
Het is dan ook hepaaldelijk nit hot aangev;'czem oogpUnL, d.at 
ik de Open hare Vergaderingen del' Tweedc Klasse gewichtig 
Boem. Dat zy ook nit andel'en hoofde helang verdienen, wnde 

Heht te hetoogen vallen; doeh dergelijk hotoog in den mond vall 

ha1'ell tijdelijken Voorzitter min gepast zijn. 
Het hehoort dan ook mindel' tot de taak cliens Vool'zitters, 

zoodanige of elke andere slof tot het voorwerp eener opzettelijke 
heschouwing te l1e1l1lcll: - hem is aUcen opgodragen, II tc 011-

derhoudclI over de verliezcn, in den afgcloopen tweejarigen tijd
kring door de Klassc gc1eden, en orer de wijze, waarop die z~jn 
herslc1d; en het is nm dezen plicht, datik my thands ga 
kwijten. . 

flan de Klasse mocht hot zeldzame voorrccht to heurt valIcll, 
sedert hare laatste Openbare geen hare!' gcwone Le·· 

den haar door dell dood ontnorncn went 1k hal'er . 
gewonc .Leden; - want op 24 Juny 184G ol1tvicl IW<lr m 

de leuerkundige waere!d zoo te hcroemde 

LliMS, die, sedert J 820 

,<eclvuldig zijll de verplichtillgen, 
den man to dauken had; en oak zc!fs nadat del' 

politieke geheurtellissen, niet rnecr geroepen we I'd om, als vroe

gel', een omniddelijk ded aan hare te nemen, 
hieef hy des nlot te min met wanne 

hecht en verznimde gcene Le geven, 
<t zij door de yan zijn geest, 't Z\i 
door het hewijzen van zoodauige dicnslell ais van zijn hulpvaar

d,igheid ell kunde gevergd Hoe hy in de mau
nelijke voorstandcr Lleef del' Nationale Tanl, taen zy gevaar liep 
van door het Franseh venlroIlgen te worden; hoe het herleven 
eener nieuwe en rijke Lcttcrkunde in Vlaandcren voornamelijk 

aan zijn voorbeeld en onvermoeidcn yver to dan1l:cn is; wat Ity 
iu 't kort aI::; als als Mensch IS, zal, 
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vertl'OUW ik, aan geen mijl1er Toehoorders gehed onbekend zijn : 
en ik mag my te eerder ontslagen rekenen van daarover in by., 
;/,onderheden nit te wei den , daar zulks volledig te vinclen is in 

de Ievensschets, van hem door zijnell vriend SNELLAER'l' gegeven, 

ml ten vorigen jare te Gent gedrukl.. 
De Klasse heeft, door hare hydragc tot het op te riehten ge,·, 

denkteeken tel' nageclachtenis des waardigen mans, een blijk ge

geven van de hooge aehting, waarin hy hy haal' stond. 
Op 17 January j.1. overleed, in 74jarigen onderdom, de Heel' 

1'\ VAN 'I'EU'l'EM, rustend Leeraar d.er Remonstrantsche Broeder
schap te Utrecht, wiens verdiensten als Letterkundige door vele 
geleerde Genootsehappen, tot wier Eerelid hy henoemd werd, 
en ook reeds voor dertig jaren door de Klasse werd erkend, 
toen ;/,y hem tot harcil Korrespondent helloemde. 

Wat de l1ieuwe ]j(xlen betreft, waarmede (Ie Klasse sedert 

haar laatstc Openbare ZiLting verrijtt vverd, reeds kort na die 

Ziuing ontilog de Koninldijke goedkeuring op de door haar 
gedane keuze van den Heel' TER HAAR. DaL de Klasse later 
in de gelegenheid wen} gcstcld am nogmaals een voordracht 
lot hcnoeming van cen llieuw Ud Wlll Z, 1\11. te doen, had zy 
te danken ;mn het wijs hesJuit van cell harer Leden, wien hot 
genoeg is tc llOemen om aan elk de overtuiging to gcven, d.at 

gcene <laden verricht, dan die door wijs overleg gekenmerkt 
worden. De Heel' nnOES namelijk gar te kenncu, gehruik te wil-, 

len makeu yall een hepaling van het AIgemeenReglement, waarhy 
aan I,eden van vergevorderdell onderdmu vergund wordt, met 

behond van aUe humIC voorrechten en ontheffing van alle ver

plichtingell, als Uustende Ledcn to worden aallgemerkt. Zonder 
in 'L minst te kunnen toegeven, dat de hooge leeftijd van den 
Heel' mWES op zich zelvell hem mill geschikt zoude maken am ais 
gewoon lid vool' de Klasse to hlijven wcrkzaam ziju, meenden 

zijne Medeleden oehter nict to mogea weigeren aan d.en door 
hem uitgedrukten wenseh geboor te geven, in de stelligc over

tuiging dat oak de rust, welke zy den tachtigjarigen grijzaal't 
zoo van harte , niet meer zoii zijn dall een andel'S ge

wel'kzaamheid vall het zoo sehrander brein. De door 


