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Geleerden benoemd, te weten, F. w. BESSEL, Hoogleeraar te ]{oningsber
g~n, door proefnemingen over de lengte van den eenvoudigen sec L1nde
flinger en anderen arbeid in de Natuurkunde en Sterrekunde door ge
heel Europa met den groot!1:en lof bekend, n. MOHL, Hoogleeraar in de 
Phyfiologie te Bern, en R. OWEN, Curator of the Hunterian Mufeum 
and College of Surgeons, beroemden Omleedkundige en Zoo16og. 

Het In!1:ituut mogt ook gedurende het afge100pen jaar, door de uitedl:e 
wilsbefchikking van wijlen deszelfs rustend Medelid, den Wel-Edelgebo

ren Heel' Mr. J. n, HOEUi~FT, eene vaste bezitting in rentegevend Staats
papier aanwinnen, welke rente eehter fleehts tot een bepaald doeI, de 
aanl110ediging del' Latijnfche Poezij, vOlgens nader aangewezen bepalin
gen, mag worden aangewend. De fom bedl'aagt zestien-duizend guldens, 
nominaal kapitaal z~ procents Infchrijvingen op het Grootboek del' Natio
nale'Schuld. Met dit legaat in Staatspapiel' ging gepaard de vennaking 
aan het InfHtuut, door denzelfden? van een Kabinet van Penningen en 
Munten, alsmede van eene verzameling van Handfchriften, over welk een 
en ander ik mij vIei, op de vriendelijke onderf1:ellning van den Heel' Bi
bliothecaris ter nadere toelichting te mogen rekenen; terwijl mij overblijft 
te berigten, dat het InfHtuut, na bekomene magtiging van Z. M. den 
Koning, de bedoelde erfmaking op de ge(1elde voorwaarde heeft aangeno
men en de befchrevene goederen heeft ontvangen. 

Na c1eze aanfl:ippirtg del' gewigtige voo.rvallen van het afgeloopen Infl:i
tuutsjaar, blijft mij over lwrte melding te maken del' verliezen, die het 
Infl:ituut heeft gel eden in deszelfs perfoneeJ. 

Onder de overleden Leden behoo!'t de Belgifche Scheikundige J. B. VAN 

MONS, in leven Hoogleel'aar te Leuven, in April 1809 tot Correspondent, 
in Mei 18 I 6 tot Lid del' Eerf1:e Klasfe benoemd, Dat dit ons ~ledelid 
eene gewigtige pla::tts in de aan afwisfelingen rijke Gefchiedenis del' Schei~ 

kunde van de laatstverloo.pen zestig jaren heefr vervuld, zal mo.rgen op 
de 
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de Openbare Vergadering del' Eer!1:e Klasfe kortelijk l110eten worden 
uiteen gezet. Hij bereilne den leeftijd van 77 jaren, en overleed op den 
8,ten September 1842. 

Onder de Korrespondenten del' Eerf1:e Klasfe overleed op den 15den Au
gustus 1843 de Heel' J. VITRINGA COULON, die federt 1809 als zoodanig 
tot het InfHtput behoorde. Oo.k ten o.pzigte van dezen verdienf1:elijken 
Geneeskundige moeten wij op de bo.vengenoemtle Vergadering verwijzen. 

De Tweede Klasle verloor twee harer Geasfocieerden, den Staatsl'aad 

Ridder F. VON ADELUNG en den: Engelfchen Dichter R. SOUTHEY. 

Eerstgenocmde werd in 1768 te Stettin gebol'en, en heeft te Leipzig 
in de Regtsgeleerdheid en 'iVijsbegeerte zich geoefend. Hij fchijnt met 
weetlust, fcherpzinnigheid en vlijt, die hem tot hoogen ouderdom bijge
bleven zijn, die gaven van uitwendige welfprekendheid en perfoon te 

hebben vereenigd, die in het algemeen, doch inzonderheid bij aanzienlijke 
en hooge perfonen, achting en gunst verwekken. Naauwelijks zijne fiu
dien volvoerd hebbende, werd hij aangezoeht om eene aanzienlijke vrouw 
op eene reize door Zuiddfjk- en Middd-Europa te vergezel1en, welke 
reize del'dehalf jaar duurde. Daarna te Petersburg, eerst als cenror, ver~ 
volgens als Direeteur van den Duitlchen Schouwburg werkzaam, genoo.t hij 
de eel', om door Keizer ALEXANDER te worden aangef1:eld tot Ondel'wijzer 
zijner beide jongere broeders, de GrootvorH:ell NICOLAAS en MICHAEL, 

welke betrekking doo.r hem zoo vele jaren is bekleed geworden, dat men 
mag aannemen, dat hij in dezelve geenen opvolger heeft gehad. Hij heeft 
Historifche, Arehaeologifche en Taalkundige Vilerken uitgegeven, over 
den vroegeren toefl:and van Rusland. veel licht verfpl'eid, en door eene 
Bibliotheca Samcrita en eene Bibliotheca Epiglottica of een Overzigt van 
alte bekende talen bewijzen gegevenvan eene groote mate van vlijt en ge
leerdheid. In Dec. 18 I 3 werd hij tot Geasfocicerde gekozen, overleed te 

St. Petersburg op 3 Jan. 1843, en bereikte alzoo den leeftijd van 75 jaren. 
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OPENBAREVERG.A.DERING DER EERSTE KLASSE. 

raden,door;w"" ~~llOl1TEN •. ..;,;- "Sadert 182'7 was hijLid der 
Earste Klasse., en overleed op den 24sten Junij 1842, . 

. Geeft G~UD~~ ~ls 'het warehet voorheeld 'van den zedigen 
man. van;)v~e~sten,'wienswelvolbragte en: uitgehreide wer':' 

ken, :;rwf.()ede gro~igste:kl111dig'l1e4en werden .vereischt, op
zettellJk moeten,a,pge~ezell)yo~den,indien zijn naam niet on

h~kend'~al~~~!{b~u:n;d$1l.1epa.ilden:ltring dier weinigen, die 
Z1.rnewrde/kunn~sc'hatten:,-il;~~VAN MONS onderscheidt zich 
~venzeerdoor vr~gtijdigen-/eIi::ver_:verhreiden lof en hekend-' 
hei~.VaD.:een;vluggen ,;geesti gr-o~:te:~rijmoedigheiden onver
m~~nden ijv.e~, trad hij als jongeling van twintig jaren in het 
~nJdpevk;i m:~etwelk f;)verd~zegepl'aaLder phlogistische en an
~lphlo~sti~che,theoriedlm_-Soke~e,; Qvereene l1ieuwe periode 
1n de :vv.ete~~·~stredenwer.a,'en_ verwierf zich -spoedig eel1 
Euro~hep,J;1aam;. AlsApot~Iier,:Geneesheer eriHbOgleeraar in 
d~ Schei1mnde veriWdehij ;aOhterivolgenszeer -ongelijke Dedieningen, 
dieeOhter een zekerverhaud':met :elkan,der hadden.Hij heeft over 
onderwerp'en ui.t de GeneesKu1:lde,,-de-.bereiding der geneesmid
delen"~"'de ~~elkmzde.en .~'NatUurkunde zoo vele, geschriften 
en kleme. re ·.hl1dra~ '. in. h$ ; Jic"L.;t, ftn-even dat de 1 . I 
'0 .'.' . ~ ....' ,,.u., ~-t;)' rze ver opte-
l~ng 1i~r ~~ p1a.atse '~~' g~e. ltamtlerking kornenkan. Dan stipu 
pen WIJ.- zlJwllevensblJzonderhe.chfO. geregeld aan., ' 

I~AN ~prr:~ri VAN MONs wePl, itl;l',:Brussel gehoren in het jaa-r' 
1765. 'HIFwasaanvankelijk~daar ApotluJI{er, en onderhield vele 
en n.aau.~e:~eb1ekkirigennietde, Palijsche Scheikundigell, 'nadat 
Belglt! hlj':r-aJ:lkrijk :was-inghlij@,. 1n'het .}~atst gedeelte der vorige 
eeuW.HlJ belastte -zichmet':d~ taak vau medearbei_der~ aan de 

, heroemde 'Parijsclre-AnlUiles(k"CllfJ;m:te. op aalldr~ng v.au :FOUR
CROY, PELLET~ER, GUY~O~ 1IlORVEAl1,'vAuQUELm en:;MvtEua:JHij ~as 
v.oor dezelve ;emgewlgtlgeaanwipstdooJ.' zijne hekendheid' 'met 
onder$~heideru:,talen, w-ai,it hij jlirag~de beste soheikundige 'ver
~andelm~~n -Ult' het . Dqjtscli, 'net \ Neder-duitsch, EI:Igelsch en Ita
llaansch III bet :Fr-ansch over, :en maakte dus deze in die talen 

- ~inder ervar~neNatje:met 'deIl~pheid'der ovel'ige 8cheikun
digen . van ~uropa hekend. Hij 'leverde zoo vele houwstoffen, 
dnt de Anna/elf de' Chemie dezelve niet allekonden opnemen, 
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~9:t.g~;fa~hel1thesluiten deed eeu a&pnderlijk !oumal «t3Ckemie 
~t de Physique te Brussel uit te gevelk-
~;'¥~lVlOl\!lt WexddQor 4et Fral}~Ch ~tij,n,I':helast, 'om dellieuwe 
o~~nisat.ie .:van: het ,Ondexwijs in, d¢ . '.Selgische departemen:t.en. des 
FJ,'3,~hen l\.iJ'ks VOQl' te heteiden; VOAr de volmi'!~i~gp.~et' 
cervone took heloond met dell; e~t'etitel van As~oc\e. VI,tl;l het In
~ijtullt,en in 1797:-ben.oewd_to~ -HQogl~raar in de Sc\;J.eikul,lde 
~pmefondervillde1ijke Wijshegee):'te, ·aan de Centrale' -80hoo1 te 
J3russel.lIijwef:dfl~rlang 'gellQ,Q~aakt ,~ijdbedl'ijfals Apotheker 
ta:la~en varendoor d~,Qverma,at~i~~r _ ~ighedev.. In ·1801 werd 
hij:tot D()ctor.in de ,Gen~lm.nd.~ le ,Parijs bevotdertl •• ~. ,,-

Na 1815 werd hij tot lid van de door Koning WILLEi\1 I her
stEil de Akademievan,Wetenschappenfln Letteren -te DrusseJ., be
n6emd, enbij p,~. Qtgan~a.tie . der,' .:aelgi~h~ Hooge.scholen, ip.; " un 6 
tOt Hpogleeiruu:.dm- Scheikul}de: !ill\; J:.;:mdhouw \eLeuven, welke 
hetrekking hij vervuld heeft tot·i»;-l83,Q ,toen de lIoogesohool 
werd opgeheven.-Ofschoon- -hij "tot· Hoogleeral,tr te ,Gend he
roopeI:l werd, h(lefLde toen reed!? 6,(>.ja1:ige :gl'ijl'!aard VOQ;C deze henpe
JUinghedankt., Koniug 'LEOl'OLD ve,rle$ldfthem echtertitel, pen
sio'enen eerelillt, en. VAN MOJ"S, i$~~d;s.JU~t zijnege1iefkoos~e 

stitdieu onledig; ou~tl'ok ~i~ih ule~t:~l1'w'~ aande m~atschfippij, 
tot dat hij op den 6d.en SepteIill:ier :184~, en dw; op77jarigen 
puderdom, te Leuven overleed. 

.' VAN MONS is verder .ean .der !ltichter~ 'gewe(')s~ van de Brussel
ache. Maatsohappij van. Geneeaku-n.d.e ;' liedkunde en. llhtrJUacie; 
ooknam hij gedurende geruimet;J. tijd de fUlWtij:in waar Van der
zelvet. algemeep.en Secretaris. Hij Will!: ,met DRAl'UlZ en. DORY DE 
SAINT' VlNCENTte zamen gron,dlegger .del," .4hnalesgener(lles des 

Sciences Physiques; hij wal!! Lid derCommissievooli de ver, 
vaardiging dar Belgisohe Apotheek ~ CIl' werd in 1809 Corres
pondeIlt, in 1816 Lid del' Eerste Kl~e van het K. -N: Instituut. 

Behalve ontelhaar vele geschriften over-scheikundige onderwer
pen, heeft hij ook onderscheidene Pharrnacopaecn, hewe£kt of 
bijdragen tot dezelve geleverd; hij heaft. ~eer vele ).Tli)eite, :qesteed 
aan; het kweeken van vruchthoomen, en zij:ne hijzondere gevoe
lens over derzelver aankweeking' opetlhaat gemaakt ;,iil tte Na; 
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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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