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hoort de verbeclding ,hem over het moeijelijke ,het fchieron· 
mogelijke der navolging van tualen mjl derOuden fpreken in 
eene raal en f1:ijI, dicnucICERO, dan PETRONIUS zelven Heten 
hooreo, met eencafwisfeling, gemak .envanrdigheid, aIs ,greep 
hi} uit .beiderl woordenfchat en fhooide hunne taul juweelen met 

volle handcl1uit. En dat kUllSd1uk was eenen nORGI~R te min, 

om het aan eenig. oor.dceI, hetwelk te gUl1f1ig 1n zijnoog kon 
zijn, t,e ondcrwcrpen! .-.-' On·ze PEERLKAMP fc,hctfl:e zijn leven; 
VAN nER PALMvere~rde zijnenagedachtenis: iets meer, dan die 
weinige, zon hier o.verbodig zijn. 

. 2. In den aanvang van het jaar 182. t zag :dch de Klasfe c. w. 
DE RHOER door den dood ontvallen. In hem vedoor de Hooge 
fchool vanUtrccht haren oudflen lIoogleeraar in de Regten. Hij 

werdbetrcurd van cen groot) aantal1eerlingen ,bijzijn , voor
treffclijk onde.rwijs re Hafderwijk.zoo weI, als te Utrecht door hem 
gevormd, en vancenen ieder ,die in DE' RHOER den man heeft 
leeren kennen, die zieh dOOl', dewijsgeerige beoefening der Be
fchiedkul1de, 'en< .dcrzclver toepasfingop de Rcgtsgeleerdh.eid., 
wijd en zijd den,g:roocflenro.em..heeft verworven. On5 medelid 
VAN ,IIEliSDE heaft ,die en '5l11al1s geheel karakrer in het zlliverst 
Heht gefield bij de opening eener Algemeene.· Vergadering van het 
PrQvinciJlal U trechtsc h Geno,otfchap; zijne redevoering, die DE 

'. 
R~IOER volkomen voorf1:elt. zoo als hij is geweest, is a]gemeen 
verkrijgbaar ,.gewordcn~ ....,... Veel en groot waren de tirels voor 
~ijl,1e i benoeming onder de eerfle verkiezingen, der Klasfe in den 
jl\fe 1808. Het heeft even wei haarniet mogen gebeuren, vruch
ten dier benbe~linge vo~r hare Gedcnkfchriften te onevangen. 
Veelvuldige ambtsbezighedeneel'st en .ce Vl'oege .ongemakken van 

den 
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den ouderdom claarnn waren hiervanzoo geheel de' eenigeoorza
Ken? dat het denkbeeld van' als rustendLid aangemerkt te worden 
hem, onaannemelijk bleef,en hi} ,:tliee lang voor zijn~n dood, nog 
den wi! 'te kennen gar, om uit ziju' lesfenaar nog menig fluk 
op te nemen, reeds' lang voor de Klasfe befl:emd, doch waaraan ' 
de laatfl:e hand, eer geringe verandering of wijziging neches ver~ 

eischc, 'nog niee had kunnen gelegd worden. 
s- . Maar weinige dagen later overIeed JOHAN VALCKENAER, Lid 

der allereerfl:e benoemirlg, meermalen 'voorzircer, in vele Kommis
fien werkzaamgeweest,en voorfieUer der beamwoorde prijsvraag 
over net gezag en' oanzien del' regtsgeleertlenbijde Romeinen • 
Zijn gehCele leV-en fchier was met de fiaatkundige gefchiedenis 
vahzijnen djd verbonden, en zijne aangelege~fl:e werkzaamheden 
waren aan de kunst gewijd, om over finatsbetrekkingen te hande
len. Daarbij, frond hem de Letterkunde flechts als dienaresfe te 

bull', maar met ruime middelen, die hem als vaderlij kerfgoed 
verrijkten. Zoon van den grooten L. c. VALCI{ENAER, zou hij 
den vaderlijken uaam niee fleches als Letterkundige gehandhaafd, 
maar .met den toem del' grondigfl:e Regtsgeleerdheid hebben uit~ 

gebreid ,indiende neiging.' van zijnen geese, zoo. weI als de fl:room 
der tijden en omfiandigheden, hem niee elders gevoerd en aIs 
met onwederfl:aanbare kracht had afgedreven. Naauwelijks eenen
twintig jaren Dud en reeds tot, Hoogleeraar in de Regten aan de 
Akademie van· Franeker, zijne geboorteplaats, benoemd, frrekten 
cweeverhand'elirigen, de.eenede peculia quasi costrensi veteribus 
Ictis incognito ejusque vera arigine, de andere ,de duplici legum 
quorum/lam .inPandectis 'Imerpret(J#one,1 in',J78o en 1781 uit .. 
gegeven, niet flechts, tot hlijken ,dac e.ene zoo vroege bev,ordering *... h~ 
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hann 'grqn:d in:'lergerie. vrcrdie.n:flen had, maal' ter proeve tevens,' 
wain CIt van iijl1l' .denkvermog'enzoo weL~;als van zijnegeleerdheid 
~oor den.;lu,i;g:rerder;:Regt'sihrdiien (t,eil verw{tohtenw.vs., Maar Fla,. 
neld~r wel'd 'hetl HY0f1&eL van!' Vrtefahe {Hl;a~sve](deeh:{heden,. met 
®i.e van liet IganLche: gemeeliebescverltJollden;t VALCKWNAEROm" 

heIsde depa'tt\lj~ diete l'1iul1eke:r,lilaren zetel Itwamvestigen, en: 

leende haar, daar hi} r zcilf de bLlodels der A kademie VOel'de, geen 
gering ·geza.g. Utrecht, dcif.:ho'OfdplMtsder ganfche partij, ,aan 
·wrer belong hi} zkh had overgegeven,~iep' hem, in:1787 in de 
pl:aats ,doot den Hoogleeraar TYDEMAN ,biJ'voHla:gen. ,afkeer van 
€lie partij, uit eigen keus, verlacen. De fraats - omwenteling bragt 
"'cldra TYDEMAN terug en deed VALCKENAER zijn ondlng inzeri .. 
den. Hij week oaar' Frankrijk ,fiond er aanhethoofd dell mede. 
ultgeweken~nen 'werddevoorname bew~rl{erhunnel1, weder .. 
komsCili1795~ ,N lrdo'o! de L'e,ijdfeh@ lHoogeCcmod[;geroepen 
tel'" verva6git1g 'van den Hoogleera~l' PESiI'Er"aanvaardde 'hij dian 
pdst weI met cene redevoering,de of!iciocivisBatavf'inrepubUca 
tUf'btlta;: do.eli de vollMvertegenwoordiging omtrok nein' aan het 
ond'er:W15~, enrdebewQndedng zijner we1fprekendheid tel' Natio~ 
nate 'vergad€ring werd v(Jor l1(!m'zelveri ·nu;'d.eeenigevruCllt 
vall 'zljne' letterkundigebekwaamheden, terwijL'zijne; regtsgeleer+ 
~' .lchra.ndellheIddienstbaar werdge11:el(l;aan geheelanderebe~ 

:ta:ngen, dan diedervaderlaridfche jeugd;, hetzij aIleen, rege .. 
doende aunde 'eer11jw:h~id van dell' Raadpen£ionarisvAN' nil 

S1lIEGEL, l-rettij mec"deQHoogleeraar'v00'RI)A;~dviCerenaeop ;de 
bezwarentegendea ,'gewezen Sta4ltouder. In, It96~da\s Gezant 
derJBataaffche R~pub'liek ;'gezetldel"ll.:tn };iec,Hof vao~ Spa:rije"d~ee~ 
de 'hil iOI79'.9 ;teru-g{; deJlZh verttokals' l:mitengewoon,De~~n~ 
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d~rwaares. weder I en bleef er tot· in. I 80 I, allezins de tevl'Iedenheid 
zijneri zendf;lrs wegdragende, die dezeldzame .bekwaamheden wisten 
~e r:waatderen" door ;hem,rilsfchrande~ len' doorkoeed, Staatsman 
aan ·dat Hof J:Hltwikkeld. - Het Hof van BeJ::l1jn waardeerde de .. 
zelve niee minder en vereerde hem,<met 'het grootkrl1is dcrorde 
van den Gouden Adelanr. Eindelijk was hij de laat11:e toevlugt 
vap den K<i)ning van ::rlolland ,omde,lov:erheerfching de's rijks door 
het geweld van'}'~nenbroederafte wenden en deszelfs inlijving 
met Frankrijk te voorkomen: maar de heersehzueht bleef doof 
~{!)or~,llelred~nent, :c:tll tenlaat11:e;bevond,viAoL€KENAER, mat de v(t;l,ch
~~m 4er;J",ett~k'\lnde vrij wac z.eI{erder zijn" dan. dieder S.ta.atkun· 
qe(, zijqde ; even verkwrkkelijk vo.or den bucilerdom, als z1jvo.or 
~~;:J~ugd:JC~!lngen'aam zijn '·geweest. 
n~0r:.~~ tilil maar ;:zuiver genoe keerde de Staatsman in hetlaat11:e 

~i~ntaJ ~hlner: ;l¢N!ehSjaren tqug, zich een groot gedeelte vanhet 
daJtr ppbjjudenpe.op het ilaridgbed, genaamdhet Bijpad, welksver
~e,teningen verIfraaijing hem ·zoo veel te aangenamer bezigheid was; 
\~l'Stij er)meerder arbeiders door kon ond:erhouden, onder welke hij 
~e·t 'V,a~~rlij:k¢ '.g(!)edheiden burgerlijke gemeen[ehap verkeerde. Schier 
,m~dden·tu:sf~l:1en<deHdfplaat:s en de Hoofd11:ad dernoordelijke deelen 
9,~·Rijkaa:an oengreoten weggelegen, washijeven fpoedig te 

vinden;"zoo:wel voor:'s R ijks he 11:uu r ,hetvvelk zic h van zijne heldere 
l11:aatsin~igten, als VOO1" hetburgerlijk helang, datzich van zijne gron-
,~ige r'egtskennis .gaarne bediend:e; terwijlhuis en hof en hartim
,~er open11:qnden voor vroegere en latere vrienden, wier waarde 
bij evenwel, gelijk den wijn, naar Coore en ouderdom onderfcheid-
"de. ' VALcKEN'AA'R ,en VAN KOOTEN mogten de Orestes en Pytades 
hunner dagen heecen" ~ In eene iVoorcrefeliJkere®v:oering, rJ:toor .. 
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de. de .. Klasfe .hem. hee f<;ho.onfte ,regt doen aan de. Letterkundige 
verdienften vandezene: -VA.LC~{ENAAll~ .oudfl:.e i vriend, onze eer .. 
waardige WASSENBEIWH I,;die .zichaan zUne, ,zijue' had. Inten ~hooren.in 
vier Latijnfche dicbtregeIs bij van.KOOTENS grar {:It), vereerde 
zijnen groo,cen .. naa1.}1 .met dezeregels:. 

Fix genitore minor lama, Paickenaritts h{c est: 
Parrespanden.do, Sq4e"at~ magne,tibi:!: 

'4- Op den 19dellOctobei':;i)8.Jl~;verloOl' 'de iKlasfe ijJ~ W};\1'E 

WATER, door den Koningva1'l HQIland zelven QrimiddelliJIt 
benoemd tot haar Lid, op welke onderfcheiding ziJne zQrg" 
vuldige en met eigene aanmerkingen, verriJkte uitgaaf del" wetken 
van P., E. JAnLONSKY, waaJin~,:@ uaal ;enolldheden del" Egijptena
,ren, vele moeijelijke i pluatfen;.cinide .gewij:de fchriften, .;eae<1nige 
hoofdfiukken dell'. kel1keli}~e:g,~fcpi~d~Jl!ij)il;waren \ opgebeldertl',dem 
grQndig geleerden onderzQeker .. ;der OosterfC'hetalen niet minder 
haddengeregtigd, dan zijne gefchiedenis van het· ·verhond der Edelen 
met zoo vele. andere Gefchied· en Letterku~dige werken over Va;,. 
derlandfche groote gebeurtenisfen enberoclIjde' mannen, bet hem '10.1. 
komen vrij zoude gelaten hehopen.,9mf.z:~chn Qnd:e.ri,deeel7s~benoemde 
Leden der Tweede Klasfe te rangfchi~~e1'),,' hetwelkKoning LQDE. 
WYK bijzijne eigene benQemingen .aan de, keuze· der henoemden had 
Vrijgel1:eld. De Klasfeverheugdezich" dat.TE'WATER de Konink-
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:HJ~trb~1),()~111!l.lg·VQlgde, W~nt; fehoon coen,reeds tot achcenzestig 
j~~jgett +1i!1;Jd~lq()m gevor.dj3rd, .>~eloQfden de, held'irheid en. hlijgees-r 
.tJg~ .. ;w:et~zaamh.ej4,1.v:a.n '~etl: .. vportreffelijken / man flecht~zoo veel 
.~e,i!rijpelJ ,"~t1,"hten::Vl\lk~e\enr9hap.jenj oordeel .. , . Zij mogt dez~lve 
d~JLqgl{i.n;le,erm~len .. trekjken;zoo, dikwijls zij 'een,ig aangebQden 
~91'~: van QalJe;Leden of; KQrrespon,denten 09kinzijnc handen ter 
'\\1;!\ardetiQg .. ftelAeo., Nu en dan mogthet haar zelfs gebeuren, den 
eerw;l~rpjgelk~rijsaarqj,n'de,.gewone. Vergadering van hare Leden te 
z.ien'{j\y~l)ne~telJ~, Q.or,.aal1 zJjof,(lippenhi,ng, die fl:eeds de fijnne 
~fqh~r~~,\¥~rtl~.l1i,gd~l1'im~t.d~ ~qhq~~ad1:e wijsheid, en alcijd gevQelens 
·~~lj~QP~ig~~p~\;V.alJ;,:~@1),ha~~, "ZQP b.eminn~lijk om deszelfs Qpregte 
~C;llWil1ellQ;b~J4,,;!!:~~. e~t:bi~dwaa~dig dQor reine Godsvrucbt. - De 
}JQ,qgJ~eraal,'$IEqJ!;l'113~EK\ vereerde 's mans nagedachtenis, als zljn 
'~;B'yQJge.r',~QtTyp,9rzit[eF bijde maatfcbappij der Nederlandfche 
~.e:~~eJl<r\m~,~(;~~,!~£jij4~tl, lu~teene uitvoerige, ~arakrerfchecs.in de 
:b~t~~Ji'~i"ge1i: .\va!l<:'hri~,tenleeliaar, Hoogleeraar der Godgeleerdheid, 
l?~r~elJ1d,t(;)tJer:kundig~n, "s Lands Gefchiedfchrij ver, en in zijne 
~~\l'rd:e.:i,a:lsM~nsch.,- Tg 'WATER zelf heefc zijn geheele leven, 

. tQ~ ,·.:?~~r/ k.Q!7,~! :V()pf',( zijp,en dpo4, uitvoerig befchreven en daarbij 

.g~~orgq. X~:qF:~'~livellktUgb~~heid :van dit gefchrif~ voor zijne vrien-
4~n·uAatl)(d:ietl '\li~~rn~;n. WiI is door zijnefamiHe zorgvuldig vol. 
q~~n:,.,eA~lz()~izijp;velen inhet hezit ge.fl:eld van eenen fGhat van 
,m,erk)V~ard:ighedel1 ~n"ervarenisfen ,. die een ZQQ lang en arbeidzaarn 
l~;yen~" d()orl aanhoudende opmerkzaamheid en Qnafgebrokene ver., 
~1M11~li9.g, ~11,Jl.al1te<:7kening, in ftaat,geweest is, te vergaderen~ 
, S·L(~~ll;!lj,~Hwe flag trof de Klasfe 4en loden N:ovember 1823, 
Jn~i,~e~l;PQo4:,van I_WALRAVEN, dien zij flechts vier jaren onder 
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