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gell deed opofferen tot hulp van anderen. Hij hield zijne geneeslnlilcliO'(! 
oefeni~gen bij to: aan z~in levemeind, en wendde die belangeloos aan t~e 
afkeerJl1g, van zlekten of leniging van fmart:" Bij deze hoedanicrhedcll 
voegde hij bevallige ,zeden, en was een kundig kenner, liefhebber e: voor .. 
!lander van kunst. Wat nog meer is, hij was een braaf en o'odsdien!l:iO' man. 

'Vien, Mijne Heeren, kan ik voegzamel' naast BENNET/:) plaatfen d~n Dr. 
4BRAHAM ~AN STIPRIAAN LUISClUS, federt dim U don Ma~rt 1309 Corres.,. 
ponden.!, fedcrt den II del). Mei 1819 Lid del" Eerf1:e Clasfe, den 2-den Mei 
1829, .111 den, ouderdo111 van ruim vijf-en-zestig jaren, te Delft over]edel1. 
'Vaa,l'dlge vnendcn, meer bevoegd dan ik tot het waarderen van zijne 
verdlcnf1:en aIs fcheikul1digcn en geneesheer? prezen dezelve in een levens .. 
berigt, "t welle ik mag vero.nderf1:ellen u bekend te zijn. (*) , 

De Eerfte Clasfe bezit onder hare verzamellng yap zijnJ;) hand de vol,. 
gende ftuk ken: 

KOl.'te fcheikundige befpiegelingen over de vermenging en de vereeniging 
del' hgcham:l1 in het algemeen en die der vloeiftoffen in het bijzonder. 

Verhandclmg over eencn door hem verbeterden Bathometer., 
Verhandeling over de zuivel'ing van bedorven water. 
Be[chrijving van, cen nieuwen po1ypus-afbil1der. ' 
Vel'handeling oyer d,e veranderingel1' yan (ommige ligchamcm in den 

feboot del' aarde. ' 
VAN 8TlPRIAANS kunde en vlijt aan Leidens Hoogefchool, verwierven 

h~.m den hoogf1:en trap van bevordel'ing; buiten- en inlandfche Maatfchap
plJen plaatften hem onder hare verdienftelijldte Leden; ,de plantaardiO'c 
zouten; het nut del' fcheikunde in het algemeen en derzelver invloed ~p 
de genecskunst in het bijzondel'; de l1atuur- en [cheikundige wetenfchappeJl 
van zes melk[ool'ten; de ool'zaken del' verrottin cr in plantaardicre en dier. 
lijke zelfftandigheden; en vele andere belal'grUke onderwerp/:)en, in het 
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,.. k d' U' dO'a"',iin opO'enomen hidden zijnen geoefenden geest en 
I.:;renees un tg 'W"b "'"..I '/:)' • 

1
" :0', pen bczig. Hij maakte de luchtzuiverende berookmgcn van GUI~, 

• V lJtl/:)C " 'IT" d b {i h r 
, 1\1 VEAU meer bekend en brUlll:haar ,J;I) V011 en e C ,ree ' 

,'TON OR l' d h" de 'I waarvan hiJ" ze1f het model vervaarc 19 e;1) wees ' 
ccnen zeepel er , ~ '. . 

. Id 1 ' 'n h"111 best gefchikt voorgekomen, Z00 tot zUlvermg va, n nllC e en aa," . . . . 
b
', d' t als tot werinO' van het bedcd; mel11g ecrlaUl'ler fierde e orven wa er ,/:) " ," 
zijnc kruin; overvloedige bewijzen van vcrtrouwen en acht111g ontvll1g hl) 

v
, zlJ'ne meciebul'crers en van's lands bef1:uur, meermalen werd hem cen 

an ,0 L d S h . /, d dien 
hooger leerftocl aangeboden dan die van , ector er c et,dtn e, . 
h~ te Delft vervulde; hij zag, zich geplaatst aan het hoofd van het 
geneeskundig toevoorzigt in Zuicl-Hollancl; -- maar:. wat voor het .Vade::'" 
land en de menschheid nog grooter waarde heeft , hlJ was een weIkd~dlg 

'.oeneesl1e~1' toegerust met a1 de hoedanighecien , welke zich vereemg
en 

moetel1, O~1 clien eeretitel waardiglijk tc bezitten: hij was een menfchen· 
vr~end in den cdelf1:en, en uitgebreidf1:cn zin des woords. Deze dellgcl, 
bij zoo diepe lUIl1c1e, zoo wijze voorzigtig~leid,~ en onbe.zwcken tromv, 
ye~wier£ hem de clankba:re liefde van allen, dIe hI) redele, hle1p of tl'oos:te, 
en "den ol1uitwischbaren roem, dien hij zijne verdienfl:e1ijke zonen nahe,~. 
. Val;l geheel anderen aard wordt de moeijelijke taak mij opgelegcl, wan
neer 1k voor u den naam uitfpreke van ADRIAAN FRANC;:OIS GOUDRIAAN, 

te Ameiclm den Lsteu Augustus 1768 geboren, federt 4 Mei 1808 Lid 
oe; eerf1:e Clasfe, den 2-den J unij dezes jaars overleden, wi en bij zjjn 
lev~n de getuigenis in openbaren.c1ruk gegevcn werd, (*) dat hij aan 
de l\itgebreidfte practi!che. kunde van den water{laat, den roem paarde,. 
"an een der eerf1:e ~heoreticJ van Europa in de hydraulifche wetenfchap .. 

pen te. wezen. ' 
. De Eerf1:e Classe bezit van hem de v61gende f1:ukken : 
Verhandeling getitel,d: Aanmerkingen aangaande het'doen van waarl1C" 

min .. 
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millgea omttent de !;yoogte van het water in de ondel'fcheiden riviertakken 
en zeeboezems; bevattendc tcvens de befchrijving van een. zeer eenvoudig 
werkwig, :door hetwelk de hoogte van het water, de ftreek en kracht 
des winds gedurendre nacht en dag zich zelve aanteckencn. 
. Verhande:1iHg over de Schutfiuizen, behelzende een ontwerp, om door 

'el:!mell reenvol1d5gen toeHel aan de Schutf111izen d.:! belangrijke eigenfchap 
ite gevetl, dat, hij de doorfchllttillg , het feh utwater voor een groot deel 
wedel' op ,den bovenboezem terug gevoerd worde. 

Vedlandeling bevattende aanmerkil1gen over het nemen.van proeven met 
modellen van werhuigen in het algemeen, en verf1ag van.de zoodanigen, 
a1s in het bijzonder genomen zjjn met een model. van den toefle1, door 
welkende fchutiTLlizen de be1angrijke eigenfchap !cmmen verkrijgen, dat ~ 
bij de doorfclmning, het fchutwater vooreen groot gedeeite wedel' op den 
bovenboczcm teruggevoerd wordt. . 

Verhande1inggetiteld: Onciel'zoek omU'ent het vel'eischte vermogen ~an 
zijdeTingfche afleidingen der rivieren. 

Verhandeling getiteld: Voorftel vaneen Spiraal Mikrometer. voor he;t 
meten van aff1:anden, kleine hoeken en zeerkleine voorwerpen. 

Hij begon op zijn achttiende jaar in deze ftad zijne waterbOllwkunLlige 
werkzaauihedel). Reeds in 1788 en 1789 befleedde hij zijne dienstaall 
hel: bedijken del' ScImrren van Hulst, Axel en Sas van Gendt; in 1.790 
aan de 'haven van het Nieuwe Diep; waal' zijn vh1dingrijk vernuft eene 
fchlltflllis deed bou wen, waanan de 1110dellenonze voornaumfle ftichtin
gen van natuur~ en waterbouwkunde venijken. 'IVa I795 werd hij helast 
Inet het opperbeftuur van al de waterbquwkundige werken in de 11oor· 
deliJke afdeeling der Marine, en k10m, Iangs telkens hooger trappen,) in 
1808 op tot aan het Algemeen Befluur van den Waterftaat, w.aadn hi} 
in :ISU werd gehandhaafd. Immel'S NAPDLEON,) wiens wiskundig genie 
G'()UDRIAANS ontwerp om AmJlerdam van versch water te voorzi~l1, 
ruI-, rijpe beproevingdo.or deskul1digen, en bij het mondelil1g ontvouwen 
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~oo zeel' waal'deerde, d~t hijhem nyee dagen later het Ridderbkruis van 
';l1et legiocn van· eel' toezond; moge hier den l'oem van 0nzen Landgenoot 
:£taven. Sedert IS 13 door ol1zen gecerbiedigd,~n Koning bc~.cstigd ~n al de 
'b . ll' "'aarin hiJ'. {lond tot bet RIJk, deelde hlJ den tIte1 van 'etre { {ll1gen, ,v<. ' • • 
Infpectettr-Generaal ')Ian den PPaterflaat en de hoogstgcwlgtlge werkzaam-
heden daaraan verknocht, met den Staatsraad J. BLANI~EN JAN~Z., tot dat 
deze, om zijne gevorderde jarcD en langdurige wcrkzame dlcnl1en, 111 het hatst 
van 1826 van dezelve ontheven, en uidluitend als Raadsman wcrd toegevoegd 

den Minister van Binncnland[che zaken. Na GOUDRIAANS dood bleef 
.aa11 . . .. 1 'd" b 
zij1ne plaats onvervuld, en zocht '8 K0111l1gs WIJS leI 111 ')Iter water OUW-
kundigen voor het Rijk, wat GOUD1UAAN alleel1 omvatte. Inderdaad 
Mljne Hecren ! 's mans roem is te groot voo~ deze gchoorzaa1. .Opent de 
.gedenkfchriften dcr Ecd1:e Clasfe, treedt III ~e ?oekverzamch.ng~n del' 
"-vis- natuur~ en waterbouwkunde; verplaatst U 111 onze knnstvelzame~ 
1ingen, in onze havens, in 011ze dokken, bij onzeguizen, aan onze 
l'ivieren, op onze f1randen;. en Iaat mij op GOUDRJAAN toepasfen wat 
den verbaasden befchouwer, als uit den mond van den bouwbeel' (*), 

1 C· ,r;' f 'in Londens verheven tempel tocga mt : trCu17ZJptCe. 

Lager dale mijn too11, ncderiger zij mijne red en ; kahn enili!, als 
.het graf, waarin het lijk van J0IIAN PIETER VAN CAPPELLE nederzonk. 
Sedert den gf1:en October 1816 Lid der Eerne Clasfe, elit jaar en meer~ 
malen haar Voorzitter, en fcdert den 12.d <;)n Maart 1818 Lid ook del' 
TweCdeAfdee1ing van het Koninklijk Nederlandfch Inf1ifluut,op Woensdag 
den 26!J;en dezer maand overleden. Breed is de lijst d~r ftukkcn welke 
,aan de bcidc Clasfen door hem zijn medegedeeld: Iaat mij U die oplezen. 

In de Eerfle Clasfe: 
,l!eneVoorlezing over de Automaten der Ouden. 

Eene 

(:*) ;CHB.rSTOl'I-t. WHREN, lla INICO JONES. 
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