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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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6.t~.koriIstJieten.j\anWijzeri •... ijij;w~d.t~ Valhurg jn: Gelder.,. 
j~:p.a geboteti:~waS':!;dei~~onyanlM'1J;lE llj>:ER ; 9,\1;) ip' ~ 8~9 te 
~~l:Uidenbel'g~'WaarhilPredika.lltwa!? overleed.' " 
:dHijkwam' in182t).te;Utrechl;o~14icl~op. deheQj:lfe,;d:n.g ~ 
Gbag~l¢etdheidaan:ae~09ges(;ib,Qo,l:t~ .te·. ·l~gEro;, dQehvl'l1·~s. 
setded.~elv6spoedlgmet die derOlld~Letteten •. De verpligting, 
wa~i-ili·h:ij;:riu/verkeerae1om zicheenigermate metd,e Wiskunde 
beketidte makeU, deeahelri.hesltiilen,< zil;}hzo.o te oefeuen, dat 
hildtiutzamevl'Uoht <vandeh~steederooeite zou kUnlleq pluk
ken.~Hij· vatte'nliliefde:.en: hooga;Q}:lting voor deze oud!!te en 
iek~rSte 4el':wmen~appen:op.Zij'pedaarQP gevolgdekeDliis
Jllllki~ met wijlen onzen hoogge~hwJl.<J'4ow. hesli&te ·ove.t iijnen 
wensC::h:t ":'otn:ziclt:: .·.geheel·a~cn.de:physiCQ-:mat.hema~jspche .. st.uruen 
tti6'te wjjden~:>Dlt:.geschieiJ;eill;h~t jaar 1828. In 1833 be-, 
'StOQt .• DEllSER i'.tijn·akademis!:ihen·}oopbaan met· eeoo dissertatie 
ovecteet.wisRupdig.oni!erwetp,nadat l1ij in rut tijdsverloop ge
dutende eenjaat.~ls:lrefg~ant .. majOP.rvan hc;lt jager\>.orps,bes~aande 
'ttitstudenten tUrUtrccht$ljhe Roogesabool ,·zich aan de. stndieu 

, ontttokken', maaii'dallrentegelldool' cene uiterst zorgvrildige en 
aetieve administra.tieondersaheidenhild. Het viel hew. ten deet, 

~~~~ft¥~ 
H08g1eefaat:.~il: p.eWis-enN-atunrk:tUia.e·aan de·D.oorlUchtesehQpl 
ti'D~e#te~' heroepen ,w~lka.l>e~kking·· dO$r heri1"~p' dm~~a91l 
'N6¥ehJler 1834ri1et eeneplegdge redevo~ringis aanvaam,m 
gealliehde;zeveoiiareli met;miitengemeenen ·lofbeldeed •.•. In> de 
ti1;ltSteh~l£t. \van'lleljaarlS>llJw~¢hijdoor,eene ;e~stige 'zi~kte 
-aajJge~as;~:~ :op; :den;2~~':Q~_b¢f,1a4l: ~eri·;ehia.e :aan 
ziju leven:niaakte.· ..;, .:' . .......•.• . ' ... ' ". . . C 

DE lIEER was met groote gaven door de natuur nitgems:t.Een 
sprekend pog~ :e~lle, tit~tige hb:ildmg, eene indruk:we~de~s~, 
eene~eldzame g.evatheid,\VoJlinden:hem .tot 'eenredenaar,dlelJl"1 
dru\: maa'kte' en ,bewondering :afeischte; (?Okvan>heI!' die den. 
i:nh()ud.~ijtie;1' ''redenen. slechts' ten eleele 'konden''Volgen' O£tsehat.,. 
teu. B0ll1iuuaal' en uiet ongelukkig. be~fei1aa:r' del' N:ederduitsahe 
eli':Lt~ijD~che: poiiiij.; met de ondeLetterknnde gemeenzaam, in 
(t¢theol'etiscne.:Wij-sbeg¢erte geenvreemdeling;·hadhif OOQ.e'veel ... 
zijdige·· ~~llni!, ~ . die'aan .: zijn 'ondethou~,en:poplil~ii1e:vool't,lragt 
een,e ·,aangenJl~,·· ;versoheideJilieid ..bijzei;te~ Nogtanswaren'de 

'phy.sico~matl1ematische wetensch,appen,die;wa~raan:hij :'zichver~ 

:v.~lgensbijkans· .u~~sluitend'tMWijdde. .' " ." 
.. '. Van zijne werkzaamheid getuigen het accessit, toegewezen aan 

zij~.ap~'WQ6Hl~;¥1l~lette~~Undig~'· vraa.g ·.·.der·.· .. Utrechtsche .Hoo
.gelichoQl ;r:~(ieil··hij .. JiOg.ll(lauw~lijks;~ala;.stDdmit:ing~h~ven Wil~,
zij:n(i .Prijsvl:}vhapdelingop. de' ;wiSkllndige . vraag: ,'door . de(h.o
llillg&Q~aoog~$oliooliiitgeschr.even,~Welke dar ·beru:.goning waar"; 
dig" ge'keurdds ; .• r zijl1,e Akademis:dae )Dissei'tatie i ,; zijm:i ,Inangurale 

. Oratie,,' :011: hetgeen; door ..hemuitgegeven . ism' de' ieV'.ey . ja": 
fj:)nv~ri cziju ':Hoogleeraarsampt: Daartoe' ;hehoOr.t zijn < elektro .. 
tnagnetischahaspeh ,eene ,door liem voorgesteldeeigenec'inrlg
lfu,h q~#e 40w den galvanischen,strooni· opgewekt~magne~t
klla.cht. 0pdelloordeelig~e wijze a'l$beweegkracht aan . te wen
den,zijne; llroeve van elektrisahe Telegraphie, hi welke het 
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HiS 6liliBDE'witGArlilirit6<fi:ElfEERsTE KLA.SSE, 

de.ee-Ia#"""()m)de'piy~iOt~gisolitf}wetldng del' Electficiteit. tot 
~diilag\ran,teli!i_p1ii~eb:e,mM:ed.Mling te nemen j :ni.etveel· 
vemUft:is:,uitgtiw~pkt;,.ei:qer$riliiUende proefuemingen over 
M~gnet(l .. Elecu!~eit~iiTherrii~E1eetHciteit, en ~vooral 'zijn uit-

:;:!!:~::·;:::::~~:::,t~r~::ij~~:~::ev::g~: 
Wlstdaathj.f'deJ.Vtijd}:t~vmdeJ:t?tijt'·fiirit genot .des··.gezelligen 
terkee:rs~A(:??:: .":,.:,,,,:..;;.:{{:) 

. .. 

·,:.y:ne:'i{1~·hMioomdelieht"~i:rlgS8··'tot> Correspondent~ Bij een 
Img~ltl~ven::~:,en.ongestOO~de:',gezollah'eid·' zou . hemhoogst waar
schiJttl~'k'biJd~eerstjroIgeiide,;gelegen'heid het 1 Lidmllatschapzijn 
tendeeigeV'alien en hij Elell d:etsieraden van. bet Instituut ge
wOideuzij# .. • •••••• '>')·" ·'··,·,,···,··:· ••••• {,}:/\/i:,"ik··· 
.:'Jvtlvs.'*:ltt<iUNGkc&rt.bN!·'Opi';f:en:'15~CI1;:A.ugustu:s 184;3, in ~6ja
rigeti,:oudetoomteLeeuwarden.;Qverleden, : was. de eerste leerling 
aalidelieydsche' H.60gescltQot;die· ziJnen naam verbond r aan: die 
vli:ri:d'en' laterzoolierbei:ndeIi';BRua:lIf.A.iiS:, hij de verdediging .zijner 
Akadethisdhe:rnssertlltiea(J;mtitata humotum in ' regno (Jrganico 
indole ,. a' pi lIitali·'/f!;siiP.iJJi't,ilerlW1;nda, welke '. ;liij onder voorzit
tingzijns li!lei'mee!lt~rS" oJ:rdentt~e~ .. .JnniJ.t~S9,i:n:et· vele to6jui~ 
ehing>vetdedigde. ;Eene ,groote ir.eeks ':faul1erl1uftiguitgedai::hte 
Ptbev~u op de &1paf$cheidingen'in<pl~titebverhoogt de, waarde 
deter ·vernalideling •. '.Coti'LoNIDl;IgaIio6driderde . ,eersten gerekel1d 
worden, die het begripdeI(le'Nnsvverkingin ,. gewassen. heeft, op-
geklaard." . , ; , 

,. ·Latette' Le.eu'Wardendool'eene;,uitgebreide' geneeskundige prak
lljkvlUt zij:ti;geHefkoo$a'ouderw~i:p·afgetrokkejj, ·blear. hij .met 
:vnliigenjjver;de!ill~nemell :aarralle&,wat t(>t hetgemeen~ welziju 
in ·betrekkin:g,$t6nd~A~~Voorzitter:d~r 'iProvinciale Commissie 
~anGeneesktdidig ·:;Onderz(jek'~n: 'I'oevoO:rzigt'in V riesland be
ha'rtigdehij.dehem· toevettro:u.wde belangen gedurende vele jaren ~ 

. en hragt onderscheideneverheteringen' tot stand. In ,den laatsten 
tij(t ;echtel':hj:left;hij;~ideeld; diehetrekking te' moeten neder
legg~rt. ··Zijne.·lantielijke· praktijkhoodhemmenige 'gelegenheid 
a~n,tot het;,.waken::van.nuttige:opmerkingen .ten aanzien van den 

'!alldhotJ,w, en. deedltem oj) onderscheideneverbeteringen~ 'hedacht 
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