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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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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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zijaec.·/iei$; 4f1o'l!i·Spo:/fje. flIA •.• lltJ1'ttl84l;'saf;insgelijks::.een;'l.Wl"k.over 
·46;rJiJ:r.J.t:$l1lte; .. Tz.itefflrt.f!ilt:"f •.• ;mits8~ders.~id6·.i'LeveBsheal:hrlijv.ing' .. Van 

tjenfGe:; Eng~l$Ch~(¥l~¥,oogden:; .... ep,het'gebiedvan:I{erkgesQl:rle.,. 

:~is:~";Bindel:\J:"k;;~'Bibgl'~phie rian::rde hei~e broedel'S:'W6SLEV. 
;";:'lnt.~~FVmi~~~uijh!V'iand. hij.;;~~:ia!$ l)ichteten;:VDoral·.;O'£Jl de 
gevpelens ~rua·~ij:l:t.:mjp~~Jeeftijd:;~.aa:l1~ijmvan Politieken Gods .. 
.J.' .,. T·' "C<'.. ... ... " ':.....:1 __ 1:. • .<..: •• 1 .. t:..,:" . .:1. '. 1-... ,(. T _ ,J 
'«1 $;1st:, ... 've~e·:··~n$,JJ·-"':tli~~lll~ •.•• g~J;.;:ueaaDuang.ers. van 4J;t'tL 

:RYRPN:;f~t··~lk:liln:h.ij:;1ang~n . tijd,~~n bvige:tl" en:'openhar.en 
·k~mpstJ:ijd.· .. v~k;keld;i~s.:;ge\w.eeS~:;,>.~\ ... ~,::. . . 
·:rTot:: .. het .,Rijk:der·'Ned,erlanden;:·hlld.,.'~oJl~T SOUTHEY.;'. (immets 
toeb,;dezei Kl~~.h'em ~erhariiH~oeieerde:neene,plaa:ts,aan;;. 
hood, tlmjare 181;6~J OOfi~:bettekkhlS';;~lr~.s door zijue':;geboorte; 
Hi] . 'Zagnamelij\;het,;eerste.:lQven:~liclttdn177 4:te: :iBmsSeI.. :> III 
182€) ·bezocltt:::lI~k.BtJUand:f Vl(jQral;:.ae !:stad, Leyiden , ,:alw.aat'.in 
het bijzonder .. zijn hal'ktroki;Uu;tl'.dep.ersoonlijke ik.ennisn14king 
:l;ilet..· h~l;heio~e:i'.d;c~tijd$·aldaar.;gev.estjgde Dichterpaai"BI~:DER_ 
DlJlq:dat.,hij"k.Fde.overbrenging'·.:.vanzijnennol>RlGo·.:,door ' 
h;rie£Wisselingaail:v.ankelijk .had.leerell-w~ardeerenen .liefJt:i'~gell. 
::;bTijdeillidat<hez;oek: dooreenongemak'aanhet be~n()vt'rval
!en;wel'dhijiIi. bet !nus: zijool'hridei genoemde kuust- en hart
'Vtiel:1den!geduri:lnde:e.enjgei'Wttk~l1;:: ... )).etbergd· en 'verpleegd; . Hij 
htreft:;.latel' .... dieomsbtudigheid,in;: •.. eerum ••. :dichterlijken ... brief .aan 

:z:ij~ vri~nd::AJ:iL:AN.GtlNING_t.helidacltt::met .• uitdrukMngen'i.· die 
;zijne:! g£zfudhm,d"f;QQ:j.egenS.:ea»uii_ :ildsjegens ·1I.iLnERDI.t):{S Va
derlandtreffimd d:oolliu:ttkonlen.: .. ' .. 

.M~r:Wi~.!I.a~::Jw<1:t il>~Dl>l\DI~K?hoor jJ>,u zeggen . 
. ............ "., d:J~tii~~··~i~!~t·~j~i~:· ;:~i!±:EJi1~~~::i:rof, 

.;::;::,:,:·;,::V!e::;l~:~;:: !~h~:;;;e:g~~::~roeg: . 
<>;1; ;'~'!tijti:gjj: ~~k.i~d.:.~~ 1tcijkdl1l'detWrlul:li[e ?'~ 
~('. ". -! .P~~t~99.!fI.;~~v:e.y,)$,9:~ e~.d.()f~;.~~Vo~.r 'tm,in.st 

~)Ik.deed.he;tsee~jl.,< doel;l.lll9:e~.Plll ... 't.te ~jn." 
. : ( , Het'i~een~an ,'di~ op~jn~~Y~rscju()kken horst 

De sch~;'pste pljI~ri\r~' den . tegehsPo~d ontfing; 

Wien noch het volisgeschreeuW'irtal zljn kracht en woede, 
. Noch 't .dr(ligende gclaatvanDwinge2andenzou' 
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