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mer 'van. de Algerneene Staten des Rijks, getuigt de gefchiedenis 
van. den dag, tot .op weI ken. dae Heht van Neerlands Koningrijk werd 
weggenomen; - .wegg,en.omen doocdenAlmagdgenen. Alwijzen, 
wiens hand .gen mond van.al1.e tegenfpr.aak verfl:omt. _ De J-loog
leeraar SIIWENB EEI{ vel'eerde weldra zijnen .ambtgenoot bij eene 
openba~e les in.ee~e Latijnrche~redevoering over Kemper als het 
best.'JJoorbeeld ter befthouwit1g .en 11ay.olging.'JJan edelaartige jon
g&l(ngen;.~ en PPg onlapgii~rdacqt hijden vriend van'zijne 
j~.ugd,jol1gelitJgsjarep 'enmanBeHj,l{',en, leeftijd, nn denroemzijner 
verdienH:eqmtre)J.( de. Neder)undJche Letterkunde, ook door 
eig~~e·gelUkkigebe9.efe9iQg,j4el'j N~derlandfche dichtkunst; hoe
;'~el: !'Je~rlal1ds gromfl:e redenaal'.all'e~ds ais Lofredenaar van KEM
I'ER met de gro.otlle.toeJuiehing"was. opgetreden. Hier fchiet 0118 

ni,eLs qver ,dan ~e! fpre.kr:,l1; v~n:sl\(ft\~s..betrekki?g tot het In{l;i. 
qlUt. 

Lid van de cerne .. benoernilflg del'.· K1.asfe woonde KEMPER hare 
, " <. "',' i,'·j.1 "', " 

Vergadering~n fteed.ii li.ij,,~oQ\~J.ang.hij in Amnerdam woonde, 
en deelde hij ijvnig il1~lle Jage1J" welke hem werden opge
dragen~ We1.gra van daar!).fwezig, 'bleef hij dienstvaardig, zoo 
dik wijis de Klasfe· zijn' raad of oordee1 inriep. De Klasfe zel ve 
onrzag 's maps vele enhooggewigtig.e bezighe.den, aan welken hij 
zelf ~ichmeerlJlalen onttr()k ~<,;()m c,ic t\lgemeene Vergaderingen 
vporal b~i. te w.onen. I-~et aUereie~st e.n allerlaatst, moge de Klasfe 
in hare Openbi:lre Vergadering .. yanl:~23 met baren KEMPER pra~ 
• : " '" '< • , 

lell, Wanneer hij de gedachte.nis,..: v!erde van zijnen Leermeesrer, 
vaderlij.ken vrielld .ennaauw, ver.bonde~ Al11btgenoor weleer, wiJ· 
le~onze1J H~ .. c~ Cl~AS.S~hQon:>rljn ler:kentelijk harcde fchim diens 
dierbaren~a?'ige~N:ldiggi)aan4en ra,nd. zljns grJfs, [choon bern 
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eene'}ofrede in . de Nederc1uitfthe taal ter bQrst was uitgevloeid 
iU'degehoorzaal . der 'tnaatfchappij F'elix i M&ritis; zijn levendig 
gevoel, vimda6kbaal'heid voor, enzijn helder inzigc van de ver~ 
dienfl:tmdiens voortreffelijken Leermeescers deden hem naal' de ge· 
legenheidwenfchen, om . deszelfs hooge . waarde al luider en 
bi.'eederte verkqndigen. Hijzocht die en vondhaar bij de K1asfe. 
rn die zitting werd de nagedachtenis van eRAS, als fl:ichter en 
bandhilvel~ ocr wijsgeerig. regtsgeleerde fchool voor altijd eenen 
ieder ing.edruk t, wien het gebel.m!n' moge, bij die uitH:orting del' 
gehcele zie! . van k.EMPER .OV(;1- ziJne Leenneestertegenwoordlg te 
zijn .. De Klas[e deze hlH'de willendevereeuwigen, bood de :if. 
zonderlijke uitgave der redevoering . ami ; 11aar aanbod werd om
helsd.; de redevoering echter \ naar het eerst on twerp uitgefpro
ken,vordet'de bij overfehrift de IaatHe hand tet toevoeging 
voor.al van bevestigende aanmerkingen; zij werder aan gelegd, 
maar volbragc haren arbeid niet; Het eerfl:e opl1:el en gedeeltelijk 
overfch1'ifc, aande heusch:heid yah Mevrouw zijne wcdllwe vcr
fd)uldigd, is heteenige, /hetwelk de KIas[e van haren onvel'gete
lijkcm .. KEMPER bezie ,en door haat tot een gedenknuk van eRAS 

ep KEMpER' beide isuitgegeven. 
" 8. MEINAiw 'ivdEMAN is, bij de allereerlle benoeming van 
Ledendoor de Klasfe, op den 6del1 ]nnij 1808 tot haal' Lid ver
kozen ,enheeft zich fl:eeds dienstvaardig betoond bij elken laSt, 
dien zij hem opdroeg. Van zijne zoo grondige aIs uitgebreidc 
geleerdl1eid heeft zij echtet· geene andere vruchten, dan die zijner 
r;lpportenenconcept .• prijsvragenmogen u:ekken, door's mans 
boogen ouderdom a1 fpoedig wederhouden in hal'en illinzamen 
drang<op eenigen eigen letterarbeid. • Bij zijne 'benocming had 
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TYDEMAN reeds 67 levensjaren v.er'Gerdlne( eenen,fcnar vahzol' 
grooten 'en zoo oriderrcheideh,geleerden arDeid" 'als ,meerdan eenen; 
gew,onen ennaal'f1:ig doorgebragtet1 leefdjd' eensechten Geleerden: 
vo~gzaam hadmogen vervullen.Veet daarvan,;,rhet zijnen uaambekend; 
ge,worden, lieefc deszelf:;, onf1:erfelijkheld verzekerd falles te tamer! 
genolucn 'heert .hern'" toteen Wonder val~arbeidzaamheidefr geleerd:. 
hejd.xeve'rts Van zijnen tijd ;gef1:eld; Te ZW<51 ir.1il741 geboren, ving hiJ 
te Deventerden loop ziJned)etceroefeningefLaan,dienhij te Utrecht 
in: J:7,Q!?' bekroond )zag 'merder ,Regeeh'Mcestcrfchap, no. de Vel''' 

dedjging", eener';disfertatie. ofter.heftevanen de fthtiften van,' d~n 
RegtSgeteeraen L.UtPIOS MA[{dELLu~~!allezins de eel' del' orider.:. 
fcheiding waardig, welkezi.j gCl1dbt~ Nllauwelijks met de prak
tijk van Advokaatbegonnet1~ weidTYPEMAN in 1763 tot Reccol' 
berbepel1 del' Latijnfc11e Scholett teit~eeu{,varden', welker} pOSt hij 
aal1vaal'dde meteene oratie oyer'de;noodige yereenigittg van' be;. 
fehaaJdneid in Letteren, ~n>zeilen. "",1\vee jarell daarna beklom 
bijdenHoogleeraarsf1:oel it<i Haitd~rWiJk meteene oratie over de 
noodzaaklijkheid, 'Pan de beoefeitingder gefchiedenisftn, -wetfPre
ken'dheid en ,Gdek/eke taat in NederZartd ter vorming van voor· 
trelfelijke burgers. - AlzoD rcheet! de jongman. die als voor de 
Regtsgeleelodheid gehee! gevormd' W:3S voorgekornen hi} zijne be
vordeting in de heide iegten,aTlezins aangelegden olltwik'keld 
voor de Letteren', om in hare [c116011e drevenen overrijke velden 
de' leidsman der Vaderlandfche jCQgd ce zijn. Doch flechts cell 
juar reikte hij· daartoe de hand. Zijne eigene fchool Tiep hem 
tOt de Regten terug. In 1766 werd hij Hoogleeraar in het Na
murregt te 0 trecht, en aanvnarde hij' dien leerf1:'oel met eene ora .. 
tie' over he~ regeten der grenzen vafJ de NatuurWke Regtsge:"; 

leerd. 
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leerd~eid~ .. E el1t:l Jl:qf, te . .diel1;'tijd~ behan,qeld, toen her den echt Wijs

gc~uigen i~mJl;aa~kuPcJigengee;$tk¢pn1Crkte .anp.net regelen del' gren
~$)~\. yan ,tJet .. "N;att:l.urJ:egt te~cJenken" 'Yelks .onbepaalde overbrenging 
911:,9,e, nie01.og f\~,nte; l.eggen "l 111a,a1' r,eedsIJe(1:Qande en geQrdende, 
lJ:laJttf~happij; e.enyoI,getJdtijdperk, van:.algemeepcQPlwcmteling en ver
wartj,ug .der J1:a~en ingeheel Europa, ~oo wei alS.van het vaderland , 
~l~eft tepg~yoIgegehad. Bij .. den aanv\lng der laatsc gedachte, wier 
gey;vehiig, btandptl11t " LJtre.cpc;z;e1( .geworden is, tnoest het TYDg. 

~A!)l ;lJl.etz,ijne qenJ~wUzeiatcJaar Jehee~ worden, en nUll hij gaar
t1e;den le.er.!tQel ,; der.Re;gts~eleerdhetd\te Hal'llerwijkals eene \vij k, .. 

p,la::\tsaan, ten~ijl" pc ltloogl~traar J. V4,LCKENAER, totzijn op
volger .. t.e U.t.t:ecl,lt"werd benocl11dLdoCh bij de {helle omwente
ling; yal1 1787:, keerde'rXJ)~MAN in den v.erl~ten leerf!:oelweder 

" ' , 
~LYQrenI)8ezelve~og d9~t VALCKJ<:NAER ,was beklommen; en beide 
4~ze::Jl1ann.et1votlden elk,and~r weder in het In[J;icuuc, alwaarvALc
IM"N;4~Rto,~.deQeJ,1Qe)Jling van TYDE,lYIAN gaarne had medegewerkt. 
~09 was deou.de partijfGl1ap reeds gelmot onder Hollands Ko
t)i,\1:I¥' .,den fiiclger, .. ~lie, geheel is uitg,eroeid door Neerlands Ko-

1}ipg,,.dep>h.eyfts;H!'lr ellPitbrei4el' .\,an dit gefdchc voor vVeten
f~hm:pq\1,' ;)J:,..~tter~n ~n I}tlnflen: ~ In den tusfc hemijcl van twin
t}gj ]arep l1ad,'T¥pE}VI4f'l'S !ot nag vee! verwisfeling g.ehad. In 
lit2R tQ\:Griffler, d'll; Statcn v:an o verijsfet benoemd, nam hij 
4;\~;~x.~n,41j~l,.p1Jdl;tg n:l,qe omwemelipg in 1795, en zette zich 
~e<JKnlpp~Pil;leder tot in, ~ 801, zjchiafgevende met het houden 
1'~n b~1~9\1;d~;ll~ J!'l:~fet,r yooJ; ... ~e Gercbied~nis en Regt$ge1eerdheid. 
~i\~~Qy!~~\,wel;~l)e~u, ;teJ".e~idel1 he~ Qpl1.1aken van de Boekep!ijst del' 
ggel)~PJ :Y:l,'i~.u:le JJooge.~cl1oo1 opgedragen. In 1814 fchonk bem 
Q,Si':iSqHiyer~l1!~nV:orsti i ~e.n} fang VaQ f-Joogle;cJ;aar dier Hooge 
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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 

\ ;t. '0 1 ~-' ,',' "" ,,' '''",,'' • ' , 

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 
itl den jare 1819, al\1o\'e~s.lJijzic1;t me,t del' woon nnar 's G.ra
yenhag~ 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'" 

wijls 

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;:rd 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;qwagen < vundien'eigen,gang en openJijke toejlliching her
iqtlert·,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 verkrij
glngiVnqden 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 aange
nbmene: :~eer, en verkoos hiJ Hever den kerI<dienst te verhlten, dan 
z,\chl1hn'hetonderzoek en bOrdeeI over zijne gevoelens re onder
w.~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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