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hoort de verbeclding ,hem over het moeijelijke ,het fchieron· 
mogelijke der navolging van tualen mjl derOuden fpreken in 
eene raal en f1:ijI, dicnucICERO, dan PETRONIUS zelven Heten 
hooreo, met eencafwisfeling, gemak .envanrdigheid, aIs ,greep 
hi} uit .beiderl woordenfchat en fhooide hunne taul juweelen met 

volle handcl1uit. En dat kUllSd1uk was eenen nORGI~R te min, 

om het aan eenig. oor.dceI, hetwelk te gUl1f1ig 1n zijnoog kon 
zijn, t,e ondcrwcrpen! .-.-' On·ze PEERLKAMP fc,hctfl:e zijn leven; 
VAN nER PALMvere~rde zijnenagedachtenis: iets meer, dan die 
weinige, zon hier o.verbodig zijn. 

. 2. In den aanvang van het jaar 182. t zag :dch de Klasfe c. w. 
DE RHOER door den dood ontvallen. In hem vedoor de Hooge 
fchool vanUtrccht haren oudflen lIoogleeraar in de Regten. Hij 

werdbetrcurd van cen groot) aantal1eerlingen ,bijzijn , voor
treffclijk onde.rwijs re Hafderwijk.zoo weI, als te Utrecht door hem 
gevormd, en vancenen ieder ,die in DE' RHOER den man heeft 
leeren kennen, die zieh dOOl', dewijsgeerige beoefening der Be
fchiedkul1de, 'en< .dcrzclver toepasfingop de Rcgtsgeleerdh.eid., 
wijd en zijd den,g:roocflenro.em..heeft verworven. On5 medelid 
VAN ,IIEliSDE heaft ,die en '5l11al1s geheel karakrer in het zlliverst 
Heht gefield bij de opening eener Algemeene.· Vergadering van het 
PrQvinciJlal U trechtsc h Geno,otfchap; zijne redevoering, die DE 

'. 
R~IOER volkomen voorf1:elt. zoo als hij is geweest, is a]gemeen 
verkrijgbaar ,.gewordcn~ ....,... Veel en groot waren de tirels voor 
~ijl,1e i benoeming onder de eerfle verkiezingen, der Klasfe in den 
jl\fe 1808. Het heeft even wei haarniet mogen gebeuren, vruch
ten dier benbe~linge vo~r hare Gedcnkfchriften te onevangen. 
Veelvuldige ambtsbezighedeneel'st en .ce Vl'oege .ongemakken van 

den 

n E R K LAS S E. 

den ouderdom claarnn waren hiervanzoo geheel de' eenigeoorza
Ken? dat het denkbeeld van' als rustendLid aangemerkt te worden 
hem, onaannemelijk bleef,en hi} ,:tliee lang voor zijn~n dood, nog 
den wi! 'te kennen gar, om uit ziju' lesfenaar nog menig fluk 
op te nemen, reeds' lang voor de Klasfe befl:emd, doch waaraan ' 
de laatfl:e hand, eer geringe verandering of wijziging neches ver~ 

eischc, 'nog niee had kunnen gelegd worden. 
s- . Maar weinige dagen later overIeed JOHAN VALCKENAER, Lid 

der allereerfl:e benoemirlg, meermalen 'voorzircer, in vele Kommis
fien werkzaamgeweest,en voorfieUer der beamwoorde prijsvraag 
over net gezag en' oanzien del' regtsgeleertlenbijde Romeinen • 
Zijn gehCele leV-en fchier was met de fiaatkundige gefchiedenis 
vahzijnen djd verbonden, en zijne aangelege~fl:e werkzaamheden 
waren aan de kunst gewijd, om over finatsbetrekkingen te hande
len. Daarbij, frond hem de Letterkunde flechts als dienaresfe te 

bull', maar met ruime middelen, die hem als vaderlij kerfgoed 
verrijkten. Zoon van den grooten L. c. VALCI{ENAER, zou hij 
den vaderlijken uaam niee fleches als Letterkundige gehandhaafd, 
maar .met den toem del' grondigfl:e Regtsgeleerdheid hebben uit~ 

gebreid ,indiende neiging.' van zijnen geese, zoo. weI als de fl:room 
der tijden en omfiandigheden, hem niee elders gevoerd en aIs 
met onwederfl:aanbare kracht had afgedreven. Naauwelijks eenen
twintig jaren Dud en reeds tot, Hoogleeraar in de Regten aan de 
Akademie van· Franeker, zijne geboorteplaats, benoemd, frrekten 
cweeverhand'elirigen, de.eenede peculia quasi costrensi veteribus 
Ictis incognito ejusque vera arigine, de andere ,de duplici legum 
quorum/lam .inPandectis 'Imerpret(J#one,1 in',J78o en 1781 uit .. 
gegeven, niet flechts, tot hlijken ,dac e.ene zoo vroege bev,ordering *... h~ 
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