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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eene 

(:*) ;CHB.rSTOl'I-t. WHREN, lla INICO JONES. 
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!Eene Voorlezing over CORNELIS DREBBEL. 
--- over de wiskundige vel'dienfien van Prins MAUR1TS. 
---- in de eel'f1:e opcnbal'e Vergadering over hetgene BOERM 

HAAVE en's GRAVESANDE tel' vestiging en uitbl'eiding van 
zuivere grondbeginfelen in de beoefening del' Natuurkunde, 
hebben vel'rigt. 

In de Tweede Clasfe: 

Voorlezing over den invloed del' Nederduitfehe Letterkunde op de Hoog~ 
duitfche in de J 7de eeuw. 

Verhandeling over de poezij van BELLA MY en HOLTY. 
Voorlezing over eenige Nederduitfche Synonyma. 
--- over het leven en de verdienfl:en van den Antwerpfchen Bur .. 

gemeester VAN STRAALEN. 
Levensfchets van den hoogverdienfielijken vaderlander ELUER TUS LEO~ 

NINUS. 
Uittrekfels uit de dde overgeblevene en ol1uitgegevene werken van 

SIMON STEVYN. 
Vertoog over de zoogenaamde kaartvan PEUTINGER, volgens de uit;. 

gave van den beroemden Aardrijkskundigen MANNERT. 
Vertaling del' redevoeringen van ELBER TUS LEONINUS. 
Historiseh oordeelkundig vertoog over den zoogenaamden Raad van 

Beroerten, door den Hertog van ALVA ingelleld. 
Historifehe cn karakterkundige fehets van de lotgevallen en hoedaTIig~ 

heden van FILIPS WILLE~I, oudf1:en zoon van WILLEll'I den Iftcn. 

Omfl:andig en oordeelkundig overzigt van een ttitgegeven werk van 
den overf1:e VON SCHEPELER , betreffende de gc[chiedenis van Spanje. 

Berigtcn rakende den moord van Parijs, in den St. Bartelsnacht. 
Uit-
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Uittrekfel uit het archief van Gclderland, houdende : 
10. eene dagvaarding van Hertog ARNOLD VAN GELDER voor den vrijcn 

fioel te Lemberg. 
.rio, de intrekking van die zelfde dagvaarding. 
Voorts hceft de I-leer VAN CAPPELLE in de openbare Vergadering van 

180.2 ecne voorlezing gedaan over den invloed del' vooroordeelen bij dc 
beoefeningder gefehiedenis ; 

.. 1211 in die van 1824, over de vaderlandsliefde del' Voorouderen • 
. 'Ook heeft hij nog geleverd vcrfcheidene aanteekeningen VOOl' het 

g16s[ariul11 op 1I00FTS werken. 
Diep is het gcvocl van dezen huisfelijken 1'0UW, een rouw voor ons 

niet aIleen, die in hem een nuttig, geaeht en geliefd Medelid misfen, 
maar voor deze fiad, wier lag ere feholcn hij met wijsheid hielp bellmen, 
van wier hoogere febool hij een fieraad was, geeerd en bemind van 
2,ijne leerlingcn, van zijne leert11eestcrs en ambtgenootcn geacht, waarclig 
door zijllc medcburgers te worden befchreid, aan wier letterkundige 
oefeningen hij fieeds een werkzaam deeI nam; en van het Vaderland, 
welks gefchiedenisfen hij met wijsgeedgen blik doorzag, met befcheiden~ 
heid beool'deelde? met eene keurige pen te boek HeIde. 

Vroeg en grondig geoefend in dc fchriften del' Onden, koos hij daaruit , 
wat aanzijne wisQ en natnurkundige Qnclerzoekingen paalde, en floot die 

. kennis aan de vOl'deringen van den tegenwoordigcn tijd. Later geroepen 
tot den leel'fl:oel del' Nederlandfehe lettcr~ en gefehiedkunde, toonde hij 
dfldelijk door zijne inwijdings-redevoering: over de verdienf1:en del' Amf1:er. 
d;lmmers ten aanzien van den opbouw en de volmaldng del' Nederduit· 
fche taal en letterkunde; dat hij , wat ook wangunst mogt bedi11cn, waarlijk 
berekend was VOOl' zijne taak ~ el1naderhand deedt hij daarvanop nieuw blij~ 

. ken dopr het aanwijzen van het oogpunt, waaruit in den tegcnwool'digen 
t)jcl de .beoefening del'Vaderlandfehe gefehiedcnis moet befehouwd worden. 

Naauwlwurig, gc;kuiseht, cdcl en eenvoudig was zijn fUjI; zuivel' zijne 
D ~ taal, 
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taal'; duicielijk , ~:ftig en zo~der aanmatiging zijne vool'dragt; en, gelijk 
d7 trekkell van Z1Jll gelaat fiJll en teeder, zijl1 glimlach tot zachte fcherts 
Ultlokkend was, - zoo waren oak zijn gevoel levendio- ziJ'11 00 d l' 
f I ,. .. b' r ee 
c 1e~'pZl111l1g, ,zlJne reden juist; en boeide hij ligtelijk al wie met hem 

omgmg aan zlch door bevallige zeden. 
Hij verhief zich meer dan cens boven de wangul1st van tijden en am"" 

fiandigheden; was vlijtig zonder woeligheid; arbeidzaam zonder overhaasM 

ting; b~d~chtzaam in ~vool'den en daden; en, na al wat hij deed tel" 
regtvaanhgmg va,!: de eel', die hij genoot, en tot handlJaving van de 
plans, waarop hlJ fiond, beloofde hij nog veel mecr voor de toekomst. Dit 
uitzigt mogt nict worden vel'vLJl~, en hij roept 011S allen, door het 
voorbeeld van een onverwachten dood toe: uitgebreid is wetenfchap en; 
hnst - kort is het levcn! (*). 

De geledel1 verliezcn zijn, tot dus verre ~ alleen bij de Tweede Clasfe vel"'; 
~uld door de benoeming van den Hoogleeraal' YPEY, den 7dcn Augustus 1828 ~'" 

111 de plaats van den Heel' TEN BROECKE HOEKSTRA, en door die van 
den Daron ROELL, den 5den Maart van clit ja::tl', voor den Heel' I-100FT 
welke beide keuzen door den Koning zijn bckrachtigd. ' 
T ,Vroeger, en weI fiaande de laatfl:e algemeene vergadering, ontving de' 
I weede Clasfe Zijner MajeHeits goedkeuring op de benoeming van de Heeren 

w. BROES en J. F. WILLEMS. Deze was Correspondent diel' CIasLe 
federt I828. Deide zien wij voor het eerst, als onze medeleden in deze 
Vergadering tegenwoordig. ' 

Aangenaam is het mij aan den Beer BROES Ol1ze welkomstgl'oet te 
brengen, tchartelijkcr van mijnen wegen, uit hoofde der oude betrekking 
van den Academifchen leeftijd; en nit al1cr naam, om de algemeene ach~ 
ting, eene regtmatige hulde van erkendc verdienfl:en. Door de gefchiedenis 

del' 

(*) Sedert wCl'd wcgens dcnIIooglceraar VAN CAPPELLR cen wel"efchrevcn beriO't rreo'ewu' 
i~ de~ AI~; K~nst- en LcttCl'bodc van 4 September 1. I. N°. 37. ,Zie ~ok het Sttppl~ne~t"a la 
GaterzIJ 1lIStoflCjue des contemporains, Tom,). p. 97. 
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del' Efige1fche kerk met die del' Nederlandfche, zoo weI als door krach
tigen, korten, puntigen ftijl, toonde de He:!' BROE~, I-IOOFTS onfl:er

4 

felijke werken vlijtig te hebben beoefend; 111 gefch1ed- en letterkunde 
bedreven te zijn, en aan de Tweede Clasfe de f1:reclende hoop te geven 
op doorwrochte proeven van zijnen keurigen letterarbeid. .. 

In den Heel' WILLEMS, als ijverig voorf1:ander del' broederllJke ver
o 

eenirrino• tusfchen de letterkLmdigen van Zuid~ en Noord-Nederland, 
beg1~oe~n wjj den vertegenw~ol'digel' van al~~ o~ze ,~edelcd:n uit de 
Zuide1ijke gewesten, daar W1J van de hartelIJkhe1d z1Jner pogmgen tot 
vetbreiding del' Nederlandfche taal- en letterkunde zoo vele goede vruch~ 
ten zagen, en nog zoo vele te verwachten hcbbcn. vVel vel'die~:l voor~ 
waal' is zijne benoeming tot Lid, na eene welgel1aagde meclewer ung van 
ncht jaren. Moedig ga hij en gclukldg voort op de 10l1ijk betl'eden baal1. 
De gunf1:ige getuigenis we gens het bJ'oederlijk onthaal, door hem gelloten, 
lokke velc ol1zerZllidelijke Medeleden nit, om ons door hUl1l1e tegel1~ 
woordigheid te verblijden, en het voorbeeld zijnel' werkzame 111edewer~ 
king noodige ook hen tot ijverige navolging! Had de Clasfe het geno

e 
.. 

gen, beide cleze vroegere keuzen door hct algcmcen gevoe1en te hooren 
wettigen, dat algemeen gevoelen was voor de laatst benoemde Leden eene 
loffpraak, grooter dan mijne tocjuiching wezen kan. Doc~~ :vat fpre:k 
ik van mijne tocjuiching? dit woord, hier anders te ecnzlJlhg, ontvlcl 
mij, daar ik tel'ug dacht aan Leidens Hoogefchool, in clien ol1vcrgctelijken 
tijd, toen dc vlijtigc beoefening der wiskunde, ats grondJ1ag van alle 
hechte kennis, door den Heel' RORLL, mij en anderen ten vool'beeld 
ihekte. H,et Infl:ituut Cll al de Clasfen verhcugen zich over de keuze: 
del' Tweede, gcvallen op eenen man, aan gcen del' vakken, door 
ODze geheeJe Infl:elling beoefend, vl'cemd; die de gewigtiglle Staatsposten 
fieeds wis t te vcrvullen, zonder de letteren aal1 eene zijdc te zctten ; die 
ll,;eds door proevel1 ook aan de Clasfe, waaraan hij zich liet toevoegen , 
bcwees ook d,i,ir werlo:aamhcid te bcminnen; die zijne oude betrckkingen 
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