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geld papier, tot opfchrift dragel1de dezelfde fpreuk ,of hetzelfde kenne. 
lUk teeken, waardoor de Verhandeling, waartoe het behoort, onder .. 
fcheiden is. . 

De uitwijzing del' prijzen zal plegtig aangekondigd worden in de 

Openbare Vergadering des jaars 1825. Zij zal v:oorts algemeen gemaakt 
worden in de l3innenq en Duitenlandfche Tijdfchriften, waarin deze 
Uirfchrijving geplaatst Of vermeld\vordt. 

De bduoondc V crhandelingen bIUven het eigendom del' Eerltc Rlasfe 
yan het Koninklljk - NederIahdfche Inf1:ituut van Wetenfcliappen, Letter. 
kunde, en Schoo'1e Kunlteni Het zal den Schryver of Sehrljvers llict 
vrUltaan, hiervan op eenigerhande wijzc door deil dl'uk gcbruik te Illa~ 
ken, ten zij de KlasCe daartoe hare toeftcmming geve. 

De niet bekroonde flukken zullcn, op hegeerte derinzenderen, te\Tens 
met de beiloten naambriefjCl1s aan zoodanig per[oon of adres te :ug ge. 

zonden worden; als zij zullen verkiezert" mits dit, zonder eenige kos. 
ten del' KJasfe, binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres 
opg~ge\Ten worde ; doeh zai her verzoekom .teruggayemoeten verzeld 
gaan Van behoorli)( bewijs van regt op het fiuk. 

IngevaIle gcene tcruggave van eell niet bekroond ltuk vcrlangd mogt 
worden, of de cvengemelde vereisehten daar niet bij waren in aeht ge. 

nomen, zal men de be,Doten naambriefjens ongcopend verbrandell, en 
de Hukkel1 zelve bevvarcn. om te dicnen, als bcvonden zal worden te 
behooren. 

In naam del' Eerfl:e Klasfc vnornd. 

G. V R 0 L I K, 
Stkretaris. 

Vervolgens betrad de Heer G. MOLL het Sprcckgef'oelte ~ en drocg 
vaor de navolgende 

RE-

REDEVOERING 

o V E It 

J. H. V A N S WIN DEN. 

Zoo even werden wij, door den Voorzitter dezer Klasfe, opmerkzaam 
kt O.P (Ie fmartelijke verliezen, welke zij federt hare laat1l:e open~ 

gemaa I' , . If t 
bare Vergadering beeft geleden. Doc hook zonder deze lermnel'111g, IS We 19 
heden niemand onzer dit Gebonw binnengetredell, zonder te bedenken, 
dat wij het achtbaar gelaat van Hem, aan w~el: de Wetenfeh~ppen, h~t 
Vaderland en dit lnfl:ituut zoo vele vcrphgtlng hebben , met meer In 

011S midden zullen aanfcbouwen. Met regt verwacht Gijlieden dan ook 

1 dOe heden ocroepen is, om tot U het woord te voeren, dat van lem, I to , 

hij fpreken zal van dat eerwaardig Medelid, wiens verf~I1C1den, [ehoon 
in eenen gevorderden ouderdom, nog een zwaar verlIes mag geacht 

d varl I~Iem wiens leven, geheel del' Wetenfcbap en het Vader· wor en;, o. 0 

land gew\id, den nationalen wem bij vreemden en mlanders krachtdadlg 
l1ccft gehandhaafd. 

Ik zal dan pogen, Geaehte Toehool'ders, een ruw tafcreel op tc 
1 (Y n van de wctenfchappelijke verdicnfl:en van Uwen eerfl:en Voor .. 
lanoe Id' ., , 1 f 
zittcr, JE.,\N HENRI VAN SWINDEN. De verme mg val: ZlJl1 0 zou-
de zeker cene waardige taak voor een' meer el'val'en Sprek:~ .:leb~en 
opgelevcrd, . Niemand is gewis meer overtuigd van de moelJehJkhcld, 

om 
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om volkomcn regt te doell aan zijne vel'dienf1:en, doch :tan den anderen 

kant kan o?k niemand meer doordrongen zUn, dan ik, van het gevocl 
der eCl1vouchge grootheid van den Man, wiens gemis wij noO' lang zul-
len betreurel1. b 

'Y crgeeft het dan aan den leerling, indien de bewustheid zijner zwakke 
krach~~n hem niet te rug heett gehouden, om aan de l1agedacbtenis 
van zlJnen bcroemden Leermeester eene aerinO'e docI I l"k I Id 

b b, 1 lane IJ"e III e 
toe te brengen. en 1100rt IDet toegel1endheid zijne kunftc:Iooze voordragt. 

Het is cene l1lcrkwaal'digc bijzonderheid in de Lettcrkundige ('u£;] .~_ 
d' r L -''-JCll" ~.D1S van (It and, dat, federt NEWTON'S hervorming dcl' Natuurkunde, 
~lJna altoos ccn groot en voortrc1f'elijk man, in dit vak, gebloeid heeft 
111 ons Vaderlalld, zoodat wij, van dien tiJ'd af aa~ op f 
b ' eene ona ge-

rokene reeks van uitrnul1tende Natllurkundigcn kUl1l1en hogen, die on. 
zen roem hebben bcvordcrd en uitgebreid. 

Het was immers 's GRA VESANDE, die het eerst, op het vaste land van 
Europa, de leer van NEWTON in de gchoorzalen deed doordringcl1 (1). 

De Leydfche Hoogefchool was het middelpul1t, waaruit zich die leer 
naar andere befcllaafde Landen vcrfpreidde, en alom de fielfds Van 
CAR TESIUS deed verhannell. 

Naast 's GRAVESANDE, ontllloeten wij MUSSCIIENBROEK, die aile 
de declen del' Natuurkunde naauwkeurio- doorzoel'ende 11"a'I' d 

b. , ", 001' eenen 
fchat van waarnemingen en proeven verrijkte, en door zijne Icsfcn vool' 
elk toegankelijk maakte. 

Nog grooter nut fiichtte welligt LULOFS, die de zelc1;'ame !!ave bezat 
om ,z~~l1el1 l'~jkdol~ va,I: kennis toc te pasfen op zulke ond~rwerpen: 
waalblJ de Maatfc!lapPIJ een meer dadelUk en onmiddellijk bela!)" hceft 
en di: misfchien nog gl'ootere dienf1:el1, dan zijne trcfftlUke Voor~angers: 
Ian dlt Land IlCeft bewezen ('2), 

De vierde ill die edele rij is VAN SWINDEN. Bij heeft hct loffe. 

lijk 
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lijk erfdeel zijner Voorgangers met fchatten verrijkt, en 
meerderd aan de nakomelingfchap overgcgeven. 

Gelijk '5 GRAVESANDE, vcrfpreidde hij de weten{ehap door lluttige 

leerboeken en grolldige lesfen. Misichien met meer volharding, en zc, 

ker met fijl1er oordeel, dan l\IUSSCHENBROEK, bleef h~j eene reeks 
van jaren, een uitlDuntend waarnemcl' van de mcrkwaardigC1:i! Natum'~ 
verfchijnfels. En in bewezcn dienlten aan de Regering ell aan het 
Vaderland, beho,eft hij voor LULOFS , zijnen voortreffclijkel1 Leermce,tcl"? 
niet ollder te doen. Eindelijk het mogt hem gebeuren. aan vrecmden 
op hunnen eigenen bodem, de trcffclij!dl:e blijkcn tc gc\'cn van zijn vet .. 

nu ft, geleerdheid, en onder zoo vele bcroemde manl1en met luister te 

lchittercn. 
Die uitmuntende geestvermogens, die wij il). hltere jaren, en tot a:w 

zijn einde toe bewonderden, ontwikkelden zich reeds vroeg in v!;,~ 

SWINDEN (3). 
Den ouderdom van 13 of I4 jaren bereikt hebbcnde ~ beIJaagden hem 

die boeken her meest, welke over Aardl'ijks- en Wiskunde handelel1. 
Hij !chepte bchagen in het zamenf1:ellcn van werktlligen, het ontleden 
en wedel' in elkander zetten van horologien, en gaf alle blijken van. 
Vlll n'n'Cl1 o-eest l1el'k O'ebcu[cn en vaardibO'e leel'zaamheid. co b" b ~ 

Na ecnigcn t\id op cene fchool in den Haag te hebben doorgehragt, ge .. 

noot hij het huisfclijk onderwUs van een kundig Vader, Mr. PHILIPPE VAN 

:;WINDEN , Advokaat VOOl' den H~ve vanIIolland. Onder diens geleide, en dat 

van zekcren GLASS IUS ,oefende hij zich in de Latijnfche en Franfche 1'alen, 
en andere kuncligheden ,die hcm den weg tot 1100ger il:l1dien zouden ope~ 
ncn (4). JEAN JACQUES DLASSIERE, met lof door wiskundi,e werkcn 
bekend, gaf hem drie jal"cn lang onderwijs in de beginfeJcn del" Wis
en ~terrekunde. Maar fpoeclig fl:redi.le de vlugge jongeling zijnen mees .. 
ter op zijde, ela noodzaakte dezen, hoe wei te vergeefs, alle krachtcn 
in te fpannen, om t:ijncll Leerling bij te !louden (5). 

II In 
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In 1763, hezocht hij cleLGijdfche Hoogefchool' . , 
volgens de beo'certe ZiJ'11'S l' '. ,met o.ogmerkom zlcb 

b vae eIS In de l"pO'ten t C .' , .• 
SWINDEN was 1 ft' l' "flO' e oekenen, Doeh VAN 

. le (Ill( om In een ande~ I,' 
dan weI de lesCen woar r :1" ,va { lilt te mnnten. tJij llam 

" ,(tIe (001 de Profesfo '.' ' , 
gegeven, doch tc <yeliJ'k ulaa!'te h" b '! ltn Il1 de regten w1erden 

b "IJ o,e l'm { van I 1 ,. 
HoooJeeraren w II ' b let 0l1ccrW11S van die 

10 ,e {e wctenfcllappen d' '"'" ' 
behandelden GeluHiO' '1 I" ' Ie meCI 111 zunen [maak vielen, 

• '\ '" VOllc ll) te Leijdell de b 
gen HENNER T die" 1 ' , n el'ocmden wiskundi. 

'. ,. ZIC 1 toen aldaar als bijzo d'" " , 
Deze was jllist de Jecrmeester d' " fi n el Ondel'Wl]%er OphlCld. 
k . Ie lJl aat was om 

olunklijken We'Y te g'el'l' J ,. VAN SWINDEN op den 
, b e (Hm, waal" langs I'd T 

tot wezenliik oTondi,)c 1 0' I' • nell.111 e Natuurkunde aiken 
" - b <:l (e[,DIs (an geraken, Spoe.jj(j' , ,1 • 

rC11lIaal- en intelyraal- .• 1.,' 1:'" ' ,., WelCI nu de dlrrcA 
. . I'> le,.C11ll1g )~) de hand g ," , 
fend. Het heugt mij den taChtl"'" " cnomen? en vlt]tJg, b,eoe· 
1 " ' , . dallgen HENNEl'T J I ' 
cvendlgheld te l1ebball h' 1 ' ,met (Ie . 10m e12en 

,. c; 001 en verlaJen welke f! .' " u 

SWINDEN gemaah had 1"11 ,nelle Vordcrll1gcn VAN 

b 
• .~ VAN SWINDEN fpra!' nir I 

are erkcl1tenis van I'E',' d.' " • nmcr c an met d~nk-
1 NNERT, len Ill] gewoon \Va.s. d 

mannen te noemen. ' ten man . cr 

Dit zoo nuttig onderwljs dllurde echter fl I": . 
HENNERT naal' Utrecht wierd b Cc Jts v,er rnaanden, Wen 
d " eroepen. (6) I"etoeft d' 

estlJds aan de Leijdfche.,H r. hI' . .J . tan van zakcn 
. oogelc 00 was zoodal1!O' I 'I 

gCj;ll onderwijs indc W' I' 1 .' 1'>' cat e1' 11) let gcheel 
IS {One e , door Booo-le . . 

vent (7). Van toen af aan ,., elaren, wlerd gege-
'was VAN SWINDEN Zi'1 ! 

gen, in dat vak aan zich . 1 ' ,11e yen ere vorckriu-
, ze ven aIleen verphgt I' . 

\ reeds annmerkcliik \Varon bl'l' " .. , ' en (at dczelve to en 
• • \os" ,t lJIt ZI'I1 Dlsfert ' 

Rll1gskracht, na het'ver'le'in'el' I' .1' .. " aUe over de Aantl'ck· 
1
1-' l "::, 1 \al1 we Ke lw 111 1766 I 
,-uctor 111 de 'Wijsbeoeertc ..... f .. " ?, , (en gl'aad Vim 

, b vel WH:r , liU cen v"rbl"C fl 
Jarl:lJ nan de i\kademic. fit .' ! I C l) van echts drie 

.. . e" aama_ esfen vveIh~ 1 .. '. d' 
b:,Wofillcie O'etuio't van .. " J~J III len korten tijd 

,. " .~, I'> z\jne ovel'gl'OOle vliit. 
b"II'llve r. J 'd'f' .. 

c" ZIJ(lC • Llrl I de ColleYiccl1 die I" 1 
IJc \\ij,.,bcgecl'te zijndc in 1 '76 ~"" <r in, ,J~J ec lter, eens ,CandiJaat if} 

, !:> , ::;C h..cl het varcn, hOOl'dc hlj de 1es1cll 

vall 
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vant.utOFs en· van ALI,AMAND, over de Wijsbcgeerteen Natuurkun .. 
ad? vall BERNARD ALBINUS, over de Anatomic "van BERNARD SIEG· 

FRIED ALllINUS, over de Physiologie, de Dotanie bij VAN ROYEN, 

maar boven allen, behaagdcn hem de lesfen in de Seheikunde van 

GA.OBlUS, wiens uitmnntende trant van onderwijzell hij ten fierkflen 

bcwondel'de. Bij heeCt naderhand dikwijls bl!tuigd, dat indien hij zelf 
in de kumt van onderwijzcn was gcflaagd, hlj dit grootendeels 
aan het voorbeeld van CAUllIUS was vcrfchuldigd. Doell boven 
alle .. deze opcnbare!!l!esfen genoat hij het onCchatbaar voordeel van 
in z~incl1 moederlijken oom, Mr. PIERRE TOLOSAN (8), een' vricl1d ell 

lcermcestci' aan te trcffen, Deze uitmuntendc man, die zich te Leijden, 
geheel aan de beoefening der W'ijsgel)eerte en Letteren wijdde, beminde 
VAN SWINDEN als zijncn zoon, en fch.epte behagen, in devoortreff'e
lijke vcrmoge11s van zijnen Neef, door dagelijkfche lcsf~n te ontwikke .• 
len. Bier was het, dat de fmaak van VAN SWINDEN voor oude en 
niemve Letterkunde, befchaafd en gcleid werd. lIier was bet, dat zijn 
aanlcg tot wijsgcerig onderzoek, verltandig werd beltllurd, en tot nutte 
voorwcrpen ge leid. Ilier volmaakte hij zich in de ken11is del' Franfche 
Taal, waarin llU zich, reeds in het ouderlijk huis, had geoefcnd, en 
wa:1rin zijne buitengewone bedrevenheid hem naderhand zoo meni(j'maal 

'" is te fiade gekomen. 

In latere dagen, beldaagde hij zich menigmaal, toen de beoefening del' 
Tceken!mnde verzuimd te hebbell. Menigmaal had hij gelegenheid om 

het gemis te gcvoclen van eene klll1St, zoo noodzakelijk voal' allen, die 
hunne denkbeelden aan anderel1 !11oeten mededeClen. Hlj zorgdc dan 
oak. 'dat zijn te vroeg gellorvcn zoon en klcinzoonin het tcekenen ge
oefcnd werden, en niet zclden hadden deze de gelegcnheid ,. om hunnell 
Vader en Grootvader ,in dit opzigt van veel dienst te zijn. 

De roem zijncl' bekwaamhcden, van zijne fchranderhcid en wel'kzaam-
H ll. llCic;\, 
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heid, deed hem reeds, toen in den jeugdigen leeftijd van twintig jaren , 

waardig keuren, 0111 een Akademifchen leerftocl tc vervullen. De 

Raadpenfionaris VAN BLEISWYK, die zeIt' blijken had gegeven van aan .. 

leg en bekwaamheid in de Wiskunde, bcwerkte, toen BRUG:\IANS de 

Vader, van Francker naar Groningen vertrok, dat VAN SWINDEN in 

deszelfs plaats went geroepcn, om de Wijsbegecl'te en de Natuurkundc 
te ondel'wijzcn (9). 

Hier bevond zich TIU VAN SWIND.EN geheel op zijl1(:; plaats. Nu 

kon hlj zich eeniglijk en aIleen aan zijne gelieti1i ocfeningcn overge~ 
ven, en zijnen reeds rUken voorraad van kundigheden verl11ccrdercn, 

tot dien {chat van geleerdheid en kennis, waardoor hij gewis hoven de 

meesten zijner tijdgenooten heerlijk hecft uitgeblunkcn. 

Niet zelden ondervindt men, dat jongelingen, na eerst de grootfte 

verwachting van zich te hcbbcn docn kocsteren, p!ot[Clillg in hunne 

vaart blijven Hill1:aan, geene verderc vorderingen makcn, vooral wa11-

neer zij eenmaal een' fiand in de mrwt[chappij verkregen hebben, en 

cindelijk van lieverlede in nietigheid wegzinkcn. Niet zoo de wakkere 

VAN SWINDEN. Hlj wist dat Akademictijd, hoe weI befteed ,flechts 

de voorbereiding is tot aanhoudende fiudicn. Hij was overtuigd, dat 

niemal1d hopen moet, in de Natuurkunde wezcnlljk uit te munten, 

zonder tevens cen goed Wiskundige te zijn. 

Wij hebbell gczien dat de inrigtingen, te Leyden, to en tel' tijd, niet 

van dien aard waren, dat Wiskundigen 'er een volledig onderrigt kon

den bekomen. Hij helloot dus, te Franeker, zich met de borst op de ' 

Wisknncle toe te leggen, en deed dit met een ijvcr, die fchicr on

ll1atig mag genoemd worden, dcwijl zijne gezondheid dreigde, door de

zeJve onclermUnd te worden (10). De fmaak va or de beoefcning van dt; 

Schriften van EULER, had hij waarfchijnlijk door de lesfen van HENNER T 

verluegen, hij voegde cr de mecst beroemde Schrijvers vall dien tijd bU, 

doch 
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doch vooTal be.J1:cedde hij zijne men aan de beoefening van een def 
fchoo.t1fte werken, die immcr zijn ge[chrevcn. Ik mcen de Principilb 
'Ya/1 NEWTON, die hij [chier nimmer uit de hand lag. 

Van deze zijne Wiskundige oefeningen vindel1 wij blijken in een zij

ncr eerfte fchriften. Hij leverde namelijk, bij de Haarlemfche Maar. 

fchappij een nieuw bewijs in van het beroemd voorf1:el van NEWTON, 

onder den naam van het binomium bekend, hetwelk dan ook in de 

wcrken dier Maatfchappij is gedrukt. 
Doch niet enke1 eigen roem. maar vooral de vorderingen van zijne 

talrijke Ieerlingen bedoelende, begon hij, reeds in het eerfl:e jaar, na het 

aanvaarden van zijn ambt, fiellingen uit te geven over allerlei onder

werpen van Wijsbegeerte en Natuurkunde, die hU vervolgens door zijne 

lcerlingen openlijk deed verdedigen. Deze Cogitationes de'variis Phi
i%phiae Capitibus, dragen blijken vall de overgroote kennis, to en 

reeds door hem verkregen, en wijzen te gelijk aan, den gang, wclken 

zijne l1:udien hielden. Wijsbegeerte, Wis- ~n Natuurkunde gaan hierbij 

hand aan hand, en bieden elkandcr hulp, en vooral blijkt er uit, hoe 

diep hij in den geest van NEWTON, dien hij boven allcs vereerde, was 

ingedrongen. 
Terwijl hij dus zijne eigene kundigheden gefiadig door aanhoudende 

ocfening vermeerderde, en deze1ven aan talrijke leerlingen mededeelde , ver

wierf hij door eigene onderzoekingcn, in vele deelcn del' Natuurkun· 

de, door geheel Europa den roem van een der naauwkeurigfte en 

fchranderfl:e waarnemers van zijnen tijd te zijn. Vooral heeft hij 

zich bczig gehouden met die waarncmingen, welke de afwijking der mag

neetnaald ~ het noorderlicht, en de metereologil: betl'effen. Het navor .. 

fcben der geheimzinnige wetten van Clectrifcbe kEchten hield toen de 

aandacht bezig van vele Natuurkundigcll, door FRANKLIN op dit fpoor 

gebragt. Is el' tus[chen deze, en die krachten, welke de rigting van de 

magneetnaald wijzigen, eenig verband, of bcfiaan beiden onafhankelijk. 
il3 QD 
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varielkandel'.? Arm het op!osfen deter vl'aag bcff:eedde VAN S\VINDJl!N, 

01' wi en reeds tocn het Vaderland roem droeg, alle zijnc krachten ,en 

tallooze proefnemingcn wicrdcn of uitgcdacht of herhaald. Een gcdcelte 
van het huis, hetwclk hij bcwool1dc, bleef tot deze proeven afgezon. 
derd. In den tuin, buitcll den invloed van het ijzel' del' gcbouwcn, 

was dcnlagncctiJaald geplaatst. wiens afv'vijldl1gerl, gedul'ende ticn ja~ 
ten ~ elk imr, werderi Waal'gcllomcn. Zes jaren lang, wel'd ook de baro

meter en thcnnometer, elk lIul' van deli dag, opgeteckend, en VCl'vo]gCl1S 

vijf malendaags. Een ,bUzonder vertFek, ill hcthovenHe gedcclrc van 
het huis, die11de,' om hetNool'dcrlicht waal' te ncmen. Zijne vi'icnden; 
leel'lingeh (Ii), hllisgenQoten, ja zelfs eene dienstbode vervino'en hem 
.. ,. ~ ~ b , 

1ll . z~111e afwezlgheld. En dus werd door een enkel man reeds roen, 
dat geene vcrdgt, waartoc zicll ,in onze dagel1, in Fl'ankrijk , in Duitsch. 

land en in Engeland, vele wuarnc!'1Cl'S' vereenigel1', welke, door vel'c1ee
ling van het werk, ten ulttocr brcllgcn ,hctgecn zij oordcelen, dat voor 
eerj c11ke1 pel'foon op den'dunroi1mbgeIijkis. 

Van die wa:ll'lJcmiHgen" door hem nwt zoo veel vJ~;t in het wcrkgc .. 
field, deelde hlj de uitkomfhm fom~Uds aail het publiek mde door 

1 
. , 

ver 1andelmgen, gcplaatst in de fchriften van de beroemdl1e rVlaatfchap-
pijctl van Europa. IVlcn vindt dezclven in die van de Akadcmic van 
Parijs, in de Philofophical Tninsactiol1S, in die van de Akadcmicl1. van 
Turin, van Berlijn, vah Brusfd en van Petersburg. Sommigcn plaatfJ:e 
hi} in het Journal de Phyfique, 'of het JOl1rnal des Savans. I~n eene 
uitgefl:rekte briefwisfding, dic hU onderhicld Illet Gclecrden van bijna 
aUe NatiCn, verllll'Cidde wljd en z~id den roem zijner iChrandcl heid ell 

geleerdheid. hulk een'e briefwisfeUng on:1erhicld hij ouder andel'cn met 
CHARLES BONNET, SPALLANZANI, COTTE, lmRTIIOLoN DE S. LA

ZARE, THOURET, SL\[NEllIER., DE SAUSSURE, JAN ALBERT EULER, 
WILCKE. in lateren tijd met L.'\ld\NDE, met DELA~;lJRE, LA PLACE, 

:DALBO en antleren. 

De 
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Den fil'engen wi11ter van l'n6 befchreef hU in ecn afzonder}ijk ,~erk~ 
gelUk hU in een ander de metcrcologifche waarnemingcn mC{iedeelde " 
van I n I tot 1778" te FranckeI' gedaan. In deze bricfwisCeling e11 
het opi1ellcl1 del' meeste werkcn, door hem te Praneker ui:tgegeven. 
kW:.l1l1 hcm vooral zijnc grondige kennis dcr Franfche taol te pas. Zij~ 

ne Verhancicling, over de vergclijkingder Thermomctersbefchouwt 
men buitCI1 'shinds als een Idasiick Huk over deze Horre. Nogoniungs 
ondel'vond ik, ten mijnen kc'ste, hoczeer deze wcrken v~n VAN SWIN~ 

DEN elders gcacht worden en bekendzijn. Bij gelegenhcid v,ui een~ 
waarneming van den vdorbecldcloos lagcn bUl'omctcrfl:and, van Decem,. 

bel' ISU, bragt mij de duitfche Natmlrkul1dige GIU.lERT, onder het: 
oog, dat bij dcze gelegcnheic1 de fchriftcn van VAN SWINDEN haddcll 
behoorcn nagcllagen te worden, en ,hijol1t1ccnt vCl'volgens nit d~zen 
r~iken [chat, eene menigte waarnemingen, die. over het bcdoeldc onder'!' 
wcrp hct helderlte licht verfpreidcn (12.). 

ven gcwigtig, als zUne Schriftell over Metercologifche ondcl'wel'pen, 

zijn die" welke de magnectkracht behandelen. Ncrgens vindt men em 
groote!' aantal proeven over deze kraeht> dan in de uitmuntende Latijllo 

fehe \7 erhandeling? door hcm daarover uitgegevcn. Bet isecn bijzoll
dcr kenmerk van de ~chriften van Vl\N SWINDEN, clat hij nimmcl' .aan .. 
ving, eenig onderwel'p te behulldelen ,zonder hctzcIve eerst van alle 
kanten bcfchollWd, en er alles over gelczen te hcbbcn, wat hij c1' van 
Yin den kon, Daarom z~jl1 alle zijl1e Schriften met eene grondigheid 
opgdTeld, die doorgaans niets te wen(chcn overi;!; laat. flU houdr zich 
!liet .re vl'cde, met elikel ltd punt, waarovcr hij fprccl;t ,01' re lleldcren, hij 
gccft meestal de ge!('~hiedenis del' mecnln{oen en ontdckkingcn, in c1iezelfck 
zan\;.. van ,den aanvang af aan gdaatL On:> was er wclligt geen Natnur
IHlndige in Europa meer dan hU bekcnd mel allcs, wat de bchundtJilJg 
der i\fagneten, dcrzcJ\'cr wapcning, verHcrking, her vcrvaardigen Vim 

Kunst -magl1etcn, het Urijken van Naalden enz. bctrof. De Verhanuce 
lin~ 



Hngen en Lesfen, door hem over die ondel'werpengehouden, bevatttm 

altijd eene menigte zaken, die ingecne boeken gevonden worden, en 

die telkens dedcn bejammeren, dat zulke uitgewerkte fiuldcen 
niet door de. Drukpers bewaard bJeven. Toen, in 1715, de Ko
ninklUke Akademie del' Wetenfchappen, te Parijs, eene Prijsvraag uit
fchreef, ovel' de beste wijze ., om de declinatie. naalden te vervaardigen, 
op te hangen. en zich te verzekcren, dat dezelven in den magnetifchen 
meridiaan zich bcvindcn, en de wetten der dagelijkfche veranderin
gen in de 'dcclinatie op te geven, was er misfchien geen NatuurkundiQ 
ge, betel' dan hij in fraat, om de vraag or tc losfcn. De dubbele prijs 
wierd dan ook, in het volgende jaar, tusfchen hem en den beroemdcl1 
COULOMB, verdeelcl, en de Akaclemisten, die zijn antwoord beoordeclden, 
zeggen, dat het fiuk van VAN SWINDEN zulk een' fchat van waarne
mingen,op verichillende pla~tfen van Holland, bevat, als waarvan de ge
fchiedenis del' wetenfchap ilechts zeldzame voorbeeld en oplevert (13). 

Men zoudc hier nog kUl1nen b~jvoegen, dat welligt in geen ander wel'k 
de historic van het behandelde onderwerp met meer juistheid en ge .. 
leerdheid wordt uiteengezet (14). Het fiuk van COULOMB is minder 
rijk aan waarnemingen, doch bet 'bevat het beginfcl, hetwelk nader. 
Jumd meer volmaakt, de zoogenoemde balance It torJion heeft opgeleverd. 
VAN SWINDEN had in de door hem voorgeflagene naald, meer geIet, om 
het zwaal'te. punt del' na.ald met het ma:gnetisch middeJpunt te doen 
overeeni1emmen. COULOllIB had meel' acbt gegeven op de beweegbaar
heid der ll\aald. Jammer dat de naald door VAN S\VIXDEN voorgel1agen, 
nimmer cIders is beproefd (IS). 

Omtrent dienzelfden tUd, fchreef de Beijcrfche Akademie eene Prijs' 
vraag uit, over de o\rereenkomst tusfchen Electriciteit en Magnetism us . 
Kort v66r dat de fillkken op die vl'aag moesten inkomel1, yond h~j de 
opgave daarvan in een Tijdfc h rift , want in December moesten de antwoor": 
(len te Mllllchen .lijn, en, in October, vernam VAN SWINDEN de Vraag. De 

eee 
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't';';nige van alle de Profesforen te Franeker hicld hU, gedttrcnde cen ge· 
dcelte van her jaar, wekdijks eene publieke les, in welke dan een of 

andcr belangrUk punt der, Natuurkunde werdbeha'ndcld, bij voorbccU 
de leer del' gasfoorten, waarop de proevel1 van PRIESTLEY tocn ter tijd 

de aandacht vcs,tigden. Dns had hij, juist toen helD de Beijerfche 
Prijsvraag bckendwerd, over de overeenkomst van Electriciteit en Mag-. 
llCtisrrJllS in pubJieke le8fell gehandcld. Spcredig werden nu deze lcsfen 
in den vorm eener Verhandeling. overgebragt, welke dan ook de gouc1en 
1l1cdaille wegdroeg, en nadcrhand, benevens nog eenigc andere f!:ukkel1 
over hetzelfdc onderwerp., door hem in de meer algemeen bekende Fran-
1'che Taal is uitgegeven. Het befluit, hetwelk VAN SWINDEN uit eigene 
proeven en waarneming:en trc\,t, is, dat er in den toenma/igcn /laat 
der 'WetClljchap fecne goede redenen waren, om eene analogie tus[cben 
elcctriciteit en magnetismus te veronderfl:ellen, dat, zoo verre men 
loan zien I,on, de elec triciteit geene uitwerking heeft op de afwij/(ing, 
hdling, aantrekking en mecledecling van kracllten van den magncet. 
En in dit ben nit had hij volkomt.:l1 regt. Toen waren e1' geelle grondeu 
voorhaJ;c!cl1, om" zulk eene overeenkomst te onderi1ellell, doch nader
hand, tocn VOL TA ens een liieuw micldel tel' opwekking der electrici. 
teit had doen kcnnen, en vooral na de fchitterende villding van 
OERSTEDT, beeft men wcl degelUk den invloe,i del' electriciteit op de 
ver1ch~infelen van het mitgnetismus ondervondcn. Ondertusfchen is mis~ 
fchien niemand nader dan VAN SWINDEN bij de ontdekking dezer were 
king geweest, indien hij flechts in eene reeks van pr()even over dat 
onderwerp, met den R usfifehcn Prins GALLITZIN en zijn' broeder en 
vriend. den Raadsheer Mr. J. p, VAN SWINDEN, genomen, bedacht ge· 
wee~t ware. om de electrifche ontladinbO' niet door maarowr de mao' .. , 0 

neetnaald te laten gaan. Er zijn verfcheidene proeven in het werk, 
waarvan ik nu fpreke , in welken eene dunne glaspJaat, tusfchen de l1aald 
en den electrifchen geleider gelegd, VAN SWINDEN ontwijfelbaar reeds 

I tOfn 
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toen tot belangrijke ert onverwachtte uitkomfl:en Mude geleid heb .. 
ben (16). 

Vl'oegCl'e Natllurkundigen, MUSSCHENBROEK, KRAFFT, AEPINUS 

en anderen, hadden geleerd dat de magneet het ijzer il:erker aantrekt, 

'dan cen' andcren magneet. VAN SWINDEN toonde duidelijk het tegen .. 

,deel, en verrijkte daardoor aanmerkelijk onze kenhis van de eigenfchap .. 

ipen Vall dell zeiHl:een (17). 
Ik zonde niet eindigen, indien ik aIle debijzonderheden wilde opnoe

men, die VAN SWINDEN omtrent .hetmagnetismtlSheeft opgemerkt 
en aan den dag gebhlgt. De verzameling zijner waa1'l1cmingen blijft 

nog altoos eene rijke br6h, waaruit elk, welke deze il:offe bebandelt, 

onophondelijk moet putten. Zoo ontleende de fchrandere Geneesheer 

HALLE uit dezelve bclangrijke daadzaken, welke hem tot nieuwe be. 

fchollwingen over de declinatic van de naald konden leiden (18). lk ge

.loof l1iet teveel te zeggen, indien ik inhet algemeen beweer, dat wlj 

het . voornaamHe en gewigtigll:e, lJetwelk wij van de dageJijkfche veran

dering in dl.! afwljking van de naald weten, grootendeels verfchuldigd 

zijn aan den ijver en aan de fchrandcrheid van VAN S'1VlNlJEN en van 
wILclm(I9)' En wij kunnell een' beroemden Franschen Schrijver val) on .. 

biHijkheid niet vl'lj pleiten, wanlleer hij zegt, .. dat wlj deze kenrtis eel'lig.. 
lijk en alleen aan CASSINI IV. te danken hebben (1210). De waarnernin

gen tochvan CASSINI loopen flechts over acllt jaren ell wcerden; eeni'ge wei.· 

nige reizen 's daags gedaan; terwijl die van VAN· §WI1i<DEN een tii}dperk 

van J 3 jal'en bevatten, gedurende 10 vall welkc11', de dediIladc leder 

till!" van dell dag werd waargenomen. Daatenbovcn gaf GASSIN! z0ll 
wcrl,jc eer'st in 1791 in het licht, toen men reeds lang de pcriocie del' 

dag.elijkrche veranderingen uit de waa1'l1cmingen van l' AN ' S'WINDEN 
kencie,. 

Omtrent den tijd, waarin de Verhandelingen ov'er de 0VCl'eei1k€1!flst 

van ,elcctriciteit (m magnctismus iJI. het lieht ver[cneMn ,maalne de 
let); 

leer, welke MESMER onder· den nnam van Dierlijk MaglletiSt11tlS' VerkOl1i" 

digde, vecl geruchts. V,\N SWIND.EN behandelde deze (toE in cen bij. 

zonderfluk; onder i die Vel'handelhlgen uitgegeven. Hij befchouwde 

tQ,\:!l1' reeds, l10g v66r dat de beroemde Franiche Kommisfie .hun bekcnd 

rapport hadden ljitgebragt, 11et dierlUk magnetism us als eene hersfen .. , 

iChim, .en, ia latere jaren, heeft hij niet gcaarzeld, openHjk te betuigen,. 

dat zijpe overtuiging daam111trent onveranderd was gebleve1l. 
Wanne.er meu, d.e schrlften van VAN SWJNDEN aandacbtig leest, ver~ 

wondert'. men zich tel kens over zijne voort1,effelijke inzigten, aangaande 

vele nafporingen i.n de Natuurkunde. Deze z~ine il1zigtcn, door anderen 

later 'ter bane gebragt, hcbbel1 dikwijls uitmuntcnd aan het oogtnerl;: 

beantwoord. Zoo was hi} reeds vl'oeg van gedachten, dat, om het ge .. 
wigt van cen gegeven ,lwbieken inhoud waters te bepalen, men zi.ch van 

cenen cilinder, en. niet, gelijk tot hiertoe gedaan was, van een' taarliHg 

moest bedienen. SHUCKBURGH en LEFEVRE GINEAU hebhen beiden, 

op verfcllillende tijden, zich met het best.e gevolg van de aanwijzing van 

VAN SWINDEN bediend (21). 
Nog onlangs opperde FLAUGERGUES de meening, dat de druHing del' 

lncht op den bol van den thermometer het kwik in dezelvc, hooger dan 

behoort, moet doen rijzen, en dar deze rijzing merkbaar zoude worden ~ 
wanneer de therm.ometer .. buis geo.pend werd. lk ben nog niet overtuigd 

dat dit gevoelen gegrond zij, doch zeker is het, dat VAN SWINDEN het .. 

zelve reeds in het jaar 1770 heeft geuit. (2ll) 
Het tafereel van voorbeeldelooze werkzaamheid to en VAN SWINDE~, te 

Fl'aneker woonde ,is l10g 11iet voltooid. Nog andere beJangrijke zaken hie1-

den zijne aandacht bezig. Zoo fchepte hij een bijzonder behagen in de 

Iml1srekening, en de toepasfing daarvan op cjc poliricke rekenkullde, 

op de wet der bevolking, der fl:erfte, op de waarde van lijfrenten 

enz. Men Villdt van deze oefeningen, en vall de lcsfen, die hij er 
1 " over 
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over gar, overvloedige brlj[;:en in zijne uitgegeveM ovel'denkingen 
over verfchillende w~jsgeerige onderwerpen. 

Bij· al (lit mcnigv11Idige werk, verzllimde hU nietde vorming def 
Akadeltlifche jeugd.Hct 011tbre'ckt niet aan voorbeelden van Hooglecl1'
arel1, die, bcroemd door eigen arbeid, zicIi aan het hun opgedragen 
oridenvijs mindel' laten gelegen zijn. Niet aldus handelde de "vakkere 
VAN SWINDEN. Behalve zijne gewone lesfcn, gaf hij er, elk jaar;eenige 
in hetopel1baar over gewigtige onderwerpen (23). Zijn 11Uis fiOlld~zij
nen leerlingen dagelUks open, en toen, even a1s wij hem; in later dagen 
gekencP hebben , was hU Immer gereeci, om raad, hlllpen onderrigt te 
geven. 'Ook, in de Vakantien, bleef hij aanholidenddeze oefcniIigen 
vervolgcn. Het groot aantaI van fchoone Akademifche verhandelingen, 
onder zijne voorzitting vcrdedigd, enhet aantalllitmuntelide Jeeriingen, 
nit zijne fchoo1, te Franeker; voortgekomen" getuigeri ook in ditop ... 

zjgt, gerloegzaam van den: goeden llitflag zijilCI' pogiligen(2s). 
Zijn' rocm, zoo weI binnen als bniteI1 's Lands, vestigdc hij dan, gedtt

rende z~jn verblijf te Franeker, fpoedig en op vaste gWlldflagen. Binnen 
en buitenlandscbe Akadeniien en geleerde Maarfchapp\jen, rekenden het zich 
tot eene eel', hem onder hare leden te tellen, en in geene dezer vereeni:
gingen blcefhij eel). werkeloos lid '(525) Hetfchijnt thans moeijeJijk te bepaJen, 
aati weH,e oorzaken het moet toegefchreven worden ,dat zijne beroe~ 
ping ,naal' Leyden, die elk meende, in 1775, als zeker tc 1110genil:eHen, 
geen' voortgang had; doch ticn jarell later, en dus juist v66r de on!usten, 
waardoor de FraEeker, Hooge School zoo veelleeds overkwam, gduktc 
het aan Bezorgcren del' AmlterdamfcheDoorluchtige Schuol, hem duur .. 
zaaUL aan dezel ve te vel'bindcn. 

.Bier vond bij zich wedel' in geheel andere betrekkingen, en in vele 
opzigten tot andere werkzaamhcden geroepen. Hier (faf' bij dan ook 

"' tJ . 

wederblijken van eene vel'wonderenswaardige buigzaamheid van geest, 
waardool' hij zich met cene hem eigene gemakkelijkheid op onderwerpcn 
kon toeleggen, welke gelleel uit clkander loopen, en waardoor hU zich 

fpoe-

\, 

fpoedig)n [blat HeIde ,om uit te munten in hergeen hem te voren 
vreemd was geweest. 

Bij het aanvaaden van 'zijnen post, fprak hij eene redevoering' nit ~ 

over de Hypbthefen in de Natuurkunde, en hoe men dezelven, in den 
geest van NEWTON, moetgebruiken. Het fchijnt, dat hij zich in zijne 
redevoeringen, te Franekerc~ bij het aanvaal'den van zijn a1nbt, nader· 
hanel bijhet nederleggenVan het Rectoraat del' Akademie (26), en hier 
teAml1el1dactil,1 ten ddcl had 'gefteld', om zijlle w~ize van de NottUllrkun
digeWetcnfchappflhuit: eeh' wij!lgeerig oogpunt tebetchouwen ,open 

te leggen. Dezedrie redevoeringen maken een' voortreffe1Ukgeheel uit, 
waarva·n", 111ijnsinziens ,de herhaaJde lezing en overdenking niet ge .. 
noeg aan allen, die eenigen tak del' Natnurkunde beoefenen, kan wor· 
deli; aanbevolen. De geest, die in dezeIven heerscht , isdezelfde, welke 
deorl1raalt 'in d'C redevoeringen Van BOERHAAVE en's GRA YESANDE. 

Bet is die geest:,waarvan de ondervinding getuigt, dat dezelve , aIleen 
den weg tot verdere ontdekkingen en vorderingen in deze wetenfchap 
kanbanen. Hij had die leer zich eigen gemaakt door de herhaalde Ie
zing. en, overdei1ldng van de fchriften van BACO en van NEWTON, en 
hi} hieId zich vasteJijk overtuigd., dat, wanneer die leer in de Natuur
kunde miskend of v~rgeten zoudeworden, diewetenfchap in hare VOl''' 

deringen vertraagden belcmmerd moest worden. 
Hoewe1 VAN SWINDEN, 1 e Franeker ,zijne leerlingcn tot de l1udie del' 

Wiskunde wel door aanwijzing en I'aad had opgcleid, waren nogtai1S de ei· 
genlijk wiskl1ndige collegien aldaar gelled door den beroemden NICOLAAS 

YPEY gegeven. Onder de hieuwe verpligtingen, die VAN SWINDEN, 

te Aml1erdam, werden opgeJegd,behoorde ook het ollderwijs in de Wis. 
" kunde. Uij wilde daarom zijnen lccrIil1gen e,en boek ge\'en, zoo welge

fchikt tot eigene oefening, als tot gebruik in zijne lesten, en zoo onto 
ftonden zUne Grondbeginfels del' Meetkunde, eerst bcknopt in het La. 
tijn, naderhand vermeerderden verbeterd) en, naar de behoefte van on. 

zen 
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len tljd, in do l11oedertaal, in twec verfcl1illel}de opJagen, in 't licht 
gegeven. 

Om over de hooge waarde van dit boek ~e oordeelen, moet men 
.z;ich, qen ~oe(land var! het onderwijs in de Wi~l\tmde ~ in dien tijd, v()or
at in ons Vaderland, herinneten. De bervorn,lillg ~n dat,onderwijs, 
door El{:LER voorbereid, en door de FranfchrWisl~undigen daargefl:eld, 
had nq,g geene. plaat~ gehad. Men had. qijna goen and~r leQl'1i>oek , dall 
E;UCLID,RS, hetwe1k, hoe voortreffdijk anClers,. vqol! den tegcuwo()rdi. 
gen tijd nii,et meer gefeh,ilu was, en eenig.e andtlre ;idein,cl'ewcyken, in 
we~kenveeJal de fhcngheid Van den bewijstrant derOuden aan kortheid 
en gemakkelijkheid wasopgeofferd. Het boe.k van VAN SWINDEN vel'
eenigt grondi,gheid en volledigheid. E ene m,~nig~e zal,en, eld.ers niet t.e 

'\'linden, treft ~nCH er i1~ aal1. Dc hulpbrQ~1l1en. wllal'uit verdere l\tennis 
bn gepu,t worden·, worden aangewezen. Het befl:aat n.iet aIleen uh 
~islmndige voorfiellen; men vincit er tevens de. Gefchiedel~is derWe .. 
ten[chap en hare vordedngen in geweven. Voora! bij de laa:ti1;e uh. 
ga,ve VQn, 1816., (bat men verltomd, hoe de meerdan zevemigjarige 
grijsaard d~ nieuwfl:e werken, in aile landen. van Europa. uitgekomen, 

llad geraadplcegd. VAN SWINDEN z.egt, dat hij dit werk gefchreven 
heeft, .om nuttig te zUn? niet om roem VOOl' .zich zelv' te verwerven. 
Dat dit oogmerk bereikt is:, zullen ciicgenen .gaarne erkennen, die zieh 
met' dit hoek in de Meetkunde geoefend hebben. Docl! ook de roem 
va.n een fchrander en geleerd Wiskundige zoudehem in eene 1100' rui-

I"! 

mere matc. dan thews, zijn ten .dee! gevallcn, indien hetzel ve in eene 
meer verfpreide taaI, dan de onze, Ware opgefleld geweest, 

,D,en roem verwierf hij echter in eene mime mate, door het zamen
fteUen, in het Latijn, van een werk, gefchikt, om tot Ilandlciciing zijner 
Natumkundige lesfen te dienen, eoch waarvan flechts het klcinfte ge
d.ee.Ite in het licht verfehecn. Jammer, dat de nieuwe bezig1Jeden en be
trekkingen, die zich j:n vervolg van tijd blj VAN SWINDEN al meer en 

meer 
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meet vertneetderden en ais opfl:apeldcn, hem belet hebben, een wel'k te 
voltooijen, hetwelk in deszelfs onvolmaakten flailt reeds zoo veel eel'S 
aan den Schrljver heeft 'gegeven. Hoc is het toch mogelijk geweest ~ 
heb ik mij zelven dikwijls afgevraagd, dat icmand, die zoo veJcv.lrtal'l. 
netninCYen te doen zoo vele lesfen te gcvel1 ~ zoo vele bezigheden van b . , 

allerlei aard te verrigten had, tijd heeft kunnen vinden, om dienom;. 
yang van geleerdheid te \terkrijgen, die voeral in de Pojitiones P h,yjica~ 
worden opgemerkt I Om tHen fchat van kennis te verzamelen, diende 
hem vooral een fiaalgeheugcn, hetwelk niets verlaar van hetgeen 'hij 
begeerde te bewaren. Daartoe didnde vooral de netteorde, waarin hij 
allcs, wat hij merkwaardigs las ·of hoorde, opteekende, zoodat hij het .. 
zelve, ten allen tijde, fpoedig en zeker konde wedervinden. Tot dat 
einde gebruiktc hij eene! uitmuntende boekerij, die hij, te Franeker, be .. 
gan te vetzamelen, en welke hijtot het einde zijns levcns lliet ophield 
mel! de nieuwfte w,erkcl1 te vermeerderen. Welke fehoone bibliothel~erl 
in dit land ook mogell beflaan ,twijfel ik echter, of er ecne gevoriden 
wordt, waarin zulk eell rijkdom van de zeldzaamf1:e en beste werken 
over de Wis- en NatuurkUl1de wOl'dt aangetroffen (27)· 

Al ras voegden zich werkzaamheden van e'enen gehecl ul1deren aard bij 
die? met welken hij l'eeds belast *as.· De Admiraliteit, te AmHerd:tm, 
benoot, op voordragt van den tegenwoordigen Minister vail Marine van 
dit Riik c:cne Kommisfie aan te fie lIe 11 , welke bijzonder belast zoude 

;.J , , , 

zottde zijn met het zamenfl:ellen van ztllke wel'ken, die onze zeelieden 
nlet de nieuwe vorderingen in hUI1J1C kmlst moesten bekcnd maken, elT 
voorts met het verbeterell del' HoHandfche hoogst gebrekkigezeekaarten. 
Doch \vie \{an van deze Komlnisfie fpreken, zonder zich tevensdien 
uimml1telldcn leel'IingV'al1 VAN SWINDEN te ilcrimHlrcl1, die, in zijnen 
kortHondigcn leeftijd, het fietaad is'igeweest van zijn Vaderland~· en wiens 
verlies zijne vrienden thans nog, 11!l 29 jai'cn 9 bctrcuren, als ware bet 
gister'eH gcleden.Wie iser; die niet weet, welk dee! VAN SWINDEl'it 

had 



( '{2 ) 

had aan de vonning van den onvergetelijken NnmwLAND? Wic kent 

niet de· hal'teJijke vricndlchap, die tusfchen de4e twee uitrnuntemk 
mannen heerschte'? En wie is er toch, die pri.js fl:elt op Vaderlandfche 
Letterkund~, dic niet met vcrrulddng de heel'lijke qik rcde heeft gele
zen, door VAN SWINDEN over zijnen Vriend en Leerling uitgdpro
ken? 

Gezamcnlijk met NIEUWLAND, of. al1ecn, ftelde llll VAN· SWIND.EN 
cenc rceks van wcrken op, tot onderrigt .vandc Nederlandfche zeclic

den. Gij gevoclt, M~jne tleercn, dathiertoe geheel andere kunclighc
den, cene geheel andcre fiudic, het lcr;cn van gehcd andere werkcll 
wcnkn vcrcischt ,dan die, welke hem tot hiertoehadden kunnen bezig 
houden. Het voornaam!l:e dier wcrken, de Verhandeling over het be- ' 

palen del' Itngte op zca door 17Ictam-afI1anden, is zekcr het volledigf1:c , hct
wdk over deze ftoffe in ecnige taal is uitgegeven. In betzelve wordt ecne 
belangrijke., ik zoude bijna zeggen, .eene eenige bijz.onderheid, aange
troffen. Die namel\ik, dat zU, die,fIechts begeeren, bloot> mcchanisch 
te leercn , evcn zoo wei onderrigt .in dit boek kunnen vindcn, als zij, 
die verlangen, tot de minfle bijzQnderheden van de theOl'ie dier bewer. 
kingen op te klimmen. Die vv~ize van de lengte te bepalen was toen 
bij o~ze zee - officicren fchaars, en b0 de koopvaard\jlicdcn in 't ge· 
heel niet bekend. Bet heugt mij nog, dat er Onderwijzers in de Zcc. 
vaartkunde waren, die deze bewerking niet aIleen niet verf1:onden, 
maar dic er IJeftig tegen uitvoeren. VAN SWINDEN maakte dezen tak 

van kennis ooIc voor onze zeelieden genaakbaar, en bragt oneindig 
veel toe, om dezelve meer en mecr in gebruik te doen geraken. 

De verandcring van tijden en omflandighedcn deden weldra VAN 
SWINDEN roepen tot werkzaamheden, wedel' geheel verichilIcnd van aI, 
wat hij tot dus verre had behandeld. Eene telling del' inger.etcnen van 
Amf1:erdam wcrd, na 1795, begeerd, en VAN SWINDEN bef1:uurde hoofd .. 
zal,elijk, en met zijne gewone naauwkeurigheid, eene inrigtil1g, welke 

in 
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hI deze Stad toen voor de eerfl:c maal plaats had. Wat later wilde de 
Rcgering dczcl' Stad ingelicht zijn omtrellt de middclen, die door het nc~ 
{tIml' tot handhaving van del' ingczetenen leven en gezondheid zoudcn kun .. 
nen in het werk gefl:eld worden. VAN SWINDEN, aan het ,hooM ccner 
Kommisfie, tot dat einde geplaatst, bcgon en volbragt met zijnc ambt. 
gcnooten dit moe~jel~jk onderzock, niettegenlfaande de tegcl1kantillgcn en 
onehfdige belcl1ll11cringcll ~ welke mcn gcwoon is zulke ondernemingen 
in den weg te leggen. De vcrzameling van 1tukken, in welke de arbcid 
van dcze .. KommisGe 3al1 het Publick is voorgclegd. bevat niet minder, 
dan zeven hoogst beJangrljke l'apportl:l1, door hem bij deze gelegenhei 

opge!l:eld! 
Door deze flukkcn werd eene reek" van verjaarde misbruiken open 

gclegcl, en een aautal oude dwalingcn aan den dag gcbragt (28). In
rigtingen, die men, zonder gcnoegzaatn ondcrzoek, voor voortreffcIyk 
l1ield, bleken nu ondcr de gebl'ckkigncll van Europa tc behooren. 
Middclcn, met wijsheid gck6zen, werden er voorgef]agen, om het min 
volmaakte te verbeteren en het gebrekkige te her!1:elIen. Doch b~j dit 
alles ondcrvond VAN SWINDEN, dat me!'l 11(lOit zckerder is, van zich den 
ondank en den haat op dcn hals tc laden, dan wanneer men zich verJe
digt, om ll1isbruiken aan den dag te brengcn, blj wicr inf1:andhouding 
velcn een waal' of venneend beJang hebbcn, Maar ook aan bemocdiging 
llCcft het hem niet ontbroken. lIct loon, hetwelk hij zich kon voor. 
Hellen te zullen ontvangen, heeft hij alrhans gedeeltclijk genoten. 
Vvant, ecnige dcl' door hem vo orgef]agene verhetcringen zijn ingcvoerd, 
eenige mi$bruiken hecft men afgcfchaft , en. nag v66r zijn verfchcidcn, 
llCeft hU de waarfchijnl~ikheid ingczicll, dat in nog andere ftukkcn ZU
nen wiizen raad eindel~ik zal opgevolgd worden. 

De vordering in beichaafheid deed in bet laatst del' vorige eeuw de 
vcrwarring gevoeJcn, die in aIle landen, in al wat matcr'_ en gewigtel1 
betreft, plaats grecp. De l'ran[c!le Akademic del' Wctenfchappen be. 

l( gOll 
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gon, in 1780, aall bet werle eener 11l'rvorming in dit fiuk te ttrbeidcll. 

Andere landcn van I~:ur()pa hebb(;n federt, met meer of min gelukkigen 
uitfJag, dit voorbceld gevolgd, en de uitwerking van betzelve ziet men 
overal langzaarn, doch zeker, voortga:1l1 ((!9)' In 179i!, deed de Fran

fche Regering aHe bevriende Staten uitnondigen? om wetenlchappelijke 
Afgevaa,rdigden te zcnden, ten einde met de Franfche daartoe benoemde Ge
ieerden, tot deze gevvigtige zaak mede te werken. 011S Vader/and kon 
zeker op dit beJangrijk Congres niet beter vertege~woordigd worden, 
,dan door VAN SWINDEN en AENEAE. die tot dar doci naal' PariJs wer3 

den afgevaardigd. Zie daar dan VANSWINDEN verplaat::;t op een nieuw 
en groot tooneel, omringd van allen, waarop Frankrijk in wetcnfChap 
en kunst met regt roem mag drag-en. Twaalf afgezondenen van vreemde 
Staten, en elf It.:den van het FranichelnfHtuut vere,:mig,'cn zich tot dit 

beIangrijk werk. Geen naam onder die eell en twintig ,die niet be4 
roemd is, door verdienCcen van den eerfren rang. Doell oak in dicn 

edelen kring was VAN SWINDEN bcll:emd, om met gaeleloozen iu;ster te 
fchitteren l en elus op vrcemden bodem de eel' onzer Nade te halldha~ 

~el1. De roem, welken hij, vooral door zijne Franfche fchriften, vel'
worVCll had, ging hem reeds vooruir; doch ,de aangenaamhcid van 
nen omgang, de zeldzame gemakkelijkheid en :llcrl\jkheid, waal'l1iCde hij 

ziCh in cene vreemde taal uitdrukte, zijnc g:rondige kennis en aangebo. 
ren fchranderhcid wonnen aller harten en verzekerden hem elks hoog
nehting. Een zulken indruk maakten zijne uitmuntende hoedan!ghedcll op 
hen, die hem toen leerdell kcnncn. dat zelfs nog bedcn, fla mec:r dan 

jaren, de aangcname omgang en de beminnelijke hoedanigheden 
van V,\N SWINDEN in Parijs niet zijn vergeren. 

GeJukkig dat de gemakkel~jkheid. waarmede h,U alles deed. hem ill 

that Helde, om de uitgebl'eide wcrkzaamheden, die hii in ParUs te vcr· 
rigten had, te verbinden met de genoegens des gezelligen omgangs. 

Behalve de algemeene werkzaamhedcn del' Kommisfie, was aal1 hem en 
dri;! 
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(hie andere Geleerden, de bCl'ekening van aUe de driehoeken opgedr3.® 
gen, die tot bepaling van den boog des mcridiaans hadden gediend. 
VJ\N SWINDEN, TRA.LLES, DELAMBRE en LEGENDRE herhaalden, ie· 
del' afzondcrlijk" alIe de rekeningen, daartoe betrekkeliJk. Daarenboven 
was hij Lid van de Subkommbfie tot bepaling van den meter, en belast 
met het Verflag aan de Hoofdkommisiie. Nog was hij met TRALLES, 
z~jnel1 onden medejingcrcouL.o?lIB ,VASALLI en lHASSCHERONI werkzaam. 
tothet werk van de eenbeid del' gewigten. Eindelijk, toen allcs was afge~ 
loopl'l1, genoot VAN SWINf)ENde eer? van eerst aan het Inf1:ituut ,en 
vervolgens in de Openbare Vergadering van hetzeJve, aan het Publiel<, 
een VerlJag van hetgehecle werk te geven, dat met geestdriftaan .. 
gehoord, elk deed vorl1eJd fiaan over de Idaarheid, duidelijkheid en 
ficr1~jk hdd, waarmcde een vreemdeJing de 1110e~ielijk1l:e en afgetl'okkendfie 
:laI,en wist to ontwikl,,:lell l:n in fchoone taal VOOl' to nellen. Van al, 

wat er wen tel' tijd vool'viel, hieJd hij daarcnboven naauwkeurige aan", 
teekenil1gen, die, bU gcbrck aan gelijke voorzorg bij anderen, de juiste 
gcfchiedenis van het gebeurde bewaard hebbcn (30). 

Nog ,"vas zoo vee1 werks niet genoeg vaal' zUnen veclo;rnvattenden 
geest. Hij vergenoegde zich zeUs daarbij niet, om met een wijsgeerig 
en wetenfchappel~jk oog a1 het merkwuardige van Parij.s te bezigtigen. 
Hlj, die boven zoo vcJen uitHak in kennis. hij, die recdszulke uitfl:e. 
kende lcerlingen gevormd had, werd, om eigene te 
gebruikcn, fiucknt • ('n bezocht met c1ezelfde vlijt, waarmede hij alles 
behandelde. de Gehoorzalcll der Purijfche Hoogkeraren. Zoo washij, 
diezelf zulk cene uitmuntcnde gave van bczat, verrukt 
door de voorc1ragt van FOURCROY, en , voorhecl1 geen 
denkbccld gchad tehebben Van zulk ecn voortreffeliik talent. In de 
Natuml~jke Historic? volgens z~lne eigene verklaring, mindel' dall ill 
andere vakken bedreven, woollde hijmet genocgen de Iesfen van SUE 

bij.Zelfsill de Hcdlumdc hc)ordehljmet ijvei' ;naar de v:oordragt,,\t:m 
K '2 lW¥Ei't. 
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lIQYER; en de geleerdl1:e Naruurkunclige van EUl'0pa, verklaarde be

fcheiden, in de lesf(~n van CIIARLES over de proefondervilldcl~jke 
Natnurkul1cie, ved gcJeerd tc hcbben. Vereerd met de vricndfchap 
en hetvertrouwen van aI, vvat in Frankrijk, door wetenfchap uitHe
kend was, hoog gcfchat dO[J}'allen, die hem ontmoet hadden, keerde 
hij, overladen met eer en lof, in het Vaderland l.crug Mannen, als. 

LAPLACE, LAL1\NDE, DELAMI3RE, PORTAL en TnOURET hielden eene 
briefwisfcling met hem, welke nimmer gcheel heeft opgehouden. (31). 

Uit Frankrijk tc!'ug gekomen, HeIde hij het bekende werk, over 
yolmaakte maten en g"wigten. Dit ftllk, volll:rekt eenig in zijne foort, 
zoude hcm, kondc het bij vrccmden bekcnd wordcn, de grootf1:e eel' 
hebben aangedaan. De fcbat van Gefchied· en Natuurkundige kennis 
in hetzelve is verbazcl1d, en toch blijft men onzeker, of men in het~ 

zeh'c meer de diepe geleerdhei'd, dan wcI het fchrander oordeel van 
den Schr\jver moet bewoncleren. Van dien tijd af aan tot aan zljn cin

de, bield hU niet op, met de invocring der nieuwe maten en gewigten 
in dit land tc bevorclercn. Gecne moeite was hem tot dit oogmerk te 

groot. I~Jij ont7.ag Jlen a.-bcid niet, om eene reeks van naauwkellrigc 
vergelijldngstafels te berekencn. En wanneer ook eens de om!landig. 
lleden mindel' gunl1ig fchcncn, ]iet h~j echtC'l" den moed niet zakken. 

De llitgebreide Rappol'ten over fl:ukken, die op maten en gcwigten 
betrekking hebben, de llitgewerktc memoricn daarover ,op verfchil1cl1c~e 
tijden ,voo!" het Gouvcrnement geileJd, hebben dan ook het gevolg 
glCIJad, dat hU dit gewigtig werk zeer vcrrc~ h eeft m 1gen zien vorderen, 
indien hij al niet de geheele tot fiandkoming van hetze1ve hecft mogen 

beleven. 

Kort na z~jl1C tcrug!wmst uit Frankrijk, namcn de lotgevallcn van V.1N 

SWINDEN eenen underen keel', en voor eene poos zag hij zich groo

tendeels van z~jne Jetteroefeningen, waarin h~i altoos zijn geluk en zU
l)Cll foem gcvonden had, afgerukt. Geroepen tot het laekleeden van 

e~n 
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een del' hoogG:e posten in den Staat (32), haakte hij (teeds naar de fWle 
rust van het ftudecrvertrek. lk Villd mij buitcn {taat, hem in dicn 

hoogel'eJ] kring te volgen, doch dit is zckcr, dat ook toen zijnc dadcn 

het kcnmerk bJeven dragen van onkreukbare eerlijkheid en zcldz:1me 
ll:andvaslighcid. Terug gcgcvcn nan zUne gewone bczigheden, door 

een' dier fc'lOkken, welke ons Vaderland zoo dikwerf ontrust hcbben, 
oorrleeUc hij zclf, nict voor de Staatkunde, en de Staatkunde niet voor 
hem gefcbikt te z~in. Wij mogen echter niet voorbijga;tl1, twee ftule
ken or te merken, welke, in het wctenfchappelijke, door hem ill dien 
tijd zUn verrigt. Hoezeer gewoon zich met nederighdd over zijne 
elgene fchriften uit te drukken \ Helde h\i nogtans hoogen prij$ op eenen brief, 
aan het Wetgevend Ligchaam gerigt. en door hem gefl:cld, waarin hij 
het nadeelige. voor dit land, aantoont, der verbodswettcn op den uit~ 

voer van gl'anen (*). O'Jk was het VAN SWINDEN, die aanieiding gaf 
tot die groote geodefifche meting. door ons MedeIid KRAIJENHOFF met 
zoo vele naauwkellrigheid uitgevoerd, en welke even zeer dcngenen, die 

cr de eerne aanl~iding toe gegeven heeft, ais hem, die dczelvc zoo 

tlitf1:ek end verrigtte, moet vereeren (33). 
Toen LODEWIJK NAPOLEON den tl'oon beklom, poogde deze VAN 

SWINDEN, door menig gunstbewUs, aan zich te verbinden. Standvas· 
tig hleef hij ook toen aan zijne bcginfelen getrouw, en weigerde dat· 

gCUl aan te nemen. wat met die beginfelen firijdig was (34). Voor 
airoos had hij affcheid van aile Haatkundig bedrijf genomen, en weerde 
helciJeiden, doch onveranClerlijk. den aandrang af, waarmede mcnhem 
wedcr in die loopbaan wilde pJaatlen. Maar zijne bekwaamheden, zij~ 

ne talen-ten, ziin tijd was Heeds aan den dienst van het vaderland ge .. 
heiligd, en waal' hij kon, liet hij zich gaarne ook tot de moeijelijkfl:e 

ell 

-------~-.. ----... -----' 
( .. ) Deze brief h van 23 November 1300& 
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en teedel'f1;e zaken £ebruikcu. Nimmer heeft deze Stad grooter gevaal' 

geloopen, dan to en " van dezen uitnemenden en voortrefrel~iken burger 
te verliezen. Op verfchillende tUdel1, hadden Bezorgeren del' Leydfche 
Hooge School gepoogd. hem aan die .Akademie te verhindcn, nUi 

fcheel1 de tijd gekomen te zijn, waarop zij dit oogmrrk zouden berei" 
ken (35). Dan LODEWIJK begeerde zull< een' ervaren Raadsman niet 

van zich te vel"W~icleren, en het vertrek naar Leyden werd ecrst llitge~ 
field en verviel uaderhund geheel. Het KotnmiteCcmraal van den \tVa" 

terfiaat, waarvan VANSWINDEN V~)()rzitter was, dit Inltitlll1t, hctwelk 
alstoen werd opgerigt? het tot cene vcrhetcrde inripting del' Hooge 
Scholen, waaraan hij met dl'i.e andere Leden van clit InHitllut (36) werk .. 
zaam was, doden hot denkbc:dd van cene verpJaatung meer en mocr 
vorvallen. 

Dus ihelden de jaron van het mrttig loven van VAN SWINDEN voor .. 
bij, en in con on lecftijd, waarin velen de gebrcken des oudcrdoms on .. 
dorvinden, en altbans naar rust bcginnen te haken, werd hU met werk" 
zaamheden van den gewigtigllen aard, overladen. (37). DOell hij bleef 
needs vol jeugdige krach t. Ja ze1fs genoot hijoene betel'e gezolldheicl, 

dan in vroegel'c jaren. Z~jl1C nimmer eindigende f1:udien, te Franeker ~ 

lladden hem clikwijls in zware ziekten gef1ort. waartogell b~i genood .. 
zaakt was, b~i de bronnen van Spa, Aken of PYl'mOllt hulp te zoeken. 
Nu bleef zijne geiwndheidmeestal ongefc!Jokt, en liot hem vrijhoid, om 
zich met ijvel' vande taak? die hem opgelegcl were!, te kwijten; 

Velen llWel', Mi,:nc Heeren ~ wetel1, hoe rusrelooshij zich be;dg 
l1ield. omal datgeen voor te bereiden, hetwelk de inflandbrengkg 

van dit Inflitllut vooraf ging. Gij weet hoe treffel~ikh;,i :in de eerHe 
Algemeene Vergadering het oogmcrk en de bedoeling dezer infl:e:lling 
met de manueJijke welfprekcndheicl, die hem eigen was, ontwikkeJde. In 

Qe tijden van tegcnfpoed en druk, cl,ie wU beleefd hebbel1, was hij ijvc

rig en bezol'gd, om dit InHituut te bchoudcn tot betcrc d~gcl1. Even 

ijve~ 
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Uveri?: in zijnen hoogoll oudcrdom, als toen h~i cerst nall' Franckei:' 
g;::l'oepen was. felleen zijnc vj~it niet die v~m ecn' grijsaard, welke aan 
den arbeid gewend, zich aan denzelven niet gehecl ollttrdzt, maar echtcr 

het moeijelijJ{st gedeelt c a:U1 andercn 0"1,;1' laat. Bet was weleer de 
drift van cen jong mensch, die eerst ziinc loopba 1n intrcedt, en be~ 

geerig is, om zich te duen onderfcheiden. Van die voorbccldelooze werll:: .. 
z:tamheid getuigt die fl:apel van Rappol'tcr} , door hem aan de Klasfe ~ 
dlkw~jls over de mfJeijelijkfl:e onderwerpen ingeleverd, doch hicrmede 
niet te vredell, verriikte htl onze gedcnkfchriften met twcc verhande
lingcn, die zcker onder de voortreifeHikf1e dier verzameling behoorcn. 
Het een dezcr flu];kel1 ontwikkclt, met de fijnfte oordeelkunde, uit de 
berot~lde waarnemingen op Zwanenburg, de wetten, 'welke de druk~ 
king des dampkrings hier te lande voIgt, het andere Haaf!: het regt , 

hetwelk HUYGENS op deuitvinding der flinger - uurwerkcn heeft, met: 
onwraakbare bcwijzCI1, nit de cchtfle , maar tevens minst bekcndc bron .. 

nell op~efpoord. Vooral in de laatfte jaren ziins levens, fchcpte hU 
bchagen om de gefchiedenis del' wetenfchap te behanddcn, en niemand 
bozat, bcter dan hU, de kunst, om de duistcl'fte onderwerpcn te {chiften 
en op to ileldcren Aan zijnen lust tot die foort van onderzoek hebben 

wij verlcheidene foortJel~ike fl:nkken te danken, waarvan J(nnmigen in 
dezeKlasfe, andercn in deze of gene lcrterkul1dige vCl'gadering zUn voorge~ 
lczen, en welke w~i hopell, dat door de drukpers zullcl1 bcwaard blij~ 

yen. (3~/' Nog herinneren zich velen md mij, hoe wij den Ichrandercn grijs .. 

aard de geG.:iliedenis van de uitvinding del' verrckijkcr:; en brillen hOOl'den, 
ontwH,kekm. Immers zagen wii h~m, biina zonder eene letter fchrifts 
vaor zich, met die deftig~ welfprekcndhdcl. die zoo natuurlijk 
was" I.lren achIer elkancler fprekeu, met eene duiddijk;;ei1l, gemakke .. 
Hjkheid en l'maak, welke de genel1 ~ die hem voor het ccrst hoorden, 

deed verbaasd fiaan. Gc.:ne van bultcn gcleerde werden 
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door hem opgeze&d, maar hij fprak met eene natuurlijke, door oefening 
befchaafde welfprekendheid, en zijn ge!Jeugen diende hem aIleen, om 
hem aan de eenmaal bepaalde orde te verbinden> en om zich nooit tc 
ciocn vel'gisfcn in het groot aa11tal namen, getallen en dagtcckeningen; 
zonder zich te over\j1en, drukte hU zich uit, met vlughcid en vuur, 
terwiji zUn deftig gelaat en zijne achtbare hOllding de aandacht als 
feheen af te dwingcn. Om het even of hij de Latijnfche, de Franfche of 
Nederduitfche Taal gebruikte, was zijnerede altoos juist, nct Cll fierlijk. 

Nimmer begaf hU zich tot de beiJand,eling van een ondcrwerp, of 
hij olldcrzocht hetzelve van alle kanten, hij las ai, wat er over gefchre. 
ven was, en zette zich niet dan volkomen uitgel'ust aan het werk. 
Van deze zorg dragen aile zijne fchriften bl~iken. Bij vool'beeld, z~jne 

befchrijving van het Planetarium van EISING~, gevoegd bij z~jne Icsfcl1 

over het tellurimll van VAN LA UN , bevat eene volledige gffchiedenis 
van die foon van werktuigen 0 hoedanige ik niet wect dat crgens elders 
aangetroffen wordt. Zoo vindt men de gefchiedenis del' vrocgere waar
nemingen van het l1oorderlicht, eerst ontwikkeld in zijne ovcl'denkingen 
over verfchillellde wijsgeerige ollderwerpen, en naderhalld in z~ine uit .. 
gegevene lesfen over het noorder· eJ.l zodiakaal .licht. In de behande
ling diel' onderwerpen volgde hij toen de denkbeelden van MAIRAN, van 
welke hij nogtans later is afgeweken. 

Men geeft den wiskundigen weI eens na, met welk regt is mij on
bel, end , dat de beoefening dier weten{c!Jap cene zekere f1:roefheid in 
den geest overlaat, die in hUllne houding en gefprekken zoude mcrl,baar 
wezen. Ilet lCh\int niet dat deze befchuldiginggegrond is. Immel'S bij 

eenigen del' grootf1:e wiskundigen dezer eellW kon men d.;ze flijfheid niet 
befpeuren. Bij voorbeeld niet aan LAGRANGE, aan DELAMBRE, aan 
l'OIS£ON, aan HENNER T, aan NIEUWLAr,D, aan BRUNINGS, aan HUT

TON, aan YOUNG. PLAYFAIR gillg voor cen del' geestigste en aange
naamf1:e mannen door, van zijnen tijd. Dcnkdijk hebben zij, die het 

eerst: 
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cerst op deze gcdachte zlin gekomcn, rekenl11ccsters voor Wiskulldigen 
aangczicn. Ook b~j VAN SWINDEN was van zulk eene f1::roefhcid geel1 
fpoo]" te vinc1en. Doorgaans tcckende opgeruimdheid en vrolijkbcid zich 
op zijn gcJaat. Hij was de ziel der gczelfchappen ~ in welkcn hij zich 

bcgaf. en onuitputteli){ in het wrhaJcn van aardige en zeldzame ge~ 

. ichicdcnisfen. 
IIU heeft de ze1dzamc eel' gelJad, cene rcdcvoering te houden, enke! 

vnor een gczelfchap vrOll\;ven, ell het was voorzeker geen gelllakkcli.ik 
pkidooi hetwelk voor die vicrfchaar 1l10cst voJdollgen worden. IIij 
moest namcHjk voor die talriJke en aanzienlijke vrouwenfcbaar, de redc· 
nen ontwikkclen, waar0111 de Ledc11 van de Maatfchappij Felix Meritis 

aIleen bij het Concert, en niet bij de wcrkzaamheden del' overige de~ 
partementcn, vrol1wen toelaten. Hij kweet zich van die moeijclUkc 
taak, met eene bevalligheid en goeclen fmaak, die niets te wen[ch~n 
ovcrig lieten. 

Die fmaak had hij geoefend en bcfchaafd door de aanholldende Iezing 
van de beste Franfche en Latijnfche Schrijvers, geholpen door z~jl1 juist 
oordte! en gclukkig geheugen. Dus k011 hij, geIJeelc boeken van VIROI. 

LIUS, gcheele Oden van IIORATIUS, TrcurCpelen van RACINE en BIij' 
fpdcn van MOLIERE opzeggen; en wandelende of l'ljdende, in J1ape]oo. 
ze nachten of ziekte, kortte llij dikwijls den tUd met deze oefening van 
het geheugen. 

De vermcerdering zijner kennis was hcm tot eene hehoefte gewOI:.den, 
en in zijne laatf1:e jaren plecg bij tc zeggen, dat h~i ftudcerde of hij 

l10g twintig jaren te lcven had. Ook fcheen het dat clk jaar zijne be
zigheden eel' vermeerdcrdcl1 dan verminderden. 

Tot Staatsraad in buitcngewOl)en dicnst bel1ocmd, was lIij onvcrmoeid 
werkzaam in den dicllst van Koning en Vaderland. Altnos bezig, al~ 
taos tot werken gerced cn gc[chi1;t, behield hij tot dell laatfl:cn, de 

liracht zijns gehcugens en de fcbcrpheU zijner zintuigen. Zijnc vricn-

L den, 
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€len, of zU die eenigen gcmcenfchappe1liken al'heid met hem te verrigG 

ten hacllcn, konden gecmc verminderin~ zi,incr vermogcrd ,,:1l1 bem be
fpcuren. Nict zander bezorgdhcid zagcn wii hem nag in den vorigen 
zomcr langs ncUe ladders klimmcn, am allcs wat het wcrktuigelijke del' 
inrigting eener Stoomboot bctrcft" met naauwkl:urigileirl op te ncmel1. 
Zoo ijvcrig en ftandvastig, als hadde hij geene andere be/-iglledell, fl:ond 
hij de belanf;cn voor de. verCchillende fl:ichtingen, welke hij mede 
llielp befturen, Van het '''Tal!che Kerkgcllootfcitap, van het inftituut 
tot Onderwijs derblinden, maar vooral van het kweekfchool tot de 
Zeevaart. Hoe groat moest clan lliet zijne f'mert z\1n, . h ij die va
derlandfche inrigting, dat gcdenktccl;(,l1 van onzcl1 roc 111 , onder valfche 
voorwcndfels wederregtelijk zag vernictigcn. Zich met daden tegen de 

bevelen van NAPOLEON tc verzcttcn, was onmogel\ik. Maar J:etgeen 
zoo velen niet gedaan hcbben, dedcn VAN SWINDEN en z~ine achtens. 
waardige Mede kommisfarisfcn. Zij bogen niet fHlzwiigend Ollder het 

Juk, hetwelk hen werd opgclegd. En nimmer is VAN SWINDE N, in 
Di~jne oogen, grootel' gewee,"t, dan toen hij den Zecprefcct en zijne 

Raden de taal deed hoot'en van eerlijke Hellen, die alll'en vool' gewcld 
willen w~iken (39). Indien het mij vergunn ware, uit het verdien :lelijk leven 
van VAN SWINDEN te kiezen, het'-',e,enik zelf het Itefot zoude weh~ 
fchen gedaan te hebben, zoutten het de voortref17elijke werken niet zijn, 
die hij gefchreven heeft, welke ik zoudc begeeren. Het zomle ook de 
lof nict zijn, die hij in Frarrkrijk inoogf1:e? toen h~j boven alien WCl'd 

vcrkozen, om dat beroemd Rapport bij het Inflitullt nit te 111reken. 
lk zoude voor alles wenfcbcn, de aanfpl'aak gedaan te hCbbel1 in die 
mcrkwaardige zitting, waurin Kommislarisien van het Kwcekfchool het
zelve aan den Zceprefekt overgaven. Doch VAN SW'INDEN heeft !Jet 
geluk g\'had, weder betere dagen te bdcvcn, en de f"cderlan.lfche \flag, 
die 011S, geJijk hii zeide, des tc dicrbaardel' was gcworden, orndat de
ze!ve dde was verdubtcl'd gewcest, weder van het Kweekidwol te 

"jen 

zicn wappel'efl (40). De voorfpelling, door hem bij die gelegcnhcid 
, dat die vlag eerlang wedel' met cere zich op zee zaude verA 

toonCll, hecft zid! niet allecn bewaarhdd, maar cen del' Kweekclingen 
van de School welke hij zoo zeer beu1incie, heeft zoo vcel als iemand 
hfygtdragen, om de eel' die!' vlag roemruchtig te handhavel1 (.p 1, 

Die gunst had VAN SWINDlm altoos van den Bertlei afgebcden, dat 
hlj toch mogt bewaard bJijven VOOl' de fmel't van zich zelven te over~ 
!even, en deze becie is niet onverhoord gebleven (42). In I'et midden zij. 

ncr wcrk~aamhedel1, llOg beilg met plans VOO1' de toekomstte fmcden, 
is Ulll1 z~ine diepbedrocfde \Veduwe; aan zUne Kinderen, Naastbe. 
fbumdcn en Vrienden, aan den Koning en het Vadcrlancl onverwacht 
Ol1trukt (43). Even zoo als hij gelc~fd had, was ook zijn einde. Zijne 
laatflc pogingen waren tot bevordering van !Jet heil van al1deren (44-). 

Zij,l1c jongl1e gedachten waren gcw~id aim z~jne Kindercll, \Vec!m,\'e en 
Vriendcn. Kalm en gelaten, doch bij het vol gebruik zijncr vermogens, 
wachtre hij h.t ontzaggelijk oogenblik dcl' icheiding, met dien zedelij
ken mod, dien lJij in aJle omfl:andigheden had vertoond, en met dic be .. 

d,lardheid, welke een Christen en een W~jsgeer voegt. Indienhij toen 
in die oogenblikkcn, waarin men zich zelven niet meer vleit, waarin 
men van de wercld niets meer heeft te bopen, op zijne <lfgelcgde loop .. 
baan heeft terug gec1acht, dan moet het Non omnis moriar van HORA l'IUS 

ook voor zijnen geest gezwecfd hebben (45)' 
Bet is zoo! zoo lang de wetenfehappen in Europa bloeijcn, zoo lang 

er voor dczelve in dit Land nog ecnigcn finaak ovcrblijft" zoo lang zal 
de nagedachtenis van VAN SWINDEN in eere blijvcn, en zijnen naam 
met die van's GIL'\\'ESANDE, van MlJSSCHENlJIWEK en LULOFS Heeds 
met ecrbiedgenoemd worden. 
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(I) 
gelund 

A ANT E EKE N I N GEN. 

's GRAVRSANl)~ in 1715. als Sekretaris van Ambasfade n~nr Etl~ 
gezonden. had danr kennis met de bcroem'dllc geleerden en voora1 

'met NEWTON zelve gemaala. Na zijne terugkomst, tot Hoogleeraar te Ley. 
den beroepen. begon bij de Namur. en Sterrekunde volgens de beginfelca 
van NEWTON re ondel'wijzen, en uit zijne fchool verfpreidde zich deze leer 
over het vaste land. (Zie het Leven va.ll 's GRAVESANDE , door liLLAMAND). 

(2) Te weten als Infpecteur - G eneraal der rivieren van Hol18nd eit. 
West. Vrieslano, ell als Ordinaris Advifeur van Gekommitteerde Raden, in 
alle zaken,. de roeijingen en peilingen hetreffende. Men kan eelJige der 

l\1emorien door LULOFS over de rivieren gefleld. vinden in de Refolutiel1 

van Holland 1754. p. 322; 1755, p. 536; 1761. p. 569 en 1015. Z,e ook 
lOver de verdienl1en van LULOFS, omtrent deu Waterl1aat, WIEBEIUNG 7heor. 
iii. Fract. IFasfel'baukunst T. I. p. 350, 

(3) JU.N HENRI VAN SWJNDEN is geboren in 's Gravcnhage den 81len 
LJoeder was vrotlwe MARIE ANNE TOLOZAN. 

GLASHJ~ was cen bejaarde Dnitfcher, die in den Haag zkh met 
het gevC:1l van iesfen bezig hield. I-lij onderwees VAN SWINDEN ook ill 

de heginfe!en van het Romeinsch reet, en de Romeinfche oudhcden. De 

Lltijnfche Sch( len heen VAN SWINDl<:N niml!lcr bezoch[. noch ook op de 

Akademie Ltterarifche Colleges gchoudcn. Oak v(.'rllond hij weinig of gecll 
Griebel. 
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Grieksen. Doeh hU las gedl1rel1d,~ zUn geheclc level! m,'t Uver en geest. 

drift de besee voortbren~fels der Frunfche en LUlijnLhc Lcttcrkl1l1de; voora! 
ill CICeRo's fchriften was hij doorkneed. 

(5.) JKAN JACQUES BLi\S~leR8, va" nier bemiddelde ouders gebore;l, en 
door zucht tot de wetenfchappen gedreven, was gedlVongen zieh zclf te 
helpen. Hij genoor echret' eenig onderrigr van denbekenden Wiskundigen 
SAMUEL KOENIG. dezelfc"le die uaderhand ill de twisten tusfchen VOLTAIRE 
en MAUJ.>EIITUIS, Zlllk eene groote rol heef, gerpeeld. VllN SWINDEN pleeg 
dikwUls te verh;len. hoe de ouders van BLASSlElIE. ecnvoudige liedel1 
:tijnde, zich geen begrip konden maken. waarin hUll zoon toch eigenlijk 
l1udeerde. Zij waren zelfs niet vrij van de vrees dat hij omg1!lg hield met 
dell b"zen. Maar zij wierden hierin geheel bevestigd, toell zij eens eellige 
Wisknndige berekellingen op zijlle fchrijfulfe! vonden, waarboven zij De
fflons, (de eerfle letters van demonltratie) lazen. Een Fransch predikant in 

's llage, aan wien zij zich illhullne verlegcnheid wendden, had vee! moeite. 
om hUll aan het verJtand te brengen, dat zij hun lOon gcrusteJijk Kondell 

laten voorrwcrkcn. 
VAN SWINUEN !-)oogleeraar geworden ziji1de, had het genoegen in 1768, ziJ~ 

Ilen voormaligell leermeester, honoris causfd. f'emisfo examine et disji:l'tfltioIJ' 

, in de \Jhilolophie te promoveeren. van IlLASSl£RE mij de 

volgcllde wcrkcn bekend: 
lnleirling rot de Ke,t(clflleden, uit het Fran,sch van MAUDUlT, vertaald ell mtt 

aanteekcnillgen voorzien, 's I-Iage 1763. 

Eer!1:c beginrelen der Rekenkl1llde. 's Hage 1769' E01l uimHlnte!1d hoekie, 
voora! in dien tijd, tacn men behalve BARTJENS ell VAN LINTZ bijUl< 

likts hr.d. 
Principes de geometric element:l!r::: en 

IuflitliCiollS du calc,ul 'Hlmcriqne N littcrnl, fa BRye 1770, '2 yol. 

Inleiding tor. de befcholi\vende ttl werkdadige lVIt.:etkllllde, 2. deelen, Bvo 1777-

Berekelling V:JI' celli e formclcs rer bepating van del] afibnd cener komeet 
van de nMde, ill v'er vvnal'1remingen gegeven. VerhancieJingen van de 
Hllurlemlche Malltlchappij, lode deel. 2de {tuk, p. 88. 
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Verhnndeling. wanrin nit den aard. zclfs cler teerlingtche vergeliJldngel1, 
getoond werd. welke de r, denen zijn. waal'om er voor de drie wor .. 

tels dier vergelUkingcn, gcene algemeene fOl-nlulen kUl1nen gegeven wor .. 

den, ibid, SHe deel, I fte fmk. 

(6) Te weten in het begin van 1764. toen werd RENNERT naar Utrecht 
beroepen. 

(7) Dit heeft mij VAN SWINDEN meermalcn gezegd. 

(2) Beide, de Hooglee;raar VAN SWINDEN. en zijn nog levende eenige 
broeder Mr. s~ P. VAN SWIN[)EN, Raadsheer in het Hoog Geregtshof in 
's Hage. herillncrden zich flec.ds met dallkbaarhei.d, aan hetgeen zij ann 
hunnen Dom Mr. P. TOLOZAN verpligt waren. Deze uitmumende man, 
wiens Ievcn alleen d<:r ftudie gewijd was, werd in 173G, tot Doctor in 
de regten geproll1oveerd, op eene fraaije disfertatiede mmhematicis. rna/e. 

ficis, et r;!iis jimilibus. 

(9) VAN SWINDBN werd te Fruncker heroepen als Phi1ofophiae, Logices 
et Metaphyfices Profeslor Ordinarius, Uij annvllardde dien post den 17den 

Ma~rt 1767 met eene reclevoering til: CattfiS errorum in 1'ebus Philofophicis, De 

gewone leffen, die hij nan de Fruneker Akademie hield, liepen over de 
Pc'ictf,phyfica en Logica volgens 's GRAVESANDE. en de Phyfica volgens 
het ontwerp, waarnit nar1erhand de Pofitiones Phy(icae ontftaan ziju. De 

beroemde NICOLt\AS YPEY hldd de Wis- en Sterreklll1dige lesfen. 

(10) VAN SWINliEN bragt te Franeker fOllltijds weken door, zander nit 

lJec IlUis te komen. Dit overl11atig fmdeerclI ftortte hem cli1:1 ook in vcr
fcheidene zware zicktcn, zoodat men voor zijnc opkomst vrcesde. 

(II) Bij afwczigheid van den Heer V,1N S\VINDEN, wierden ziJlle W311r. 

nemillgen voort!(czer, door Mr, WILLElVl DE LILLI': en PIETER S'II.NS'!'RA, Leeraar 
cler DoopsgeZt!l,len te Frnnekcl', of zljne leerlingen A. CHAUDOlR, naderhand 
Uooglecraar te FrulIcker, JGANNES WlGLllI. lU1.derhand Predikant ill de Bever. 

wijk, 
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wijk. w. 11. JELG~RSl\fA, HEI'iRICDS DE WAf" A. p, TIIOLl!!N. thans Hoo~leeral'lr 
te Frnneker. en J ~ N BROUWER, rllstend Leeraar bU d~ Doopsgezinden 
te LeeulVarrlen. vall wei ken laatHen i1~ miJ heriuner hem meermalen met de 
grootae achting ell vriendtchap te bebben hOOl'en ipreken, en die mij 01' de 

verpligtend!le wijze met vek belangrijke bijdragen heef, vereerd. 

(I!l) Zie Beobachtungen des ausfer ordentlichen Hohen und tiefen Baro.l 
meter fiandes im I. 18:21. Nachrichten nus den Nicderl:inden, von G. MOLL, 

in GILBERTS Annalen der PhyHk. B. 13. 1823, p. 405. 

(13)Zie de Voorrede van h.:c sae deel des Mcmoires de Matbclllutiques 

et de Phyfique presentes a l' AcaMmie Royale des Sciences. 

(14) Zoo betuigde oneler :lnderen BURClmARDT, in eelle fraaije verhandeling 
over de afwij Idng van de naald, dae hij zekere merkwaardige waaruemingelll 
van NAUTONNlER l1immer zoude gekelld hebben. illdien hij detelve ni('t ill 

deze treff lijke Prijsvel'hande!ing van V AN S WINDEN aangehanld had gevonden. 
Zie lVlotlathliche Correspondentz, T. III. p. 163. en p. 548, 

(IS) VAN SWINDEN in de NOllv. Memoires de Berlin, 1783. P,'37. heefl 
den wensch geuit, dar de Franfche Al{ademistel1 de door hem voorge!hgell~ 
ronald mnglcn beproefd bebbell. 

(16) Zie deze proeven in de Memoires fur l'analogie de l;"eleceridce et du 

;magnedsme. T, 1. p. 429. 

(17) Ibid. T. n.p.449 ,en FlS~HErS Gefchichte tier Phyfik. T. VIII. P.9J3. 

(18) Zie HAUY Traite de Phyfique, !lme. edit. T. H. P.91, en UALL2 dans 
l'Encyclopedle nH:!thodique, Dict. de Mctiecine. T. 1. p •• p3. 

(19) lie hierover onder anderen GEHLEI'l Phyfik. Worterb. T. III. p. 106 

en 133. Ook NEUMAN Lehrbuch d. l!hyfik. T. li. p. 574--
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(20) 'fe wetcn de Beer BlOT, Traite de Phyfique T. m, p. 143, nnders ('Ill 

billijker oordeelt. HAVY Trait6 de Phyf. 2me, edit. T. 11. p. hij Zil;1;t:" Que 
" la marche de la variation diurne a ete snivie par VAN SWINDEN. avec l'utten. 
H tion tlt la coufiance, qui caractcrifent eet excellent obfervarenr." 

('21) Zie de Pofitiones Phyf. vol. II. p. 62 § 137, in notis. 

(22) lie Cogitntiones de Variis Philofophiae COlpitibus, p. 263. Zie hie!' 
<Ie woorden van VAN SWINDEN. Invcnerat CL, CULLEN liquorem 'l'hennol11etri, 
ill recipiente sllspenfi, extracto aere, deprimiduobus ant trib1l5 gl'adibus: 

hinc frigus generari deduxit. NOll tamen omnis depresfio a frigore pcndere 
vidctnf, cum verosimiliter' adfuit caula cxtcrna. in ipliJln thermometri but. 

bum agens, fuprema feilicet TherlU01l1ctri pars acre est vacua: in bulblltn 
vero premit act" exterior, sive pondere, sive elasticitate: unde prcsfione ilia 

fnblata dilatatuf bulbus; eo dilatato dcsccndit Thermo1l1etri liquor. ac fpecicm 

frigoris prae se fert. 

(z:n EU voorbecld over de gasfoorten, de eleetriciteit, de latente warm .. 
tc, de magneetkracht. welke onderwerpen lOen bijzonder bclangrijk waren. 

(24) De disfcrtntien onder VAN SWINDEN te Franeker verdedigd, zijn de 

volgcllde: 
GADSO COOPMANS (naderhand Hoogleeraar te Franeker) de J/rentis, 17 Octob. 

l77°" 
JOANNES WIGER! de [pntio ,'i1CUO, in twee gedeeiten, het eene in 1770, het 

nndere in '1771. 

_-- de elasticitnte aquae 1772. In dit fink worden de proevel'l 
van CANTON getoetst , waaruit dezelfde uitkomll:en nagenoeg worden afgeleid, 
welke door PERKINS onial1gs zijl) bevestigd, door eene kraeht van elf Jml1~ 

dCI'd twintig atmospheren te gcbruiken. Zie Anl1ates de Phyjique et de Che

mie. T. 16. p. 3~1. 

DANIEL BRAND, Med. Doel. Ob[en'ati(mes et experimenfl3 de (omm1lr.icatioJJe? 

u!/oris. 1774. 

( ) 

Behz,lve :tall111erkingen aVel' de thcl'il1on:{" 
deze disfert2t!e de hcrhaJing van die proevcn Villl WI Le![!' , welke met die 
BLACK ell WATT, den grond gelc.gd hebbclJ van de themic dcr lu,cntc W2rmte, 
Hicrl1it blijkt, hoezeer 11len zich in dc fchoo! van V,\N S,VlNDEN ,(, Francker 

hield, met de nleuw!te vorderingen ill Natuurkl111de. 
\V,ll, JELGii;RSMA, EXPt!FitJtctJta qnaeiill1li, cirra PhaerJol12ena 

circa ClI/oris in 1'25. 
fh;NIUCUS DE ViAL (nuderhalld Pl'cdikillt Ie HeriJayum) 

rum folidorum , actiont? ex!iib/tilftiirL, 1775. 
I~enc zeer disfertatje, waarvan VAN S\VINDEN veeI Y{crk m~akte s Hiit%" 

muntel:de proeveu met dell pyrometer bev:1ttende. 

deze allen kan 11 og gevoegd worden dedisf;_ rtatie v"n 
,Amflerdam , den vrocg gellorveIlcn J, c. LOW, iis, quae l'ctercs 
de 1fM:.o-""t?tl'itrIP telluris 1IletMriae in 1808 te Leijdcn 

Onder de oudfio ~eerljl1ge!1 van, vAN £WINDEN. to Frnn.3kcr, bchool't 

verdlenftelJjke IloogIecraar GUYOT; vaults l11~:lktc hij veel werle 

WYNGII,lRD, later als Rector te Kampen overkden, 'Inn MEESE, MENSONlDE~. 
MENALDA CllZ. Onder ziJne bestc leerlingen behoorde oak 
:PHILIPPE VAN SWINDRN, welke Ilij 11et ongeluk had in deRzclfs 
verllezen. AI de kracht van VAN SWINDEN'S gc;est was 
deze~J niet te bezwijken, doch hij voelde en 
cenen man betaamt. 

I'll dat der vakantien, hetwelkhij in '!Jen Haag 
oefclJde doorgn:1ns ecn of onder gcdeelre der Nntuurknllde, 11let zUnel1 
broeder den Raadsheer lVlr. s. P. VAN SWJNDJ!N, die, hoewel ill andere betrek

Kingen geplaatst, de Natuurkunde 11let geestdrift bemindt. en met zeldzamen 

cene menigte van lluttige waarne1l1ingcn cn proeven heeft 

V AN SWINDEN was OJ.' verfthillcnde 
,11icll en G enootfc1wppCIJ verbondcn 

Lid van de Hollundlche 
lVlei j 

ynn 

ann de voJgenele A k:1de~ 
Zoo wcrd hi j 

te II~arlclJl, 2 I 



Lid van het Utrechtsch Ptovinciaal Genootfchdp vall K.l111f1:cn ell W'etell~ 

[ella ppen , 7 Nov. 1776. 
Korrespondent van de Akademie del' Wetenfchappcn te Pari};, '23 Aug, 1777-
JJj vnn de Akadcmie van Wetenfchappen te Beijeren, '27 Aug. In8, 
Lid ,all de KOllinklijke Akademie del' Wetcnfchappen te Brnsfel, '21 Oct. 1779, 

CeasCocleerde van de Maatfchappij der Geneeskunde te 's Gravenhnge, 9 

Nov, 1782, 
Confblercnd Lid van her Bataafsch Genootfchap cler Pracf· ondervindelijke 

Wijsbegeertc te Rotterdam, II Aug. J783. 
KorreSpOlldcl1t van de Akademie van Wetenfchappen te Turin, 2.8 Nov, 17830 
HOllorair Lid van de MaatCchappij Felix lIi'eritis. te Am(terdmn. 5 Sept. I7 85-
Lid van de Soch~tc des Obfervateurs de I'homllle, It Paris. 3 Frnctidor 

:m VIII. 
Ud VUll het Lyceum du Dcpartement du Gard, [eant It Nismes , JUllj 1802. 

Duitengewoon honorair Lid van de Maatfchappij voor Natuur. en Lettel¢ 
kunde, Diligentitl, in 'sGravenhage, 2.0 Sept. 1805· 

Lid van het Konlnklijk - Ncderlrmdfche In[lituut van Wetenfchappen J Let .. 
terkunde en Schoone Kunften, te Amllerdam, 4 lVlei 1808. 

nt1i~engewoon Lid van VerdiellO:e, van het Genootichap "en onvermoeM" 
arbeid komt alles te boven. te Am!1:erdam, I J ultj I gIl. 

Lid van VerdienH:en van het Gellootfchap tot Nut en B.e!chaving te Alllfler .. 

d~lm, 10 Dec. 1814, 
Asfodc etnl!1ger van de Koninklijke Akademie der Wetenfchnppel1 te Na .. · 

pels, '20 Oct. 1818. 

lVlembre etrllt1ger van de Royal Society, te Edhlbnrg, 7 Jan. 1822. 

Lid der Konillklijke Akademie van Beeldencle Kunftcn te AmCterdam ,. lU 

Jan. 182;l. 

(!26) In 1779. 

(27) Toen deze redevoering werd uitgefproken 9 was de I{atalogns \lam 
de bibliotheek van v AN sWlNDI!.N nog niet ill het licht. Die !(atalogus 

®n 
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eli &e daarop geyolgde vcrkoop dezer voortreffeIijke verzamclillg hccf't dOC1'. 

blijkcl1, dut in de vakken, welke VAN SWINDEN het meest beoefellde, zjJ

.. 11e bibliotheek niet aIleen door geenc andere in dit land. en in het b~zit 

van een bijzonder perf 0011 , maar hoogscwaarfchijl1lijk ook door geeuc open
bare van het Rijl( wierd geevenaard. 

(2.8) Verzamelillg vall ftukkel1 en rapporten betrekkelijk de aanfieliing vall 
eene Kommisfie van algemeen geneeskundig toevoorzigt te Amf1:ertbm. l~en 

der gevolgen van de werkzaamheden dezer KOlUmisfie was, dut er in Amfler .. 
dam, beter en geregeld onderwijs in vele vakkcl1 d.er genceskullde wierd gegee 
ven. VAN SWINDgN, altoos gerced daar waul' hij mcende lluttig te kunnell 
zijn, naIR op zich, lesCen over de Nattlurkunde op de geneeskullde toegc .. 
past, te geven. Het mogt mij gebeurell deze voonreffeJijke lesfcn bij te wo· 

llen, en VAN SWINDEN aldaar eene menigce zaken, die in den gewonen loop 
cler Natunrktllldige lesfen bijlla !looit voorkomcn, te hOOl'en vcrklarcn. Bet is 
indcrdaad te bctr.euren. dat men re dier rijd. deze eenige gelegenheid tot 
verfpreiding van zeldzame en nuttige kUlldigheden. nier beter op prijs heefc 
gefield, doch bij eene veranderillg in de zamen!l:elIing van de KOlllmislie vall 
Gcnccsk"!1dig Toevoorzigt, werd VAN SWINDEN niet wedel' als lid benoemd, 
en het uitmuntend onderwijs. hetwelk hij ill die hoedanigheid, geheel belange. 
loos, had gegeven, nam een einde. 

(29) TIehalve hetgeen V!.N SWINDEN zelfs, aangallllde de Kommisfie vrlli 
matcn en gewigten te ParUs, in zijl1e verhandeJingen over dar onderwerp 
beeft te boek gefield, kan men deswegens vele bijzonderheden vinden in hc:t 
werk van DELAMBRE, Bale du fysteme tmf/rique deci111a!, 3 deelen in 4to. 

ClO) Zie onder al1deren eenigen dezer llrtntcekcl1ingen van hetgcen in ds 
Kommi~fie van maten en gewigtcll te Purijs voorviel, gedrukt ill het aange
haaJde werk. T. Ill. p. 434. 

(31) De wcrkzaamheid van VAN SWINDEN blijkt onderanderen daaruit, 
dat hij. volgcns eell berigt van IlURCIWARDT. zich met BOUVARD. 

n1 2 CAS~ 
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C.~SSINr IV, bUC LA CILll'tl ABNC.E, nuaG.tt en TRALL1':S Parijs 
Ollltr<;'lIt vall de nuaid. Zie 

Het verbI~j f vun VAN SWINnEN te dl1urd'ct cell jaar en drie De 
brier waarbij de Minister van Euitc1lhndfche zakcn van 

fc:be geleerdcn tot bij van hc:t V~lJ P:ll'ijs ,was van 

2~ Jnnij ; de werLzaamheden dcl' Kommisfl:J tor de matCl1 en 
bc~~'o!llJen re Parijs dell 28 November Dc cerfre Klasfe nn het Fral1sche 
Illilftulit. deed den IG de algel1lcene ver;.~adcring van alJe de 
Klasfl'll , vail hee de matcll en g,~W'jgten, en den .(. 
JUllj daaraa1ivDlgende wert! in eene opcnbarc zittil1g' 'Inn het Inf1:itullt 
ecnkort overzigt van dez\;~ z~ak aan her Publiek J~edegedeeld; VAN SW'lN])I~i'il 
WD~ de fteller deze!' beide ltukken welke In cler tijd , en un te 'linden 

2ijn in de du jysth13 ,Ide/mol T~ Ill, Omtrent deze fmkkcn. 
drukt zich liet FraJl5Che Inftitnut nIdus nit, ill eene redevoering uitgefl1rokcn 
voor de baii'e van het' Le coil/pte qUI! VAN SWINDEN en 

a "cfuiu a pm'u a 
ttl! 1m mod'ile de Itt per/ictioll dans J' art leurs !rtH'tlUX, (/6 

let comprel1dre wbne aux , qui n'OIZt pOille jpectalemcnt cuiti!':/; 
Sci/mets. 111 October 1799J{eerdo VAN SWiNDRN tilt Parijs tern?;. 

VAN S'YINBEN bckleeddc den post vall Lid van het 
fvind van 20' Junij 1800 tot half September I80!. 

het Precis des opera/jolls 
KRAY£i\ i10FF, 

qui Ollt eu liett e7I llol!rll!"~ 

SWINDEN blcef ftundv:JBtig , de doo!' LODEWyg 

nemC'Il, Dc redenen, welke hem hienoe bclVo. 
hlj ll1 ecnCll brief a:m den K,mr~ller orde. 

1772 , ((Jen VAN SWINIlEN nog Fralleker 

!l~lr be!list. Naderhal1d is deze 

( 93 ) 

'(crrcheid:~ne l'clzcn Ilabij g'cWec,~t. In 171)., !J~ den dood val: N!ll.UVVLhND 

,lTCI'd lui wl'eke! ilk in diells plants te Lcydt:l , doch hC(lclllkw a!)roen, 
l'h ",jjnc teru,(koJn·:t nit d(!ll H'.ll:;, in 180l, deed men wcd·,~ro:n 

, om h(;m ann de Ley.\(i;h:J 

tn;;alld Oecuhe!' dC3 jaars ISO:], was 

• otll4icnclc, well hU door 

School tc vcrbil1dcil, <loch ill de: 

T0 wct':11 de IIccrc'tJ J. A, HfcNNt,T, VALCKF:NAS;: ell , 

CJlLKOEN. flet R:1pport dezer Kornmi;(ie door ckn [leer VAN 

Fn!llsch , is in het Ncnerduirsc.h V,ert«nld 

KOOTEN, h,;t is gcdrllkt, dach nice aigcm:;en 

(37) Zijne crkcnde bedrevenhcid 
",en!c,e berrekking h1d, was oorza~k dat velcH 

~lell inriepeiJ, en allen vond"n hem altoos berdd, om 

te zijll. Zoo leverde hij. om lieches een voorbeeld 
:lan den Genecshecr l'WH1WI1NH\JlS 

pln~t<bQ[chrij \lin~ van Amf1:crdam. 

De belangcn cler llervormde WaalfdH: Kcrke 

'Vonden aan hem ecnen en 
ItJairullt tot onderwijs van minden te An;[terdam. 

reno Met een woord 

(:s8) 111 de dcr Ecrfh; 
Vaal', welke nog nict in de w·erken 
welke hopen dut CCllm:lal door 

n:13aln. 
Drit; V 

W2arin vooTal bet regt 

dele!" werren wordt 
gen ill een ,e [i1)cllcn en 



111 hec derde Deel clcr Verhano, vaa de Eedte Klasfe van het KOIiinkl\jk. Ne .. 
clerlandrche Tnfl:ittHlt, het berige van de werkzaamheden der KlasC~. p. 16 ~ 
en sde. deel van hetzel fde werk in het bel'ige, 1'.1. 

In eone andere Verhandeling, almede in de Eerl1:c KlasCo voorgelc7.en, 
wonde hij .aan, dat de Polytypie of Stereotypie, reeds in 1(569 door dcnzelf
den HUYGENS was gcoefcnd gcwordcn. Zle berigt de werkzaamhe. 
den der EerRe [(Iasfe, p. 6, geplaatst v66r het ado dee! harer werken, 

Nog eene VerhalJdcling over de vcrdien[]:en vap HUYGENS. aan doze Klasfe 
voorgedragen, wcnschten wij in h0t Hehe te zien verfchijnen; het zijn navors
fchingen over de gelchiedenis des Ilingers als ftandanrd vall algemcene maat 
befchouwd; en bij die ge\egenheid ovel' den juisten tijd van eellige der be
bngrijkfte ontdekkingen van CHRISTlAAN HUYG·£NS. 

Vic deze onderzoekingell blijkt, hoezeer hij onzen grooter! landgelloot 
HUYGENS vereerde. flij had de handfchriften van dien beroemdell man, zoo
wei die op de bibliotheek der Leydfche Hoogefchool aan wezig zij 11., als di; 
welke bij van elders kon belwn~el1, !TIet groote naauwkeurigheid doorzochc, 
en uit dezelve eene menigte bijzonderheden, zoo onment de weten[c\happelij .. 
ire verdien!l:en. als aangaande het leveu ell de bijzondere olU!1:andigheden vall 
dezen onzen beroemden landgenoot, aangeteekend. 

EindeJijk deelde hU der Klasfc zijne waarnemlngen merle, aangaande de 
temperatuqr der .onderaardfche gaunderijen van den St. Pietorsbergbij lVla,lS. 

tricht, op verfcheidene rei zen dcrwaurts gedaun. Zie Perh. J'tm fir1 Eerftr 
Klasfe, sde decl, in het herigt p. 13. 

(39) De merkwaardige aanfpraak door VAN SWINDEN, als Prefident - Kom
misfaris vall het FoVds tot aa11lnoeriging van den Zeediotlst, aan den lee
Prefekt en zijne Raden gedaan, bij gelegel1heid dat dit Fonels en bet Kweek. 
fchool voor de Zeevaal't, op bevel 'Van NAPOLEON. aan dlen beambten llIoesc 
worden overgegeven, is gedrukt, doch er zijn nechts zeer weinige exemplarell 
van voorbanden. Niemand heeft zekcr ilZ tliiitt !ijd, moedigcr, en meer ecbt 
Holllludfche taal gevoerd dan VAN SWINDEN. 

(4P) Zie de aanfpraak gehouden in het Kweekfchool. op den 28 FebruariJ 

181-4, 

( 9S ) 

!,BJ4. bi) gel'~get1heid van he.t weder oprigtel1 vall hetzelve geflichc, cloot 
J. H. VAN SWINDEN. 

(,.p) II{ bcdoel hier denKapit·~il1 Luitenant ter Zee TIEMAN, kommandee~ 

ronde's Konings Fregat de Dagel'aad, bij de Overwinning van Palembang , in 

Junij 182I. 

(42) Toen hij zich des ochtends ongefteld ge'loelde, had hij e.cn uur te 
voren nog zijne gewone les[ell gehopden. 

(43) Hij was in 1768 gehmvd ""In Vrouwe SARA RIBOULLEAU , die hc!.!\ if! 

<len onderdopl van 82 jaren overleefde .. 

(44) Den dng v66r zijne ongefteldheid, de laac{te reize dat hij zich op 
flraat beeft begeven, was lIlet oogmerk, om aan iemand eenen belangrijkelll 
dienst te bewijzen, hij kwam toen zoo vrolijk ell opgeruimd te huh ais immer 
te voren. am - niee werler uit te gaull. 

(45) Hij nverleed den 9 Maart 18'23, in den ouderdolll van 76 jqren en J} 

ll1nal1den. Hij had bege.erd dat zijne begraveniszonder eenige pranl zoucle 
plants hebbeu, doch een groot nan tal zijner v.rienden en voofmaligelecrlingen ~ 
de Hoogleeraren en Studemen van bet Athenaeum, waarvan by een Geraad 
was, vele leden van her In1Htuut, fommigen zelfs ten dien einde van andere 
pluatfen gekomen. hadden zich in fiBte bij het graf verzameld, om ann hUllnen 
verfcheiden vriend, leermeester en ambtgeuoot de IantHe hulde te bewijzerj. 
Jten cler vrienden van VAN SWINDEN, de Heel' TEISSEDRE L'ANGJr. Lid van de 
Derde l(lasfe van dit Infiituut. was bij die treurige gelegeoheid, de w\k .del' 

gevoelens van allen. en deed cent' kone doch trelfende !HHlfp(aak, aUll de Qttl 

bet graf vergaderde menigce. 
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Disfertatio illaugnralis de attractlone ,opgedragen aan WILLEM V., 
Lug~t Bat. Achter dezelve is eell Vers van Mr. PHILIPPE VAN 

SWINDEN, den Vader. 

'766, Verhundefing over de wederfrandbieding <'ler lucht, venaald nit het 
FrallSch van J. F. HENNERT. 

JJ.767. Oratio de cal1fi~ errnrllItl in ,'"hns Philofophicis. Franeq. 1767. IS 
_Maun. Gehonden bij het a:ll1vaardcn van het ambe ,van Hoogleeraar. 

En vo!gende jarcl1. Cogitationes de variis Philofophiae Capitibns. 

Dit zijn eigenlijk ftellingen, die hij doorStudemcn iict verdedigen. 
De eerfte daarvan was GADSO COOPMANS, later zi]n ambtgenoot te 
Franeker. Bet is zelf eell ollvolkomen Stuk zonder titel. Er zijn 
twee honderd drie en veertig zulke frelHngen. 

11768. Verhandeling, behelzende eene !lieu we betoging van de verheffing 
der grootheid a + b tot de onbepaaldemugt 11. Verhand. der Haar~ 
lemiche Maatf::happij. D. 12. p. 334. 

177r. De intcnfo Frigore menfibus Januario I 

1770 Fnmeqnerae obferVitD, in de 

68. 1773. 

i763 et NOl'embri 
TranfuctiollS. Vol. 

17t"-

( 97 ) 

Tentamipl1 Theoriae mathcmaticae de phellomeni~ maglcticis , nneto· 
re. Jdl.VAN SWINDE.N, Specimen primum fio~e\Js prl\~cipia:lScnera!ia • 
ac novam pUllctorum indiffcrcntiae et pUlled culminumi£' the;)riHli1 

Lugd. !lat. 4to. 
Er'is niet meer van uitgekomcn. 
Dit Stuk is opgedragen aat} MATY, Sekrctaris van de Kon, Malt

fchappij te Londen, met wien VilN SWINDI1N b~zohder bevrienz! 

was. 

1774. De vertalil1g van de Contemplations de 1a natilrevan CHARLES nON" 

NET. door GADSO COOPMAN'S, is door VAN SWINDEN met vele aantee
keningen verrijkt. die B'ONNET 1111derhul1d in eene nicLlwe Franfcht:' 

uitgave heen oyergerlOmell. 

1725. Journal de Phyfique, Experiences furl'influcnce de la lumlere fm 
les. plal~tes, en partie traduites en panie extraites au manufcript 

1777' 

feu M. MEESE. . 

In het Journal de Phyfique, Obfel-",,,lv4AO C • .u Ie f.-ol,! .1", Novembre 

Decembre 1774 et Janvier 1775· 

Recheq:hes fur les ajguilles aimal1tees , et fur leurs Yannt!OllS 
Heres. qui olltpartage Ie prix propo[~, pour l'annee J 777, par 
M. VAN SWINDEN, l\lremoires prefentes it l'aca~1t!mie R. des Sciences 
T • VIII. Bet Stull. van C.oULOMB is in heL9de deel. 

1:n7~ In de Memoircs de l' Academie des Scien"ces de Pal'is, van dat jnar. 
. vindt menllittrekfels "an l'ilESSI'ER. 'v~n de waarnemingen van VAN 

SWINDEN. over het Noorderlicht. 

1778• Obfervations fur Ie froid rigoureux du mols de JanVier 1776, 1 

vol. 8yo. chez Rey. 

1778. Disrerta~lon fur la Comparaifon des Thcrmometres» J vol. 8vo., 
met een' niellwcn thel ~ uitgegeven in 1792, 

N 



R'efultats des Obfervlltions Metereologiques a Fl'aneker, depuii 
In!: ju'squ' it 1778, dans pluGeurs endroits dllJournal d~sfavans. 

Rcfu!tats des Obfel'vatiollS lVlctereo\ogiques de 1778. Dans les Me
moires de l' Academic de Bru}i;elles. Tom. Ill. 

Journal de Phyfiqnc, Memoire fur, lesObfcrvutions Metereo!ogi .. 

quesfaitcs a Franeker en 1777. ' 

:l'teflexiol1s fur Ie Thermotnetre de MICHELY DU CREST. Journal de 

phyfique 1773. 

J. II. VAN SWINDRN. Ora:tio de Pl1i1ofophia Newtoniana, habita die 
7 Junii 1779, quum lVJagifl:ram Academico abiret. 

Opgedragen aan WILLEM V. 
V66r de,ze Oratie zijn twee, Latijnfche verzen" cen ,van J. B. 

BR~UWER. Lic. hUlU. et Phil.' ft •• en lict andere van s.· (Ht.-'TAMA. 

L. H. S. thans Hoogleeraar te Groningen. 

PIau d'un traitc de \·a1.lrviC boi-.!"I", pour fervir de fnite a ceiui 
de IVlairan, in het Journal des favMls, van November 1779-

Memoire fur lesObfervations MeterJo!ogic),ues faites a Franeker 
pendant Ie courant de 1779. I vol. BVo. " 

Befchrijving' van tell Konstt1:nK, verbeeldende een volIedi'g bewege
lijk Hemelsg~ne,l, uitgedacht en vervaar~~gd door EIS~EIS.fNGA, Fra. 
~eker 1780 .Bvo. Vall dit fiuk beeft men eerlang een tweeden druk: 

te wachten. 

Sur la Marche de l' Aiguille Magnetique obfervee, pendant raurore
boreale dU29 Fevrier 1780, in de Acta Petropolitana 1780" lfie 

fiuk. 

In het Genet's .. en Natutlrkunciig Kabinet N°. ¥. 
over bet weder in December InS en JanuIIl'ij 1779· 

Aanmerldngen 

'C 9!? ) 

. :178(. Brief ann CASTILLON, over de Waaruetrlingcn van Hygrometers. 
Nonv. Memoires de i'Acad. de Berlin 1781, p. 27. 

X782. Corl'espolldentie met J. IlERNOUILLI, ove'r de weerknndig'~ waarne" 
mingen van 178I, 1782 en 1783 NOll'!. Mcmoires de l'Acad. de 
Berlin 1782, p. 19. 

1783- Obfervations les pIns remarquables Ull fl'oid rigoureux de Decem1.Jre 
J733, Janvier et Fevrier 1784. Mcmoif(~s de I' Academic de Ber1in~ 

1783, hist. p'. 35. 

1783.' )Jlan toe het doen vnu Weerlmndige Waarnemingen, voor de Genees~ 
en Natuurkul1dige correspollclenrie Societeit. opgcrigt in's Graven

l,lage, in de Verhandelingell van de Natuur. en Geneeskundige cor· 
respondel1tie Societeit, rae Deel. 

JOi\NNES HENRJCUS VAN SWINDEN, de Paradoxo Magnetico, llltlg

Ilet.emfortius ferrum pm'urn qnam aliulU rnagnctem attl'ahere. 
Neue Ablialldl. der Bayerifchell Akademie. Phil. B. I. f. 351. 
Disfertatio dee Analogla J':;Jectriciratis et Magnetisml. Neue Ab.; 

hnndlullgen derBaijerifahen Akademie. Philo£: B. 2 .• S. Io 

Recucil de MelUoires fUr l' Ana!ogie de I'tlectricite et un Magnctis~ 
me ~ 3 vol. avo. chez Rey. 

Obferv,:itibIlS ;fur qu'elqt1espnrticularites IVft!tereologiqnes de l'a,mJce 
1;783 , (Ia~s Jes Melll0ires de I' Academic Royale de Turin, T. ~l. 

1785. Oratiode HypothcfibtlsPhyficis, quomodo fint e mente NEWTONI 

:intelligcndae, habita 25 Aprilis 178S, cum in lll'<.Istri Athtnaeo Am. 
fiellleciameniLPhi.lofophiae, Phyfices, Mnthefcos et Astronomiae 

Profesfioncm auspicarctur, 4to. 

BcfdhrlJvingiv:m het Tellurium van ADAMS, door AENEt.E, in het , 
Frallsch ver.taald door v AN SWINDEN, ill plano. 
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Redc'V00rillg over het Noorderlicht. door J. II, VAN SWINDEM, in 
het Algemeen Magazijn van Wctenfchap, Kunst en Sma,.!.:. 3de 

Deel, p. 49-
Over het Zodiaknal lich t, ibid. p. 231. 

Over de oOl'zakel1' van bet Noorderlicht, ibid. p. 385. 

Theoremata Gcometrica, quae aI1llll0 labore explicat demonfl:rat et 
Obfervationibns Illustrat. '}. H. VANSo/,INDEN, accedul1t pr()blc~att1m 
GeomC:.tricorum libri quinque, 8vo. tip. DEN HENGST. Dit werk 
werd in '790, vermecrderd en verbeterd, iV h.et Hollallrlsch llitge
geven, onder den titel van Grondbegi;lfcls 'der lVIeetkundc, avo. 
1790,. bij DEN lIENGST, bij wien ill IBr6 eell tweerlc nog veelyer

beterde druk is uitgelwmen. 
, 

Pofitiol1es Phyficae, quas :lnnuo lab ore in Scholis. privatis ex.plicat 9 

Experimclltis illustrat et AllditorUln fuprUl11. meditati.oni propol1tt 

J. H. V,,~N SW1NDEN, her 111:e en de helft van het 2de dee). Harder
wUk l:ij VAN KASTEEL, ill Bvo. Vall h.et lfte deel beftaat er ook 
eClle ~IOllal1(w:he vertalil1g. 

Vcrhandeling over het bepalen !fer Lengee op Zee • door afil:allden 
van de Zan tot de lVIaan of Vaste Sterren, J:>ij VAN KEULEN. 8vo. 
Van deze Verhandeling zijn zes dr.ukken, in het. Iieht, de lalaflc van 
1819. Aan het opf1:ellen van de drie IantHe werken had NIEUWLAND 

eenig dee", doch hiJ ovcrle,ed vo6.r de .J~itg:a ve. vall den 3den qruk 
uer Verhandeling over de Lel1gte. I,ll 17955. uitgekomell. Zie hier
over de Voorrede van den 3den druk. VAN SWINDEN had het 
'Voornemen om eell diergelijk werk, tell dien[re del' Nederlal1dfche 
Zeelkden, op te Hellen, over het bepalen der Lengte op Zee. 
door mic1c1el van Zee - Borologien, doch zijne verwijdl.lring uit de 
Kommislie tot de Lengte,. heeft zulks belet. 

1188. Verklaring van dell Almanak tell dienfte del' Zeelieden.. uitgege
"en door Kommisfnrisfcn tot de zaken, bet bepalen der Lengee 
op Zte, ell de verbctcring de. Zi.'ckaanen. betreffende. 

( 10'[ ) 

1788 • De l'Applic:ltion de l'EJecrricltc: a Ia phyfiql1c et 1:1 medecine par 
M. M. NETS VAN TROOSTWYK et KRAAYENHOFF, (vertanld door dell 
Heer v AN SWINDEN)., 

Bet oorfprollkelijke is niet gedrukt. 

VcrhandcUug over de inrigting en bet gebruik del' Octul1ten en SC1(. 
tuntell. van HADLEY, door Kot1]l1lisfarisfen tot de zaken de Lcngce 
op Zee, en de verbetering del' Zeekaarten betreffende, 8'19. 

Levensfchcts V~t1 den Beer J. c. MOHR in de Letteroefellillgen. 

Redevoering, en aanfpraak Utili de VrOUwel1, tef inwUding van het 
gebollw der iVl,aatfchappij Felix Mentis te Amflerdam. gchoud(m 
31 October en 1 November 1788, 3vo. 

InUructie voor de Examinateurs der Stulirlfecien, bU de p. r. Com~ 
pagnie. 

Lijkrcdc op PIETER NmUWLAND> "r' <len' :24Ih'" ne(,i>inh~r 1794. 
uitgcfproken te Amfierdam in de Maatfchappij Felix Met'ids. 3vo. 

Rapport over de telling van het volk van Amrterdam, folio. 

Brief aan den Schrijver van het Wcekblad ,de Detnocl'oten. over 
het vo~,rdeeligst gebruik del" Pellilingen, die tot ond~rstCl1n!ilgvan 
de Weduwen der gefneuveldcI1 in den laatUen Zeeflag en van hunne 
Kinderen, 'mitsgaders van de gekwetflen zijn illg~zame]d" 5 November 
1797. 8vo. (door den I-leer VAN SWINDEN zonder ml:lm uitgegeven, 
am Kommisfarisfen over het K weekrchool te vcrdedigcn en hen van 
de ol1verdiende blr.am te zui.veren, hUll door gem elden Schrijvcr 
aallgewl'even ) .. 

In de Verzullleling '\l'~n Stukken 
fielling van eene Kommisfic van 
~igt, is het eerfte deel:r bCvattellde 

!..J .3 

, berrekke!~jk de nan-

, dicncllde ,ell r;e. 
h,ideJ 



lCide van een plan, voor cen K ommitte van Gezondhe!d , en de 
daarbij behoorende Stnkken, geheel van .de pen v.an VAN SWINDEN. 

Vall de Rapportcl1, in de nvec volgende deelen voorlwmende, zijn 

door hem gefl:eld. 
N°.3. en 4.. Over het Straatvnilnis. 

5. Over de Onzuivcrbeld der Stads grachten. 
7- OJer het Regdnwatcr. 

8. en 9. Over het Schllitwater. 
Over het Voorkolllen van Ongelnkkc!1. 
Het hoogst belangl'Uk Rllpport over de beide Gast1ulizell. 
Over al hetgeen dienfiig is om te oordeelen, over 
den fiaat cler gezol1dhcid ,de llitge!1:rektheid cler ziekten 
en het af of toenerr;en van volkrijkhcid en welvaarc. 

Lcttres fur les grands hyvers de ce liecle dans Ie Journal de Phy

fiquc. 

Verhandeling over volmaakte maten en gewigten, ~ deelen, 8vo. 
bij PEN lun::ros'r. , 

L~sfen over \let Planetarium, Tellurinm en Lunarium van HARTOG 

VAN LAUN, svo. 

De Wet ,betrekkelijk de herfmeItiilg de~ ourle tnUl1ten in Frankrijk, 

den':3 Germinal (rJ.4 Muart 1803) ,en die v:ln 7 Germinal (28 Maaft 
180 3), nan het GOllyenidne'ilt vdorgednlgen, uit het Fransch ver
taald ell met aanmerkil1gen opgeh1elderd' CIoor J. II. VAN SWINDEN, ill 

de Lettert>odes Nil. 2 I en 22, 16 en 20 lVIei 1803, p. 322 en p, 

34°, 

1303- Ilerigt vall de vool'tzettitlg van de Franfche Meridia~t).meting, in den 

Letterbode N~. 8. 

1803. Over de meting vall een grand des meridiaans , door de Jezuitell in 

China verrigt, ill dell Letterbode N°. 34, 
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1804. Over de bevolking van Amfl:crdam, en de fl:erfte welke aldaar 
heefe, en de voorgewengc ollgezondheid, u.it der.e, door 
0pgemaakt, heeft· men een uimllllltcnd fiuk V3.11 VAN SWINDEN in dell 

Letterbode van 29 Mei 180+. NO.. !23, p. 353. Hetzelve was tlitge~ , 
loke door eene plaats in (J.; Gefchiedenis der Hollandrche Staatsre;;e ~ 
ring van A. KLUIT, 1I1e deel , p. 35; tot deze zuai. behoorea nog de 

brief van den Hoogleeraar VROLlK aan den Hoogleeraar CRAS. in 
den Letterbode van 23 December 1803, N°. 53. Het amwoord van 

den Heer [{LUfT daarop, in heezelfde Tijdichrift van 23 Mann I 

en het anrwool'd van 'I{ WIT aan v AN S\VINDEN, ibid 6 Julij 1 

Nil, 29. 

1806. Algemeen en beredeneerd Register op aile de PublicG.tien en Onlotl
nanticn van de Gemeene Middelen. 2 Vol. 8vo., bij DEN HENGST. 

Dit. Huk zander nfl!l,m uitgekomen is door VAN SWINDEN, ten gevalle 
v:ln zijnen bijzonderen vriend DeN lIENGST. opgelleld. . 

1203. Bedenklngen over de ware grootte van den Rijnlandfchen voet, door 
J. H. VAN SW1NDIliN. III <IlL uiLmuntcnd Snlkjc, verdedigt de Hee. 

VAN .SWINDEN de grootee vart den Rijnlancifchen vaet,zoo als die in 
het wer!{ oyer v olmankte maten en gewigten is op~egeven, terwijl 
de HeerenLlENEAE, LE FEVRE m: MONTlGNY. VANBREUGEL en Ill!! 

SELDER, daa'rvoor, eelle andere groott~ hadden gevonden, welke 
echter federt op heag gezag. en ook door den Heel' VANSWINDll.Nl 

in zijne volgende fchriftell is aangenomen. 

18e9.· Rapport over de Akademicl1 in het Koningdjk Holland aaln Z. M. 
1.1itgebragt in 1809, door de Kommisfie befl:aande uit de Hecrcil 
""~N SWINDEN, VALCKENAER, llENNr'T. en VAN BEECK CAf,!{OEN, (die 
fink is door den Heel' VAN SWINOEN in bet Fransch gelteld • ell do 01" 

,len Heer VAN KOOTEN in het Nedcrduitsch vertuJld •. 

lilro. In het 3de deel van de Baf~ du Systtl11e Mctrique Decimal:> Paris 
1810, vindt men de volgende Stukken van VAN SWINDEN:C; 

1$, Notes communiquces par M. VAN SWINDl!.N fur ce qui s' esi\!: 
pasfe nux fenTIces de !:a com)}mfion des poids et mem~es. 



, :1n 7 (r8 Jun!; 
1,99), au llom vIe Ja CLsb des Sciences Phy(iques ct lVIa~ 

th6matiqucs, fur la me[ure de la MerldiellllC de France, et les 
fi![llitats q\lt en ont etc deduits pom determiner lcs bafes dll 
nouveau rnetrique. 

qui ont f,,['vi determiner les bares du 
nouveau !n III [(;ancc pllDliqne de l'fnfiitut 

des Sc iell ccs Ct des Arts 1 e 5 l\Tcsfldor an 7 (4 J ulij x 799) par 
J. H. V"~N SWI~lJEN. 

<ijd, op las t van het 
Deze beide !::latae Stukken zijn, in del' 

ec vall Infl:ituut 
gedwkt. ell federt het cerfle in het JOlHllUl de Pbyfique herd 
drukt. In 1801, n c1CZi: ook in Ollze tan! in het 
licht verfchel1Cll. 

• SIa, Olldcrrigt over de Franfche en Hollundfche l1H1Htell en derzelver ver~ 
, met de lloodige tefds 1::1110. bij DEN HKNGS'f. 

IS! I. Vernag ue,. ver";etingpn "~n l: nmmhi\1fiSfel1 over IlCt Vaderl:1ndsch 
Fonds tel' aanlUoediging van's Lands Zeedicnst, gedurcnde 1810 ell 

Januarij eil Februr,rij 181 I. In dit fink. grnntP!1fll'"io nOM VAN 

SWINDEN opgefl:cld. vindt men de 11lcrkwaardigc Auufpraak door hem 
~ls Prefident van Komll1isfarisfen. over voornocmd Fonds, den 27 
Februarij 18! I gedaan nan den Zecprefekt en de Raden vall Admini..; 
fil':ltie del' Prefektl1Hr, in de Inutne zining van voornoemde Kommis
farisfell, ell waarbij hee Kweekfchoo\ voor de Zcevaart, aan 
het Defi:uur del' Franfche Marine mocst worden overgegeven. 

18n. Vergclijkings. tafds tusfchen de cili:lllllaat en de metre. mitsgaders 
derzelver prijzen in Guldens en Franc::. llij DEN llENG$'f ill 121110. 

lSI E. Vergelijkil1gs. tafi;)ls tusfcben het Frallsch gewi;;t of kilogm111mc, en 
het Amnerdam~ch gewigt. Hiervnn t\\'ee drukkcn ill het Heht 
121.110. bij DEN HENGST. 
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181 I. Ollderrige overhet gewigt, de gehalte en den priJs van goud. en 
zilver, naar de Franfche en HoIla'l1dfche wetten en gebrlliken, met: 
de noodige Vergelijkings. tafels, voor het tl'ooisch- en karaatgewigt ~ 
met de kilogramme; voor de gehalte en voor de prijzen in GuldeM 
en in Francs. UlnO. bij DEN HENGST. 

18I!2. Vergelijkings. t!lfels tus[chell de Hollandfche lengtematen en de m~" 
ere. met het noodige onderrigt over dezelve mat en , 12mo. bij DEN 

flBNGST. 

Vergelijkings. taids tnsfchell de Hollundfche voclmnaten en de 
Franfche, ge1JOemd litre en hectolitre» met het noodige onderrigt 
tot dezelve, 121ll0. bij DEN HENGST. 

1812. Vcrgelijkings -l"fcis tllsfchen de Hollandfclle koornmaten ell hecto .. 
litre mct het noodige onderrigt. I :l1ll0. bij DEN HENGST • 

,,812. Vergelijkings. tafels tllsfchen de Hollandfche Landmaten en de 
hectare, 12mo. bij DEN HENGST. 

Aile deze Tafels ,en onderrigtingen over mateD ell gewigtetl, be. 
halve die von np llJunten, en het goud En zilver, zijn voorzien 
vnn eeDe Frnnfc;hc vertaling. Voorts ziju er nag hij DEN HENGST 

eenige Tabellen tlitgelwmCll. over de vcrgelijking van de Stere met 
de Houtvadems, en eene gcgraveerde Plaat, tot vergelijking 
del' Lengtematen, het een ell andere door den Heer VAN SWINDEM 

berekend en befl:ullrd. Sedert de herfl:elling van Nederland, heeft 
de, Boekverkooper DEN HENGST. de wetten en befluiten, 
achtereenvolgens op het fl:uk van maten en gewigten in die 
Land gemaakt, beginnen tlit te geven; hier bij zijn opheJderende 
aanteekeningen van den Heel' VAN SWINDEN gevoegd. Men weet 
Qok dat hij feden jaren arbeidde aan eene Gefchiedenis der Necier .. 
landfche ll1unten, waarvan hij reeds v66r eenen geruimen tijd, ceni~ 
gc Stul(ken tot zijne voorlezingcll in de Maatfchappij Felix Meriti, 

had gebruikt. 
o 
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l8u. Verhandeling over de wetren welke de drtlkking des Hampl,rings 
voIgt. In de Wt~rkeilvan ,de ECi'lte KLIS[C van dit Iuftiwnt, eerfcc 
Deel-

IS q. Aanf'pra~,k gehoudcll in her K \\Ic2kfchool voor t1C Z,:cvaart, tc Am. 
l1erdam op den 28 Feuruarij 18 14, ter gelegcnheid vall het wedel'. 
oprigten van hctzc!ve Gef1:icht, door J. H. VAN SWINDICN. 

1816. Vel'tuling in het Fransch van het Rapport dcr Eerftc Klasfc van dit 
Infrltuut over de invocl'ing van het algcmeen frelfel van Maren cn 
Gewigrcn; Amfterdam 18J6. 

1216. Tafels tel' herleiding van Francs tot Nederlandfcl1e Guldens en van 
Nederlandfchc Guldens tot Francs, 8vo. 

1816, 

D0 Fran[che vertaling van dit [mk mede door den Heel' VAN 

SWINDEN werd gclijktijdig. doch ~fzollderIUk, uitgeg,even. 
Tafels (cr hcrlciding van Stuivers cn Pennningen tot Cents en van 
Cents tot Stuivcrs el1 PCllning(m, 8vo. 

Verhandcling over nUYGENS als lJitvinder der Slinger - Unrwcl'ken 
in het 3de dec! van de wcrken del' .Eerftc Klnsfe. Van dit uitmun~ 
tend Stuk heeft de Hoogleeraar VOUTlC eCllP verrnling gcgevcn in hct 
Engelsch Journaal van de Heeren BREWSTER en JAMESON. Edinburg 

Philofophical Journal, vol. 6 et 7-

lB:.u. Zijnc W~llHllcmingcn vnn de Zon ~ Eclips van 7 September rlbo. 
vindt men in het eernc dee! van de werkeu del' Astronomical So
cir'ty te Londcn, 4to, 

IlhI. Defcriptioll de Ja fet(" ,ll] [eid ~ fccnlnire de la maif'oll 
des orphclills WALLON3 it Am!cc;r,LlP!. 

hccft VAN SWINDEN ann LlILAND!, ceDc menigte voor de 
Bibliographic Astronomique, Iloli~ll1drchc Sterrckl1ndige boek'en betrcffendc. 

In de lIfo'!;rnphic Uliiverfclle, ecnige 
der andcrcn die vnn MUSSCHENll[(OEK. van 

~WINDl!N ,ais ~oorzitter gedaan in onderfcheidcnc algcmecI1e 

ditbftltunt gedrukt in de Procesfc!l ~ Verbanl dier 



Vierde 'f{lagfe., wu:r.en ,itider.m de zijne, do(!}r .voortezingen., raadgevin. 
gen en in V4le. lopzigtelJl:a;llezins nliLttig ,en de betrekking, waa'fitl zij a)t 
Leden·d.er Adl'lrinifirclltive Kommisfie 'tot'het 'geheeie ltd1:itt1wt ·'geftaan. 
behben, maakt hen. de<idaukbaxe,v.e:rm:eldhig;bunner dienfte'll allezills 
w.au,r.dig. . 000. >. Heer:cARnoNi,: • iadenoJiderdmnvan ,bijna 88, ja,ren 
ovel'kden,:' was Lid def VierQ.I$:Klasfe ,:a.1/tenonr-egt.e zollde .m;eu vill> 
deagrijsaar4:,~teB:tllsfet ~x:m~hf:ig" diemedewerlUng bebben "§~VQr .. 
derd· 1$ ... ooze,werltzltmhedm.,·wdkehlj "als jongeliog en alhier te .. 
genw~tmiig ,·:oilgetWijfeld aiel:, zoude hebberi aehtergehouden •.• Op den 
Graaf llERTHOLLET, in 1756 .inSGvoijen geboren, Jll<ogt :de Eer(1:-e' 
Ktilsfu.als baren: Geasfociee:&den, ,!bogen:'· Hijwalvberoemd door ztjue 
tulVarenisc i8 ChemifGhe ,Wetenfchapp:en enderzelver:tbepaslinl' op,het 
dageUjkfcbe le-v~n'; ell .door zijne me1'ilgvuldig.e gefehli£t-e:D.<j waS blj mOOe: 
betfieraad del', geleerde maa-t£'chappijen van llarijs, Londen, Turin, 
Haarlem en andereD. 
.' Maar bet waren inzonderbeid, VAN SWINElEN en TE. WATl:R., beide· 
Nest.ors vauettt Inftituut, de een van d~ 'Eerfl:e, de andervall de Der,. 
de ,Klasfe, wier. langdurige en onafgebrokene werkzaa~heden in de 
wijsbegeene en Ietteren , 005 hun veJilies op het tre:lfendstdoen gevoe
len. 

TE WATE:Il: en VAN SWIN'Il;EN Wi,ren, geduFende hun '.gebeel' leven·, 
en tot in bunnen hoogfl:en ouderdom, .Heeds werkzaam, en volgden de. 
VOOFtgang del' menfc-helijke wetenfchappen, die aan hunne grondige ge .. 
lcerdheid toetfende. 

Oak TE WATER waS daaroRl ni-et aUcen blj 0rizen landaart, maat' 
Elok -bij den buitenlandfcben geleer-den hoog geacht, zeer geiierd, en hi} 
ontvi-ngin het openbaa,r ,iets, hetgeen veelzegt, de vleijendfie goedkeuring 
van WYTTENBMH op zijnen letter· al'beid. Maa.r l1iet minder voortreJfelijk. 

. was hij in zijne eel1voudige nederigbeid, vastheid van del1k- en handcJ,.. 
wijz.t:, iv-crvoor Godsdienfl:ige en gelecrde fiiclltil1gen., van welke hij 

~jd: 

ZES fIENDE ALGEMEENBVEl\GADERING. 

Uti was ,~n .•.. de lajtfted~ginVln~ijn· .. leven getuigden ·riog .. van- zijn
aandenbn llan:(li~~ttituutttoenbij; <tnzenSIEGENBEEK verzocht 0115 

eent'~emplitar van aijneaanfptaak, I&.aneeneandere ·lofwaatdigo· . Matt .. 
fcbappij geda'ttf, te doen toekomen. .'. ". , . 

Door den uitbeemfchen overweldlger 'van HoUand, met drie mede 
zeer vool'tretfelljke mannen, doch van wien de kieschbeid mij hierge
bied te zwijgen, opgel'oepen, om over de beiangen del' Protefl:antfche 
gemeenten" in ons Vaderland inlicbtingen te geven; mogt het dat Vier .. 
lllanfchap, waar.vati hij het hoofd was, gebeuten, door Hollandfche 
zachtheid, gematigdbeid, rondheid en volkomene kennis del' belanO'en 
tot wier ve1illfUiging zij geroepen waren, onze Godsdienfiige Infl:elli~ge~ 
te behouden en de Algoede - zegende de gemeenfchappelijke pogingen 
van TE WATER. en ziJne Medegenoo~en, en beloonde de eendragt en 
broederlijke Hefde, van mal1nen, die tot verfchilIel1de Kerkgenootfchap_ 
pen behoorende, ook verfchillert mOisten over fommige leel'fl:elfelen van 
eenen ,.Godsdienst, die Imnallen gelijkelijk. ter harte; ging. ~ , Zien wij 
zijne'levensbefchrijving van zijne eigene hand reikhalzend te gemoet . met 

d' , . , 
weemoe 19 vetgenoegen wachten wlj op 1I)oJ'gen de' voorfielling van 
hetgeen VAN SWIND'EN was. ' ',.: 

VAN SWINDEN, om dezelfde foort van deugden, denzelfden ijver voor 
Wetenfchappen, Kunfl:en. en Letteren beroemd, heeft inzonderheid dit 
Infl:ituut duur ;tan ilch verpligt. - V 4N SWINDEN deed den .invloed . 
welken hemiijne geleerde verdienfien, zijne aangeuame omO'an~ 'e~ 
ervarel1heid in de, bedendaagfche ~etterlqmd~ gaven op de ho;fden 
en befl:uurderender wetenfchappelijke inrigtingen, van het velk" het
we lk zich ons Land " ~Is zijneigend'om had toegeeigend: VAN 

SWIND'EN deed, zeg ik, dezen zijneninvloed, die groot was, fteeds die-' 
nen tot het bewaren enbevestigen van hetgeeneel1'iO'zins van Dnze' 

.• b 

v.()orou~erlijke en I:ter:. fiichtingen kon behouden w~rden~ _ , Zijnl:t 
mannellJke taal, uUldellJke en overtuigende· fiijl, verdedigde. het Amaer .. 
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damfche Athenaeum en bet Koninklijk ~ Ned,erlandfche ,Inflituut;, ten,· 
2,eIfden tijde bij NAPOLEON. Hij verl,reeg van denze1ven, dat alles ,~p 
oen ouden voet zoude blijven. Hij bewaarde Gle~e belofte .. voor de, vel'
getelheid en aIle verkeerde uitleggingen. De belangen. van beide in-. 
fiellingen gingen .. bern onveranderlljk ter harte, en il:l de Vtifde AIge .. 
meel1e Vergaqering bad hij .. hetg~uoegen , .' U deblljde voorL1it~igten· 
vool' beidentedete <get~n •. ~~~~alJfpraalt;: .. bijdle .geleg~mbeid, .ad¢mt 
gebee1 ..• !liengee~t!.Jr~ll:~et:l\to\ldigewelfpl'ekend.heid.van nillc tevreden
heid~.Wt!'lke uithet hartvl)ortkomt, .en de bewu~thcid van, weI gedaan 
te hebben; Eeu ander zal U tel: dezer plaatfe ,~op morgen, hem naar waarde 
doen kennen: Mij vergeve het Uwe welwillendheid,datik eenige zWl\kke woor
den fiamelde, ter v~reering van den man, die ,mijne lof nie~ behoefde') die. 
mijne dankbal'e vermelding overwaardig was, en wiens nageclachtenis 
aan tlit In{l:ituut heilig zal ziJn, zoo lang er flechts eenige kennis van 
qeszelfs eerne oprigting, deszelfs bewaring onder het Keizerlijk befruur 
envijftienjadge werkzaamheden bewaard zal blijven. 

Was bet vour vijftien jaren, Mijne Heeren, bij de Eerne Algemeene 
Vergadering, de wensch yan VAN SWINDEN, toen Algemeen Voorzitter, 
dat de W' erken van dit In {l:ituut, eenmaal, zoo niet van groQter, ten,: 
minfie van gelijke waarde zouden worden, als die van de beroemdne 
g-eleerde Maatfchappijen, en maakte hij naat op de vervul\ing· van 
4enzelven, indien .allen van fronde, aan zich eii henzelven verbon· 
den, om, ieder in zijne Klasfe, de handen aan' het werk te' flaan:' . . .. , 
gelul,kig vond zich ook VAN SWINDEN in het reeds .gedeeltelijk yer ~ 
vuld zien van zijnen wensch; geluk k~g vindt. glj ',U, Mijne Heerel)". 

. zoo velen als gij aan z~ine nem hebt geho();r gegeven, of thans b,ezig 
zijt, onze fchatten te vermeerderen; geJukkig ook mogen wij ons nO~"l 
men, - en dit zij eene aangename, eene gepaste, eene den Overle¢1erie~ 
waardige afwisfeling , der treurige dellkbeeldcn, die bij ons het affcheid 

V2I,1 

ZESTIE'NDE ALOEMEENE i VERGADERING. t!;, 

.an zoodietbareMede:g~l1(),otelt~eft:;\Tetwekt.GeLukkig, ieg ik, rno· 
gen wij ... ons'npem¢!l,dathet MgvMt\iAN"SwlNDENen TE WATER, 

i1i'on~egewone~Vet=gaderzllahalsJtef ..•• w~re,~fteeds op. onze zarnen-' 
komfteu . gevestigd, pris geene nalatigheidinhet>ons Itll.nbevolen werlt: 
kanverwljten. , ' 
:' Gelukkig noenien wij ons oole, be'roernde REINW ARDT, U weder in. 
ons midden te tien, U, die uit lief de' tot de wetenfchappen, zoo ve
Ie ontberingen hebt doorgelhian, zoo. vele gevaren moedig' hebt ver. 
acht. Mogen de fchatten der wijsheid, kennis en ondervinding ~ door. 
lJ iii zoo vele takkeri van wetenfcbappen vergaderd; tot roem van U 
ztlven eo 'van ons Vaderland, de Leydfche Hoogefchool en ook dit InlU .. 
tuut verrijkeil, en moge een langdurige ell' geruste levensloop Uil'l 
naat freUen, om derzelver volle waarde, in het duidelijldl:e licht ~e 
freUen, ,en die 'teD algemeene nutte van I{unften, Letteren en Weten. 
fchappendiensi:baar te maken.· 

,Gelull:kig, eindelijk ,'mogen wij onsnoemen, Mijne Heeren, dat nog 
ioo '. vele ijverige voorUanders der wetenfchappen, door' onze groote 
Voorgangerengekweekt en opgeleid, zijn overgebleven; en met'liunneri 
gee¢t bezield zijn! Door hun worden'de betreltkingen van ons InlUtuut 
met 'alle geleerde Genootfchappen, Akademien' en 'Athenaea in en , . 

buirell ons Land gaande gehouden; uitnoodigingen tot het bijwonen van 
aIle plegtigheden, die in bet Rijk der Wetenfchappen plaats hebben;, 
mededeellngen van ai, wat opmerkenswaardigk,- .en het ontvangen van 
o11telbare we!'ken, 'zoo van geleerde Genootfchappen, als' bijzondere 
perfonen, zijn de vruchten dier betrekkingen, en van de meer en meer 
rijzende 'achting, welke zoo vele eerbiedwaardige namen aan het Infii,. 
tuut? waarvan zij Leden zijn, verfchaffcn • 
. Zoo wordt ook onze Hoeker~i dagelijksch verr~jkt'- en de ook in'dit jaar 

wedetom aan het Penning·kabinet' bewezene mildadigheid, zoo weI alsde 
onvermoeide zorg van dell Bibliothekaris, voor beider bruikbaarheid, 
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