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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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Keizer'JrAUL'Eeene .. PPQe.fJ~"'8a.n:8.t(J;tJ$tieke. B?sch,;ijfJing van :.I(()ii~; 
land .: io; de ~uv;erige worcIeuNan hem:' ge.preze.nde~Lev:ensbeschr1l" 
ving'~~~n:":d~n: .: :Bai'On:sW-1SMUl(P VON>tmllERSlrmN, 'een:QO$tenrij~sc~ 
Diplomaat~ :.en •• : Re.iziger: "im;, de. 'zestiende l eeuw ,~oot:sommlgen 
de tWeede:.ontdekke.r::van hetgrQOte ~uslan:d: genaanla~;-;!-vobrts 

". . "p .. J. .' . . Po;;',.ii.:·-."n :L>: ... Le'~chaal;'de v()lkena~;. ,17:99'l;47 zlJn0/ .nO;.:;PB : van . . """~'" "'... unU " 1": ... .' . .. 

~ijneBibliotl:t.ena' '. Epiglott.wa :of ~ovel'zicht van .alle: bekend~tale.n 
enhit'te?diale.C.lien' {ao'.1820).,~ zijne. Bibliotlw'ca8anscr~tr;q: en 

proeIJe ;ener literatuur l!anhet.SaRskriti(a~.1~3.o);:-zijne,:~a:p,. . 

P
orts. entree :/;P;,:langueSdrt.scr. i&e/et :ialangae:Ra. sse, .en andere. 

"k' 'd werken :'t;ot" die in onze,dap~'zoo:hoot, :·;belangrg ,.': gewor ~n~ 
studie";Qe~l'~kkelijk~ .:Hij::wlJs:seaertlS2a~ ¥<>6ttiitter'der Asl~'" 
tisclw',AMa:e~ie . te.:Pet.erslnirg", De.Tweede~~q5Sevan ,()DS Nei
de.rlandsch Jnstituut had· hem tot h.arenGeassoCie.erdeverkiizen 
t;n~jaJ.'6 ,1;518.· ",: ,: ':~;.' :.:.'. . ':;' 
:.D~i'inaap;t .. vanl\OBEJi';sOUTHEY, Engelsc11 ,Hofdichterof Poet 
Laure.fl;.t., z~ualle.etl daarom :l'e.e.ds inons Vailerland nie.t onhe-
ken<l;Uto,g~p ;zijn~daar ziju meest~rstuk~.~eiRo.drigo de: Goth-~door 
de '. waardige .. Echtgenooie: ;VanllILJ;lERDlJK itischuone Hollari:dsch~ 
ver~tln.is :oyj.lrgehracht.· .•. : O)1der:zijnittalriik~t; in een levensloop 
van' ~esenzestig jaren:nitgege:veliedicl;h.:verktlU\heslaannog~vier 
a;ndere epiicJl,e'; of ,viI. men hfstririsohe .gedichten/vanna gelloeg 

geliil~e; uitYbe~igheid . met: d.en. iRoderie::cene/aanzienlij~ep~a~~: 
JeanM ,d'4r:c} de bekendehe.ldiu in de¥l!,ansche>geschlE~deRls4er 
vijftie.nde. eeuw, -- Thalaba de Yerwo8stel'uiteeneondAiabi
sche. wonde.rvertelling, - Madoc, naar·. eene Engelsche. legende., 
we.lke· de. vestiging van'hetRijk'Vall. Mexicd.,~an eanen in de 
twaalfde. e.e.u~v uitgedrey~:h:Pr;nsenzoon~ .van: W a,l1is io~schrijft, -:' 
einde.lijk, de. J7loek IJa~ K(dzq~a,.ui~ de,~er~}tl, 'der Hindous. 

Ook buiten he.t ge.~jed derpoezij was.d~ .pe.n van ROBERT 
SOUTHEY, zoo niet altijd.·even klassiek ofpuutig, toch in nuttige. 
voortbren "sele.n voor de kennis -\ran volken, landen, en merkwaar
dige. ma:ne.n bijzonde.r vru'cbtbaar. . Me.ti he.e.ft van b,e.m ~e.n 
uitvoe.rige Geschiedenis .fJan'Brazilie, waarin ove.r de be.tre.kkmg 
del' Ne.derlanders tot clie lanClstre.ek ee.u zeMen partijdig, meerma
len z~lfs zeer gunsti~ getuigenis woi·dt afgelegd. Hij bescnreef 
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