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rilis, nan 'ceQ befchaufd· gehooT mede ,hetwelkden6tiweder1i:na'rfir 
baar welfpi(2kenclen man afs vande lippen hing; zoodatonze: JE':
ndNIMdDE no~cH eent11a~l'vaIlhem zeide': ~,PAULUSVAN HEMERT 

zou;' als . een andere' j)ETRUSDE llERT<)MrB'r/ geheeIEur0pa~'ter1 
kruistogt hehben ,kuhnen bewegel1; "ja zelf opwekking geV6elde ~ 
om, hoe. wars .anders van aile wijsgeerige fpicsvindigheden, het 
pntktisch deeider Kantfche wijsbegeerte in; heerlijke Latijnfche 
verzente hezingen •. o:- In 1799 \V.erd zijnmagazijn'J'an kf'ttlfche 
tvij$bege~rte geopend, niet .flechJs .qn.hewaarplaatsvan; hetgee~ 
v(?tQr menigen fpreker uit diezelfde ITIaatfchappij ·enelders·aal1·de 
ord,e'v\!u d.en tijd. dool' ,hem wa~g.ebragt ,maar voeral .ook ten 
\V;~penhuis, waaruic de. fcherpfce en; juist gerigte pijlen vlogen teo. 

'g~nelke.n . onbedachten a~npHttdetvan het nie.uwe f[eIfel , en, 
l?9nder eenig aanzien van perfoon1!;qe.rgl,:len duen vool:' Waarneid 
hi~ld,' ~let ill1~rlei wapel1t~ig, oak ,weI van fchimp en fpae, , weI 
e;~p,s11lil1 waardiglijk en min 19'ef~heiden; werd verdedigd ....... Ge ... 
fij~ SO~RA',l'ES werd gezegd, dq;~vHsbegeertevan den Heinel te 
l~~!bben afgeleid, om haal' in de woningen en werkpIaacfen def 
eenvolldigfre menfchen over tcbrengen, zoo zou de Lektuur bij 
het ()ntbijt en de theetafel het kritisch magazijn hebberi moeten 
v~rvangen ,als welke lektuul.' den dageUjlifchen . mensch nuge .. 
l11yenzaam zou maken met de . ideetf enbegrippen, welke zich 
gl,:loefende denkers meermalen qnhere.ikbaar' haddenhooren noe~ 
men. Bet groote flot del' ijverige bemoeijingvan VAN 'HEMERT 

vqor de kritifche wijsbegeerte, was zijnopclibare frrijd met WY'I'

'l'~:NBACH, gevoerd in de Latijnfche raaI, van de eene en arldere 
zn~eop eene wijze, \Velke den.' Le.tterktmdigen in' 'vele opzigten 
hoogst 1,ee1'Z~al,}J" ·pWly·in. andeli~ bitte.r fmarcelijk vi~l, enihzbn .. 

der-

derheid de Klasfegriefde',. clie :beide tii~innerl in' derzel vel' ware. 
ti~\nlr·.zeer tm.de:tfch'eidene, gto(.>theid als hare' Leden vereerde. -
Na dien fl:rijd van 1809 tot 18i5 gevoerd, openele zich aab' VAN 

I.fgMERTeCn geheel nieuwveld,· vool' 'zijne bOi'fptonkelijke goed
hal·tigheid ;dnbegl'cnsde"!nenschlievendheid en ruime barmhartig': 
heidvolmaakt gefchikt,ill ;de Mant[chappij van Welqadighcid, 
wuarbijhijden; ;werkZat11en Pdst 'Van Secretaris gaarne op zich 

uamen getrouw vol voerdo; lIiel'nu f'ustte zijn geese, terwijI zijll 

IHltCWcl'kte; ,hecechtpralttifchevetvingl111 al het fpecuJat/.ve; 
duurin liepen'zijne Iaatfce leve'nsjtitenflil en gehikkig afc; weI niee 
~reemd; veel min 'afkeerig\'Vah lettcl~b en wijsoegeerte, tunal' 'ge
matigd,.bij .alle nieuwigefdhilT) m\(de letterkllhdige wel'cld getd
zen, en£1echts ten diehCfe geteed,'waar hij door bdangrijke brief
wisfeling dien meebde te 'hinnen bewijzen. - Schoon' als rustend 
Lid derKlasfe or" zijti vertoek federt 1819 aangemerkt iszijn 
jOl1g!te briefvabuel1J Sde'rlNOverriber 1 S 24nog eeb bewijs vah' 

/ .. 
~ijne:hartelijkedeelnelnitig in'hal'e eel', terwijl deze breede ver-
·melding van 'smans naatifetr'i toeril de wedel'keerige hulde zijnc.r 
)i!ageda0h~enisbj} haul' is.· 
rilO; TxtEMAN':t>OTHIAS \vt'~UtDA bij de fiichting van het Infl:i
.tUllt,' "wanneer QoitvriesldWd cdt: het Koningrij k van Holland 
behoorde,. tot' Lid.benoe'fnd, en, bij de her!telling. en uitbrei
(lhlg van.hetzel\lc in het Kohil1grijk van Nederland, door Konfnk .. 
Ujk gezagbevestigd, werd op den 7den Maan van dit jaar aan de 
Klasfedoorden dood bntnomen in tachtigjarigen ouderdom. Zij' 
neGefchiedenis der Oude FfieJche 'Wet, in het Tweede Deel de. 
~~r O~.denkfchriftengeplaatst, houde zijnen naam in vereerend 
~n~~mken plj.het Infiituur ~gelijk dezelve ial'gemeeriberoemdi$ 

.. 11< * '* '" * 3' ge. 

EllenO
Highlight



LET T E I}iK U N Dl G E G E~ C lU E DEN I S. 

geWQrd~nqQor zijne veelvuldig~ fchl'iftenvan Vaderlandfchen,Ql.ld# 
beid:-- E.eglSr en G~fchiedkundigen aar~, ...,..~Ue ,in q~ hloogdui~ .. 
fche t;a,a~. ,'} r / 

, T<;). :eJllqen uit e~l} gud Vrie~ch geOac.bt, gehoren, enafilamme", 
ling in ~epe regte lijnvan SUF1"RJED WIARDA, die, in 140$ tot 

pptestaaLvan Vri,esland was vel'heven, .f~heen hij doorzijne ge,. 
p()qJteuls~~ngelegd voor den Le~terarbeid, .die zijn werkzaam 
!e,y~q y~ryuJg~. Na zijpeA}{udemifchl'hloQpbaa,n, welkehij van 
U!();5\lQ~' .176~. ee~'Sl te.Dujsbuxg" .da~r.nwte Halle, volbragt,. werk,. 
~~;.zij}1 j1:a)ilq in demaatfchappij te zelfden ejndeaanb.oudend mel" 

~" 'fiijm1e jhij AuscuJtator bijdeRege1'ing van Aurich/in 1770; 
4:gV9kaa~ a~paal'inI7~o; Adfift.ent -rand bij de Regering in 178q 
e'¢drei )Seere~a1'i.~ van het Qost~defche Landfchap of del' Standen 
tnJ~1;<\l8:; na. op.hs;ffing.;<Jer Landfcpap.peHjkeS.raatsreg.eliog onder 
tIQllandf~beAetW'jpg" :AqfesfQr b.ij bet Landdrostambt ; in! 1811 
90c}e1' .d,~ frllnfche regeripg Raaqyap.Pf"efekmur ;en , ha' de'we..;; 
derbezitting yan OostvdesJanddo(jr )?ruisfen ert de wederjnvoeriog 
~el'LaF)da~nden; f~d,ert J 8 1,8. tot~nl~ijn' ovedijden Landfyndicus. 

WIA.RDA'S letterarbeid WaS onvermoeid: ell vond naU'uwelijks 
eenige . and~rehulpbronnen dan~n zijne e~gene bQekverzamelil:1g, 
daar h~m niet eene OPenbare b!,)ekel'ij :in, Qostvriesland ·te Hade 
kl~am;, d,ezel veg,evoelde ook .geel1e anderen ptikkel dan. if! eigene 
l\e~heb~e~\jengunaigeoppe1'lling van ~tjne .werken, waalWO.or hij 

Ilimmera.nder voordeel vergdeoJoJJwing. 
. Qve,f,.de I,..::md,dagen derFr.~efenRnderd,en Opftalboom; -over 

d~.~egtel's Va!}! J3rocrnerlanp. ;:..,..d.e C\c,::r~hiedenisder, ).litge{l:orvene 
9uQ1il"Jljrj.eftc;hec~:f: S~~Kehe j,sqjtl\; '.~ .. , een0ud, Frieseh W00rden~ 
bOe~; - pe; QpstfriefG}1eGefc.hi~deni~ in J,<;t po~kde~len~ ~QveJ! 

Duit-
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muitrehe,'.Vgli>rriaamwaord~lten (jtfUachtnatnen; ~ het Atega- boek , 
(lenHDUd [w5tbbel(:.:del' Rusti-ingers * .....),; de ge:fchiedenis en verklarihg 
van ;cle:,SaUfcme'c ;We~enclt! ;Malbet:gfli:he Gldsfeh: deze iijh de 
voorname dfijol";hell1~ vt[t'1( '1~71i liot in: i 8 i8 ,fOii1thigen bij herclruk 
v4tlbecerdey;urtgegevene werk~fi. ' 

Behalv~.dezen kwahlen verfcneitiene op!1:eilen: van hem vOM 
inond~rfcheidentjjdfclidfti?ti, <'loti< in de Verhandellngen tel' ria.; 
1}1oring deJ.!weneri:vah ons iVilderhlhd ; te Groningen door het Ge
nootfchap cpr/) eXdolen'Zlo 'jul'@ ptttf'to, waarvan hij feden i77~ 
Lid was, uitgegeven. . 

Gelijk'deze, wedel'voer hem als Geleerden , menige andere vereerende 
onderfch~iding: in 18 I7 werdhij,door de Regtsgeleerde fakul
teit te Riel Doctor in de beille regten verklaard; en Lid benoemd 
del' Koninklijke maatfchappij del' werenfchappen te Gottingen; in 
1818 met den rang van Hofraadbekleed, en eindelijk met het 
kruis del' Guelphen - orde vereerd. 

Met KonihkIijke goedkeuring 2ijil vervuld de opengeval1ene 
p~aatfen: van D. WYTTENBACH door J. BAKE; van H. C. CRAS door 
S.GRATAMA; van E.-A. BORGER doorH. A. HAMAKER; van C. w. 
DE RHOER door N. SMALLENBURG; van J. VALCKEN AER door c. J. 
c •. REUVENS; van J. w.TE WATER door J VAN VOORST; van 
J. WALRAVEN door c. J. VAN ASSEN; van H. MUNTINGHE door 
J. CLARISSE; van J. M. KEMPER door c. A. DEN TEX; van M. TY~ 

. ;DEMAN door J. GEEL; van T. D. WIARDA door L. A. WARNKOENIG • 
iDe, door den. dood van J. D. BARBIE DU BOCAG!!; te Parijs, 

opengevallen, plaats onder de Buitenlandfche geasfocH!erden is 
nog onvervuld. 
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