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weinige dagen gel eden , ook nog haar Medelid F. DE NIEPOlt T ont· 
rukt werd; een man van zeer aanzienlijken fl:and en die te allen tijde 
In de beoefening van Wetenfchap en Letteren zijn groot vermaak ge
vonden heeft: waarvan ook onze Geclenkfchriften zekerlijk getlligen 
zouden, ware dezelve nid door den amand zijner woonplaats, gee 
voegd bij zijnen insgelijks zeer hoogen ouderdom, daarin verhindcrd 
gcworden. 

Gelukkiger was de Tweede Klasfe, bij welke, voor zoo verre mij 
. bekend is, geene verandering in het per[oneel heeft plaats gevonden. 

Des te feller flagen daarentegen troffcn de Dcrde Klasfc. Had zij 
zich, nog niet zeer lang geleden, bij eene gc1egenhcid als deze, met 
ons mogen verheugen in het bijz~in van het ondf1:e barer Leden, den 
waarlijk Letterkundigen en niet mindel' fmaakvolkn EVERWIJN WAS· 

SENBERGH, wiens levendigheid van .geest, en opgeweklheid, ons allen 
toen llOg ten frerkf1:e troffen, thans den o.uderdom van 84 jaren be
reikt hebbende, werd ook hij aan dit leven, en nan zijne betrekkin
gen in hetzelvc ontrukt. 

En van het groot aanta! zijner bekwame leer1il1gen za1· het zeker
lij~ niet aan cenen ontbreken, die ons . zjjn leven en Letterkundige 
verdienfl:en naar waarde zal fchetfen. 

Wannecr ik U thllns de namen R1NSE KOOPI\fANS en MAR TINUS 

STUAR T moet noemen, kan ik weinig daarbij te voegcn hehben, claar 
heiden reeds elders hunner waardige lijk- en lofr·edenaars gevonden 
hebben, maar vooral, daar wij op morgen eene Openbare V crgadering 
der Klasfe t:C gemoct zien,., die het best in fl:aat is , hunner nage
dachtenis, als GeJecrden, regtmatige hulde te doen wedervaren. 

STUAR T en KOOPlVIANS waren beide Godgeleerden en VOOl"gangers 
in de Godsdienst, en beldeeedden hoogaanzienlijke plaat[en in hunne 
verfchil1ende kerkgeno0tfchappen, doch waren voor het overige, wat 
hunnen aanleg en geaardheid betreft, mijns inziens, zoo zeer uitecn 
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Iidvan de DCl'de Clusfe; hij werd den 22ften Augustus 1808 
verlwzen tot yuste Secretaris derzelve, welke betrekkil1g hij tOt 

zijnen dood we met den meesten ijver en naauwgezetheid vervtlld 
heefc, gelljk zulks de handelingen del' Clasfe en hare uirgegeven 
Gedenkfchriften gctlligen, in welke laatstgenoemde ook twee op
ftellcn van de hand van STUART te vinden zijn, het eene OYer het 
noodlot ilZ de fchriften der Oudm, bet andere OYer de Socrati(che 
ji:herts, Na de bevrijding van ons VaderIand van de overheer
fehing del' Fran[chen, werd STUART door Zijne Majefleit den Koning 
tOc Gefchiedfchrijver des Rijks benoernd, om de Gefchiedenis vall 
ons Vaderland te boek te Hellen, en ook deszelfs regenwoordige 
gefle1dheid door het uitgeven van Jaut'boeken te b~[c hrijven. Zoo 
leefde STUART, door geleerdhcid beroemd, door godsvrucht nit-

11:ekend, bij aIle weldenkenden in aanzien, en bij de zijnen hartelijk. 
bemind. 

W~il1ige dagen ua den dODd van STUART werd del' Clasfe het 
overli)\den bel'igt van EVERWYN WASSENBERGH, Hoogleeraar in de 
Griekfche taal en Oudheidkunde ,eerst aan de voormalige Hooge 
School van Friesland, later aan het Athenaeum te Franeker; heb .. 
bende hij ecnige jaren voor zijn' dood, om zijnen hoogen ouderdom 'II 

het gewenscht Emeritaac verkregen. De beginfelen del' Oude Let ... 
teren lecrde hij onder de Jeiding van HENRICUS JOANNES ARNT

ZENIUS, toenmaals Rector der Latijnfche Scholen te Leeu'Warden. 
Te Franeker de Iesfen bijwonende van, SCHRADER en VALCKENAAR, 

zettede hij zijne lerceroefeningen in de Ge[chiedenis en de Oude 
Letteren ijverig voore; rerwijl hij later daarbij ook nog het on
derrigt van RUHNKENIUS moge voegen, nadae hij , VALCK&NAAR. 

gevolgd zijnde, die Franeker met Leiden'verWisfelde, zelfaan de 

Leid. 
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Leidfche Hoogefchool verkeerde. Door aanbeveling vnn zoo groottf 
Mant1en gebellrde het, dat .hi} naar Deyenter geroepcn wCl'd, tel." 
vervulling vandien leerUoel, waarvan weleer GRONOVWS, GRAE~ 

"lUS en CUPERUS de voortreffeHjke fieraden .geweest, waren; doch 
drie jaren later, in het jaar 1770, riepliem. van paar de Hooge
fchool van f7des]and, om, eerst met SCHRAD1£R, en daarna aileen. 
de Oude Letteren en de Gefchiedenis tc. onderwijzen. In de ver~ 

vulling van die ambt, gedul'ende eene halve eeuw, mogt hij ee~en 
zeldzamen voorfpoed genieten , zoo aIs hij zelf dankbaar be(Ulgd 
heeft in zijne Oratio Eucharistica, gehouden den 18den J ll.nij 18 Z I. 

Aldus was hij dan ook, zoo weI door de uitgave van ge[chnfcen, als 
door zijn onderwijs, del' beoefening van Lette~e~ en Oud:1eidkennis 
in ons Vaderland bijzonder mmig. Zulks getulgen de t1ltgave van 
de be/de eet'fle boeken 'Van den I1ias 'Van Homertls, de Verha~l

delingen over de Glosfen in het Nie~we, ~estamelZt ~~ over de en 
den tekst van het Nieuwe Testament dzk'WtJls noodzakeZtJke yerplaat-
jinO'en oak de venaling van de Levens van PLUTARCHUS , welke hij 

b , 1 ' d' d aIleen ondernam, doch met zijnen vriend H. BOSSCHA. vo em Ig e. 
Het zal .niemand verwonderen, dat: de leerling van ARNTZENlUS 

en SCHRADER, de vriend van VAN SANTEN, DE BOSCH en VAN 

KOOTEN ook de Latijnfche Mufe beoefende. I-Iet derde deel del'. 
Latijn[che Verhandelingen del' Clas[e bevat kritifche aanteekeningen 
"an WASSENllERGH op de vooraffpraak del' kluchtfpelen van CAJUS 

LABERlUS. Hoe groot de invloed van zijn onderwijs geweest zij't 
zuBen allen kunnen befeffen, die weten , dat BOSSCHA , VAN OMl\1EIU:N , 

NODELL, WAARDENBURG en andere voorname beoefenaal's der Oude 
Letteren, nit zijne fchool zijn voortgefpl'(}ten. 

Van latere dagteek,ening is het ,overlijden van den Hoogleeraar 
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