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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 Correspondenten.
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 OudheidkLlndc 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 83~'
b~hoorde hij als Correspol1dent tot het InlHtuut.
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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 Letterlnmdigen Staatsl11an zullen eldersgewis uitvoeriger worden vermeld.
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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 Letterlwndigen Staatsman A. R. FALCK, die federt 1808 Lid was, en op den
16 don Maart dezes jaal's op gevol'del'den leeftijd overleed. De vCl'dienflen
van

