
( 10 ) 

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 geluk, welk een 
voorregt, Mijne Vrienden, bij zoo veel onderfcheidcns, 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 Heer 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 Rcgtsgeleerde 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
lumingcn '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· dicpe kennis en lange ondcrvinding. Hij was 

cen regt praktisch Lecraar. Nederig, eenvoudig, wars van opfmuk en 

woordcnpraal, zag hij minder op fmaak van voordragt ·.of ftijl, dan op 
ware en grondige" uit1cgging van wetten. De Maatfchappij verliest in 

hem een zeer weldadig, waarheidlievcnd, godvrezcnd ··~fl:il en ingetogcn 

Geleerde. Zijne leerlingen zijn best in ftaat • hunne dankbaarheid door 
het vermelden van's mans wezenlijke vel'dienften open te leggcn. 

"Wanneer eenmaal" - fchreef OllS medelid JACOBUS VAN HALL ,

,,·SMALLENBURG de tol del' naHltn zal betalen, dan zal' zij11 11aam .me~ 

"dien van SCHULTING dankbaar bi} Landgenooten en VreemdeIingen 

~,berdach! worden." - Dit zij zoo! .... Het voegt eencn YAN HALI-
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meritis in liter'is medio ae'vo irt8taurandis,' mogt men de be

wijzen aantreffen, zoo van zijnen goeden smaak in de ~eoefe
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, 

daarvanmag zijiHl$chets'VandellStaat.der Oost~rsche Litte

'I'atuu,.~1tJlf)1Iq,fld~ind6.18~~liieu.ata:fgedtuktin het Tweede 

Deel vande Gedert.hsohrifte,nder Klu8se, cen overtuigend be~ 
wijs opleveren. Opzijne hoogajaren bleef hij nog steeds zie~l 
met de beoefening del' Letteran bezig houden, hoezeer dIe 

geene aanleiding mogt geven toteenige verdere uitgave va~ 
geleerde Geschriften. De Vergaderingen der Klasse woonde hIJ 

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

geu; door niemand onzer werd geevenaard, veelmin overtroffen .• 

Twee dagenv66r zijn.afstel'ven washij.nog,in de Klasse tegen

woordig, dochtoen reeds zag men hem in. zoodanigell toestand, 

datniemandzieh er mede kODsleijert,hem verder daarte zullen 

ontrnocten. 1Iij ontsliepzacht. ,Vl'tde zij zijner nagedachtenis! 

Op20 Julij 1836 overleed, opzijn buitenverblijfteWarmond, 

NICOLAAS .SMALLENBURG, sedert 1790 lIoogleeraar in de Regtsge

leerdheid aan de lIoogeschool te Leyden. Een tijdvak van ruim 

45 jaren magt hij dus zich aan het Onder~ijs to,ewijden, en zijne 

dankbare leerlingen zijn daar, om hem de huldehunner erken

te1ijkheid toe tebrengen. De beoefening van het Romeinsehe 

Regt in 'onsV aderland he:eftvoox:~eker aanzijue z.oove:eljarige 

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

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

ste verpligting. Sedert1821; mogt het K.oninklijk-Nederlandsche , 

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

man onder zijne Ledentellen. 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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zich telkensvel'on!sch~ldigde ,gaf <de Klasse '. deovertuiging , 

ciat zij in den geleerden SlYtALLRNl\ullG."bymingevorderde jaren, 
6eilijverig en werkzaam Medelid zou bezetenhebben. Hijover

leed in 75jarigen ouderdo!n' 

Doch het jaar 1836 had zijnen laop nog niet besloten, of de 

Klasse zag zich ee~ ander barer Ledendoor den dood·ontrukt. 

Op 12 December nalDeIgk, overleed, in's Gravenhage, in den 

ouderdom van 56 jaren, de lIeerANTONY ADRI.U.N' STRATENUS, een 

man in onderscheidene hooge Staatsbetrekkingen geplaatst, wien 

ook verscbillende geletterdc Maatschappijen het Lidmaatschap 

hadderi opgedragen 1. A~n WYTTE,NBACH en CRAS zijne Letter

kundige vorming verschuldigdzijnde, bezocht hij in 1799 , tot 

voortzetting zg ner·· oefeningen in' de Staatkundige en Regtsge

leerde Wetenschappen, de Hooge Scholen van Kiel en Gottin

gen, en ondernam bij v06rts onderscheidene rei zen naarde 

voornaal!lste Landen van ons Werelddeel, met name, naar De

nemarken, Z weden, Duitschland, Frankrijk t Spanje, !talie en 

laatstelijk naar Engeland. Te Madrid en te Parijs hield hij zich 

eenen geruimen tijd op, om er vele belangrijke stukken en brie

ven, bijzonder tot de tijden van WIL'L1!tM 1 betrekkelij:k, na te 

sporenen tt ontcijferen.Doorde aantienlijke posten en betrek-
I 

kiogen, welke hij bekleedde, werd hem de tijden de gelegen-

heid benomen, om zijne verkI'egene kundigheden ten nutte del' 

Letteren en Wetenscbappen aan te wenden. En z,oo moest ook 

~e Derde Klal1se van het Koninklijk-Nederlandsc!Je lnstituut, 

van welke hij reeds kort. na desz:elfslnstelling als Lid was be-

11oemil, van de vI'U'chten zijner werkzaamheid verstokenb1iiv'en, 

hoezeer bij doer de zorg, welke hy in de eerste tijden droeg 

voor aeszelfs boekerij, zijne gezindheid o,mdeze Koninklijke 

Instelling van dienst te zyn o'veI'tuiGendhad bewezen. 

,1 Lette/'hode, t 836, II , ,402 sq, 
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