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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 betreuren 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 geweld 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 gegrondvest 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 ontziet om gevaren te keeren, is men den warm!l:en dank verfchuldigd; aan
hem is ons Vaderland oneindig verpligt. Deze dankbaarheid ontgaat onzen '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~
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
heden geene andere opentlijke blijken gegeven, dan in de openbare werkzaamheden, 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 Decemberdes 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 aangevangene 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. HoeweIde 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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