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de Letteren, als Schoolopziener in l1et vierde district van Gt'Ont'nge7!" 
als Lid van vele Genootfchappen ~ ook buiten '8 Lands, te Hal/i<. en 
Koppenhagen, deed men hem welverdicnde hulde. Hij was echtcr de 

man niet, om er zich op tc verheffen. Stil ell eenvoudig, was hij 
~och een echt kenner, ijverig beoefenaar, getrouw helper. Met 

. REUVENS, SCHEI.TElITA en an.deren was hU in gedurige briefwisfeling. 
Hij mbte het blakencle vuur van SCHELTEMA , maar was niet mindel' 
grol1dig. !-Ili ging zijnen, dat is eenen mUen en vasten, weg. Was 
er verfcheidcnheid van gaven, gef1:eltcnis en middelen bij SCHfcLTEMA 
en WESTENDORF, er was toch tevens eenheid van doel. Het leven, 
de bezigheden Vdn SCHELTEMA waren woelig en afwisfelend; die van 

,.WESTENDOIU? eenzelvig en kahn. WESTENDORP onderzocht aIles be
daard en naauwkeurig, vooral wat onze Vaderlandfche Oudheden betl'eft$ 
Hij decIde niets mede, dan na rijpen rude, zondel' zwier of verheffing, 
maar regt zakelijk, zoo als het een' man van diepe kunde, van zijnen 

}!and ~ naal' zijne afzondcrIng, tijd en Hemming voegde~ Bet InHituut 
)s ,vecl aan hem verpHgt en heeft vee! aan hem verloren. 
: Is eenheid van doel, verfcheidenheid van middelen, van karakter~ 
en ";,,ijze yan medcdee!en ill het aJgemecn opmerkens waardig, treffend 
lS dit bijzonder in twee mannen beroemd in hetzelfde vak, welke de 
percle Klasfc in dezelfde maand, October 1835, verloor in HENDRIK 
.AREND HAMAKER en ,IOANNES WILLl\1ET. 

'; Er is bij cnke!den eene zekere ooripronkelUke kracht, een innig ge~ 
,:v.0el van eigcl1waarde, van 'Vrijbeid en onafhankelUkheid , die, schoon 
niet altijd overeenf1:cmmcnd met het believen ven anderen, niet zelden 
~oogstnoodig is om het goedc door te zetten , het warc licht op den kande
la~r te Hellen, vooroordeelcn tegen tc gaan, kennis en waarheid te doen 
zegepralen. D~zulken minnen, en zoeken de kern en pit~ maar werpe~ 
n1et zekere verachting de omkleedfelen weg. Hunnc uitfprakcn hebben 
zekeren toon van beflisfing. Menschenvrces merken' zij aan ,aIs een ~e 
~week uitvloeifel del' al te verfijnde befchaving. Tcgenfbnd verho<?gt ze~fs 

hun~ 

( .;J:g ) 

hunn~ O:outm.oedigheid.. Schoon nict afkeerlg -: e"nwie is het? ..... van 
's naast~n lof, fchijnen zij dien van zich af te wenden, 0111 er zich niet 
doort.e Jatcn verleidetl ofverblihden ; van velen geacht, van mcerdel'en~ge* 
Vl,'eesd, worden zij omringd van weinigen, maar die danookte inniger 
aan hen gehecht zijn; is hun ,ecne fhelle bevatting gegeven, am de ge~ 

bl'eken v~n anderen te .. zien, Houtmoedigheid om die aan hetlicht tc 
brengen ~ al ware die vel'borgcn onder het {"child van cene wereldgroote 
beroemdhe.id, zoo worden zij'l1uttige en wiIIige breekijzers in het gebied 
del' letteren, onbcfmette priesters del' waarheid: ,- die cchter, nit den 
toon van hun [preken en fchrijven, tot hun innerl~jk karakter ~ hart en 
\wezen be11ist, bedriegt zich niet weinig. Zij zijn dikwerf regt goe.; 
de, brave engevoelige menschcl1, hoogst getrouwe vrienden;, hUl1ne 

\~ , 

dieHe gcleerdbeid ontneemt niets aan het wezcn, weI iets aan den 
,VOrlll. 266 mcen ik was ten minften HAMAKER. N a eenen GEEL, 
'~Alm, SI~GENBEEK en andercn, is het niet noodig veel tot zijnen lof te 

zeggrl1. Bij in~ en uitlanders geacht" gecerhiedigd en gevreesd, bragt 

hij nieuw licht in oude en onbekende .zaken. In de kracht z\jns levens 
werd hij aan de letteren, die hij eerst Iaat had begonnen te beoefenen, 
.ontrukt. Hij was reeds zecr veel, en beloofde nog meer tc worden, 
Bet I~1mtuut erlangde van hem ontdekkingen etZ ophclderingen over 
Puntfehe Oudkeden, aanwijzing van de liggi11g, taal en ket lent'ift; van 
parthago,. hU fchonk het eene door en door geleerde Verhancieling over de 
~orlogen del' Ckristemtl bfi Damyathen, eene andere over de Oudheden 
in h~t Vader/and, w~leer apgedolven en' 'Van Romeinfchen oorfprong of 
voor Romeimen gehouden., Hij helderde Phoenici/cke muntJlukkm op, 
~ntwikkelde de eigenaardigheden det' drabifche en Aethio'pifche talen" 
i~rak over het vet'Jlanden de gelfikheid tusfchen Perzif,;he en Get'..: 
~'aanfche talen, over den inYlocci del' g~bet{rtenis/en in.de laatfte helft, 
~er vorige eettw op de uitbreiding ,det' Ooster/eke Studien:, ten gevol.., 
ge vooral del' bezittingen Van (le,l~nge,lfchen in .deQost-lndien.cnc:dtn 

veldtogt det Ff'a~fchm in Egypte. 'Vie herinnext zich niet ;?:ijne 
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floute blikken, zijne .. Herkulifche wendingen:.;: zijue'regt mannelUke'wet:. 
fprekenheid bij 4ie .geiegenheid' . 
, ;aet In(1;ituut.leed een .. zeer groot verliesaan· hem, . en doe'tthans , 

door.mij, met innig gevoel,. hlllde .aan zijne hoogstzeldzame geleerdheid 
en waarachtige edelaardigheid van inborst. 

ErAs bij eenander. of.anderen .daarentegen eeil verfijnd innlg gevoel 
WOOf fchoonheid en .goedheid" een 'regt Idefche fmaak, eenebevalligheid 
van ftijl, eeoe ruimte. en. vloeibaarheid van voordragt, wel60k eeoc 
vurige be1angfielling, maar andersen zachter gewijzigd, maar onder.. 
worpen aan het believen en de goedkeuring van anderen, welkezij 
gaarne uitlokken •. Z\j wQrden hierdoor weI eens misJeid om te veel teekenirtg 
enkleu.r aan vQorfiel en yoordragt te geven, die niettemin regt hadden" 
bij' zoo veelgoeds, ontzien, geeerbiedigd te worden door hen, ten 
;wier behoeve ze goedaardig. en welmeel1end lIitgefl:ort worden. Mensch;. 
kundige, Ieel'zamemenschenvriendenen deelgenooten in de Studie miskeu .. 
nen de bronniet , noch den mal} ; .maar zij ,die van verre en in de fchaduw 
zich op te grooten affiand bevinden, maken zich daaraan fchuldig. Zulke 
me~r bevallige gelcerden minnenook weI de kern van zaken , maar gewikkeld 
ill .eenigzins glallsrijke omkleedfelen. De to on van hun fpreken is vrien
delijk, is zacht en minz.aam, het hartdl1nig goed en ncderig; zij weko 
ken gel1egenheiden Jiefdq zij fluitelldevrees, nu en dan zclfs het ont
zag hun verfchuldigd" buiten; zij hebben weI zekere opgetogenheid; 
maar de grootfpraak zclve is bij hen niet gemeend. Hunne Godsvrucht 
is veelal zuiver en volliefde. Zij minnen vurig de fchoone kunfien. Zij 
zijn dikwerf het zout.der zamel1komfl:en, en zijn oak bij min kundigen 
als onder de hunnen te huis. Smaak en kunde ,bevalligheid, infchikio 
kelijkheid, hartelijke belangfl:elJing in alIes , kenmerken hen niet zelden, 
en de ollderdom zeIf qoet het jeugdige vuur hunner opgetogene Hefde 
en. lust voor gezeIligheid, letteren en kunfl:en niet verfiaauwen. Z66 

meeo ik was ten mlufie eenigzil1s de zach rgefiemde ,fmaakvolle, kun-
di. 
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dige WI;LLMETvoor de letteren, voor ons, voor zijne talrijke vrienden 
eubekenden. • , 

Hoe \verk:zaam was hij nietvan denbeginne tot aan het einde in 
vele opzigtcn voor ons in het a:lgemeen ,vtmr de Derde Khtst~ in het 
bijzonder! Hij was jarenlang Lid del' Adminif1xative'Kolllluisfic, dik~ 
werf Voorzitter derDerde .Khtsfe:; verlevendlgdedc' plegtige 'teteenigtle 
Vergatlering ,door's Konil1gs tegc'nwoordighcid in :1'814 opgelllistcrd, 
ook door zijue voordragt,; declde dichterlijke) Vctralingen', waarill hijal~ 
lergeJukkigst was, med~ nit zijnen 'tijken'cngeurigen Oostel'fchen bloero
hof, fchetfl:e ol1suitnemend d'en Staat lief' Ooste1'JcheLetterkunde 
Met te lande in de lllde Eeuw, weidde uitin de verdienftmi;anHol~ 
landfche Geleerden ointtentdezelve ,Ieerde ons lladerkennende ge~ 
fchiedenis ~ den inhoud, de achtirJi enw'aarae win het Wetboek der 
Mohamedanen, de Sonna geflaamd, [ptak over de ve1'fchillende'Wi;ze, 
waa1'op de 'Volkeren van de oridfte tf/dt1z af het aandenken (Ian 'oe
laflgrf/ke gebett'rtenisfen, voo1'trej/elfjkedaden en doorluthtige pi!11ontHJ 
getracht hebbente vereeuwigen, over het leve'fj van LAlIIW, overhet'~ 

geeft de /lrabieren, v'Oo1'al MOHAl\1ED en .l\IAMtJ'Mvoor· de .. Weten~ 
fchappen bevolen eit. gedaan !ubben ~'ovcr de gefchiedeniS van den 
Al'abijchen 1100phandel, over. degtlfjkheid van Godsdienstplegtigheden 
by de Heorten; Grieken en Romeinen' en '}vattle /maak iter Grieke'n 
z.6:6 'Vet/iff/de, wredetdeen algem.een deed zf/n. Zulf<:e 'el1 ook andere 
l'.uime.en milde giftell bij zijn leven', en zelfs bijzijn!1;erven, geIijk U 
l1<}der blijken zal ,moeten ons den edelen, milddadigen en braveh WILLMET 
docn beminnen enherdenken naar Waat-de; en de lofvan zijnen meet 
grondig geleerden Leel'ling mag den zijilen niet dbel1vergeten. 

13eide minden en beb'efenden de OosterfcheLetterkuhde, 'ieder op zijne 
wijze, naal' zjjnen aard., Het tegenovergefl:elcle pad ,<door hen gekozen '11 

liep uit op denzelfdentempel ,vel'meerdetdede offergavenen de'fchatten 
van h.et heiligdom, waarinzij beide waardige ptiesters \varen '~de ~tfu 
ceI:biedwaal'dig. door :oudel'cloin, dtrande'l'e ont,zagvcl;wekk'end door man .. 

ne-
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nelUke kracht HXl\:fA'RER. .. drong dieper door,omvattede ·meer·,'ver
bond meerdere deelen en talen tot een groot geheel; zijn geheugenwas 
hem getrouwer,zijne ke·nnis [clieen meer onilitputtelijk,· zijneblakende 
lust, zijnc onlesch bare dorst ,zijne geestdrift waren jcugdigcr en vaster, 
bij was IDeer cen wonder van" gelcerdheid. Maarook WILLIVIET .gloeide 
van Oostersch vuur; zijn Latijnfche fl:ijl, zUn fmaak, zijne zachte 
gemakkelijl,e ovcrfl:orting, zijn befchaafde en minzame omgang zouden 
eenen mUVIAlmR niet ontiierd hebben; WILLlMET was '11001' onze In
fielling niet. mindel' nuttig en werkzaam, -Welk een geIuk, welk een 
voorregt, Mijne Vrienden, bij zoo veel onderfcheidens, zoo veel goeds 
en overeenftemmends tcvens dankhaar te mogcn erkennen, en tel' leering 
aan ons zelven en anderen te mogen voorhouden! 

Nog een verlies Iced Derde Klasfe in den Heel' NICOUIAS SMAL.~ 

LENBURG, die te j;j7cmnond op zijn buitenverblijf den 2ofl:en JulU 1.1. 
in den ouderdom van 74 jaren overlced. Hij deed als Rcgtsg~leerde en 
Hoogleeraar op zijne wijze, in zijn vak, vee! nut. Meer dan vecrtig 
jaren te Leyden en vroeget te Franeker werkzaam, gaf hij , om van 
zijne openlJare Redevoeringen niet te ipl'ekcn ~ in acht deelen de Aantee
lumingen 'Van den beroemden SCHULTING op de Pandelaen uit. Aan 
het Innituut, zoo ver ikheb kUl1nel1 nagaan, fchonk hij niet veel nit 

. den rijken voorraad zijncr· diepe kennis en lange ondervinding. Hij was 
cen regt praktisch Leeraar. Nederig, eenvoudig, wars van opfmuk en 
woordcnpraal, zag hij mindel' op fmaak van voordragt ·.of ftijl, dan op 
ware en grondige· uir1cgging van wetten. De Maatfchappij verliest in 
hem een zeer weldadig, waarhcidlievend, godvrezend ··~fl:il en ingctogcn 
Geleerde. Zijne leerlingen zijn best in ftaat • hunne dankbaarheid door 

! 

het vermelden van's mans wezenlijke vCl'dienften open te leggen. 
"Wanneer eenmaal" - fchreef OllS medelid JACOBUS VAN HALL ,

,,·SMALLENBURG de tol del' naHltn zal betalen, dan zal' zijn naam .me~ 

"dien van SCHULTING dankbaar bi} Landgenooten en VreemdeIingen 
~,berdach! worden." - Dit zij zoo! .... Het voegt eenen YAN HALI-

r)t 
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of den Sekretaris del' Dcrde Klasfe heter dan mij zljnen lof naal' waarde 

te vermelden. 
Nog verloor de Derde Klasfe den Korrespondent KAREL AUGUST 

BOTTIGER of nOETTIGER, een bel'oemd Archeoloog. Gehorcn den 
8(1;en Jur.ij 1762 te Reichenbach in Saxen,· was hij eel'st Rector. te 
Bautzen, daarna te Guben, en vervolgens Directeur van het Gymnafium 
en Prefident van het Confistorie te Weimar en federt 1804 Hofraad en 
Directeur van de Akademie der Pages te Dresden. Zijne voorname 
fl:.udie betrof de zeden, kunf!:en en Godsdienst der Grieken en Ro~ 
meinen. Het Franfche InO:ituut vcrhief zijne vel'dienfl:en om trent de 
(Jude Schilderkumt, zigtbaar tlit Griek/che Vazen. Dc mU hekend 
gewol'den werken van hem zijn dat over de Let/eren, Kunflen eft 

IFetenJchappen der Frrmlchen, de lIithyFa, dat over de 1I1omaange. 

zigten bfj het Tooneel der Our/en, naar aanleiding Van eene plaats in 
den Phormia van 1ere12tius en een ander over die der Furim in he; 

Treurlpel. Zijn meest beroemde gefchrift echter is de Sabina of 

Ochtendtoonee!en bfj het Toilet eener R.omein/che Dame, een werk van 
geh:el'dheid en oudheidkennis.Daarenboven was hij ecn ijvcrig Schrijver 
in onderfcheidene maandwerken, waarin, onder andcren, de ')Ioorva!!en 

der ofmventelingen te Athelle en te Rome, met· die te Pariis t)"ejfelld 

tr:gen elkander worden gefleld en vergeleken. Zijn vel'lies is groot 
vool' DuitscMand en voor de Oude Letteren, waarvan het oudheid~ 
kundige vak hem in:wl1c1erheid en met vrucht bczig hield. Hij overleed 

den 17den November des jaars 18 35. 

De Viel'de Klasfe vereenigt in zich de meest onderfcheidene vakken 
en leden. Men heeft er Beoefenaal's • men heeft er Verzamelaars van 
fchilder-, teeken-, beeldhouw- en graveerkunst, men heeft er Zamen
ft.eJlers en Vooraanders van de Toonkul15t. De verfcheiclenheid leen 
en vermaakt daar inzondel'heid, en echter eengroot docI, eene hooge 
overeenftemming is er bij allen, de bevorclering del' Kunaen. Niet van 

C de 
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Oostersche Letteren niet aUeenheeft gehan.dhaafd, gelijk zulks 

hem paste, die, na ;zoo v'elevoortreffelijkevoorgailgers, aall; Lei- . 

den's Hoogeschool dien tak van ,kennis mogtbeoefeneri en voor

dragen, maar dat hy ook, do~r een gegrond zelfvertrouwen 

geleid, stoutmoedig de wetenschap, welke hij de zijnt:: mogt 

noemen, meerdere schreden heeft doen vooruitgaan; want dat 

was zijndoel, om de palen dermenschelgke kennis steeds verdeI' 

. uit te hreiden! Grootsch Ondernemen" zijner waardig 11 

JOANNES WILI.MET, eens de Leermeester van HAMAKER., volgde 

dezen, weinige dagen later, Cop 22 Octob.) in het graf 2. Maar 

. werd in HAMAKER de krachtige, werkzame man weggerukt ~ in 

WILLMET, op. zijnen 8fijarigen ouderdom, gin6' degrijsaard, zat 

van dagen, vreedzaam ter ruste. En waarlijk, hy kon dit leven 

verla ten , met de bewustheid van niet vruchteloos te hehhen . .", 

gearbeid! Kweekeling van het Amsterdamsch Athenaeum (even 

als REUVENS en HAlUAKER beide zulks na hem gewe'est zyn); voorts 

Leerling van SCHULTENS , had hij, door de uitgave van zijn Lexi

con Af.·ahicurnin Coranurn, Rott. 1783, reeds vooraf de keuze 

gewettigd van Bestuurderen der Hoogeschool te Harderwijk, die 

in 1793, bem, toen Predikant te Loenen, het Hoogleeraarambt 

ill de Oostersche Letterkunde 'aan genoemde Hoogeschoolop-. . 
droegen, welke betrekking ,l1ij in 180~ met bet Hoogleeraar-

. . , 
ambt in hetzelfde yak aan het Amsterdamsch Athenaeum ver-

wisselde. Hij bad het geluk in zijne larigdurige Akademische 

Ioopbaan vele voortreffelijke kweekelingen te vormen. In twee 

Redevoeringen, te Harderwijk gehouden, de sensu pttlchn' Ara

Mum en de Hehraeorum ingenio ad poiisin inprimis composito, 

en twee andereJ,l,. te Amsterdam uitges~roken, de retinenda an

tiqua Batavorum in Liten's Or£ental£hus glor£a, en de Arahum 

! Vergelijk J. D. in Letterbode 1835, II, hI. 274--276. 

2 Le~erbode 1835, II. hI. 307 sq:. VgI. VAN LIilNNIilP, ill. Atlm.aci ,{mstelod. 

Memorabilia, 1832, hi. 266. sq:. 
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meritis in litens medio ae'vo in8taurandis,' mogt men de be

wijzen aantreffen, zoo van zijnen goeden smaak in de beoefe

ningde):\ Letteren,alsvanzijne geleerdheid. Dat hij de Gesehie

denis del' OosterseheLetterkunde, vooral die van ons Vaderland, 

. gaarne ~oefende, en met dezelve naauwkeul'ig liekend was, 

daarvanmagz~ile'S(lhet8'IJande't18taat;der Oost~rsche Litte

'I'atuuiJ' ?1tJl.fl#q,fu14in. deilSi!,~1t1eu.ota:fgedl'ukt in het T.weede 
Deel vande., Gedenhsohrifte,nder Kla'8s8, €Eln" overtuigend be~ 

wijs opleveren. Opzijne hoogejaren bleef hg nog steeds zieh 

met de beoefening del' Letteren bezig houden, hoezeer die 

geene aanleiding mogt geven toteenige verdere uitgave van 

geleerde Geschriften. De Vergaderingen del' Klasse woonde hij 

met eene naauwgezetheid bij , die, ik geloof dit te mogen zeg

gen, door niemand onzer werd geevenaard, veelmin overtroffen .• 

Twee dagenv66r zijnafsteneR washijno-g.in de Klasse tegen

woordig, dochtoen reeds zag/men hem in zo.odanigel~ toestand, 

, datniemandzieh er.mede kon;vleijerl,hem vel'der daarte zullen 

ontmoeten. 1Iij ontsliep.zacht. ,Vl'tde zij zijner nagedaehtenis! 

Op20 Julij 1836 overleed, opzijn buitenverblijfteWarmond, 

NICOLAASSMA,LLENBURG, sedert 1790 lIoogleeraar in de Regts:ge

leerdheid aan de lIoogeschool te Leyden. Een tijdvak van ruim 

45 jaren mogt hij dus zich aan het Onderwijs toewijden, en zijne 

dankbare leerlingen zijn daar, om hem de huldehunner erken

te1ijkheid toe tebrengen. De beoefening van het Romeinsche 

Regt in ·onsV aderland he:eftvoox:~eker aanzijne zoove:eljarige 

lessen, alsmedeaan de door: hembezorgde uitgave del' Aantee".. 

keningen van SC1t1!LTINGOpde Pandeeten (in 7 Deelen) de groot

ste verpligting. Sedert1821; mogt het Koninklijk .... Nedel'landSche . 

Instituut, en in het pijzonder de Derde Klasse, <len geleerden 

man onder zijne Leden te11en. WeI is waar heeft de Klasse van 

zijne hand geene Verhandeling of Oplltel of wetenschappelijke . 

mededeeling ontvangen; doch de beleefde wijze, op welke hti 
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