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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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tHY\~'l;ld,eh,~.n.hiJin .deElectrleiteitsleer~en in' de Meteorologie 
~igAAe 4~nkheelden ontwikkeld.. . . ' , 

Q~der: d~GeassocieetdenOverleEid'de heroemde A. P. DECANilOLLE. 
, 1\fellvindt;van dezen ·Krilidkundige,"een: zeer uitvoerig leveus

berigt ,:;getrokken uit, eenetedevoering van den Hofraad VON l\!lAR-

, TlTJS, in het 3, 4, 0 ett64&~ntitnmerv~nden A 1gemeenen Konst

e~fett81't6~e<yan.hetj~~,;;1849'hetWellttilijontheft van de tliak 
otpU'~tde~~lyenJn :bij~()ndeth~en;' te tre:dEln. De naamvan 
d~~~ll~Olll. ·v'e.rtna~dihl1trttidknndige::regtvaardigt trouwens, 
~9J:lfler'verdere,toelichiing, ~;gehoeg'&aam ; het eerbewijs, dat'de 
Ee:J:'Ste Klasse, indeu·jate·18271 h.emd6ot hare keuze heeft 
gehragt. ' ' " , . " 

, J. D1ifXANTER < MiJI;IPsZOOlif;i$edett;lS1'6'; :Corr.espondent del" 
Kl<isse;< overltled, '19 jlitai(~ :otid.') , te· Middelburg, opden S3'ten 
Septemher1841. DeZ~1lutdgeen'werkzaine Natuurkundige ver
ei$Ch~<Ulede eeneliaderehesch:Ouwiug~' L: .. 

,Bijwas dezoou eenspredikants wWittekerke in Noord
Beveland; doth als ~lf'jarigkna~pje reedseen wees gewordeu, werd 
hij door iijb. oam envoogd1 wll,;Lti:l\r 'HotsWlillt, Notaris te Zierikzee, 
inhuis genomen enopgevoed.< ',Na op' de Latijnsche scholen 
Qnderwezen enals verdiensttflijk kweekeling' tot de Akademische 
lessenbevorderd'te zijn; legdeliijzicli instede van de Hooge
school te hezoeken op het N otapisa:ni:lhttoe, onder de leiding 
van zijuen oom, en,werd:.o~k:m:etderdnad in den jare 1'184 
tot Notaris aangesteld.Na'indeze<.ootrekking eenige jaren te 
zijn werkzaam geweest,Zaghijzichdbo.r .omstandigheden, waar
aan" de Wenmalige' vetdeeldhedeil hebben ,,' toegebragt, genoodzaakt 
naar een ,ander middel'van bestaan.,omte zien. Zijne heer
schende heiging tot de wiskundige 'ennatuurkrindige studieu,' 
reeds"in iijne vtoege jeugd gebleken, haanden hem daartoe "den 
-weg.Hijwerd benoemdtot'Lector in de NatuurImndeaan, 
het Museum' te· Middellmrg,werwaarts hijzichmet derwoon 
overbtagt,en~et ontoereikendeder op zich zelve niet onheduir
dende heio14iging door hijzouder' onderwijs in deWiskun:a;~" 
Stuurmansktinst 'en Sterrekunde aanvulde, alsmede door het. ete 
zamenstellen van eenige ge~hriften of ookwel overhrengen in 

,J."de' Kanter PItiUpsi!.oon. 

het'Nedel'duitsch, zoo alshet 20'\9 tot Em met het 25
8tO 

deel'van 
DEBTJ1tFOrlletrD'AtI1lENToilsNatliurlijke Histone derVogelen~ Aldus 
als. gelukkig· beoefenaar der 'toegepaste wiskundige wetenschappen 
hekendgew6tdeu, vomihij' al spoedig overvloedige gelegeriheid 

'Vitnd~elveten zijnen Dutte en tfm dienste zijnermedehur
gerspartij te'ttekken., De Rlrad del" 'IAmerikaal,\sche 'Kolomen 
koos'henl tot Bcheepsmeter in 1 S0.2; kol'tdaaropwerd hija.an
gesteld>'tot~;onderwijzer bij 'het" Instituutwoordijken' en water
Weeri'ngen .ittllet Departemertt~Zeeland; het·.Zeeuwsch Genoot.;. 
whap der,Wetenschappen f;wa~rvan hijreeds sedert 1798 Lid. 
was, henoemde hem in den jare 1806 tot zijuen Sec;retaris,.,en 
de Regering'van MiddeThurg, tot Lector ,in de Wiskunde, de 
Nattturkttndeen de Sterrekunde ;aan de toenmalige Doorluchte 
schole aldaar. Eindelijk werd hij tot Lector in het Physisch Genoot
schap ,teMiddelhurg gevestigd, henoemd;Zietdaar alzoo DE KAN

TER als den :Wiskundige ell Natuurkundige bij uitnemendheid in 
deprovincie "Zeeland gevestigd; erlend en geeerd, zietdaar··ook 
den kring, waarin hij vooruamelijk heeftgearbeid en nut ge
sticht. Hij is' echter ookmetandere 'betrekkingen vau zeer werk. 
zam:en'l1::ll'dhekleed geweest. Tijdenshet Fransche'Bestuur 'werd 
hij benoemd tot Commies...:Griffier hij het Tribunal de premier 
instal;l:Ceennam dien postook wmir tot aande bev;rijdiug,des 
VaderlaDds, toen hij tot Commies tel" Provinciale GriffievaIi'Ze~ 
land 'Werd' lJenoemden in die betrekking werkzaam ;bleef,. :tot 
dat hi} in 1835 om zijne h()oge jaren een eervol ontslag;;beMvam~ 
HiJistweernalen gehu:wd geweest, heefi:. zichin het :pezit ,vart 
'vier kindetenmogen verheugen en is . dooreene 'dochter en';twee 

kleinkinderen overleefd gewotden. ' 
. Ofschoo'n DE KANTER geime zoodanig uitvoerige en doorwrQchte 

werkenheeft i~ het licht 'gegevEm, ~die aaIi zijnen naam, eene 
'duurzame plaats onder de Geleerden' vanden, eersten rangzou
,den kuunen vetzekeren, is echter hetgetal zijuer' geschriften, 
,die' st~ds .van grondige en uitgehreide kennis getuigen, zoo aan
zienlijk,dat ik'moet afzien: "van de gedachte,·U met derzelver 
titels'1>eken,d te maken; de meeste zijn van wiskRndjgen en' na
thurkundigen' aard, sommigen ,vim techuischen iuhoud'i zoo :al$ 
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E';:~===:~=~';':: 
~Uig ... v~n<~,:~ij~~::,~9~:tgepf.~sin.~:c~jl. ,deu weuf;ph; QW 'XllJttig 
t~:,¢ijh;'et)-ni,lt~o~ajtt~~~8n •. vwne qalldleidipg .• ~ot 
h.i'tM_ ••• ~il,g¢91'#eI~I.:t,~~~'*:Ytm.zQns., ·en maJ.\n$'vel7,duiste· 

.ir~4S~;;a~~ 
'. a~hlll~r,nj.$; ()v<Wcbl~kSematteid$'s; •. · e!l~;. eu~. '. ~g~n d,a~f.~ 
v.l:f:ge~ulgen~!{<: 
.' ...•... Rjj scht'tterde.a}zoo 'llietitt~.:b.(iQg stalldpullt ~'.W~,~: was 
in;:::zijnan;~ijli:~ibg~b.ijij~~_ndheid l}u;ttig .au···· ·ho9g-
~lfuhttr:'D>:':::·"" ../L ;::}h: :;> - . . 

~ii~ilo!=~!w::!~~::~:ie~~::::t ~~:~~~:~::~ CC):; 
6~~~.komst,lieteD(~anwijzeriL ijij;w~(l .ta Valhurg in Gelder.,. 
j~:p.a geboten:~waS':!;dei~~ouyanlM'1J;lE ni':ER ; 9,\1;) ip' ~ 8~9 te 
~~l:Uidenbel'g~'WaarhilPredika.lltwa!? overleed.' " 
.dHijkwilni in.182t)teU~rechl;o~~iel~op. depeQj:lfeping ~ 
Gbag~l¢etdheidaan:ae~09ges(;ib,Qj),tt~ .te·.l~gEro;, dQehvl'l1·~s. 
setded.~elvt!Jspoedigmet die derOlld~Letteteu •. De v~rpligting, 
wa~i-ili,hij:iiu/verkeerae:,om dch;eenigermate met· de Wiskunde 
beketidte IDa'keu, ueeahelri,heshiilen,< zil;}hzo.o ~e: oef-euen, dat 
hijdtiutzamevl'Uoht <vallueh~steederooeite zou kunneq pluk
ken. <HiJ vatte:nuliefde.en hoogaQp.ting voor daze oud!!te en 
i~k~rSte 4et'w~ten~appen:op.Zij'pedllarQP gevolgdekeUliis
Jllllki~ met wijleu ouzeu hoogge~¢hWJl.<J'4ow. besli&te ·ove.t iijnen 
wensc::h" ,,:·oin·zic4 ·.geheela~cn:.de<physicQ~mat.hemll~jsp.he .. st.urueu 
tti6'te wjjd(n:t~:>Dltc.geschieiJ;eill,;h~t jaar 1828. In: 1833 he-. 
'StOQt .' DEllEER i'.tijn·akade:tnis!:illen>}oop'baan met· eeoo dissertatie 
ove't~:nwiskuud.ig,onilet'wetp,nadat l1ij in dit tijdsverloop ga
dutertde eenjaat.~Is:Sefg~ant .. majOP.rvan het jager\>.orps,bes~aaude 
'ttitstudenten d,*rUtreoht$Ghe Roogesabool ,·zich aan de, studien 

, onttrokken', maali'dallrentegenuOOl' eene uiterst zorgvrildige en 
aetieve administra.tieondersaheidenhild. Het viel hew. ten deet, 

iizijnebevoMering .~ot . Doctor in',~N~tultrlijkeWijshegeerte, 

)~&~~75-:E¥£~~ 
H68g1eefaae,~n p.e.Wis-enNatunrkund.e,aan de·DDorhicht~sehQpl 
tiD£ren.te~' heroep~n ,w~lka.l>e~kkiug· doo.r heri1'~p' elm . ;~a91l 
1W6fefnher 1834ri1et eeneplegtige rede"to~riug is aanv8.am,m 
gMurehde.;zeven .. iareli met;mutenge:tnee.nen ·lofbeldeed ..... lIt de 
ti1.;ltSteh~l:£t. ivau,ueljaarlS>ll:>w.e¢hijdoo:J:,eene: :emstige 'zi~kte 
"'''n' get .... t", ~~r~Op·· den2f!'i~~necin;bef 1'841! tlel:i:::einde' 'aan _.... . ...... , "'i'''' . ,', , .. ,.'. "'f.' ." , ." , 

ziju leven:niaakte.· ..;, .:' ' .......•.• . ' ... ' ". . . C 

DE lIEER was met groote gaveu door de natuur uitgems:t.Een 

sprekeud pog~ 'eelle, tit~tfgehb:ildirig, eeue indruk:we~ende~st~, 
eeuez.eldzame g.evatheid,\Vorroden.hem .tot ·eeuredeuaar,dlelJl"1 
dru\; ma~lllte, en ·beWondering :afeischte; (?Okvau>heI!, die den. 
i:uh()ud.~ijtie;1' '',(edenen. slechta: teu deelekoudeu''Voigen' O£tsehat.,. 
teu. Bem.iuuaar en uiet ongelukkig. he~fenaa:r' del' N:ederduitsahe 
ell,.~~ijn~ehe: poiiiij.; met de oudeLetterkunde gemeenzaam, in 
d¢theol'etiscne,.Wij-sbeg¢erte geenvreemdeling:,hadWJ eeq.e'veel ... 
zijdige·. ~t'illui!,; , die,aan .• zijn; 'ondethou~,en:popUJ;ll:ij,e: voorfl.,ragt 
e¢f!,e ·,aangenll,J.ne,' iversoheidellheid.,llijiette~N,?gtanswarende 
'physicQ~matl1ematiilche wetensch,appen,die;iWa~ra:anhij ··zicnver~ 
:v~lg¢bsbijkans' .u~~sluitend·.'lMWijdde. .,.' ." 

.. '. Vau zijue werkzaamheid getuigeu het accessit, toegewezen aan 

zij~,ap~WQ6i'11';jeell~lette~~undig~' vraa.g ·.·.der·.· .. Utrechtsche .Hbo
.gelicnoQl ;r:~(ieil··hij .. :aog.ll(l~uw~lijks;~ala;.stDdmit:ing~h~ven Wil~,
~ij~(i .Prijsvl:}vhJ!.pdelingop. de ;wiSkllndige . vraag , .. door .. de(}l'~
WiIlg&Q~aoog~$Ql:iool uitgeschreven;~welke dar 'hekJ;:goulug waal''';; 
dig" ge'keurdds ;.; r zijl1,e Akademis:che )Dissei'tatie i .; zijm:i ,Inaugurale 

. Oratie,,' :0l1< hetgeen; door ·.hemuitgegeven . ism' de' ieV'.ey . ja": 
fj:)u:~an .zijl1' :Hodgleeraarsampt~··· Daartoe' ;hehoOr.t zijn ; elektro .. 
tnagnetiscnehaspeh ,eene ,door l!em voorgesteldeeigene:'inrlg
titng, q~ile 4oOf. den galvaniscnen,strooni· oI)gewekt~magne~t
klla.cht. 0pde>lloordeelig~e wijze a'l$beweegkracht nan . te wen
den,zijne; llroeve vau elektrisahe Telegraphie, hi welke het. 
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