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woonHjk de dank, dien wi] aan dezelven vel'fchuldigd zijn.CARTELLIEIt 
maakt hierin eehter eene uitzonde1'ing, en ik aarzel niet te verklal'ell 
dat de Vierde Klasfe, dat dit geheele Infl:itllut, ja d,at gansch Neder .. 
land hem ware verpligting heeft, en gereedelijk zult gijl. clit met mtj 
inLtemnlen, wanneer ile ul. zal hebben bekend gemaakt, .dat ons geacht 
Medelid GABRIEL onder hem gewerkt heeft, en aan CAR TELLmR een 
deel zijner vor111ing alsBeeldhouwer dankt. 

.DeTweede en Derde Klasfenhadden het voorregt in bet afgeloopen 
jUt aile hare L.eden, en voor Z(iOVer ik heb kunnen vernel11en, ook 
aUe hare zoo binnen· als huitenlandfche Krmespondenten tebelwu .. 
den, maar daarentegen betreurt de Derde Klasfehet verlies van twee 
harer buitenlandfche Geasfodeerden, heiden in bet vakder Gt,,: 
ichiedenis beroemd. . 

De eerae de·zer geasfocieerden is WLLIAM ROSCOe 1 op dengoaen 
Junij van dit~jaa!' te Liret:pool in Engeland, in eenen gevorderden.leeftijd 
averleden. Uit eenen lagen aand in de maatfchappij. geboren, vormde 
hij zich zelven,en wist 1angs onderfcheidene beroepen zich zoo zeer 
re verheffen, dat hi} alsverregenwoordigerder aanzienlijke ftad Live.r
pool titting bekwam in' het EngeIsch Parlement. Niee door gunst of 
vleijedj, veelmin dool'ku1perij was hij tot dit vertroLtwen geraakt;: 
2lijne lmndigheden waren algemeen hekend, en men wist dat die met 
voordeel konden wordentoegepast: wegens zijn.e beginfelen was geene 
bedenking en men llon rekenendat zi}n'e fiem altijd door de infpraak 
van zijn hart en geweten zOl1de worden .bepaald; enhij beantwoord .. 
de aan die verwachting met zooveel nadruk ,dathij bij de eerfie ge
legenheid niet werd herko:zen, omdathij zich fierkhad laten. zien 
voor de afschaffing van !len fla venhanclel ,cen gebruik, bergeen we.! 
de menschheid onteert, dochniettemin met de geldelijke belangen 
del' voornaamfie ingezetenen van Liverpool? als bij.den Wesc·lndi .. 
fchen handel grootelijksbevoordeeld ,gerekend went te firoken.< ZoO: 

zeer 
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zeer men de gemoedelijkheid en opregtheid van den gekozenen he .. 
wonderde., even. zoo haastte men zich hem hij de eel'il:egelegenheid 
terzijde te aeHen, om de fchandeIijke voordeelen van den negerhandel 

. 2;ooveel mogelijlc te behouden. Roscoe was de. voorflander van ver-
lichting, v)ln hefchaving, va11vrijheid; hij was aan die partij toegedaan 
welke onder den naam van; Whigs bekend is, en met FOX even als 
met a1 de. overige hoofden dier pal'tij beroemd. In de laatae tijden, 
hoe,Zeeruit aIle betrekkingen verw~iderd, heeft hijzich nag door.kleinc· 
gefchriften, aun den tegenwool'digen Kan(elier Lord BROUGHAM gerigt!'j 
doen kennen als een vooraander del' .. Parlements hCl'vorming, welke 
(brins in Engeland aller aanda.cht boeir. In de geleerde . we reId heeft 
ROSCOe zich do en kennen door zijne groote werken over Paus Leo 
tle.nlode),l en Laurens WIn 1l1ediois: hij is ais een del' beste Engel .. 
fche {jefchiedfchl'ijvers bekenddoorjuistheid van oordeel, fijnheid van 
fmaak en aangenaamheidvan voordragt, offchoon het 1.1iet is te ont
l~ennen, dat een gedeelte van het belal1g waannede zijnewerken 
olltvangcn zjjn en alrijd zuHen gelezen worden, moet ~oegefchre .. 
ven \v01'den aan de geIukkige keuze del' onderwel'pen, welke het meest 
fchitterend tijdvakderniellwere gcfchiedenis van Ita!ie, en van heJ 
o.ntluikender kunaen en wetenfchappen bevatten. 

De anderegeasfocieerde del' Derde Klas[eolitvallen, is de beroemde 
DldtTtlOLD GEORGENIE8UHR, op den 2..den Januarij Van het tegenwoor .. 
dig jaar te }JaMJI overleden; ZOOl1 va.n den be1<enclen reiziger t-1 IE flUHR, 
was deze anze ge,asfocieerde te ]{oppenhagengeboren, en genoor reeds 
zeer vroeg eene. geleei'de opvoeding: zoo in zijn geboorteland als in 
Du#sclJlanc/ en Schatland, bezucht hij de HoogefcllOolen en genQot 
voornamelijk onderwijs in de nude letterlnmde, de regtsgeleerdheid· 
en. .de gefchiedenis; dxie vakken vanweten[chap weUte hi} tot 
zijnen dood toe als onderling ten naauwae vel'honden befchouwde. 

Eerst. in debijzondere dienst der Deenfche Ministers Graven 
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