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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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van FALCK eenigermate te fchetfen, ware voor mij een ten eenenmale on
uitvoerbare taak geweest; doch ik acht mij daarvan ontheven cloor de 
uitvoerige wijze, waarop de Secretaris del' Del'de Klasfe dezelve vervuld 
heeft in de laatile Openbare Vergadering derzelve Klasfe, op den '27'ten 

April dezes jaars. 

Eveneens meen ik te moeten verwijzen op het door denzelfden bij die 

gelegenheid gefprokene over den op 77 jarigen leeftijd overledenen Utrecht
{(;hen Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheicl Mr. H. ARNTZENIUS, die onder 
Correspondenten del" Derde Klasfe, federt 1821, eene plaats bekleedde. 

Ten opzigte del' vermelde namen zal het uwe aandacht niet ontgaan 
zijn, dat men de waarfchijnlijkheid del" voor de Statistiek en VOOl" de Phy~ 
iiologie niet onbelangrijke grondf1:elling zou 1110gen aHeiden, dat de ont
wikkeling en oefel1ing del" geestvenl1ogens, onder zekere bepalingen, in 

geencn deele nadeelig is aan den weIf1:and des ligchaams, noch het berei" 
ken van cenen hoogen leeftijd behoeft in den weg te fhan. 

lie moet verdeI' melding makcll van het overlijden van den Groningfchen 
Hoogleeraar J. LENTING, die op den 2,uen J Llnij dezes jaars in 53 jarigen 
leeftijd door eene korte, maar hevige ziektc wcrd weggerukt. Sedert 1822 

was hij Correspondent der Derde Klasie. Deze onderfcheiding fchijnt de 
overledene verworven te hebben" door de uitgave,met kritifche aanteeke~ 
ningen, van het Trellrfpel Medea yan Euripides en andere Gefchriften 
in het vak del' Latijnfche en Griekfchc Lctterkunde, onder welke ook 
ophelderingen omtrent de A!ceste en eene uitgave del' Andromache van 
denzelfden Dichter behooren. Tot tweemalen bekl'oonde het Provinciaal 
Utrechtsch Genootfchap zijnen letterleundigen arbeid met, den Gouden 
Eerepenning. Ook op den Geli:hiedfchrijver HERODOTUS en den Blijfpel. 
dicbtcr ARISTOPHANES heeft LENTING aanteekeningen in her licht gege
yen. De beoorcieeling zijnel" verdienfien behoort a~11 anderen, niet: 
aan mij. 

On-
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Onder dc Leden tiCl' Vicl'dc Klasic betaaldc w, KOOPMAN, op zeer ho~)· 
'gcn leeftijd, insgelijks den tol del' Natulll'. Te Utrecht woonachtig, aldaal" 
als Lid van de Stedclijke Regering en del' Provinciale Staten algemeen be· 
kend en geacht, onderfcheidde hij zich door zllcht en fmaak VOOl' de 
voortbrengfelen van Schilderkul1st en Teekenkllllst, welke laatf1:e hij ook 
met goed gevolg beoefende, Toen de Heer APOSTOOL, na den val van 
NAPOLEON, door Zijne Majesteit Koning WILLEM I gemagtigd went, om de 
geroofde en naar Par~ls vervoerde fchatten van Vaderlandfche Schilderkunst 
naar Nederland terug te brengen, vel"zocht en verkreeg hij daal'toe de 
medewerking en hulp van den Heel' w. KOOPMAN en van den Heel' JOA~ 
CHIM SANDRA. Het Inllituut bragt aan den Heel' w. KOOPMAN, na zijne 
terugkomst· in het Vaderland, een eerbcwijs toe, door hem tot haa!' 
Medelid onder de Afdeeling del' Begllnf1:igers del' Schoone KUl1ilen te 
benoemen. 

Eindelijk moetcn wij nog melding maken van den Heel' CORNELIS VAN 

HARDENBERGH, welke fcdert 1809 Correspondent del" Vierde Klasfe was, 
en die mcde een hoogen ouderdom, te weten 88 jaren, bereiken mogt. 
Hij werd te Rotterdam geboren, en over1ecd op den 2 de

ll. Febmarij 1843 

te Haastrecht. Gedurende ecne halve eeuw nam hij de betrekking van 
Onderwijzer in de Teekenkunst bij de Renswoudfche Stichting te Utrecltt 
met den mcesten ijver en grooten lof waar. Zijne verdienficn als Teeke~ 
naal', zijnc bedrevenheid, evenzeer in het theoretisch en werenfchappelijk 
gedeelte, als in de uitoefening van zijn vak, werden ook in den jare ! 809 
door Koning I,ODEWIJK erkend, die hem benoemde tot Profesfeur de des w 

fin bij zijne pages, voor welke aanbieding hlj echter heufchelljk heeft be
dankt, doch werden vooral door zijne talrijke Kweekelingen en Kunst
vrienden op zeer hoogen pr\js gefchat, Zijn blakende kunstijver is hem 
tot in hoogen 1eeftijd bijgebleven. 

De Vool'zitter zich alSl111 bepalende tot het behandelen del' pUl1ten vall 
C b~ 
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9~i1e~i*j~i~il~j.'Llind'';·: 'e'j'nVQlk(1ukunde mogt hebben,' 'toen ik mij 
~j\)1!(rClt>tij~:h~'t"Q'Ox'dtia~~II1.'Vl:tll;;c!!I~atj~~!9he lessen voorbereidde. Ik 

wijze van' behandeling 
di~il:'JW*I~~i~$elbal)j~:ij:.·· mi!iij'~.J~~!\l~iv:"$~l;tn·; "'hetriigd, dlit het mij niet 
~~ev'~* >)iva:ii::!i!'~~t~'jJ~)~ijii¥ ¥i()g~~l~;i.nigen daarover hij te wonen. 

i. . "» eS,wird-alles gut gehen • 
.b«halltei:n'iiil(;daIIJl~iueP1Iiiip.::;:Sf:ltnt::::iJ;!:fHrAi:nIA Maschine'~ 1; Hoe veel 

tiij~~}'=:O~*ie:JaiJ.@jrJ~~ij1¢ristr~ek1,en, dat zij reeds l~ort 

Geassocie~de.2iii·· 

waardigen man onder
benoemde zij hem tot haren 

.Me~;-Gotti.#:s~'9f.:m~~~#~~j;,;l~lltzich een andere naam ver
htlid(lIl;,~::)~:.~~~~I,#~l;ij~illJ;'~die 'Ian: oon' 'voortreffelijk 
alge:W~~~I,\f}ht$t~aits11lliin':;:wiensoverlijden ook de Klasse, daar 
z.jdl;~:·.~1jl4~tliWr~;L~d~;litogttellen ,'heeft te, betreureu. Maar 

=.~~t!:~h:~.!:::::::~::n~~~~:::e::n d~:tt~g:~I~uo~:e~RE:~ 
!jt;~<:Up~ih~~:~:raa:'tl<ll'ALCHJ:al Meft. hij ook als. jongeling Got
ting¢xt::ll&9c1:);l'i¢JtIDiERENdMcgekend .. Neen, gij allen hebt reeds 
g~W~()~~L~~Jk;:d~il/nllamzoll9.6 .. uitspreken van dell voortrefl'e
lijkeXl;{letterknndige:nStaatSmallf wiens afsterven Nederland. be
weeHt{gijalleniheht .'h~tW1'Wacllt, aat',terwijl Bnitenlandsche 
1Wlatscnappijen;.zich.:gereedma'ken oni aan ~ verdiende 

h.~.l. de ......•.•. ' •. '.t ...• O ...•. 0 ... : ..... J; ... e ....... h. r .. ~. ' .• on\. :ide .•.•..••••. D ... et ...... d.e .•.. Kla.~s~.)ati het Ko~inklijk Ne-
der:la:nd.sche: .. lqstltuut: .. hetvlln:ha:ren p~t .~al rekenen,' hem en 
zijne.ve~dienstente -dezergelegenheid te herinneren.' .. 
· .. Maa'E'wl:ta)1daartoeaallgevimgen,en hoe? Ik spreek hi~ in eene 

stad.welk.eF.;c\iCItwelnietdi6vau zijne geboorte kon noemen, 
d()ch.ixt:welkeliijdj~opleidingzijner jeugd heeft- genoten, welke 

'h¢:t hem mog.elijkmaakte.ee~maal te worden, wie hij geweest 

/f Vgl.NtlCnricnten, 'ht LXV; 
Ovc;zijne levensbijzonderbed~_h, zie Letlerbode, 1842, NO. 18, en ARNOLD 

1,liliifANifLUDWIG HEEREN, Eine Gediichtenissrede von K. HOECK, Go.tt. 1843, 4°. 
MAlllliCE M:O~iEAN, in Jii!trllatde.tEcim(mlistes, 1842, hi. 174-179. 
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-ik spreek hier voor vrienden zijner jeugd, met wie hij de 
lessen van WlJTTENBACll en,viN SWINDEN bijwoonde, terwijl hij 
door' die van den waardigen CRAS getormd werd voor de be
stemming, welke Gods wijs bestuur, voor hem hadweggeleg<;l! 
Ikspreek in eene stad, in welke hij, tot oprigting of behool' 
vanonderscb"eidene letterknndige en weldadige inrigtingen ijyerig 
wEirkzaam was, in eene stad, tot welker Bestuur, e'nzelfs tothet 
Voorzitterschap· hiervan, hijop24jarigen leeftijd werd geroepen 1, 

terwijI, toenhij :t;eerkortdaarna die betrekking met ,eene an
dere verwisselde;zijne, Medeledenin ~dat Bestuur meen<len, hem, 
hij de dai:lkzegging'vPoi." de be\vezen. diensten ,:hunne. gestadige 
bewondering zijner bekwaamheden openlijk te moeten. betuigen. 
Eindelijk, ik spreek in de hooge tegenwoordigheid van dien 
Vorst, die FALCK onder Hoogstdesze~fs Staatsdienal,"en zoo hijzon
del' onderscheidde. 

Gij gevoelt ,M. H.! hoe dn~bel Inoeijelijk mijne taak zij, in 
diestad, voor dievrienden, voor dienVorst over FALCK te spre. 
ken. Uwe toegevendheid schrage dan mijn pogen~ 

F .;c\LCK was een letterkundig Staatsman, zoo als, er weinigen 
ooit waren; zien '\'Vij, hoe en in welken zin? 

Destaatkundige loopbaan trad hij in, toen hij l,"eeds in 1802 
als Secretaris van Legatie naar Madrid vertrok, en weI methet 
doel, om het koloniaal stelselen hestuur van nabij te leeren 
kennen. Niet aIleen het Gemeentebestnnr vall Amsterdam, maar 
ook de vriendenkring: Libertate et Concordia, wiens honderd
steilverjaardag hij nog'voor eenige jaren met ons vierde, sprak 
zijne beste' wenschen vool' hem nit: .' 

De N ederlander zendt de zorg voor zijn belangen, 
Ook met u med~, 0 FALCK! bij d' eedle:n Castiljaan: 

Gewis een grootscbe' palm is voor U opgebangen, 
Voorteek'nen va,n geluk zijn voor U opgegaan. 

Toen de dichter P. VAN WINTER, NSZ., op deze'wijze de Latijno 

sohe verzen van een' JERONIMO DE EOSCll vertolkte, kon hij 'de 

'1 Ilij scbreef niet zonder rede uit Spanje, 28 April 1803: »De lieden alhier 
vinden het wonderJijk, dat ik, op mijne jaren, reeds Alcade of Corregidor van 

eene zoo groote stad geweest ben." 
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#@;m~iiil.~~lj, die· in iijne V,ool'spellil)g 
wiens 

j!L',~!oo:zeer.' voomeffelijk: te, 
il!>t!iIWIHle vel'gelijl)~ng kon~ 

schrijven, dat toen 
:'ici»'i1ii(11tj~n~ . dal; zijn toen~ 
bli>t:vli!l'ltilllliletl " in iijne 

.trecien; de identiteit 
':(ia.ueillJi'i. gebleken. F.A'.LCK, 

Nederland terng. Welke 
is; hQeze~J.' hij ook da,ar 

del' Latijnsche als del' 

: gezeilige leyen wist te 
ondel'scheidenebrie:ven 

mij.neri hooggeachten 

~J:It~li1:l'''''.·· In Spanje w~s zijne 
'iMi.WEfzigI0 Dudhed.en gevestigd. 
ijij;:::~l\(~li.EJ:t'rllls;'la.9>nO()(t zich, z-$l

i:l$(:luilttEeni v.an TIi)RENTIUS, 

alt ondtW· , .. de Geestelijken 
itf:J~¢j~1t:gefiOJa;l~t 1<'00 werden 

i~btib~tU~~w~t~n~u van 
il},het jaar daarna doh 

M,lill};l)ll' het Min~steliie van Ko· 

18iJ.a~n:B1:ig~Qtf~g;eh. E[~tl~elJ.~~iilgai+dei'·he~anlgen 'Van zijn Vadei'
maar f!l, ~e zeer deszelfs 

HUGO VAN ZUIJ'LEN VAN 

.,·,·,<,·",.,""t'· met' de Directie del' 

Val&ir~l~Ft!~*f~it~~~q~lil~v~~'t-er!'CI1'Il1d:1gC1·, welke mij. een 

be:langr~i~ ,b'1~9~4!~rll.~'·~~A·· h~hl)en doen kennen. De Heel' 
o.v~r(l:~ zijne terugroeping nit Madrid te 
l'aadde hem «it af, in een merkwaul'dig 

Anton, Retnnard FalcR. ' 

Kersrnis 1 S 09: » II me semble. 
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alwaateoh.teF. de ill het· oog loopende kOl't
aalltel~k(lnitig~inH~al1bllfet verhandelde het vermoederi 
Yej~q)J~tNiilMI~~lgc;lrl~n uitzigten van het dierbare 

gehouden, . waarvan de 
iD.b:Olll(t".f.(,@·--itu:~ t(JI~@~ij1\tlt: bj!/([!:f~otulen kort worden opgeno-

R;;r.ri'lf)fjiiili:iif;A::idiil1~:i:n:I~iijJrtl;}itti~\b~ieeJilk(jltusten, tot .op de Ver

,waarlijk, hij had toen 
zie ik mij intusschen gena

...• FALCK'S. leven. zijn aandeel in 
<&~i6$iW~,f~iiJil;gfltl1d;~rli~u[gtihe1ajke omkeering van zaken in 1813, 
""\iV;illr~iari)il[fd.e 1:),esc'bri]~iiig .nii~f\O-ll mij zal· nemen. W aar vAN 

alEF:I:aaK,lJleeJrtj¢l'irVttlld>~'~' past het Qns te zwijgell. Dit 
nog niet in volle mate be-

Lll~f~lln~1ii~jjt~~"b~l:~itt(van uit zijne stille woning, Hee-
re~lgf;~~~:k~Ii.l-,ael":EI()hten Marttiill (zoo teekende hij zijne hrieven), 

M .. &ti"iiTi6iti);;it'" $ebeuroonis heeft vermogen voor te be-
.. "." ... >,>,':.' •••• ' •...• ,«:,.,.><".':" t¢, '·'V<:ieren; 

······'·v~U:h(jtAlgeri1eenBestuur, gekozen, was FALCK 

;:$:a~gegahliil,~vaardml, ~:p waren, .. om met . 
..•. :t>A:i~4i'spt~keij~,,·)Zij:pe min opgemerkte door meer 

v411liha~werW4aaroli:edeu vervangen." Allen herin
neren wij Qlls,hoe valla~,aanvang af, van Dec. 1813, FALCK 

~ijnell Yorstgett6nwter.,iijdt;! stond. ,en Boe,gedurende de 
~stejareuva~deRege'dag~'fin .Z •. 1\'1., den eersten Koning 
dk~NederlandeJl;zijij,e haJld;teekening onder de Landswetten en 
'a~Koni.Ilklijke 13esluMnnaaskdie van zijnen Souverein geplaatst 

.... Was.DOch,wat ZQu1ikU:hiel' FALCK'S amhtelijke werkzaam-

heaeJl·g~an:·seb.etsen,zoow~in"de betrekking van Secretaris van 
Staat,aUllld1~VcanMil,*istervan Opehbaar Onderwijs, Nijver

...•.. heid enl(&l~~~'t .. GijalI..eh;Weet, hoe hij in de bekleeding dier 
. hoogeStaatS'ari).Pt¢ri.iiclt;ilmt-genegenheid wist te verwerveu. 
Toenv()()rtekeX':b~&tlgd&:liij:; "'\Vat l'eeds vroeger VAN DER PALM 

Vcan hOO1. .;,nad.ge.s.c'h:re'Ve:h:.)~Wat post is voor zijne bekwaam-
." .'. ,/." 

4 Gedenkscllri{t van LVeael'/ands Hm·stelling. Arnst. 181,6, hI. 52, 58 volg. 

2 t. a. p. hl. 1.22, 

"" 
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heden I.e hoog, waarin hij zich niet handhavel1 kan; tot roem 
enheil van. zijn Vaderland en Vorst" 1? 

Had FALCK zijn Staatkundig leven aangevangen met de loop
baan derDiplomatie, voor welke hij ook zoo bijzonder geschikt 
wa",;de omstandigheden bragten als van zelf hem tot dezeive 
tetug.Toen'in h,et jaar 1820 de Slotakte van het Weener Con
g;res,ge~eekend op 15 Mei van dat jaar, als de eindslotsom van 
d~()ndel;'handelingen van dat Congres zou omvatten •. was het de 
Minister vanOnderwijs, Nijverheid en Kolonien' van Neder
land t diedaarbijzijn Vaderlalld op eene waardige wijze ver
tegenwoordjgde.en daze was dan ook de loophaan, welke ver
der voortaan voorhe.m was· bestemd. Ais Amhassadeur te Lon
den opgetredenin 1824, waren het al weder de oude klassiekell, 
diahem vanzijne diplomatieke werkzaamheden deden verpoozcn. 
»Grooten dauk voor uwen raad·," dus schreefhij aan zijn' vriend 
V#1>!r;EN~l\!P,25 Julij. 1825, )lom PLUTARCHUS hij de hand te ne
men. . Ik bevinde er mij uitermate weI bij, en echter kom ik 
d.enzelven niet volkomen getrouw na, maar dwaal nog al eens 
uii;4e<Mol'alia naar de Levensbeschrijvillgen over; maar ik ge:' 
jpeldat ik vorder, 'en THUCYDlDES, die nu rust, zal ik in het 
hegin van den wimer weder op ~llrinen nemen, - POL YBIUM et 
aJ;iosdeinceps." Te Londen trof hem' de Belgische Omwentelillg 
v~~het jaar 1830. Zij deed zijn vaderlandsch hart gevoelig 

staat niet aan mij te bepalen,. welk deel FALCK., wel
.bg~);~e!is' b~l zijne reizel1 in het Noorden, in 1811 en 1812, 

@ ..• <~~9~~e<gl1ll:utdLb~b.ben in de vQorbereiding der later gevolgde vereeni
gi~vallaldeNederlandsche Gewesten tot een Rijk; zeker is het 

<d~thjj diegewenscht heeft, en dat hij reeds vroeg, en weI in 
den Heer VAN ZUYLEN, 29 Jan.1814), maatregelen 

Wit ···.<mla~rt ot:n>,Ir;le uitvoering v~ dezelve in Belgie voor te bereiden . 
f«!:f(J1'$ J:l-!~." zelC med~ ten uitvoer heeft gelegd, wat I<!-ldus beraamd 
({·.· •••••• );)';;tIl'.f •• Uil,lilrvan getuigt de onbegrensde hoogac;hting, welke hij \ 

,,,,,,~~/uJ,,,,Belgie genoot, en waal:van, bij en na zijn afstervel1, 
g-,.""" ..• ,,,,... bewijzen daar zijn gegeven 2. Maar dit is even 

JOlll'nalde lq Haye, 1843, No. 68, '/4., 78. 
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. ... ........... ... ·....van 1830 lrA:r.6K geel1: oogenblik 
Reeds op 23 Ni)y~m,hef 1830 

ZUIJLEN; » Mijn hl:irt gevoelt 
~9.)l~~>qttgjilflIl5;$.· ~~ .•••• ,v~~~':"~J~~:.)'J'U.t. ~1t;[I; over onzebelangen in Ho1-

m~!;I.~~9q:~Ji)~J~aal nit te storten. Deze wei-

Va.d.erll:lcncl>t;~~r~g ... «JI,tlfJ~);'ll9~~!*~~n~e·.ilasltgevirlgeD . werden hem van 
wissel den ook toen 

·.:m~M~~l~JlI~J~.~~~.JM: })Jlk. had het sedert nieuwe jaar ," 
(lnIVA!C£,l;l:~~l~.mJ ••• <Z.I:Jl:l!Ii!ll •.. :Yl:1e~'(l.·.V4N :r.ENNEP, 3 April 1836, » ern

()n 'was al in. het midden del' 
1.tJr,:t.MfiiJi'~~ t9~::il:)ltj~ ~qi)W)Ql;ielsl:e ... ·v()or de Spoorwegenin de wereld 
... Y!ra:u~ •• \ J,y~\~p<v~e~h'Yll):),j~2:(! .... womIUlSSle was lr4I.C!t Voorzitter. 
Ui~ct~irS(lhe:idt~ne! • .tll.lllte",latld~:() .. ! be reizen, vooral naar Oostenrijk, 

Ut;J'u.··.~~.;u'" yeirpJP~:llJ,·1 g: yan zijne Staatszorgen, terwijl zij 
WJ~.rv'!J:9(J~·Lt;I,i~~ •.••• ~~ •• >J.~~~" beIang zijner reeds shlts jaren 

ondern6:inen. FALCK zag 
de .eind.sQhikl~ingva,nlle1gie;i.llij Tractaat van 19 April 1839, 
~(:it:standgebragt;;e~llig .. '\iY~$~ijlle .betrekking lib Vertegenwoor
(l.j~ ..... yal1 zijJlYade.t'l~lld.j'll(l.ie streken, in welke hij zelve 
Y#!#W,.~I~.dien1ilard~*qI);ilt~frmede het bestuur des Lands had 
i:nWd~tl.g('lh~a.Toen he~mractaat van 5 November 1842 ge
slo1:~'VVa:h.gaK)Uj.vurig zijnwensch te kenneu voor deszelfs 
aann~(ngd9<)t4eWetgeY~WiecKamers. Hij schreef aan . zijne 

•. ·d·· .... U··· 11' d 1\/1'_. 1;:" '" b" "t 
Vrlen¢nl~.A~'Pt»lU.ug~PlJuwe en mune vrlenden IJ aeze 

~eg=:~e~~::~~~~~h~~~Q;::;;~~O::f~el~:~U::e: z:e: v:~n;~~ 
ren gezwalkthebhen,·· e:n.wo.\"clthet ongelukkig: a! navis, refe

rent in mare M novi fluet~s, schrijf mij dan ,"001" shands .uit de 
1'01 del' schepelingen af. Voor zoo verre reizen op avontuul' hen 
ik te oud en te krachteloos. Zeg .het voort en vaarwe]." Het 

.Anton Bean1tara Falck. 

schip is in dehave\l, ten minste voorzoo vel're FALCK dithier 
J)edoelde ,maar ... hetmis~ hem onder deszelfs' schepelinge:n ! 

Deongemakken van aene geschokte .en wankelende> gezondheid 
:vel'd:roe~rirALCKmet de meeste gelatenheid.»Vah.degewone 
. kwalen en .... gehreken . die on8 al'mzalig .geslacht,. vooral·op .• den 
l¢eftijddienwijhereikthebhen. kwellen· enontrusten,ben.ikalles 
:beMlvenvrij( ik deel hier zijnewoorden medeuiteeu schrijven 
"Vlil'n •• ;l:I~ Mel ~ .184Q 19erigt aali·· zijnen vriend JERON1MO· nil: . :VM,ES : 

lt1lt:zonde zelfszeggen/'dns:veJ:volgde hij, »datmijeene mime 
portie . toegevaUen> is. indienik •.. nietvreesde datri:iij zulks . zC!u 
d.oen .. ·voorkomen· alseen/ klagel'ialseenimisuoegde"over het 
noodkit, endat wil ikniet,"~Hetwarevandezaak ligt in 
den;:.ouderdoro;· heli schip begint ·af .. te takelen, om~ watvroeger 
6£ later , opgebroken· te worden. " Vale zijner latera brieven 
dfultten zijneovertuiging nit, dat hij el' wei niet lang meer zou 
zijn;;Gelaten zaghij zijne onthindingte gemoet 1. 

. ·::;,Zeide ik d.an iets te. v~l, G. H.! toen· ik verklaarde F.U,CK te 
hescbonwen €lIs een letterkundig Staatsman, zoo als era weini
UAIt06it waren? 
~ . . I 

moetechter erkennen; veel liep ook te zan:i.en om hem te 
zijn wie hi} geweest is. Een· helder versta'l1d, een juist 001'

deel, eene vlugge hevatting, een zeldzaam talent van alles, wat 
zwhaan hem opdeed, wei gade teslaan, een· buitengewoon 
taetfom iuallesltet hehoorlijke, het gepaste, opte merkenen 
. ~»~e:volgen; . een adele en grootmoedige inborst, een levendig 
··!!¢l"oel:voor .he.tschoone en goede, eene warme :vaderlandsliefde, 
~n~onbegl'ehsdezncht om in grondige kennis en wetenschap 

··uitte munten; .gepaard met eeoe onvermoeide inspanning om 
dezelve te verkrijgen; ziedaar wat zijn gelnkkige natnnrlijke 
aallieg hem opleverde. ' Maar hoeveel kwam daar 'niet bij! Het 

allermel'kwaardigste t.ijden; die van zijne ontwikkeling. 
staatknndige gebeul'tenisse~, die. hij als jongeliug om zich 

zag voorvallen, hadden magtig op zijn gemoe.;!. gewerkt, 
" . 

lANTON REINHAIID ULCI{ was geboren te Utrecht, 19 Maarl 1777, hij overleed 

te IIrllsseJ, 16 Maarl 1843. 
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en:zlji1ezuchl;v()orv~ijheid··en,'verlichting in eene hooge mate 
opg€hvekpBek~n:idmetdE}'F'l'~msche ~etterknnde van zijnen tijd, 
op:18jal'igen'oliderdom'reeds'eenigen tijdin Frankrijks hoofd
stadvf}rtOefdhebbendefheg~f:zich ·FALCK tot de akademische 
suidi~n, ·.voorzekerti:nd,~:r:stoegerb:st/ dan velener plegen te ko
men.l\faaroolt.da~t;aaniJietAmsterdamsch Athenaeum, yond 

-hi} :een,: ei.tAs::.t(jt:4oormoostm.f~"'~1tn.wif:ms lippen hij 11ing, en tot 
juisterbegl'ip:!V.anwiens'lessijijhijzich dikwijls van de Werken 
VanGliriTltr$~:1>UFFliiNDojij.?rw4~'Fjt;"il\JRLAMACQUI of v ATTEL oml'ingde. 
l\faar.bok::d~hir.vondhiJ.meaestlidenten, als ARNTZENIUS, KEMPER, 
VAN LE:NNlii"{MEiJER, VOL!L1!lNHOVEN;/ DE VRIES en· andel'en, met 
welke hij . taeneene v:riendschapsloot, die met hen, die· hem 
overieefden',eer.stnahijnareenehalye eeuw door· zijn overlijden 
is verbroken;,: ··'l\faar watliet\zich dan ook voor FALCK van zulk 
eanverbond· en.vanznlk·eeneuleermeester .niet verwachten! Hoe 
ouverfuoeid zijuijverwa~bleekvooral, toen hijniet aarzelde 
totindedieptens derDuitsche .hespfegelende Wijsbegeerte van 
die ·tijaen ··In··. tadringen;doch'·de meer praktische rigting . van 
zijnen geest voerde hem al spoedig tot de Letterkunde, tot de klas
siekellen ·:tot· Regis- enStaatswetenschappell 1. terug; en hier was 
ook het yeld ophetwelk;hijvooridurend bleefuithlinken., Waar
lijk, F:ALClt "bevestigde : .. mtit,·:zijl1voprbeeld . hetgeen de waardige 
VAN H;EUSDE, in zijne Bl'ie('umov(fl' het Onderwys, b1. 264, tel' 
neder schreef:, »Nietsis·.er'datvoor den Staatbetere burgal's, 
helnvamere., Staa:tsman~en*getro~were onderdanen doet rijpen, 
dan net ·lezen en beoefenen derklassieken. . PITT, weten we., 
en.nog laatstelijk CANN'NG>zij.t;l,lnhunne jaugd, door DEMOSTHE
NES en.'1'HUCYDlDES gevormd, om van onze aerste Staatslieden niet 
te gewagen."<Ik mag onderstellen, datde ~chrijver hi!}rmede 
ook hijzonder zijnen vriend>FALCK op het oog had. Bij anderen 
had de groote macte van kenn\sf;ai~ hij bezat, tot verwaandheid 
ofonbescheidel1heid kUMen Jeidel1, maar llifiJt bij hem, om de 

i V •. :D.· PALM, t. a. pI., hi: 165·,'van KEMPER'S en FALCK'S vrieudschap spre

,kende, toen zij te zamen als Studenten de Letteren beoefenden, zegt: »doch 

K~ilIPER had zljn geheele leven daal'aantacgewijd, wat ULCK tot sieraad verstrek

ken moest." 
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eenvoudigereden, dat.. hij gevoelde die niet noodig te hebben. 
FALCK voorzeker behoafde. niets meer te schijnen dan hij werkelijk 
was, want, hoe natuurlijker hij zich voordeed, des te grooter was.de 
indruk dien hij maakte. En hoezeer hem daarbij te' pas kwamen 
die hoogstbevallige en beschaafde vormen, in taal, houding en 
gebaarden, welke zijnen omgallg zoo aangenaam maakt~n, ,be
hoef i~ voorzeker hier riiet te zaggen. F ALeK bezat bij dita!les 
.(ik moetheterkelll1en, G. H. !ik hedien mij hier rukwijls van 
de " nitdrnkkingen van een' van de vertrouwdste vrienden zijner 
jeugd,· den Heer VOLL~NHOVEN), FALCK bezat bij dit alles een 
groot vertrouwen op zich ,zelven' en eene 'buitengewone vrijm.oe
digheid; hij gevoelde zich op zijne plaats, , waarhij was.Voor-

. zeker was,het· zelfstaridige 'en onafhankelijke van zijn karakter 
daardoor bijzonder ontwikkeld; doch menwaehte· zich weI van 
rut eenigzints met een halstarrig vasthouden aan eeJ;lmaal opge"
vatte meeningen te verwiuxen, hij bezat het buigzaamste karak
termogelijk en had alleneerbied voor de geyoelens van anders
dellkenden, wien hij slechts eenige bevoegdheid, om hunne stem 
te doen hooren, kou toekenuen. 

Doeh genoeg, niet over FALCK, want er is nog zoo veel over 
hem te zeggeu, maar gelloeg voor deze gelegenheid. Op mij 
was de, ik mag het niet ontveillzen, mij welkome taak amhts
halve rustende, om Zijl1er in deze Zittillg te herdenkell. Het 
vielmij daartebovell te beurt, over F ALCK,te spreken ,v66r 
l1¢giu ons Vaderland eenige opzettelijke Rede tel' verheffing 

.. ~cijtler verdiensten is uitgesproken. Tot het toebrengen van zooda
'nige. hnlde zullen later voorzeker onderscheidenen zich voorberei
den. KorteI' over hem te spreken, gedoogden, naar mijne mee
lliug, noch hij, oyer wien, noch de stad, waarin, noch de 

.... gelegenheid, waarbij, 110ch de Hooge tegenwoordigheid van den 
Vorst, voor 'VVien ik het woord mogt voeren. Moge ik slechts 
door U gerekend worden, mijne taak, op eene Zijner niet ge
heel onwaardige wijze te hehhcu vervuld." 

De Voorzi lter hernam daama het woord en zeide ten slotte: 
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