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De beroemde Engelfche Dichter R. SOUTHEY betaalde op den ZI,tcll 

J\1aal't J 843 dcn tol der Natuur. Onder zijne dichterlUke vVerken heeft 
zijn uitvoerig Gedicht Raderik, de laatfle der Gathetl, door de vertaling 
van Mevrouw BILDERDIJK onder onze Landgenooten de meeste bekend~ 
heid verkregen. Hij was op jeugdigcn leeftijd cen hevig liberaal, en' werd 
in gevol'derde jaren een fl:cllig voorf\:andel', zoo in het Goc1sdiennige als 
Staatkllnc1ige, van dc zoogenaamde behoudende partij. Hij voerde Jatcr 
den titel van HofClichtel'. Hij heeft ook onderfcheidene Historifche Wer. 
ken, inzonderheid over de Brit[che Zeemag't en LevctJsbe[chriiving'en van 
eenige Engelfche 17laotvoogdClZ in hct lich t gegevcl1, werd in 1774 te 
13rus[el geboren, en bereikte alzoo 69 jaren. De Tweede Klasfc benoemde 
hem in 1816 tot Geasfocicerde. 

Dezelfde Klasfc had verdeI' het gemis te betreul'en van twee Corres
pondenten. 

Mr, w. c. ACKERSDlJK over1eecl te Rotterdam op den 8 sten Februarij, 
82 jaren oud. Hij wercl in '0' Hertogenbosch geboren, te Utrecht in den 
jare 1780 tot Meester in de beide Regten bevorderd, en zette zich als 
praktiferencl Advokaat in zijne geboorteplaats neder, verplaatite zich in 
1807 met del' woon naal' Utrecht, bij den aal1vang van de Akademifche 
loopbaan van zijn eenigen ZOOI1, den tegenwoordigen Utrechtichen Hoog~ 
leeraar J. ACKERSDJjK, terwijl hij in 1820 Rotterdam verkoos als de plaats, 
waal' hij zijnen onderdom zon l1ijten, welke hij geheel aal1 de beoefening 
zijner geliefkoosde {tudicn, de Vaderlandf'che Letterkunde en Oudheid

kLlndc heeft toegewijd, Zijne veelvulclige Gefchriften van meel'dere en 
mindere uitgebreidheid zullen zijnen naam doen voort1even. Koning LO~ 
DEWIJK benoemc!e hem tot Staatsraad in buitengewonc dienst, doch VOOl' 

de benoeming van gewonen Staatsraad werd door den Heer ACKERSDI]K 

bedanlu, in wcel'wil van herhaalde en c1ringencle aanzoeken. Seelert r 8 3~' 
b~hoorde hij als Correspol1dent tot het InlHtuut. 
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.lb'. Mr, fl" M. A, J. VAN ASCI-I VAN WI]K, Staatsraad in buitengewonc 
clienst, Lid van de Eerfl:e Kamer del' Staten-Generaal, Ridder del' Orde 
van den Nederlandfchen Leeuw, Rijks-Advokaat, Oud·I3urgemeester van 
Utrecht, Curator del' Hoogefchool aldaar, federt iets meer dan een jaar 
Correspondent del' Tweede Klasfe, overlced op den 16,lcn J ulij 11. Hij 
werd alzoo 69 jaren oud. 

Te Utrecht geboren, aldaar in vele gewigtige betrekkingen werkzaam , 
van 1827 tot 1839 Burgemeester dier fiad, hebben ook zijne Gefchriften ~ 
voor zoo vel' zij niet van politieken aal'd waren, zoo als Over de lI1ini)'

teri'eele verantwoordel?lkheid? Over het verkiezing'Sjlel[el, em:., meerendeels 
tot Utrecht betreHing gehad. 'Vij vonden aldus onder dezelve een Over 
het handelsverkeer van Utrecht, een Over Utrecht met betrekking' tat };are 
Hoog'Cjchool be/chot/wd, een Over het MUl1tre,gt van Utrec/;'t, een Over de 
verbeterde a/watering van de Eem, eel1e Levemfthets van lVIOREELSEN, in 
leven Burgemeester van Utrecht, cnz. Zijne verdienf1:en ais Letterlnmdi
gen Staatsl11an zullen eldersgewis uitvoeriger worden vermeld. 

De Derc!e Klasfe telt onder de haar in het vorige jaar ontvallenen bet 
l'llstend Lid Mr. J. H. HOEUFFT, wiens bovenvermelde crfmak.ing getuigt 
van zijne gehechtheid aan de Latijnfche Poezij en z\jne belangf\:elling in het 
In fl:ituut. Hij zelf was een beoefenuar del' Latijn[i:he Mufe, gelUk zijne 
vertaling van dnacreon? zijne Carmina en andere Poetifche Gefchrifren 
in de Latijnfche taal aanwijzen. de Vaderlandfche taal vond in hem 
een geJukkigen ondel'zoeker, die de vruchten zijner fl:udie ook meel'l1lalen 
aan het Publiek heeft medegedeeld. In 1809 werd 11ij Correspondent der 
Tweede Klasfe, in 1816 Lid del' Dercle Klasfe, en in 1830 verzocht en 
verkreeg hU als rustcncl Lid te worden aangemerkt. Hij overleecl te Brer/(t 
in Februarij dezes jaars, den ouderclom van 86 jaren bel'eikt hebbende. 

De Dcrde KJ;Usfe verIoo!: verder een harer oudf\:e Leden, den Letter
lwndigen Staatsman A. R. FALCK, die federt 1808 Lid was, en op den 
16don Maart dezes jaal's op gevol'del'den leeftijd overleed. De vCl'dienflen 
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eenen zas en tachtigjarigen, 

.n~it.cl"t~~t't:P~~~::l~~~&)f gP;tK:'ltoEil'F:F'T , I sedert 28 Mei 1816, 
:~~~~~:::~J~IiE@:tlmt:~itljea;I:te:Brieda', op 14 Fehruarij p. 

i~!fj~l.j~"!~~'-!J~j~l~j{j]::iM!~tj.rtlt1~~~iIii::tljl. Pj)Czij, die hij van clen a~n
vettlil.il.U,w<le bij heth nimmer. De 

~~l~!~~t1:l.llm~fttj~i~ijl*'ijii~i:)~lln@mls'VacLerland daden hem lang 
· •••• m!!'-mj8t~~:=i~~~m:~l!;iJ~' :l~~tiiij:l.m~im~nf'Iia.dat hij in 1793 ~ijne ge- . 
~j~~~~~J~M#l)q~!l~~~: 'ijji):(lliinw'ouimt te Breda had verwis
!:~~1g:ji::~.::t~~~:;'~~l~}~'V~~:::?~l'flJl};1jifi'~«(t)il1je.r . Stad was wj aldaal' sedert 
~q~~~';:":J;tJ;"'~Yl:lj!t{:()P~j'lij!P< ,)l~tigW~!:rkleaa.:m.·,:'."," Taalknndige oefenin

m@~j~l:ijfA~nm~r~i#Aretl.cllf(fiU1~e Friesso/UJ S preekwQorden, -
"'P·"';;;;»ij,,,,, , 17erzameling van Fransche 

·f¥~!~ni:((J.i~~j~£t.tl~>~~a1r.iI.~,(!}jj~)2ft.tl;,inaf:ko1.tl$til.t~ getnigen van zijne 
Doch' , wie aan 

i'o:mJll1iPt' deiwd:idli?j!.1Ajij;m~;~ijfslpt!i:eklh die gewage in deeerste 
P!iJf4t,~mf~r~t;:''llijQj~tfl:e.t~dt~ig~E¢l6;::JliYiltri~rei'·beoefening del' Latijnsche 

•. ·Pii~~~l.m:P~~(~:~:2;ili!~Iilji'¥ ••. #;ia~'iuA ~i: .zi(lh zoo gnnstig onderscheidde! 
~9:p?i!~~::AA~t,u*~J~~:~4b~ll¢!1;i#l~dlh'n.al~r de gewoonte dier tijden, 

Hl?:'''''llI:l~:Y~~:'ti\iiil;rjig~*t{)tjl1fl~i~!ml;¢b,Q'· Verzen geoefend:,' vattet hij 
!;t~:::::I,l~tP~!~njtng. del' Latijnsche Poezij, die 

t~il;'~i~ii~::::4ljiDi:i:~ftflni/'U:lijuvenilia 'f zijne Pel'iclI- . 

qj!JrJ!t.,~'Iu?',:,'· 18(1~ t zijn Pamassus La
Carminum Epidosis, 1839, 

• Lellrmethi.ii1c. Landsfltl ( " '\ 8<:!U , 

. Jloeuift. 

maal word'en"yerzocht de HH. D. J. VAl'! LENNEP'; M. SIEGEN

llli:ll1K 'en P. HOFMAN PEERLKAl'IlP; . aa!l die gnnstige ,besohikking was 
nag meer en daaronder 'de making van z,ijn voortreffelijk Ka':" 

hillet van antieke penning-en verhonden. Het Institunt :q.eeft zicu 
oo!eidb,.,)verklaard tot aanvaarding d.ler making;dedrie ge
nO~n1(d~ L.ecben del' Commi~sie tot, w~arneming vanden, last hnn 

KoninkIijlte. magl'.iging is dezel' dagen outvangen, 
'·ol:iiJiA:Ut; I'ea-aEUi,· te.a'alinemen. 

AIdusheeftons waardig Medelid, ook lang na zijn verschei
. krachtig.willen onderstennen· en schragen dien tak··lder Lyt

~erknnde. in welken hij zel£ zoo had uitgehlonken, en in den 
bloei van wolken hij altijd getoond had zoo zeer. helang te stel-

I . Bet zal· eene waardige taak xijn vonI.'· het Institnut, aan· 
h~t,;,!ertrouwen in hetzelve gesteld' te beantwoorden. 'Prijsnit- ( 
schl'ijvingen znllen van hetzelve uitgaan, niet voor dezen of ge
nen,maar voorallen opengesteld,- want ik mag het niet l1alaten. 
ppde echt vrijzinni~e oodoeling van den "dIater te wijzen; die 
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•• ~)die totdenwedstrijd '2;ul .. 
verhtngd~dat ook 

rcklltud:e, . dioo luj~ijnehel'-

.jMi:;:~~~~M:ii)~~rj:;#,;,.,ij:b:!~t~l)titl(i1!1"V :~T(jllAJIliUS .' M~!¢:Ai\fmil~:~ eitZ;, 

:llf~tre~d$\ V~fj}~ 

gevondt'!rr,~at 

'tti!SCl1eii~rltit;l:'njl~lif:i~':"'¢~~rdlfjitijl~l\nt}1~.eren1f~ettlieellsclrap van gn
slechts :zeldzMm 

menSChel'lgeslaeht; ·zie .. 
iiJilt\ imjigt.en,; ":latin heideaicb:vh:vathun:rie: . \veteilschappelijl(e 
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