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TWAAL'FDE ALGEMEENE VERGADERING.

Scheikunae, Gerieeskunde en' NatuurIijke Gefchiedenis,' Werd~lJij

De' 'nieuwe Pharmacopea Batava, de zorg voor eene verbeterde
Veeartfenijkunde hier te lande'11let,velelWde~enuttige werken, en
in,ftellingen, ingevoerd, voorgezetell;geh1tndbaafd: of verheterddoor
~aUGMANS, maken zijnen roe~ olltlerfelijk.Waar vinde men den
Geleerden '" welke met die kunde in zljn vak, die, algem~ene
Iiehagelijkheid, ionemendheid en·fmaak vereenigde? Waar vindc
men, den Hoogleeraar, voor wiens leerftoel de overige Hoogleel'aren zich vergaderden, roemden in dit, hun gegeven yoorregt ,en
voor wien de oudfte- '\tan dezen ,bij het fcheiden der bijeenkomfren ,als, hoogst voldaan leerling, in dankbare aanfpraak., namens
de met hem onderwezen HoogIeeraren., openlijke erkeritelijkhe!d
l>et.uigde? Zie daar eene eenvo·udige't maar krachtige lofCpraak voor
. den man, wiens atom, bekende bekwaamheden, en grootmoedige
inborstzullen ,erkend en vereer~ worden, zoo lang men aan de
verdienften van eenen BOERHAVE en cAMP~a, met welken laatfte
\3RUGMANS misfcbien"de meeste 'overeenkomst had, baldc zal bewijzen. Hij overleed op
st.tl:en Julij dezc$ jaars, in den
ouderdom vanflechts' 56 jaren.
,
.. Een dergelijk verlies, al~, Leydens Hooge Scbool, oDdei~ging de
Doorluchtige School dezer Stad't b"ij hee affl:erven van den zeer
geachten Hoogleeraar in 'de Heel- en Ontleedkunde, ANbRK~S
nONN, mede Lidder Eerfte Klasfe dezer inftelling. Alom geeerd
'wegens' kunde, braafheid, edelaardigheid en godsyrucht, wa~ hij
bemind 'bij de, zijnen; geliefd door "ftad· en, landgenooten, getgemd bij vreemden. Deelnetnende in alles, wac, in verband kon
worden gebragt met. zijne roeping, wat ftrekte toe de verttdeling,'
of vcrfiering daarvan, was hij werkzaam lid· en be!hlUrder van
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, ve-

door diepe kennis, blijkbaar in ui[gege~en werkenengrondige
lesfen, fteeds a'b Geleerde', \vijd
zijd,
nooge waarde ge.
'bouden. De alom beroemde Krnidtuin van Leyden, door bern
zoo nicnemend verrijkt' en verfraaid, 'het'Overkostbaar Kabinet
van vergelijkende Ontleedkunde' en Nattlllrlijke Gefcbiedenis,.
door hem verzarneld en behouden, waar in hij alswoonde; wanr,
in fmaak en kenni. mecen door hem huisvesteden, fpreken meer
tot zijnen lof,dan de. me est uitgewerkte lofrede doen zou~
Niet miilder getuigen terzijner eere de weIgekozene middelen ter
verzorging cler Gezondheid van zieke, en gekwedle verdedigers
Intnner vanndels. De dankbaarheid der gewonde Hanoveranen te
Ley~enin 1794, en hoven al die _van, bijha aIle Volkercn in,
i8I5, in bet, met twintig duizend gekwetften opgepropte, Brusie'!, waar ,alles met vastheid, Otde en menschIievendheid, ond'el,'
zrjn opzigt, als Infpectenr·Generaal· bij den Geneeslmndigen dienst;
werd gepleegd, en de verwonderenswaardige opmerldng, dac ,gedurende twinti?;, jaren, onder toelichting' van BRUGMANS, geen,e
befmettelijke koortfen of aartll:ekende' ziekten' onze Hospita1en, geltjk dikwijIs die van andere' vol ken ,bebben aangetast, -zijnmet
zijne uitftekende verhandeling oyer die onderwerp, de edilfie 'freenen ,aan zijne glor;i:ekroon.
Ookvoor onze infleUing \Vas BRUGMANS nurtig en (chit[e-i
rend. Tot'. ge;migen tlrekken' zijne 'gewigdge voorlezingen iIi
de EerRe KJasfe. Iedet roeme, als een mees.eerftuk der be. '
Itwaarnheid van BitVG1\UNS,' zijne Verb1tndeUng over de beweging
der Visfchen en derzelv~r tlitademing, in, het eer11e' deel det'
Gedenkfchriften van de Eerfre Klasfe dezer' infrelling geplaat~t:.
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. vel~ .' maatfehappij~nen inrigt'ingen tot redding, verIich'ting en
befchaving van natuu'rgenooten. Hij was onvermoeid in het n~. {poren van de moeijelijkfl:e, waarnemingen "zoekende fteeds en
beleven~e de leer, die' hij openlijk in gefeh~ifGen aan het Heht
bragt, dat de wetenfchappen eikander onderling de hand moeten
bieden ,en vriendfehappelijk zamen werken, om, zonderhinde~
vooreene ~enige, het gemeen doe1 te bereiken van nut. en genoegen voor· allen. Hij was, vanziJne' eedle jeugd t()~inzijnen
'hoogen ouderdonl,onvermoeid bezig met het' fchrijven van vele
puttige werken, met gedurige raadgeving~n" voorre.hritten. en
lesfen. Hij was in zijn vakineestal de, vraagbaak van allen. Hij
behandelde de Ontleed- en Heelkunde met oordeel en voorzigtigheid. Hij was een groot Inlnnaar .der zoo gezeg,de Beeldende
'Kuntlen. 'Hij wees bij aHe gelegen~eid aan liee verbarid der
, 7eekenkundemet' de overige kun.fl:en en wetenfchappen, en poog..
de alles 'terug ee brengen tot, en af te leiden van ,die eenvou-digheid det natuar,' waarover hij· zoo uitnemend verbandeid beefr;
a~s overw'aardig de verwondedng der' Ontleedkundigen, de ria... ,
'volging der Heelrileesters en de godsdienfl:ige vereering van allen••
Ook onze infielling heeft vanzijnen ijvet en werkzaambeid
vele blijken, en ziJne gefebonken verzameling van Grasplanten,
als mede van eene collectie van Oost-Indi[~he gewasfen op Liquor,
zullen zoo weI, als in het gemeen zijl'le hooge en alOlDbekende
.verdienften, en bet nutdat nij gefl:icbt heeft,., zijnennaam in aant3enken en zegening doen blijven. Hijoverleed den Sden Septemper 1818; in 'den' ouderdom van' tacbdg jaren.
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, .Heeft de Eerfl:e l{lasfe. drie zoo hoogstwaardige Leden verI oren ,
de 'Tweede . is deswege inbaargeheelgelukkig gefpaard gebleyen. De Derde verloor lnher lali.tstdes voorleden jaars het Lid
l .. B. LESBROUSS~R'l' ,Hoogleeratt~ ,in de Rbecorica aan bet Athenaeum
te13rusf~l, en Lidder Akttdemie vanWetenfchappen en Letteren
aldaar. Geboren .in'deomrneflreken van Beauvais in Pikard~e,
werd hij nu onnrent veertig jaren geleden naar de NederIaf;lden
geroepen, eerst :lIs Hoogleeraar te Gend, . n~derhand te BrusfeJ.
Hij was bemind bij'zijne veelvuldige Leerlingen, ook als Huis~
vader, Echtgenoot en vriend geliefd. Zij, die ih de gelegenheid
geweest zijn, zijne verdienfl:en van nader' bij, dan dit InfiitllUt ge'Yeest is, te kennen, getliigen van zijne uitmuncende hoe.danigheden.
Treffender verHes, leed de Derde .Klasfe in H!RMAN BOSSCHA,
. Rector der Latijnfehe Seholen, Hoogleeraar in de Gefehiedenis.
fen'der midden
en hitere Eeuwen, met die des Vaderlands alhier.
".
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Deze fI:~d, har~ Dooduchtige en Latijnfehe Scholen zijn nog diep
in rouwe.· Hij overleed nu onlangs op den 'lzden dezer maand
lnden ouderdom ,van 64 jaren. Hij was een der getrollwfl:e s
kundigfl:e en werkzaamfl:e Leden vanhet Inl1ituut, en de Klasfe
verliest in he~ een harer beste fl;eunfeis en fi.eraden. Ais Latljnsch
Dich'ter is zijn verlies onherfl:elbaar. Van deze bekwaamheid gaf
bereids in 17 S6 de Mufa Daventriaca van hem, destijds Reetpt
te. Deventer, bewijs. Kracbtiger werd dit gefl:aafd, wanneer hij,.
als Ho·ogleeraar te Hal'derwij'It" mee een uitftekend gedicht den
Vrede van Amicus plegdbdg . vierde •. Van Har.derwijknaar Grorllil;lgen ,gero.ep~n, verkoos,hij kort daarna' voor zijn Profesforaat
-aldaar, het beftuur der iatijnfche Scholen in de~e fiad,.. en handhaaf..·
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