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heeft hij cell' waardigen opvolger gevonden, die ook,
bij het openlijk aanvaarden van zijn Hooglceraars--arnht, aan
de uitstekendc verdiensten van zijnen voorganger op hot gebied
del' taalkill1de ell welsprekendhcid cene waardige hnlde heoft
tocgehragt.
Gedurond.e dat zelfde tijd.perk zijn drie Correspol1dentcn aan
de Klasse door den d.ood ontvaUen: als w. H. J. Baron VAN WESTREENEN VAN TIELLANDT, sedert het jaar 1808 (het.zelfd.e jaar, waarin
zijno Verhandeljng over de Bockdrukkunst in het licht was verschenen) Correspondent del' Klasse, en de (Judste van alle nog
level1de Correspolldenton des Instituuts, locn oene langzaam sloopende ziekte hom op den 22'((1 Novemher des jaars 1848 ton
grave sJcepte. Wie in den strijd tusscbcn Haarlem on do slad
van
goon vroemdeling is, weet genoegzaam hoe de
~aam van WESTREENEN met de geschiedenis van dien strijd gehod
IS zaarngevlochten.
Z\jn ge1ukkig en ijzenast geheugen had hem
eene schier vOOJ:beeldelooze hockcn-koul1is docn -\ crgaderen, die
alleon gccvel1aard werd door de kosthare hoelwerzameling, welke
h~j achter liet, en die (gelukldg VOO1' Nederland hewaard!) reeds
genoeg is, om zijnen naam, mot <lien van MEEJ\MAN verhoncten,
tot de Iatere nakomeIingschap te eloen OVel'gaall.
Op denzelfden
, dien
als den
van WES'I'REENEN
hebben aangegeven, overleed ook de
G-. J. MEIJEI, tc
Gl'ollitlgclt, in het jaar 1828 tot Correspondent del' Klasse be110emd, die in zijne jeugd de aanmoedigende
en he-scherming van .JERONIMO DE BOSCH, HELMERS, RUIN, en andere
Vaderlandsche Dichters en Geleordcn
als Hoogleeraar
daar,
18.30, naar de
godurend.e
verhlijf in de
malige Koningrijk del'
, aan hot hoofCl van vele
nuttige Inrigtingcu slond, on zich zulk een
voorslander
en beha1'tiger van het Ondorwijs in de N(~derduitsche taal en
Letterkuudc llewezcll lweft, dat
dcod (Jok daa1', hij de weeraangewakkerde of niouw ontwaaktc
Yoor de gemoenschappe!ijke moedertllal ell de Nederduitsche Leltcrkul1de, door
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veJen met dankhal'e herinneril1g en levendig smartgevoel zalvel'"
nomen zijn.
Eindelijk heeft de Klasse nog don dood to hetreuren van Mr.
H. O. FEITH, den 7.0011 van IIHlJNVIS FEI'I'H, en Archi varins del' stad
Gl'oningen, dien zij in het jaar ] 838 tot ha1'en Correspondent
honoemde; die, schoon de stralenkrans dos roems l1iet evenzeor
zijnen naam als dien zijl1s Vaders versiert, door een langdurig,
l1uttig en werkzaam leven zich niet do kroon eens Dichters, maar
de kroon van stille hurgorlijko deugdon gevlochten heeft, en op
den 2'7'lon Maart dezes jaars, hoog vereerd door zijne stadgenooten, ten grave daalde. Ook te dezer plaatse verdio11t hij eene
eervolle vel'melding wegens hetgeen hij voor de Vaderlandsche
Oudheidkundo en de Geschiedenis van hct Vadorlandsche Regt
verrigt en gcschreven heeft.
Maar gelijk wij over dit gernis Iced dragon, zo~ mogen wij OIlS
oyer de goede en rijke aanwinst verhougen, welke do Tweede
Klasse in het jongst verloopeno tweejarige tijdvak gedaan heeft.
De benoeming van twee nieuwe Leden is met do Koninklijkfl
goodkenring bekrachtigd.
In het jaar 1848 werd de Heel' Mr. n, J. KOENEN tot Lid del'
Klasse gekozen, en welk een belangrijk aal1doel dit 011S goacht
medelid van het oersle t:ijc1stip zijner toetreding tot in Ollze laatst
gehouc1ene vergaderingen aan do werkzaamheden del' Klasse o.o-enomen heeft, dit zal unit het vorslag dier werkzaamheden hlijken. Hoe volijver,ig zijn strevel1 is, om, hij de beoefenil1g van
Geschiedenis, 'faal- en Lettorkunde, de eischen en hehoeften
011zer dagen te raadplegell, hiervan lovert de nieu\ye reeks van
Verhandelingen onzer Klasse, waarvan het Eel'ste Deel te dezer
dagon in het licht is verschonon, cen voor hem vereerend hewijs. In het vorige jaar gaf de Heel' Mr. H.W. TYDEMAN (diel}
wij in onze laatste Openhare Zitting nog met jeugdig .. uul'
het woord tot dezo Vergadering hoorden rigten, en zekerlijk
ook thans hier togemvoorc1ig :lOuden ZiCll, indien l1iet de rouw
over cen smal'telijk verlies hem aan zijne woning ])ond) z~jn vel'-

