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waarde fchetfen van eenen man, wiens geUjken flechts zelden het mensch· 
dom tot fieraad verftrekt. Met regt mogt hij en de waardige HEEREN 

onder de Geasfocieerden van het Infl:ituut gerangfchikt worden, wij be
treuren flechts, dat wij door hen van eenige medewerking ver!l:oken zijn 
gebleven. 

De Eer!l:e Klasfe ondel'vond groote verliezen in hare Effective Leden, 
door het af!l:erven, in een tijdsverloop van zeel' weinige weken, del' Heeren 
B. H. GOUDRIAAN en c. SOETERMEER,. twee in hun yak bel'oemde man~ 
nen. Des eer!l:ens betrekking, die allerwege belangrijk is, veel l{ennis 
en ondervinding vereischt, doch in een Land als het onze, aan het ge
weld del' zee en !l:roomen ontwoekerd, aan een telken jare, ja zelfs 
dagelijks, dreigend gevaar blootge!l:eld, om door het water ve1'l1ield of 
weggel'poeld te worden, is het !l:eunpunt, waarop haar be!l:aan gegrond
vest is. Den man, wien men deze beJangen van het Vaderland kan 
toevertrouwen, aan wi en men naast de Voorzienigheid derzelvel' bef1:aan 
en behoud verfchuldigd is, die zich !l:eeds opoffert en geene gevaren ont
ziet om gevaren te keeren, is men den warm!l:en dank verfchuldigd; aan 
hem is ons Vaderland oneindig verpligt. Deze dankbaarheid ontgaat on
zen 'iVater!l:aat dan ook niet, wij huldigen gaarne hunne kennis, door 
gef1:adige oefening aangewakkerd en gefchel'pt; ook elders worden die 
erkend en niet zelden !l:l'ekken zij aan andereVolkeren tot voorlichting en 
vraagbaak. 

De Heer B. H. GOUDRIAAN, HoofCi-Infpecteur van den \iVaterfraat in 
's Gravenhage, was flechts drie jaren Lid dezer Infielling. Hij behoorde 
tot een beroemd geflacht van 'iVarerbouwkundigen. In verfchillende Coil1~ 
misfien werkzaam, zag zich ons Tfjd/chrift verrijkt met een yerflag we~ 
gens gedane pl'oefnemingen om trent de hoedanigheid van Inlandfche 
Water~Kalkfoorten: en de Boekerij met eene Kaart van de Rivier de Waal, 
!l:rekkende van de Pruisfifche Grenzen tot den Brielle, in 20 Bladen: een 
Deel van de Verzameling van Kaarten del' Hoofd-rivieren van het Rijk, 
waal'aan onder het opzigt van den Heel' GOUDRIAAN werd gearbeid, met 
het Register van Peilingell behoorende tot evengenoemde Kaart. Vele 
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onder[cheidingen vielen hem te beurt, gelijk ook aan den Heel' c. SOE~ 
TERMEER, Conf1:ructeur.lnfpecteur del' Marine, Ridder del' Orde van den 
Neder!. Leeuw; Dit andere Lid del' Eerf1:e Klasfe, ons gedurende dit jaar 
ontvallen, heeft, zoo veel mij bekend is geworden, van zijne bekwaam M 

heden geene andere opentlijke blijken gegeven, dan in de openbare werk
zaamheden, die hij met ijver en gegronde kennis beftuurde. Hlj overleed 
in's Gravenhage, den 24ften Junij. 11., in den ouderdom van zestig jaren. 
Hij was Lid van andere geleerde Genootfchappen. 

Van hare Correspondenten verloor de Eerfte Klasfe op den 26ften Decem
berdes vorigenjaars PIETER OTTO COENRAAD VORSSELMAN DE HEER, in den 
ouderdom van ruim twee en dertig jaren. Hij was Hoogleeraar te ])eVCtlter. 

Sedert den jal'e 1839 Correspondent del' Klasfe, ontviel hij, helaas! te vroeg 
aan haal' en de geleel'de ,wereld. Zag Deventers Doorluchtige School zich 
tweemalen in den loop van dat jaar te leur ge[teld ·in hare verwachting 
op vermeerdering van oloei en luis tel' , ook de Eerfte Klasfe had zich met 
cell. langduriger, ijveriger en belangrijker medewerking in het vooruitzigt 
mogen vIeijen. Lecrling van wijle ons verdicnf1:elijk Medelid MOLL, wijd~ 

de hij, op aanll10ediging van dezen, zich aan de beoefening del' Wis", en 
Natuurkundige Wetenfchappen, en paal'de daarmede die del' Letteren. 
Reedsals Student muntte hij in beide uit, en werd, na doorloopen 
Akademifche f1:udien, voortgezet op eene tel' verdere ontwikkeling aan
gevangene reize, al fpoedig tot Hoogleeraar beroepen. Vele geleerde 
Genootfchappen, in en ook buiten ons Vaderland, vereerden hem met 
het Lidmaatfchap, en bij allen, die met hem in betrekking f1:onden, was 
hij, zoowel door zijne geleerdheid als edelen inborst, zeer gezien. Hoe
weIde gewone tijd, om den uitflag van ondervinding en onderzoekingen 
mede te deelen, nog niet voor hem gekomen was, bef1:aan er van zijne 
hand reeds niet weinige uitgegevene \i\Terken: zijne opf1:ellenover de 
Electriciteit, zijne gronden del' Zeevaartkunde getuigen van zijn vernufr, 
fchel'pzinnig oordeel en ol1vermoeide vlijt. 

Kort na onze laatf1:e vereeniging onderging deze Klasfe mede een ver~ 

lies door het afi1:el'ven van den Heel' J. DE KANTER PZ., Lector aan de 
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ard¢el~ug vau , . ja del' Maatschappij. 

te llletlf toerpai1$eliik 

dat verlaugd 

()ngUlustllg voor de we
:Y1;!:~:~"I~~I1\..t:ll·· thet de volmaakte 

Neemfmm:"~wliathdl:itii*d/1bnlijke o'llel'weging, dan durft 

~KlE~BBt:t~~:~~; 
W"~jfin~\6t&iI':gunsrig*:to~stana~Dat dit ook hier het geval 
zktziJD.~ daarvoor pleit,hehalve ondel'scheidene omstandigheden, 
waarouder·' . de . versnelde .. gemeenschap va~ verwijderde steden 
mag gelloema···worde1l.,die. zucht· tot vereenigde werkzaamheid, 

'\lY'~lk¢zich in zoo'V~lfil;".~a:~c~pp'%Wn;v~nanerlei aard en be-
'd()eHllg~J7achtii openba..~t<>.l.¥Iel:de~~.NoJ?\litzigten en wenschen 
. vereenigt zioh gewis ie4el' uwer~ Eene Natie, die hare beperkt
h~id.+ii·;:'a'attm~tk1t1g::i~lftei';'.de~~e-r>' vetfl'heeft toeg'ebl'agt 
tot de verlichting .vau . Europa., welke de Drukkll;ust: tiitge¥on
d~:Q.h~~f~,die, .. dQQll •• 'b.at~(}RO'J,'J:US, BOERlIAAVE, HUYGHENS, in de 
G94~~1~~f~!:t~i~;,~;~~gi~1~1l44~id', de Geneeskunde, de Na-
tuurkdl1de nieuwe tijdpel'ken stichtte, kan hare belangstelling 
ruelinntIGlltlefu·_fMe §ftii8ti~'~ alie door'_:'EerbeWijS)~ als 
uit;,dE$:.f1''''n.:J~, van: 4enh V,oM· ommp'ell! ,0 'aooi'hevoeude<RaP'Teci :-.tf9 ~ " 0 ,ot")' t)'" 

==~:::= vJ;UDhtbair.Jilialteo.:¥Opirde;:Maa.t.1ia=~pij::efir:bet ::V ~~~nd;.lD h: ,'; c; 

Hiit:irii!. mij<,~.erOO1:'l~fdrpm~M~'I'ooh<1@tdelfg I:: d~: :W:ev~m:.,;; 
haden te doen voorafgaan door eene korte herinnering ;'flt1~)~tietl-' 
ge~il;;d6:tdKlp.sse-m(atlf'~dpet1tlli$';.w~derVMe:ti:;'" , .', ',", " .. 
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B. B. Ci!udriaan. 

::~4~~4ugustU$J~4l·haa de KlassehetvadieLvandrie 
~:rer. Ledma"lwee·· .(loiresponden~en·.~n ; eene~ :.Geassocieerde·.te 
he:treuren,c.:u ,:." '. . ..;,.;.., , 
:':ll'.nlGOV:DruAAN 'f Hoofdingeniimr der Earste . klassevan.den 
yvat~irstaat,was dezoon !van!den.metroem bekenden'Inspecteut..,.' 
~~~¥~~l:4.:';F'; GOUDRlAiN.Hijr~werd ;ia Amsterdamgebo:ren~op 
~~~.~\l;;runij 1796, en stiecl\te .. '~Gravenhage.,.den 13~~~M6i 
.!·~~~tllebbeIi.de,aus naauwelijks den ouderdo:rn<:va~ ,,46 'j~l'en 
~~l,likt.A[ij'W,asaenmanvati·veer om:vaitende kennis, strikteeer ... 
iij~eid . en,Qhyvan,kelbare:~ilauw.~ezetheid. ···:Bf;)langrijke ·zaken 
~ijn ar gedurende zijn'ditlnSfitijit door:en'niet:zijp.e.:m.edawel'king. 
to:!;; stand-;gekoinen , en zijneadviezendroegell ~s~~eds:he'kenm:erk 
-vannaauwkenrig- .ond~zoek, en kennis.- OJ?.· den~21t~n .·OctQber 
!8~8. werd'hij tot Lid der . Eetsfe :KlaS8e' ben9emd:~ 'habit in de .. 
z~ve~verslag .ged.a:an· van door hem verrigtte prQe.f~ttimgen, ~m 
4~r ;het·.'wmhitten, en, Jlrairderuvan een mengaeLvan ldei en 
$.6helpkall{':een, knns.t-water .. kiilk~ ~te;.:ve!=krijgen,. ··00<: aan' ·.dezelve 
Jl\?tgeschenk gemaakt van zeer uitvoerige kadrteIi~¥a~ :de hoofd
ri:vier.en'~es;, RijkSl" ;aan we\~er, retvaal;digi~g ; ,sedeIf. 189,9, onder 
~e~()p'4igtvimr: ffilS) Medelid:1;,.~rd, gearheidel .. ; ; r t?~· <, 

<>Hij'verlu:eag .zijn, -eersteonderwijs'aall.>WJt\ ~tit'!1u~wan. den 
~diniraal ~:VAN' KINSBERGENie Elhqr~,' had vel'~b1g~s:~«kunai"l 
gl:l~~l"lCO:B::l!'LOIUm • tot ' .. leermeesterin:.de ·Wis'killnd'tl~,: eu,.heg_f'Zich . 

Fl'ansche overheersching naar Parijs, o1l1~icn.Verdef 
~""~~f"'~'ee'+3yoQr;de schoQ1 .. van. ~tJ1ggl,'lnen:Wegep.. 

flu~~~.no. .. :I)C!gm:l, );l~L:m.' .•. 1 & 10 ;t;ijn 
~,~p;~annbii'den;;Wiil:t~~tlll.a.t"ib~i 'Yl:I:n. :~i~\lwe haven 

Z¢e~a*.a1J.. tefWijl ,he'w; il).::het' Vqlg~ndf) jaaJ; 
¢e.: .. W~tei:sl~tiltsiwerlul:n· .. in,Sta~ts.-f¥la~e:r~n'.41Si/ditt~fltd,oen.d. juga
~E~~: w~ef<l.en:: •. op!ged:rll~:ElJll. ,BijJlde;organisatitt$~1.h~ ,15,~tps·; l~~ 

deJ? W atersta.at werd hiJ in Jl~t 1aatst~ van lSt(} 
<)~~l9~~ fut Ingenictur.der J~d~;Klasse. en~ in; li'et beginva~ '1817 

1Il1~oodaljig toegevoegdaanzijnenIvadel:t . den;:~nspecteui:-Geue.., 

pl~ .. r'esildet'e:nlle . eerst.OO Antwerpen~;:" daarna te; Breda.'.; 
......... ""~ .... ,d"'C;flliletliiav,ul(Li!Z'e ;bezighederi~ die aan .:hem'yoorde alge"l" 

. (lienst opgedtagen· . Waren ,:was hij 'ook': m.eerbijzonder 
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'}j~AWpzaj;lp:t.;bij;de()iltWerpen en tiit;vOeringder helallgrijke w~~
;ken'rdiei.voor: )de~verbetering"ianr:q;e.haven van ,Ostende' ZlJU 

voltooid; vervolg~ns had hij E;l;venzeer deel in het opmaken der 
lmtWerpeIi'van het;'kanaarvan·lv.[a~!>tr!(lht . naar.· 's Hertogellbosch, 
(le:zoogenaatnie.7iuid .. Wit1eIltSvaait " en .' lVoerde ,over de uitvoe~ 
dng dez~.,!W~l'U~~'~~rS~oi1de1'!cd,l;li;i9Pl1liddellijke' orders van /deu 

~~S~!:·:~:r~E 
If:Qofdi:ng~i,!ml';/ten .aaarna;,,);in"1~54. tot Hoofdingenieur del' 
;Tweede"Kla"lse;\.i residerende\t(i<M~IiS.tl!icht: :'" .,:; ,> " 

)'.'Iu' 1 S27ri v;estigde: hiJ" ii.9'Wtf\Oi'-et::9:~ .. woon, :te 's Gravenhage . .f 
was··.aen .. ':1m~ct~l'~§ep.~ia~l;!~IJJ9:~?!;ern·;opgedragene, werkzaam~ 
heden .behlilpz~~m£~nwer~:l)in;;:cl&2l) b:elast met' de vervaardiging 
'\1~nde;'~l~~~~~ K~llrten vau<dfl/hoofdrivieren. des Rijks en 
h~t\stelI~"Vaii:'l,1ieuwe :algerneene;p:eilsehal~, .::waal;medehij zich 
-als> HOofdingenieur:;i,ti~ algemeene/Clienst;. tot kOl',t. voar .·zijnendood 
'Jifl'eft:be~ig(~hOll:den. ~'. :;'::: ;·.r;:, ':;:.1,': ",' ' 

':,uEUj' ~,*eM &Or,i;d~ij;ooge,: Regeringbijzonder. >:geraadpleegd in 
de~ jare 1832, ovethet:tQ~Iimpgen:t~akt ontwerp:van\een djze
t'en.· spoorweg.;iva.n:: Amsterdami naai:ieulenen genpot de 'eer, om 
tijl:leas' llet:o\i'el'lijden, in l83~'vvan cdenl}orrwmeester der Ko ... 
ri:lD;k1ijke~pI11eize~rmei';.de !:tvaarnelllingdier 'betrekkiag belast te 
'Worden'.:;.':;;, ' \.i,ci '...... 

Hij was ,me:d';'{,de tel'V'iili,tdiger.::va,tf, hetontwerp\ na . vooraf
'gegane onderz<Mkirlgen 'eu' upnernittgeny van <len ,ijzel1erl spoorweg 
'fan Atnsterdiin{ naarAtn1:i~Iit~l ~t,Jde ,hoofddirectie;L~an welks 
uiwoering.hij belast. wetd),ij.u!a:t< dieL hi] naauwe1ijksheeft mo
genaaU'fangErn:;: ¥:66r de Uit'Vti~ri:ttg 'was hij' door' :de Regering 
nl1ar'¥.n:gelaud ig'l:lZdriden, Q.i11' ().t ... ~n t .de spoorwegen: ITa-dere . iir-
li~htingen tei't'll:ktijgen.. ". , . . . 
';:, :Hij werd: In 18136: ben<¥lmch"tOt Hloofdingenieur ' del' . Eerste 
Masse; hij' :Wl\s: ,jaarlijksch.Lid rdef~:Commissie . voor l1etr:, afnemen 
del" examina':i:van de asl?ir.ant~:·,vool' den Waterstaat·,.· bestemd 
voor de Oost'-Indieti; lhij is:L\d.>de:c;§~aatS.l.Commi~sie nopens het 
.Ilanlflggl;ln de])'; ijzeren 'spoorwegen' ~hier teLallde ,. /eu van de 
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Cbhltni$si~ : van 'ortderzoek voor deuitvoering! van; een kanaal 
naar Schevenillg~ngeweest. " ' '.) .' 
::.)Iij was.Scb.J:ijv:el'. van het gedeelte over de ijzerenspeorwegell 
in.deCursus voorWatel'bouwkunde door den Jngenieu1." BAun, 
teJ.'wijLdoor, .het GouverIieme,nt twee Rappor~envan heItl zijn 
uitgeg~veu.;,hand~lendeeen .overzijne· zending. naar Dnitsdbland 
wi ~hderzoek del' verSchillende; steensool'ten" aldaar ,de ander 
Q¥~f liet gebruik van schelpkalk en steenkalk.,.Wat .:van tZu!k 
eeienmanhij hecfitere,gezondheid .. '.'Gn 'langer leven voor het' 
Vaderland (iJ;i,,:d~. Weten-schapp.el): ~e wachten.Ware ,behoeft.wel 
ni¢t nader. aangewezen te '%rd,en •. 

De.Heer c. SO~TERMEER was. in het yak ,van.-denscheepshonw 
opgeleid..Ziju eerste onderrigt: ~ , zoo'theoretisch: ali' praktisch·,. 
Olltv~I).g bij:van.deu Heer P.GLAVIMANS, Constructenraarr !s.Rijks 
werfte Rotterdam. Onder K,oning:wDEvVlJK zette hi} zijne •. stu"': 
dien ;voo~t :aarrd~ destijdste,.Brestgevestigde Ecole. de genie 
m4ritime, Verv.:olgens is hij alsOnderconstructenr.te Amsterdam,: 
Hambnrg, e.n Tonlon werkiaqm geweest. ';', . 
·Na; de hers telling der onafhankelijkheid' vanons' Vaderland 
isllijalsConstructenr te Vliss,ingenigeplaatst gewor9-en " en lueeft 
tot:df! jurigting del' werfaldaar: veel toegehragt;'in 1816:eo:. 
18 I 7' heeft hij te zamen metde'n Heer C;J. GLAVIMANS ,op last 
der Regering, eene wetenschappelijke reis naar Engeland in het 
helangvau . den sclteepsho'u:W verrigt, waarvan ook de' vruehten, 
l-tiliUelijkin.sedert irigevoerde verbeteringen iri.:den, aanhouw van 
&CbElJ?fln ;'nie.t,achterwege Z()UdElIl;gebleven· zijn. Hij is naderhalld 
W '. s:a,agegeplaatst hij .het . Departement der . Marine, om :het~ 

, zaIve bij voorkomende gelegen:hederr te adviseren, en werd in 
'1839 tot Copstrncteur-Inspecteur benoemd. 

.• .Zijne .. verdienstell.· als Seheepsbouwknndige worden geroemd, 
zijne hezigheden in dit yak schijnen zijne geheele werkzaamheid 
te hebberr ingenomen. Tweemalen is hij de Klasse door advi~ 
seU. van dienst. geweest, eens (lve),' eelle verhandeling. van den 
Heer GtA VIMANS, ten onderwerp hebbende· de theorie vanCHAPlI!LAN 
9yer den tegenstand der in het' water bewogene ligchamen, en 
eaR andermaal over een nitgevonden wind-watermolen met schep-
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