
LETTERRUNDIGE GESCHIEDENIS 

Gcfchicdcnis der. Clasfe vroeger melding gemaakt is, dut hij oak 
.hier .zijne betrekking met clen meesten ijver vervulde. 

De I-Jeer STU ART hud, als Secretaris cler Clasfe, op den 2 ~ flen 
September aan. de kinderen van [{OOPMANS eenen brief van rouw· 
beldag gefchreven, . wegens het overlijden van honnen geliefden 
Vuder, en (wee maallden later, op den 22flen November,. werd 
~ok'hij zelf door den dood weggerulu. In verfcheidene bedie
nillgen werl,zaam, heeft STUART ten nuree van kel'k, flatu en 1ette
ren veel verrigr? maar niet ligt was er eene benekking aan welke 
hij zoo naauw verbonden was, als die bij het Koninklijk·Neder
landfche Int1icuut en btj deze Clasfe, waarvan hij gedurende vele ja. 
ren Lid en Secreraris was. MARTINUS STUART, te Rotterdam den 
4den October '765 geboren, kwam aIs jongeling in de Schol~ 

van den Rector van het Gymnafiutn aldaar, PETRUS VAN SWIETEN l 

eene man, die zich bij de Letteren en bij zijne Ieerlingen door zijn 
onderwijs bijzonder verdicnfl:elijk heeft gemaakc. Nuar Amjterdam 
gekomen, om aan de Doorluchtige School en aan het SeminariuUl 
voor de Remonftrancen zich verder op de Lccceren en Godge. 
leerdheid toe te leggen, hoorde hij aldaar VAN SWINDEN, WY f

TENBACH en den Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan bet Se.rni~ 
nadum cler Remonflramen, VAN DER MEERSCH. ZOO oefende hij 
zich en Icide hij de grondOagen tot dar onvei'moeid beoerencn dcr 
gefc hiedenis, tot die lief~le voor de Lecteren en ook tot die VOOl'

.treffdijkheid zijner Godgeleerde kennis, welke hij later in zijnco 
levensloop zoo uicmllntend heefc aan den dag geleg.d. Nadar hi), 
eerst te Dokkum en later ce Utrecht, als Dienaar des GoddelijkcIl 
Woords was werhaam geweest, werd hij naar dmfurdam beroepen , 
om aldaar die zelfde bediening te vervullen) in welke hij tot den 

eind-
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eindpanl zijns levens toe niet opgehonden heefc den wa1'l11!1cn ijver 

en de meeste vlijt ce betoonen. Ged~rel1de zijn .ver~lijf te u.trec1~& 
ba.d hij reeds de dric eerete Deelen zl]ncr Romem[crle Gefchtedents 
het Heht cioen zien, welke wen ter tijd zoo algemeen de aandacht der 

Geleerden ill ons VaderIand tot zich trok. Voortreffelijk voorze. 
ker is, hergeen in de be1angrijke Inleiding van dat Werk over de 

wijze van fchrijven en behandelen del' ~ef'chi~denis .. wordc gczegd •• 

H
'" k d al de pl'uctifche en wIJsgeertge wl]ze van behan IJ eur e voor < • 

l ' g der Gefcbiedenis goed, en prees die ten hoog!1en aan. Tocn 
111 1 .. b 

h .. in Amrterdam rrevestigd was, zette hij den arbeic aun zlJn e· 
IJ 'J' b • 

gonnen wel'k voan, en hield hij zich nag met d~. Ultgave van vel': 
fcheidene andere (refchriften bezig, waartoe WI] oak dat werk 
brengen, hetwelk l~ij te zamen met den beroemden Schilder:, JAKOB 

KUYPER, heefr l1itgegeven, getiteld: de mensch, zoo als htJ voar
k t op den bekenden aardbol. Hij wonde aldus op eene ge .. 

l~:rdge wijze Gefchiedenis en Wijsbegcerte te verbinde~, en trnch
tede tevens, door het overbrengen van eenige belang~lJkc werken 
uit andere tal en in onze moedertaal (zoo ais de Rels van Ana
charfis door BARTHELEMY), aan velen nuttig te zijn en de beM. 
oefening van Letteren en Ol1dheidkunde aidus te bevorderen. 
S ART was meer en meer ais voortreffelijk Geleerde bckend ge-

TU d h"" worden, en zoo zal het niemand verwonderen. at IJ cen was 

d' ' Geleerden aan wien Koning LODEWYK NAPOLEON" van Ie VIer , 
. 8 8 den last opdroe(T om hem een voodlel te doen ten lure 1 0 , b' 

over de oprigting van bet Koninklijk Infl:iruut. Zeker, zoo wei 
hij, als zijne drie overige mede_gecommitteerden. VAN s WINDEN, 

en DE BOSCH wonden zich gefchikc tot het vervullen 
VAN MARUM , 

d hun opgedragencaak. Van den beginne af was STUART' 
van e }'-1 
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lid van de DCl'de Clasfe; hij werd den 22ften Augustus 1808 
verlwzen tot vaste Secretaris derzelve, welke betrekkil1g hij tot. 

zijnen do ad we met den meesten ijver en naauwgezetheid vervuld 
heefc, gelljk zulks de handelingen del' Clasfe en hare uirgegeven 
Gedenkfchrifren gctlligen, in welke laatstgenoemde ook twee op

fteUcn van de hand van STUART te vinden zijn, het eene over he' 

noodlot if't de fchrifte1Z der Ouden, het andere over de Socrati(che 

ftherts, Na de bevrijding van ons Vadel'land van de overheer
felling del' Franfchen, werd STUART door Zijne Majefieit den Koning 
tOt Gefchiedfchrijver des Rijks benoernd, 0111 de Gefchiedenis vall 

ons Vaderland te bock te Hellen, en ook deszelfs regenwoordige 
gefie1dheid door het uitgeven van Jaarboeken te b~fchrijven. Zoo 
leefde STUART, door geleerdhcid beroemd, door godsvrucht nit

ftekend, bij aUe weldenkenden in aanzien, en bij de zijnen harcelijk 
bemind. 

'V~il1ige dagen ua den dood van STUART werd der Clasfe het 
overliJden bedgt van EVEn WYN WASSENBERGH, Hoogleeraar in de 

\ 

GrieHche taal en Oudheidkunde ,eerst aan de voormalige Hooge 
School van Pries/and, later aan het Athenaeum te Francker; heb .. 
beude hij eenige jaren voor zijn' dood, om zijnen hoogen ouderdom 'II 

het gewenscht Erneritaat verkregen. De beginfelen del' Oude Lec ... 
teren lecrde hij onder de leiding van HENRICUS JOANNES ARNT

ZENIUS, toenmaals Rector der Latijnfche Scholen te Leeu'Warden. 

Te Francker de lesfell bijwonende van, SCHRADER en VALCKENAAR, 

zettede hij zijne lecceroefeningen in de Gefchiedenis en de Oude 
Letteren ijverig voort; rerwijl hij later daarbij ook nog het on
derrigt van RUHNKENIUS moge voegen, nadae hij , VALCK&NAAR. 

gevolgd zijnde, die Fr aneker met LeMen' verwisfelde, zelfaan de 
Leid-




