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LETTERKUNDJGE .GES.CHIEDENIS

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 ipluatfen;.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 vrien4~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 182 3,
Jn~i,~e~l;PQo4:,van I_WALRAVEN, dien zij flechts vier jaren onder
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