genomen, aJsmeJ.e versebillcllde bijdragcn Vall I.~id tot tijd in de
vcrgaderingen del' Klasse medegeclecld; en waarvan aaIlleekening 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 betrekking 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 Nederland en Belgic wide, behoorde sedert 181 G F'RAN(jOlS EGlDE VERBEECK, die van 1841 af den titel droeg van Supermunerair Geassockerde. Hij verholld met de mocitevolle loophaan van praktisch
Geneesheer tevens eencn wetenschappelijken werkkrillg als HoogJeeraar 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 hclreurden, dan zij, die met hem in wetens£happelijkc hetrekkil1g
stonden, en daardoor ill de gelegenheid gesleld warcn zijn heldel' oordoel te 1eeren schauen. Toen hij in de maand Novemher 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 welenschappen werkzaam te blijven. In dankbare herinnering verwijlen wi';
bij den afgcloopen werkkring van ieder hunner, daarhij hedenken 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-Nederlanc1sehe 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 7 dc Augustus
1848 zal als ecn dag van rouw in de geschiedenis del' natuurkundige 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 dCBken; 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

