-twintigjarigen leeftijd werd hij aan de De1ft

sehe Militaire School voor genie, artillerie en zeevaartknnde 

aangestcld, en was eenige jarel1 lawr, in 1828, hij veranc1erde in

rigting, aan de Mililaire Akademie te Breda werkzaam, welke 

betrekking hij slechts korten tijd hekleedde, daar hij hier reeds 

in 1830 in zijne werkzaamheclen geschors!; werd. In het vol

gende zeojarig ambtcloos doorgebragte tijdvak, hetgeen vool' 

dell ijverigcn man met regt zoo ontmoedigend mogt geacht wor

den, greep hij de studie del' lVleteorologie, waaraan hij zich reeds 

zoo vrocg gew~jd had, met kraehtigen geest aan. Die arb~id ver

dient met regt herdacht 1e worden, als cen voorheeld. van dien 

onverlfioeidcn , V'laal'door onze landge

nooten zic!!, ten allen tijde wislen Ie doen ondersehcid.cn. Zijn 

Imam sluit zich aan din van zoo vde uitstokcnde rnan-

ncn, ,vdlw Nl~dcrhnd 

pen heef'l le 

Door 

vande 

maar het \YilS hem 

del' wetenschap-

waarncmingen ten llutte te maken: ook de \ToeGcr verzanwlde 

waarl1emingen 'werden doot' hem zoodallig dat zij zich 

aan het tcgcl1wo()l'(lige slandpunl del' weteuschap aanslotcu. -I)c 

herleidillg en verhcteri Ilg del' reeks vall H'oegefc 

hoc moeijdijk en die Ilrbcid wezcn mObl, werd door 

hem met sinlen vlijt yoortgezcLHet ruime en veeJomvattellde 

ovel'zigt, waardoor hij op die wijze de del' Meteoro" 

logie verrijkt heefl, v!~rzekert hem ten allen tijde cenen ui lsLe·· 

kenden naam (JudeI' onze vaderlandsdw llleteoro]ogen. 

Hoe hij zidl bij voortduring aall de 

geJegen \iggCII - diwrvall kUllH('H (ie ni 




