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In Memoriam Th. M. Roest

T e midden der inhuldigingsvreugde kwam
de droeve mare tot ons dat onze beminde en
hooggeachte Voorzitter, de heer T H E O D O R U S
M A R T N U S R O E S T , (geboren 14 April 1832, te
Dongen), was overleden, en zeker heeft
't velen onzer diep getroffen dit treurige
bericht te vinden tusschen de jubelende inhuldigingsverslagen, die de nieuwsbladen ons
iederen dag opdischten.
Uit de mededeeling, die de ExecuteurTestamentair namens de nagelaten betrekkingen verspreidde, ontleenen wij dat de
heer R O E S T op den 2
September plotseling,
tengevolge van eene hartkwaal, te BadenBaden is overleden en den 8
daaraanvolvolgend te Voorschoten begraven.
d e n

s t e n

Vijand van openbaar vertoon, heeft de
geachte Voorzitter herhaaldelijk verzocht
geen levensbericht van hem uit te geven.
Wij moeten dien wensch opvolgen, alhoewel

't ons zeer leed doet niet van onzen gewaar- *
deerden vriend te mogen getuigen.
Het zal echter velen aangenaam zijn nog
eens het bekende handschrift van den beminden doode te zien, reden waarom wij in
facsimile een stukje laten volgen van een
brief, gericht aan den tweeden ondergeteekende en gedagteekend: Leiden i o j u l i 1897.
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Wij missen in hem den hartelijken vriend,
den steeds ijverigen medewerker en den
kundigen voorganger op de talrijke paden
van munt- en penningkunde
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