27 ven. Maar aile zijne werken zijn schoone gedenkteekencn van
navolgenswaardige arheidzaamhcid, van veel omvattende kennis,
van een levendigen gcest, en van een gemoed, waarvan de 11agedachtenis dierhaar zal hlijven aan veJen, die het gekend hehhen.
Onder hare Geassocieerden heeft de Klasse het vedies te be ..
treurcn van drie beroemde namen, JOIlAN GOTTFRIED JAKOB HERMANN J JEAN ANTOINE LETRONNE en CHRISTIAN FRIEDRICH WILHELM
JACOBS.

den ouderdom van 76 jaren bcreikt hebhende, overlecd op den laaLsten dag des vorigen jaars. Het was
juist hel jaar, waarin hij eene halve ceuw Hoogleeraar te Lelpwas geweest, en in die 50 jaren is, door een aanlal loerlingon, die wedel' op hunne lecrlingen gewerkt hehhen - de namen van WINER en llRETSCHNElDER lmnnen hier genoemd worden -zijne w\jze van kritiek en intcrprctatic hij het hchandclen del'
Griekschc en IJalijnsche schrijvcrs, ook voor andere wetenschappen, van onhcrekenhal'en invloed gcweest. Van zijne Akademische
voordragt en lecrmelhodc worth
dat zij onovertrefhaar
waren, en op
doclde
GOE'l'JlE, vvanneel' h~i hem noemde
») den meesterlijken kenner, die heL oud.e weet nieuw te maken
»)eH hct afgestorvcne te hczielen."
Onder ODS is hij het meest
hekcnd als grondleggcr cener
thearie van de
Metr~jk ell door
hearheiding van vcrscheidell tragedii!n van
mmIPJDES. GOTTFRlED HERMANN stond'ten aanzien del' hcschouwing
vall de ware slrekking del' Philologie, even als o11ze VAN LIMBURG
JlROUWER, op een hepaald, eigenaal'dig standpul1t, maar op een
heel ander dan deze. Voor hem was de kennis van de talen ell
de litteraLuur del'
vaor hem vvas te leven te midden van de
heerlijke blocmen hal'cr poi:zV en wclsprckendheid om er .de verkwikkende en
geul'cn yan in te ademen, dat was
1100r hem hN doel d.er
GOTTFRIED IHllLMANN stond
niiCKH en OTTFl\mn MULLER; maar
in dat
over
daarin
hij met ouzen VAN UMllIlllG- IlnOUWllR ovcrocn, dat
hij in zijn leven toepilstc waL
m
yorkondigde:
)ea maxima est et non intcrilura bus, !lon utilem tantUl11 ct
»cloctum sed diam honum vimm
GOT'l'FRIED

HERMANN,

ge-

