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e~uwf~estder Groningfohe Hooge[chooZvanzijnezqcht voor;eene 
Akadetnie, die hem als eene .illUde moeder dienbaar' bleef., en· wier 
vergelding,door; vijf enJ'twin,tig;·jarigen·;%irbeid;; aanharen luister 
hem de lust ,iijl1es1evet1s '{"was,; Daarin I juichtehij openlijkop 
den~3fien·Nbvembercl;S.~3 met· eene'.Leei:tede ,die op,hec ver"" 
:tDek zijnergeHefde;Leer1ingerr:in,het diCht gegeven is. "- Of 
MUN'rINGHE naal' verdienfien heteereteek:en droeg van den Neder
landtchen Leeuw; of .hij zijne Yro~gebenoeming waardig·was als 
Lid der:Klasfevalahet I!1Meuuti'oihzij!1 verlres door 'de ganCche 
Protestantfche ,ketk met .regt .. wbl'dt;betreur!d;:;,:.;...:,is i bij'dcze: iherin
n:ering: aanal zijnen ;atbeid enclellze.lfs hooge waardeoverblykbuar: 
nlMi' wat waSlVlUNTINGHiE voorqide Klasfe, die in den .1'Ouwovcr 
zijnvel'fcheiden hartelijk;dee1.t ~;i's;de waag, waarop mengeen, 
iH11wbord fchuldig\magt ,hlijve:nr. rAfft:andl.;van' ~ woonplaats,en~ szeld. 
zarn€ vierdagen fbij aan houaen:den;i~; Le'tterarbeid, oolc'. gedu'renC±e 
de'J!1 ver: lofttJdidh':7J;Ibog~;\;f Seholen:;n1verg;ufrden)lech tlSc eenmaal 
'sl11ans~ itegenwoordigh{fiM,~:n; ;Ztllk~'Wer blj'deeertk :nlgemeene 
Vergadering.Ookmognda, ~lasfezich ;:nimmerverheugen olner 
eenige, baaraangebodene ,'t~rC!cht van zijncn geese; niaarnimmer 
duiddezijdithaten lVlT5WtlN'QHE ~tfnl,w,ade ,;iwiensvoor:creffelijk 
werk n.an de 'Ge[chied~~is:·.der;MeVlsl;li1:F:re:id:;llaal·lilenr BUbel~ ,boven 
~h be hal "e zooveel aITde'~et:jh;,g€1Iee~d:6t1~. n.r,Heidi,mei teen,· werkzaam 
Ho ogleeraarfchapt ett '€len' :zo:pgvultf~~'i;w~argenomen i l~er kleeraar
fchap~ fchierdengeheelen,tijid;/v~:vuldenvani zijn Uidmaa:efchap 
de so Infiimuts ; terwijl veelvruchc·,vantlten: arbeid~.aan het .alge,. 
i~1ieeh gefdionken,het;;echte.kenmerk,draeg:, alsLwtU'e zij VOOf' de 
IHasfe" der i 'Le'ttertm,', Gefchledell1s,: 'en; .,Wijsb'egeerte ·zelvevoon
"gebragt.':\Vel'fchoonen'd m<>gt: i dciKhH5fe.iZ;ich hiero'nmem .. be~ooneX1~; 
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nimmer fpa~rde; zij:den,mari:, ,zo()"dikwijls z.ij eene kommisfie be .. 
tioernd;e!oy:er!o.Oscellfche:;Letcerkufrde ;ew:lltijdivond zij MUNTINGHE 
gereed OlU Lhaa:r~:tQ:idienenrvat1czljnett)jl·aUid:.i7wi~ns welgegrondheid 
fl;eedS,te .aannemelijker. W::el'd: dooo deszelfs: uiterste befcheidenheid. 
Naallwelijks.,doQr:de,wet op het hoogeronderWijs, na zeventig juri
geil oude.rdpm,. vftn.:denAkaciemiedienst ol1tflagen 'j beloofde· hij de 
tQ0zenpi!1g.·der·: Verha.ndeling " Waarvan boveni is geWaagd; doeh 
biQhcn:,weihig tijds was Gle" dag ~en einde~ tot aan wiens nHcht de 

vodrtreffolijkeMuNTI~GHJt;waswerkzaam geweest. Bet eerl1e nUl: 

fchjer iijner iuitrpann~tlg.; in dell. .reboot:; der bldedverwanrfchap en 
:v1'i.etJdfchapte, Le.euwal'den;geno.feu, was dae van zijnen in gang 
irr diezaligerusi:, .waal"hemzijne;·werken volgen, om hem eene 
.kroon.tebereiclen" oneindig; >aHel1 JOfvanmentchen ovcrtreffende. 

7'iDl'ie3maand€m,hiter,~d6h llOit'en Julij :1824, trof hel: Vader
la.nd deilag, waarbij het.bijzondel' verlies cler K1as[e elders naan
:welijks:. werd opgemerkt,),doch:iwafll'overde rouw derzelvein den 
fc.ho.oti!cier'Algeme.ene l Vergadeting zich vrijelijk mogt uirfiorten. 
W·at JAN.:;MELCH::IOR;rmMI'ER deed voor Nederlands herl1elling, 
lYer,eqqwjgde'~e :g't[dhiedpe'nN~tiwijlenonzen H. BOSSCH A. Wie 
.:i{ij'.wis?ttietl :ot1.derl1JIJnirig; der: dwingelandij en tel' bewaring v:;!n 
~en edelfietti;moed.bij~.aeidiep€reiottclerdrukking, bij het beleid 
van;;wklet1.:algcrneenengeeit in dehernomene vrijheid, bij de over
:wi~ning'vani'~S'Viotf1:en h:uivering,voor Souverein gezag, en na het 
~plhrengel1\:vani'zijn werl\.~fie1de Vi'\.N DER PALM in het gelauwerd 
,pronkf1ukzijner welfprekendbekl met de krachtigfl:e, zuiverf1:e en 
ViQIma8iktfienrekkenv;oof., ~·Wac hij tot de jongl1e oogenblikken 
v'u:n! rz~i'l1 ver[theiMn bl¢ef vo.orhet.diel'baar Vaderland, als om
werperi.Nani . het,Nederlands'¢irWe t b.o.ek, als Lid del' Tweede b. 
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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 


