
Geduremle het jongst verloopen tweejarig tijdvak had de Klasse 

111echts het verlies van cen harer Leden te betreurcn; maar dat 

cene Lid was Mr. B. H. LULOFS, eell naam, die op den Vader

landschen zangberg met eere genoemd, ol1uitwischhaar in llet 

geheugen gegrift hlijft van een aantal kweekelingen, die hij 

vormde, eu van allen, die de Nederd~itsche taai en Letteren 

hoogschatten en heminnen. Voor eene Vergadering als deze acht 

ill. het overhodig op de rij zijner schriften te wijzell, of cene 

pleitrede te houdon tel' handhaving del' vercliel1sten, die hij zich 

omtrent ome taal en hare heocfening, het hespiegc1end gedeelte 

del' welsprekendhcid, of hare uitwenc1ige vool'clragt venvorven 

had. Genoeg zij het hier, te herinneren, dat LULQFS hij zijue 

uitgehreide en veelomvattende kennis, hij 7.ijnen dichterlijken aan

leg nog de gelukkigstc gaven vall de Natuul' Oll~yallgcll lweI, waar

door hij in staat was de lessen over Diclllkullst en VVclsprckend 

heid, dip hij aall zijlle lcerlingen gaf, met cigelle voordragt 

or te luisteren ell aanschouwclijk te maken. V den uwer zuBell 
zich nog den hegaafden Redeuaal' en Dichter kmmen vcrtegcll

woordigen, zoo als hij, in de Zilting v-an 1837, ll\ doze zclfd(~ 

zaal YONDEL schetsle, als dell van rebt, 

vrijheid, cn yerliclltillg; hoe lOen ill d(~ 

rijmlooze Jamben, welke hij vom' zijn Dichtstuk gekozeu h~d, 
at de :langcrigheid cn weHuidenheid, al de kracht en dCll rijk

dom ouzel' :lHoedertaal heerltik heeft doen uitkomell, en aan het 

slot van zijn gedicht voor Zijll vriend en aauverwant, den Hoog

eerwaanligen llHOES, thallS l'ustenct lid del' Klasse, een welver

dienden lauwer vlocht. In Auguslus 1820 tot Correspondent, 

en in F ehruarij 1832 tot Ijd del' KJasse benoemd, hleef LULOFS, 

ook als Meclc!id des Instituuts, ijverig werk7.aam. Met eenc 

half stervende hand, bragt hij voor de Klasse l10g zij ne denk

bee1den op hct papier omtrent eene Verhal1deling, waarin cell 

ander lid del' Klasse lllLDElUHJK en JACOB GnlMnI, en heicler 

verdiensten omtrelli de taal, met clkanJer vcrgdcken hacL 

De <lvond. lev()Hs ,vas door velerJei rarnpen, door yeel 

wat hem hitter ell smartelijk yjel, heneveld. Hij sticrf op den 

20,:,'n Jnnij des yorigen jam's, III dell jeugdigcll ('II wakkerell 
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DE VRIES heeft hij cell' waardigen opvolger gevonden, die ook, 

bij het openlijk aanvaarden van zijn Hoogleeraars--arnht, aan 

de uitstekendc verdiensten vall zijnen voorganger op hot gebied 

del' taalkimdc en welsprekendheid cene waal'dige hulde heeft 

toegehragt. 

Gedurend.e dat zelfde tijdperk zijn dria Correspol1dentcn aan 

de Klasse door den d.ood ontvaUen: als w. H. J. Baron VAN WEST

REENEN VAN TIELLANDT, sedert het jaa1' 1808 (het.zclfd.e jaar, waarin 

zijne Verhandeljng over de Boekdrukkunst in het licht was ve1'

schenen) Correspondent del' Klasse, en de oudste van alle nog 

level1de Correspolldenten des Instituuts, loen eene langzaam sloo

peude ziekte hem op den 22'(1 Novemher des jaars 1848 ten 

grave slcepte. Wie in den strijd tusscbcn Haarlem en de slad 
van geen vreemdeling is, weet genoegzaam hoe de 

naam van WESTREENEN met de geschiedenis Vall dien strijd geheol 

is zaarngevlochtel1. Z\jn gdukkig en ijzcrvast geheugen had hem 

eene schier vOOJ:beeldelooze hocken-keuuis doen -\ ergaderen, die 

aileen gecvel1aard werd door de kosthare hoelwerzameling, welke 

hU aehter liet, en die (gelukldg '1'001' Nederland hewaard!) reeds 

genoeg is, om zijnen naam, met <lien van MEEHMAN verhonden, 

tot de latere nakomeIingschap te eloen ovel'gaau. 

Op denzelfd_en , dien a1s den van WES'I'REENEN 

hehbeu aangegeven, overleed ook de G-. J. MEIJEI, tc 

Gl'OlIitlgclt, in het jaar 1828 tot Correspondent del' K!asse be

Doemd, die in zijne jeugd de aanmoedigende en he-

scherming van .JERONIMO DE BOSCH, HELMERS, RUIN, en andere 

Vaderlandsche Dichters en Geleerdcn 

als Hoogleeraar van 

18.30, naar de 

gedurende verhlijf in toel1-

malige Koningrijk del' , aan hot hoofd van vele 

nuttige Inrigtingcu slond, en z1ch znlk een voorsl::mder 

en behartiger van het Ondorwijs in de N(~derduitsche taal en 

Letterkuudc llewczcll !tceft, dat dcod oak daar, hij d.e weer

aangewakkordc of nieuw ontwaakto yoor de gemeen

schappe!ijke moedertllal ell de Nederduitsche Leltcrkul1de, door 




