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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. 

15 ) 

.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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{Db. Ut)~'?etln:JlIelai:igrijkioudhej:dk~~Ai:g,olldet$6.ek. Qv,erl,de Jigging 
-:vaii· dopl:iia!ts:,dnHilen::gifthrief.van~lio.g.}i~lmL deii;JjJ~lZvoudi8e 
iuhet begin del' tiendeeel1WOl"~~d.e**,nail;In;vaii BladelLa 

'~~~4~f§§ 
Het resultaa:l;,diei'uaspoii:ng:,is-;, date qieIandstreekgeerle:, andere 
kan geweestzijn •. dan:j;~heelihe~'grondgehIed,dat,~jCb: :uits~rekt 
\<ari,de,hootden:':}der.<Soh¢Idei\()~Elrde13l'llha:b:<lllche'en' Luiksche 
;KempeutQtll1;,ons tegenl,v<?ordig NOl).rd",Braband~;,; daaronderlie .. 
grepen':eell:··g~4eelie; ·.dat4'te:e-oriderd~:p~'Vibtie. Hrillaildbehoort 

··heefi;~,De' 'Verd!enstlillijke,Ou&widkeuu~.;w~ir «oolide Kla-s~e tot 
liarenColr(e$pf);tt(lent. henoelhdin;deh.,jare18i2~., 

~:~:::~!~j:l:::~~i;:~;l;: .. ~:;=a:::::::e~!:~ij~:ar:!r:t: 
kingtot:dezei'..otiinklijkelnst¢lliilll:I-lililllbood ,was • die keuze eene 
verdiende '.h~de aanmeerdau;e.enewerkzaamh.eid. in' onze Va~ 
derlands9he Ortdheden el1:Le.tterknnde~'vaat'vaor die welhe .. 

13 

MarliseR
Line



, 

ntgwldi~{::gedl\'ukteadvl~infd0;;Ka_,·· •. f;WtltL~$hriften. tot 
d~.··Gto~d~~u&.et:zif.in~ng:'in;:1840.·.b~~t$;kelijk/":~·H~t·~'e:·g~a:t' ()t!~/; 
diJ:.· ·vel'ant.w.~ifj!t4~ifl..:de.p.::Mttf;i$teNuolgens..tllJ···(JrondiW(tt····Ptm 
I·Sl0·,.:···:··:he;t·:?Jludebi •• :}j •••••• ;.Ge8tkledkti/xdiir ••• QvtJ'~zicM:·Pall;.···/je~··:Ni!ff;. 

~;::Ei~~:;= 
~ees_:_:~s~i:U~ht;, •. :.en;:··ln,dieobeerekldng· Gurator deJ:' Aca .. 
d~ •.•. *~*!U···~,.mmd~i· •• ;·.bm~grijkeJil···w~l:'kkring:~; zOQwel 
~ls>mtime:~~genlmid~to~:'li.iil)g;" . tOJ::''Ilib~v.f)vaJl.wel • .be.,.. 
~kte:·:··S0htift'011¥·:·1iZOO:i:··~.;hlj:,···.bij'?h~t.op:·ballden.··ij~feest in 

~:;:~.,::~:;::::·~:;~.~j::~Z~;;t~:t~t;:;~:.:;;:h!:~ 
Mn j'a:re/ .• ·.163EU· •• :.}~~···:hijatag~;{9n~.:::_:ftit~:*IiIU; •..• De; stad 

:;;::=::i:!~=:·:~!:i::::~;~:~:~~~~~~:~ 
1c:l,:eiaha~;:wijd::'f~aanleb:l~iQhting~: :.:N68iaJil.de~.{loss!'})·· schrifte~ 
vatto~eidknn~en:inh~zijA\<:d<)QJ;i kem:tgeplaatst in ·het 
Tijdschrif/t·f!J)()F G:e$c.4i~n/4;Ji Our.lltitf¢.'lfI&::8t(ltl~#f!k~an Utrecht; 
al$::{a~:lS37);;l)veri~(!tourJ.emu1:1;tfl1iift~/ltit*;\ft.adt.{t~.1838 ~ :,' Q(lJer de 
Bi$d,1t(jJ1P#'ItJ(l()~~.· .. ~ .. ·w~,::#(ff#i.tlI:6~;iP.(!/tt,/zet. ge;ag. ,f/(JJI; 
HtJ.i$.8f·B;~nluBtdeR;,·J7ietd~ •• ,«m~~:··;::::_ut_wtge;t>~ei@ en alge.. 
:w.een:geroemdeat:.beid LdQi;G,UM!:d!t.(;fJjIJJ8fi!?q#/Ii;i;uwtrtg. {lart ·het 
aude .handeM~rnfde$:dfit!1I.~·:lJtmd.lJt,:. 'hee:t'tl;<uier. .aIleen deze 
zijne Vadel'sta.denPl'ovinrile,:maa;rgeheel het'¥ail:edand, ja gehael 
degeleerde-, :m:hlil'idelsw-ereM .. ··aauJlijne ,ltaga.daqhtenis'terplicht , 
die. bQvendie:nvan ,w~sehuiSS:elijk~d.eugdett:enBChoo:ri.e. eigen;;. 
sclmpp~' inhoogeachting'. bij"tli&n::.¥'t",::;:,Jj::;i': , .' ....... .. 

.. 
: ~,En'llu:~het()verleden Lid:der ;Kla";wtLLEM·nil: eLBl\CQ!Dien 
naamttit$p~kende; tQude ·mijne:rede:ihiJna ~alte kort . worden, 
juist omdllt ~ii naarde·::beh<le£\e 'en:de:volheid der·· geitachten . in 
:wijn llinnenste..mijnietliiilht'llitg.rekt·genoeg zon:' ·kunn:enzijn. 
W ILLEMDECLElroQl·m.oest. itt ,dau;.;giillefdstehroederlijke ·vriend! 
uw .... niedelid.worden: . in· daze .instel!ing,· alwaat wij zoo dikwerf 
veteemgd in.,. enu.itgingen:, -omer uwevroeg~ dood. tevermel .. 
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