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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 jare 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 aanmoediging van dezen, zich aan de beoefening del' Wis", en 
Natuurkundige Wetenfchappen, en paarde 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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lllustre School te Middelburg, in den ouderdom van 79 jaren. Een man 
van uitgef1:rekte bekwaamheden, was hij in vele geleerde betrekkingen 
geplaatst, voor de Srad zijner woonplaats inzonderheid van veelzijdig en 
uitgebreid nut, en allerwege met voorkomende onder[cheiding, om zijn 
karakter en denkwijze,gezien. Onderfcheidene wetenfchappelijke gefchrif~ 
ten deden hem op de gunf1:igf1:e wijze kennen en eereblijken verkrijgen, 
waarvan zijn Compendinm van Tafelen tel' berekening van de Spring
vloeden voor onderfcheidene Mavens en Kusten van dit Rijk, hier bel'lls
tende, ten inzage kunnen f1:l'ekken. Zelfs in gevorderde jaren onttrok 
hij zich pier, waar hij met zijne vermogens nut konde f1:ichten. 

Van het in het afgeloopen jaar nog aanwezig zijnde drietal Leden der 
eerf1:e benoeming, verloor het Infl:ituut een harer oudf1:e, den Heel' P. WEI

LAND, de Tweede Klas[e een man van verdienfl:en. Hij bel'eikte den hoo
gen ouderdom van 87 jaren, genietende de rust van eenc veertigj~rige 

Euangelie bediening bij de Remonftrantfche Gemeente te Rotterdam, gc
durende welke hij ais Kanfel-redenaar eene welverdiende achting en onder
fcheiding genoot. ' De verdienften echter, die hem bij den aanvang dezer 
lnftelling tot het Lidmaatfchap deden befremmen, waren de vruchten van 
zijnegroote Taalgeleerdheid, en zijne aanhoudende pogingen, om onze 
Nederduitfche Taal tot die volmaaktheid te brengen, waarvoor zij vat~ 

baar is, en hare te zeer verzuimde beoefening aan te wakkeren. In den 
aanvang dezer Eeuw werd hem door het Hooge Staatsbel1uur de ver
eerende last opgedragen, om eene Nederduitfche Spraakkunst te vervaar
digen, welker volvoering hem de voldoening verfchafte, dat zij van Hoo
ger Hand 'bij het Algemeen Onderwijs werd ingevoerd. Zijn Nederduitsch 
Taa!kundig Woordenboek, hetwelk algemeenen lof wegdroeg, vroeger aan
gevangen ~ eerst na twaalfjarigen arbeid voleindigd; zijn Kunstwoordenboek, 
en zijne medewerking aan,het Woordenboek der Nederdttitfche Synonym en. 
vestigden zijnen roem en bewezen zijne bevoegdheid, om een oordeel, 
in dit belangrijk gedeelte, van ons Nationaal bef1:aan, nit te brengen. 
N l1: en dan ,doch f1:eeds in vroegeren tijd, genoot de Klasfe van hem 
belangrijke en dienstvaardige .medewerking, en zijne nagedachtenis zal bij 
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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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