
dgheid uit. \Vars van die bekrompenhcid van geest ~ die gecile "vet'" 
dien(1;en naast de hare dulden kan. eerbiedigde VAN' WM,Rli die overal en 
in I.:lk, waal' hlj die vond, terwijl minzame opgerllimdheid met zijn 
katalHCl' als fl1gcweven was. Nag in zijn laatst, aan mij gcrigt, fchrijvcri J 

blonk dit op het trefFendst. Echtc luim, gekruide fcherts l11et de ge· 

breken van onzen ti:jd, vooral die van het overdrevene zoogenaamd 
Romantismc, ja zelfs met zljne cigcnc onjuisthecicn? dcdcn m0, nil 
cene herbaalde lezing, llitroepen: "Bcminnclijke VAN WALRE! gij behoort 
~1 inderdaad tot die wcinige ccht vcrdicnflelijke mannen, die groot gee 
~,noeg tUn om tc crkcnnen, dat zij zwakheden hcbbcn." 

Tot belangrijkc Maatfchappelijkc betrekkingcn geroepen, vereenl met 
net Lidmaatlchap del' llollandsche Maatfchappij van Wercnfchappen te 
Haarlem, van het Provinciaal Utrechts Genootfcbap en van de Maat .. 
fcbappij der Nederlandfche Letterkul1de te LeMen. werd hij , den 4de1l 
Augustus I R;2 3, Korres ponden t, en, den 7den Maart 18;>6, Lid dek 
Tweede Klasl'c van het Koninklijk·Nederlandl'ciJe InfHtuut. 

Doorvoed met de kcnnis der oude en levendc taIen; begaafd met: 
een bcOist talent VOl)r d:.: Puezlj, zijn zijne verjpreide Gedichten, zijne 
Heidebloemen, zijn H111de aan WARD EINGLIW, zijnc Hekfllliting, ell 

vooral zijne oorfpronkclijke Treurfpelen, l//ii/em de Eerfle, en Die .. 
derik en filiI/on Van Holland, echte blUken van zijne ongemeene 

talenten. 
Door dit laatf!:e Trellrfpe\ dong hij eenmaal (even als ik zll]k~ 

door mijnen arbeid deed, doch wnder elkandcrs pogen te kel1l1cn) 
naar de eerkroon door de Tweede Klasfe opgehangen. neide ontvingen 
wij hoogenlof, doch zonder bekrooning. 0 Hoe gaarne had ik aan 
mijnen voortreffelijken Vriend cene overwinning zien toegewezeu, 
welke zijn kenrige arbeid zoo hoogeliJk verdiende! 

Zoo werkte VAN WALRE, ondanks den last der jaren en het folterel~ 

zljner pljnen, onvermoeid voort, tot hij, den 2 I [len DeeembcI lJ. s 

in 
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in eenen oude.rdom van 78 jaren, oVerging tot zljne hoogere en eeuwig-¢ 
bef!:emmi.l1g. 

Edele VAN WALRE! ja, gij blinkt op het vereerendst in de l'ij van 
di.e weinigen, welke men in eene dubbele mate bewondert, omdat men 
bij wezentlijke talenten de [choonf1:e deugden vindende, hun innig kan 
hoogachten. Ill: zOllde u toeroepen: "Rust zacht! indien, na zulk. 
een leven, de rust iets anders dan zacht en zaJig zijn kan." 

Ten opzigte van hare Gea15foci~el'den en l{orrespondenten, ondel'ging 
deze Klasfe geen verlies. 

De Derde Klasfe betreLjrt, in het amerven van den Heer Mr. SEERf 

(}\tj\.TAMA, een zeer waardig MedeHd. Als kllndig Regtsgeleerde ge. 
acllt? in 1797 te JfarderwfJk en in 1801 te Groningcn tot l-loog .. 
lceraar in de R.egtsgelc~rdbr;id beroepen zijnde. maakte hij zich door 
vcrichillcndc gelecrde Verhandelingen beroemd, en bij zijne talrijke 
lwcckelingen geacht. Den 5den Julij 1809 wel'd hij benoemd tot KOf" 

re.sponclel1t, en den '29fl:en December libo tot Lid dezer Klasfe, 
terwijI die Klasfe, van tijd tot tUd, met gefchenken van zijne llitgege .. 
yen wcrken wcd vercerd. Jaren lang in zjjnen kring onvcrmoeid 
werkzaam, ontviel hij den I9den September 11., bijna 80 jaren oud, 
aan de vVerenfchappcn, de Letteren, en aan allen, die hem kenden en. 
hoogachtteden. 

N og verloor de Derde Klasfe in ,den Heel' SILVESTRE DE SACY een. 
:reel' beroemd Geasr()ci~erde. Als Hoogleeraar bij het Collep,c de France 

fi.! Par)'s geplaatst, en in de l<cnnis del' oude t~lcl1, en bij uitnemen .. 
11Cid de Oosterfche, bel'oemd , ont!1icp hij in eCllen Sojarigcn ouderdom, 
rerwijl zijn verlies zoo onverwacht als belangl'ijk was. 

De Vierde Klasfc WaS gelukldg gcnoeg van geen harer Leden,~ 
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