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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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.haar levendig blijven, Naar waarde werden ook zijne gaven geschat bij 
andere geleerde Genootfchappen, waal'van hij de eervoHl:e blijken ontving. 

Drie Correspondenten verIoor deze Klasle in hetzelfde tijdsgewricht: 
twee in hoogen ouderdom, de derde echter, de Heel' A. VAN DER HOOP JR., 

in de kracht van den mannelijken leeftijd. Uit een deftig Rotterdamsch 
geflacht geboren, overleed hij aldaar in de maand November des vorigen 
jaars, in veertigjarigen ouderdom. Geene bepaalde geleerde opvoeding 
genoten hebbende, had hij zijne ontwikkeling hoofdzakelijk aan eigene 
oefening, in uren aan dageIijkfche bezigheden uitgewoekerd, te danken. 
Reeds vroeg firaalde zijn groote aanleg voor Dichtkunst en Tooneel
poezij door. Zijne voortbrengfelen, hoe veelfoortig ook van inhoud en 
waarde, naal' oOl'deeI van bevoegde kennel's, bevestigden denzelven en 
verwiel'ven hem daarvan den onbetwistbaren 10f. Gij, Mijne Heeren, zult 
ook hier van mij niet verwachten, dat ik, onbevoegde, over derzelver 
betrekkelijke waarde een oOl'deeI zoude vellen, of maar zelfs eene be
redeneerde keuze U aanbieden. Dit zij verre. Mag ik mijn gevoel uiten, 
dan waren vele zijner gelegenheidsverzen niet ondoelmatig in hunne 
!trekking, am het goede te huldigen en te bevorderen, en hadden ge
deelten zijner Dichtftukken ontegenzeggelijke verdienften. Derzelvergre .. 
tige opname zoude kunnen getuigen, dat het lezend Publiek .er veel ge~ 

noegen in fchiep. Het nonum prematttr in annum werd echter te veel 
vergeten, en meerdere zorg zoude meerdel'e fchoonheden ten gevolge 
gehad hebben. Ridder del' Orde van den Nedel'landfchen Leeuw, Lid van 
vele Inlandfche Maatfchappijen en Genootfchappen, viel hem vroeger 
eene Vorftelijke onderfcheiding en vereerend blijk van goedkeuring ten 
deel van wege den Keizer van Rttsland, en later een foortgelijk van den 
Grootvorst van dat magtig Rijk, bij de toezending van zijn Dichtftuk 
Columbus. / 

Mr. JAN WILLEM DE CRANE, Ridder van de Orde van den Neder
landfchen Leeuw, Hoogleeraar aan Franekers Athenaeum, geboren te 

lloorn, overleed in eerstgenoemde plaats in den ouderdom van bijna 84 
jaren, den 3Iften Maart dezes jaars. Meer dan 50 jaren beoefende hij 
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in Vrieslands Minel'va.Stad verfchillende vakken van Werenfchappel1 en 
Letteren, was hij zijne aangenomene Vaderftad in verfchillende betrek~ 

kingen ten dienfte, en fchiep hij el' behagen in, om de verdienften van 
Vriesland en deszelfs Ingezetenen te do en erkennen. Van daar deszelfs 
bijzonderheclen van de Familie HEMSTERHUIS, de Letter~ en Gefchied~ 
kllndige Verzameling, biographifche bijdragen bevattende, door hem in 
het voorleden jaal' uitgegeven, en andere verfchillende bijdragen ginds 
en elders uitgekomen. Zijne nagedachtenis zal bijzijne betrelddngen en 
vrienden aanholldend geeerd blijven, en het goede in zijne langdurige 
loopbaan gefiicht hem eenmaal tot kroone verfirekken. 

De tweede grijsaard aan de Klasfe ontvalIen, is de WeI· Eel'waal'de Heel' 
JAC. ALBER TUS STRESO. Hoewel de zoon van een Kapitein in '8 Lands 
clienst, waren zijne Voorvaderen reeds van vroege tijden af Bedienaren 
des Euangeliu111s, waarvan onder anderen een, die Predikant in's Gra· 
venhage was, voorkomt in de Gefchiedenis del' XVIIde Eeuw. Zelf Leeraar 
in de Nederlandfche Hervormde Kerk, federt den jare 1790, bij onder
fcheidene Gemeentel1, laatst te Dordrecht, wel'd hij hoog gefchat als ijve
rig, wijs, bij uitnemendheid kundig en veel begaafd Leeraar. Benevens 
de fiudie, welke naast tot zijn ambt behoort, beoefende hij veeI die van 
Historie, bijzonder Kerkelijke en Vaderlandfche. Als vruchten van dezelve 
zagen het licht een gefchrift over de vier eerfle eeuwen del: Christelijke 
Kerk, uitvoerige Levensbefchrijvingen van CONSTANTIJN DE GROOTE en 
KAREL DE GROOTE, vroeger eene bij TEYLER'S fiichting bekroonde ver
handeling over de Zeden del' Voorvaderen. Behalve het Koninklijk-Ne
derlandfche InO:ituut, erkenden de Leidfche Maatfchappij van Letterkunde 
en het Utrechtfche Genootfchap zijne verdienflen, die hem, gelijk ook 
zijne hoedanighedel1, de liefde enhoogachring van velen cleden verwerven. 

Tot hiertoe in deze treurige herinneringen voortgefchreden, is het mij 
aangenaam, uwe aandacht eenige oogenblikken dankbaar te kunnen ver~ 
pozen, met de g'enoegelijke vermelding van het voorregt door de Derde 
en Vierde Klasfe genoten, van geen harer Effective Leden in dit tijdvak 
tot hooger wel'kkring opgel'Oepen te zien. Het behaagde del' Vool'zienig-
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velen voor (;len tijd, maar die· alleelJr yoor de eenwen proefhou,::,. 
dend blijft. ' . 

In eenen tiJd, waarin zelfs· .de Daghlade;n.. 'van geen kunstgl\ve 
of genie meer schijnen teo kunnen· ,ge)'Vagen, dan in de be~el
mende taal eener, Gode zij loft voor velen. hier nog walgelijke 
mensclwergoding, zal 'weUigt, ook Van deze plaats, en in, ·he.t 
midden van eep. Vaderlandsch.letterminnend gehoor, .deze .wook, 
die mij ernstig op het har,t. lag ,. uiel Qverl)odig zijn geweest .. · 

Doch ik ken de, grenz(;ln >' aan mijne reden hier, voorgeschrev.en; 
En ook, al ware bij, de Ordewet 9-er, Klasse den Voorzitter .de.r 
Openhare Zitting geene ko~theid uitdrukkelijk aanhevolen, zoo is 
hij zelve al te zeer met U vei:langendnaar de 6ns' verder toegezegde 
Voordragten, dan dat hij zijne'toespraak nood;eloos zoude willen 
uitbreiden: Ik mag het genoegen hebben'U. als Spreker op ~ezen 
dag den Heel,' 'GROEN :V4N l'lUNSTERER, - en·voor de. dichterlijke 
Voorlezip.g den Heel,' nOGAERS aan. te kondigen. 

De Heel,' vaste Secretaris der Klasse voort,S, door treurige ve1'
liezen en krankte, 'een tijd lang buiten staat geweest,. den gang 
onzer gewone:V e1'gaderingen naar wensch en gewoonte te volgen, 
heeft ook nu verlangd, tot het vOQJidragen v.an, de.8chets derweJlk ... 

zaamhede!t van de Klass,,?',. ,doQr"den Heer :QES AMORIE VAN DEB. 

II9EVEN vervangen te worden, d\~ van zijne zijde aandezen wensch, 
ondersteund door. de Kl?t.!lse zelve, ~elwiUend gehoor gege-
ven .heeft. '. 
,·Voor ,dat ,evenwel laatstgemeld ge~rde Lid tot de v.ervullillg 

van· deze taak za~ overgaan, zoo rust'nog e.erst:op df;lll Voorzitter 
de verpligting, om melding te mal{(;ln, zoo van. de verliezen'door 
,de Klasse sedert hare jongste Ope.nhare Zittinggeleden, als, van ' 
de onderscheiderte keuzen-, ' die, tot gedeeltelijke weileraanvuHing 
'del' rangen, eerst van' onze Leden" daarna vall onze' COJirespon'" 
denten gedurende datzelfde'tijdvak hebben plaats gehad. 

Een der vroegst benoemde leden bijde oprigting van dir. Insti .. 
tuut, de Heer PIET~R WEILAND, eindigde opden 28~t6n J anual;~i 
van illt loopende jaar, in ~even en tachtig jarigen ouderdom, zijue 
loophaan als ,Leeraar bij het Kerkgenootschap del' RemonstranteFl 
te Rotterdam. De vruchten del,' vlijt, hetzij' door hem aIleen, 
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