S~hool,

weJken hij." mar de wet op bet hoogeronderwijs >in hee.
vqJgende jaar, als rusrelld HoogJeer:iar behield. Konden 's mans;
eigepe .fchriftcn eene boekerij 'vah' vroegere eeuwen, fchierveilvuld;
h~bben, de groote Dibliotheek, waarinhijnu.arbeidde,mec.rchier aJ ~
wnr daarin fink, mog~ ook wegqns hem gezegd worden. hem in bee
(hpofd te~ijn gevaren, gelijk VONDEL. eens. van- G. VOSS IUS zong, ~;'.
Belde·r ,veel belovend was .de morgen, beet en drukkend de. middag,
hecrlijk enverkwikkend de avondVanTYDEMAN'S leven. Door ge,".
mR~geIijkegodsvruchtgeJdp,< op;a)1e;zijue'wegen, -., als gelukl{ig
~~,d,~:l:bevvon)dercl;e~ den):o~l1n;~wde4gden zijner zonen, .,....' als
J,i~~~aaf echtgenoo.t bijg~rt~ap;lil1.• d,~n;. jongften nood, omOiep de
vi;r~~'t~chtig jari~e;.grijs)aar~h ge~fg~nd. voorqe eeuwigheid.
.. 9~Negen
dagen na .. TY;DEWJ,AN flJerf PAULUS VAN HISMERT,in
'0
n{;g~l1 WI zestlg jarigenJJUd~l\d9P1,. ;~jji1v:;ts,door Koning LODE.WYK,
4~ltfHchte~: yan he~ Inflit~ut,als, ~Ad penoemd, doch VOO'J.! de
t~~e~e.~las(e, :w~Jke .hij;i:eIf,pec ,?lgemeen veri of daartoe gaame
g~l)tui~~ncle? ver:wisfeld~ me,tdep~l'de. Daartoe had hem zljne
o~gem~en~ Letcer~undete'ri1,qlJd n~et. min, dan zijne handhaving
d~rhjtirche wi)isbegeerte,.:wann~er dezelve niet hnger balling
bleef bij de bevestigingen uitbreiding van die gefHcht door
Neerlands Koning, daarna i. een .4ub,beld regt gegeven.- . Tot
i tl den jare 1819, al\1o\'e~s.lJijzic1;t me,t del' woon nnar 's G.rayenhag~ ht'ldbegeven, W~~';i VAN !l~l;\1~I~ Teen zeer werkzaam
Lid ,wien het oordeel ov~r.?al{en.· van Oosterfche Letterkundc t
Griekfche Wijsbegeerte en fraaije Letteren in hee aIgemeen even
yolk omen voegde ~ alsda~. O'Jl~r ,de inteiding tot eene atgemeen~
ta~Z~.et~n/clJClp van KINKERzijn,en bpezemvriend. Befc.:heidenen
welge~wn~: w~rep ..fiee4s~ijl1,e o,!rcleelen, welke de J{la$fe .dik'"
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wl.lls: :;ipri~p; .......... 'Hij ;zelf hood. haareensde' vrucht aan van zijne
be9;~f:ening .dec9osterfche taal· en dichtkunde ,die welzeer fchoon

e!hg.~UJ.!ig;

:wt;:r d g~kelll:d, doc:heenige verandering bij de voor..

dr;!\gt.>Jch~E!fi

te. vprde,req, enflec;h~s hetontdoen, vereischte van
eepig; oV~rtollig Ioqf ,om .inde, gedenkfchrifcen der 1(las[e te prij~
ken~/';Maar hiertoe had VAN REMER T geenen Just, te zeer gewoon'
. Z,ij,n~ 'eigen gang te gaan, ell da~u'in nog altijd gelukkiger gefiaagd
eq~,op~n.lijk toegejuicbc.
('tH~t ·;g;qwag en < vundien'eigen,gang en openJijke toejlliching heriqtlert·,Qns:zljn.g~!1sch LC'tterkunc1'ig leven. In 1756 te AmUerdam
geho(en ,ving \hij .,bij bet Atl1edhllri'alclriiir .zijne leheroefeningeri'
nan;, ..we.Ike hijteLeijden h~i1 ;ct:e Utrecht vervblgde, rer verkrijglngiVnqden ran~ vnnLeenl.nr iilde Hervormde Kerk. Het dorp
13~at,l~~ ;mabij·Vrrecht, was vierjaren' lang zijne eerfee ftanclplaats;
l')ij '''Je~Hee ·hetzclve voor Wljk bij Duurftede. Aldaar vet'dacht
1l1el}~ijrlegodgdeerde begrippen van menige nfwijking der aangenbmene: :~eer, en verkoos hiJ Hever den kerI<dienst te verhlten, dan
z,\chl1hn'hetonderzoek en bOrdeeI over zijne gevoelens re onderw.~rpe.n •. l-lij maakte van deze1vel1 eduer geen geheim, maar legde
ZCQRen aan zijnen Lee,rl1lee.srer Q.,BONNET te Utrecht, met wien hij
~ti.e bdeve.h wisfeldeoy,er de rede en haar gezag in den Gods.
dilnst., it1'I~84 llitgegcven. De twee ;eerfte brieven werden door
den, HOOgleeraar beal1twoord, en, indienhet algemeen gevoelen
~l verfchiHen moge over den zegevierenden afloop van dien ftrijd ~
~epflel11migwas voorzeker het hoog gcvoelen wegens VAN HEMERT'S
i:;)e,kwaamheden. Bij had zichte Rotterdam nedergezet, en liet
zi~h . fomtijds tot ftichring hooren bij de Collegianten of n.iJn~..
bntget'i';~roeders, gelijk ziJ genoemdwerden. De burgertV'.'isten ,o:ok
'" '" '" '" "',..
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iilditar zeer;geweidigblakeMe', dtoftgen l1em"iijris, ond!\nk~,ttB~e'~rl'eq
partij , welke' hijechter meet trotnvhaftlg volgcie, Wahrieer hare,lidof"
den in 1787'deWijk, naar'Bftiif~1 'mtmerr, cldt!, hij ham' WeI, ijvei'l~.hid
gedieiicl. 'Hi} kecrd6: danddR, rpbedig erl'gimscH 6Hgeninderd : We ...
en k06s, in 't7.9blizijb vetblijffh iitjne:'gel:H:H:lhendd. De)B'ioe:"
detfchap del.' RelTlbriiltariterl, drOeghem iti dit jaat h~t Hdogleer...
Mifc'hapop tnde LetterenenWijsbegeerte aan 'hare l~weekfchooi;
reden de beroeping van WYTTENBA~H. aan het ,Athenaeum,vrlh
A:frthel·d~tildllvervula.I1iyaahvafirdde deii'5den NovemBeriI7190
Qe'z'~:ti<:p6St mer; eel1er 6rade IJVe1',hetwijS be/eM .panChi'ist'uf,:~fle
'Il1Jl6stden en EuangeliSten~~h,htmneretlef1en,en,fchfiften'le'lttz~~k
ken, zoo yeetzulks kon ~naar 'de Mtbaa'rheid en lut begrip' tier
meni rrte. tIn" denie'l ven pbsthield'hij,
den !l~;Hl:en JUfliJ
j 79!f.,
, ·.B
.. "
.,
eerie 'Lijkrede ih de Latiji11alie 'taal op'derl Hoogleeraar firi~e
gaclgeleerdheid en .,kerk?1ijke:gefcniedenis aan .,dezelfde;'l\hv~ek ...
[elinor: AB': An. Y N'N'; bER. MEERsclf: 'aoch hiaar; 'korteh ;ilJd Be...:
needde iAN HEMER1:diel1';posq'eri deect: z111b;met men ;h88gll'etf
lOf zijneii 06sterfche ,zooiwef als Gl'iekfch'e 'eU Lntijhfchi:f,lesfen
z,iJt1er wijsgeetige leidingvan het! verll:ahd deq hem zOClhafte"
!ijk beriiinnendeals hoogucntende,' leerlingen. Volll:rekteafk'eer
vahalle fiaatkuhdige 'woelihg rlieil min ;daflnicuwe nuweliJksB'e.
ir~kking ,bewoog hern Amfierdam' lhet'detwoon y'odr: 's:~e~et1~
Berg te verlaten, na I zlclf' he,tmeesl: vereerend '6nt~ag ,uit d~
dienst der Remonfhantfche Kweekfchodl, bij' de geheele Broederfduip tehebbel1 verworvefi.Gedu'teride diert; maar a1 tekofreif,
Elhmst; had de glans vail drie gouden priJzenBij TE~L£R's:God..,
ge,leerd ~Genoot'fchap,; ddor.he~, ni,et 'de fueest'alg~meen~ toejiii ..
e'htt'lgbebaala, een' nieu~en:l~~~t~r verfpreid' overiden/le;erff~d;
. ,
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:dPflmW:y,1,lllr~N~t\,(i;H,h~tJ~atsf ,g9m~i WET~TEI~ en CLER,ICUS voor"
ll1ft\l~HilJleJ P\nlJ:~r~elijken l-'Qem; \l,~tfierq. Jo 179 I had hij de Grond'SffJ,hrl~r ;R.rotiffg1jf81j.~ ;net,.;regt ,efJae 'Jle1'pligting tot eigen oorf
1i~~h.~fj4e.ni,a(J4fd~8f!st , ,yastfletlefJde, verklaard en betoogd;jij" J)Z9~ de yraag: h~eft Ch1'istus in 7.ijne prediking, hebben de
/J{l tl1lg.e/{slen en /lPos t ele,n Itl h.unne fchriften zich fl;mtijds naa1'
fil!:JM;8..tA,he e1'{c hentitJ. ,,0Iksb~grippe1~gefchikt.'2 zoo ja; in Welke ge~~l{q.fh,' e:n".in lJ:Qe .ye1'rer :en hoe zeer kan dif denkbeeld, 'Wet
\!?qg~(}p.~nrt; .di(fIJ/f1j Je1', lJl'(:rktqring . 4e1' Schriften 'Van het Nieu'We
l!fJ1'~~fjd !~\,zegevi~r~nd ,pellJmyo()rcl; '--:- in J79$ werdziirl antwoord
R~~F;,Q911d; 9pqe, vrflag; .M/lt ergQe~e gront/en, om Code harts tog..
t!;fZ \(()l,t!al1dq~ningel1 J toe t.e fchrijven ?zoo ja; is .het dan mo •
. g~lijk; 'rift i,'WerkitJ.gdier hfJrtstogten (of aandoeningen) in d'er
r,qt;gf(;;;\~~ l'fer:/fla,ren;, !d~t dez,e 'Werking .gem invloed hebbe op
Qg.f/sf,'iJel:'tlk~CJtifltae;~d~ "'7:':'. Voegde ,de beantwoording dercerstgeJl1}~J;.deprJjiwr~;tg!;2(00 ;geheelden man, die zelf het regt van eigen
9!l~e,~~g~k ~11i I'rQteilant, zop b()fc heiden als onberispelijk, had
ge,9rJf!~H:~ie dertweede J~wam ·niee minder met de fiof zijner in,.
w~jding~r~9~ ~1~ ;H;~ogleerqar overeen;! en de, volfirekt ontkenP§J,ld~hrQearuwPQrdipgder J!lp,cs,evermelde moge de yoorIooper
4.~et~t:1;! VJ1J~ ~ijt;legeheele o.yerga\le aan de krifi{che wijsbegeerte.,
~~~rv~Jl hij ,,\\1 eIdra uie 's Heerenberg na het verlies zijner tweede
g~de .!~~ A;l)Jfi.erdam wedergekeerd ,de 'ecrfce aankondiger, ver~reid,el!~vopraqnr1er en hl,lndhaver id Nederland magt genQem~
JYQrli1 e.p.,' H,eW zelvell ging dat licht met toenemendehelderheid
:HBIPl]del" zijpe uicgav!,! Fle.rbeginfelen ran dekritifche 'Wijsbegeerte;
~!.k~?!:~jgen~,nitu"Y!e yorder~ngop (Hen weg <,lcelde hij van deQ
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rilis, nan 'ceQ befchaufd· gehooT mede ,hetwelkden6tiweder1i:na'rfir
baar welfpi(2kenclen man afs vande lippen hing; zoodatonze: JE':ndNIMdDE no~cH eent11a~l'vaIlhem zeide': ~,PAULUSVAN HEMERT
zou;' als . een andere' j)ETRUSDE llERT<)MrB'r/ geheeIEur0pa~'ter1
kruistogt hehben ,kuhnen bewegel1; "ja zelf opwekking geV6elde ~
om, hoe. wars .anders van aile wijsgeerige fpicsvindigheden, het
pntktisch deeider Kantfche wijsbegeerte in; heerlijke Latijnfche

verzente hezingen •. o:- In 1799 \V.erd zijnmagazijn'J'an kf'ttlfche
tvij$bege~rte geopend, niet .flechJs .qn.hewaarplaatsvan; hetgee~
v(?tQr menigen fpreker uit diezelfde ITIaatfchappij ·enelders·aal1·de
ord,e'v\!u d.en tijd. dool' ,hem wa~g.ebragt ,maar voeral .ook ten
\V;~penhuis, waaruic de. fcherpfce en; juist gerigte pijlen vlogen teo.
'g~nelke.n . onbedachten a~npHttdetvan het nie.uwe f[eIfel , en,
l?9nder eenig aanzien van perfoon1!;qe.rgl,:len duen vool:' Waarneid
hi~ld,' ~let ill1~rlei wapel1t~ig, oak ,weI van fchimp en fpae, ,weI
e;~p,s11lil1 waardiglijk en min 19'ef~heiden; werd verdedigd ....... Ge...
fij~ SO~RA',l'ES werd gezegd, dq;~vHsbegeertevan den Heinel te
l~~!bben afgeleid, om haal' in de woningen en werkpIaacfen def
eenvolldigfre menfchen over tcbrengen, zoo zou de Lektuur bij
het ()ntbijt en de theetafel het kritisch magazijn hebberi moeten
v~rvangen ,als welke lektuul.' den dageUjlifchen . mensch nuge ..
l11 yenzaam zou maken met de . ideetf enbegrippen, welke zich
gl,:loefende denkers meermalen qnhere.ikbaar' haddenhooren noe~
men. Bet groote flot del' ijverige bemoeijingvan VAN 'HEMERT
vqor de kritifche wijsbegeerte, was zijnopclibare frrijd met WY'I''l'~:NBACH, gevoerd in de Latijnfche raaI, van de eene en arldere
zn~eop eene wijze, \Velke den.' Le.tterktmdigen in' 'vele opzigten
hoogst 1,ee1'Z~al,}J" ·pWly·in. andeli~ bitte.r fmarcelijk vi~l, enihzbn ..
der-

derheid de Klasfegriefde',. clie :beide tii~innerl

in' derzel vel'

ware.
ti~\nlr·.zeer tm.de:tfch'eidene, gto(.>theid als hare' Leden vereerde. Na dien fl:rijd van 1809 tot 18i5 gevoerd, openele zich aab' VAN
I.fgMERTeCn geheel nieuwveld,· vool' 'zijne bOi'fptonkelijke goedhal·tigheid ;dnbegl'cnsde"!nenschlievendheid en ruime barmhartig':
heidvolmaakt gefchikt,ill ;de Mant[chappij van Welqadighcid,
wuarbijhijden; ;werkZat11en Pdst 'Van Secretaris gaarne op zich
uamen getrouw vol voerdo; lIiel'nu f'ustte zijn geese, terwijI zijll
IHltCWcl'kte; ,hecechtpralttifchevetvingl111 al het fpecuJat/.ve;
duurin liepen'zijne Iaatfce leve'nsjtitenflil en gehikkig afc; weI niee
~reemd; veel min 'afkeerig\'Vah lettcl~b en wijsoegeerte, tunal' 'gematigd,.bij .alle nieuwigefdhilT) m\(de letterkllhdige wel'cld getdzen, en£1echts ten diehCfe geteed,'waar hij door bdangrijke briefwisfeling dien meebde te 'hinnen bewijzen. - Schoon' als rustend
Lid derKlasfe or" zijti vertoek federt 1819 aangemerkt iszijn
jOl1g!te briefvabuel1J Sde'rlNOverriber 1 S24nog eeb bewijs vah'
..
~ijne:hartelijkedeelnelnitig in'hal'e eel', terwijl deze breede ver·melding van 'smans naatifetr'i toeril de wedel'keerige hulde zijnc.r
/
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TxtEMAN':t>OTHIAS \vt'~UtDA bij de fiichting van het Infl:i-

"wanneer QoitvriesldWd cdt: het Koningrij k van Holland
behoorde,. tot' Lid.benoe'fnd, en, bij de her!telling. en uitbrei(lhlg van.hetzel\lc in het Kohil1grijk van Nederland, door Konfnk ..
Ujk gezagbevestigd, werd op den 7den Maan van dit jaar aan de
Klasfedoorden dood bntnomen in tachtigjarigen ouderdom. Zij'
neGefchiedenis der Oude FfieJche 'Wet, in het Tweede Deel de.
~~r O~.denkfchriftengeplaatst, houde zijnen naam in vereerend
~n~~mken plj.het Infiituur ~gelijk dezelve ial'gemeeriberoemdi$
.. 11< * '* '" * 3 '
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