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hart .vinden gecne voldoening meer; een akelig Jedig grijnst ons
tegen; zij, die ons door de mededeelingen hunner gewaarwordingen of
denkbeelden zoo beJangrijk, foms dierbaar waren, zijn ons ontrukt;
en, zoo dit al mogelijk wordt, het is en blijft voor ons een hoogst
pijnlUk gevoel, om ons aan het onher!1:e.Ibare van het gelcden verJies
langz·aam te leeren gewennen.
En toch, wanl1eer oordeel, redeen Godsdienst haar gezag heme..
men en het bruifchend gevoel weten te breidelen, wanneer de heerHjke verwachtingen, welkehet gevolg van hare onwederJegbare beJJuiten zijn, ons krachtigcll met overtuiging treift;'n, hoe geheel an ..
del's, en in welk een verfchiIlend li.cht, beoordeelen wij dan die zelfde
treurigegewaarwordingen, welke ons zoo fmartelijk vlelen!
Dit leven I,an, voor deoneindige v:atbaarheden van den menfchelij..
ken geest, niet meer zijn dan een doorgang ~ nlets meer wezen dan
een voorbereiden voor een hoog,eronderwijs. WeI hun, die onzen
kring verlieten! zIj zijn tot die hoogere inrigting overgegaan. Draaf..
held en deugd aIleen drukken den fl:empel van echtheid op aUe uit...
:O:,ekende verdienflen. . WeI hun, die wij betreuren !zij bleven tot aan
net einde, goed en edel! De nagedachtenis des regtva,ardigen, van
hen die veel goeds arbeidden en veel goeds achter lieten, blijft in
zegening. O! w'eJgelukzaJig zij, die wij niet meer onder de onzen
teHen kunnen! zij hebben ons veel, en onder dat vele hun treffend
v,oor,beeld, nagelaten; hun aandenkenzij gezegend 1
Uit dit laatfte, o.ns het meest waardige, gezigtspunt, wenschte ik
de nagedachtenis te huldigen van die waardige mannen, welkers verHes
wij in dit oogenblik zoo ern!1:ig hemuren. WeI mij, dat het melden
'bunner namen u reeds ats van zelve het door mij zoo even ge"
zegde op hun zal doen toepasfen, en daardoor het horte en onvol..
'ledige mijner her)nuel'illgen zal aanvullen en toteen geheel vormeo.
Van

Van hare Leden heeft de Eerfle Klasfe alleen eenige, maar: ook
hoogst fmartelijke, verliezen te betreuren. De ovedge Klasfen rnogen
zich in het behoud harer Leden verheug~n. De Vierde Klasfe vel'''
1001' cchtel' ook deszelfs rnedelid .T' CALLOlGNE, te Brugge, welk
afflerven, binnen weinig dagen voorgevallen, mij eel'st federt eenige
men werd medegedeeld. Dat verlies del' Eerfl:e Klasfe beflaat, in het
afgcJoopen Inflituutsdjaar, in de waardige Leden BANGlVL1., SENTELET,
en THYSSEN.
Onuitvoerlijk echtcr zoude voor den Spreker de hem opO'e1eO'de
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taak zijn, indien gij van hem vorderdet, dat hij de nagedachtenis dezet
verdienf1:elijke mannen, op eene allezins waardige en volledige wijze,
huldigde. Dien omvang van kennis, zulk eene juiste beoordeeling
val~ zoo vele en zulke uiteenloopende verdienf1:en, wie kan zulks
van eenen beool'deelaar ve1'wachten,? Wcinig dus, en bepaaJdelijk
datgene, wat hen in betrekking tot deze Koninklijke infl:clling bragt,
zij te dezer plaatfe en in dit oogen bUk genoegzaam.
De Eerfte Klasfe betreurt dus in den Heer OBBE SIKKES 'BANGMA
een verdienflelijk medelid, een voortreffe1Uk Wiskundige. Zij zelve
getuigt van hem: " dat hij zich nimmer ontt1'ok, wanneer zijn hulp
"werd ingeroepen. Spaarzaam in woorden, gierig op den tijd, van
" de zinnelijke ,-:oorwcrpen zijne aandacht aftrckkcnde, was hij ge" woon zich in de fl:udien del' W.iskunde te verdiepen." De Klasfe
verheugt zich voorts, de gcwrochtcn van zijne ongemeene l{ennis
meennalen ontvangen, en in hare werkcl1 door den druk algemeen
gemaakt te mogen hebbcn.
In den Heer J. F. SENTELET verloor dezelfde Klasfe, op den 0.7
November 1. 1., cen beminnaar der Wctcnfchappen, en cen voortreff'eltjk bcoefenaar del' NatLllUkul1,de. Aan de Hoogefchool te Leuven
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leerftarsmnht in die wetenfchap aan hem toevel'trouwd zijnde,
l'.e'fvutrle hi,; hetzclv'e met waard1gheid. In het jaar 1816 werd hij,
uit ed<entenis van zljne verdientlen, tot lid van het Koninklijk-Neder:tandlchre Infiituut henoemd; terwijl deze Klasfe, door de herhaalde
toe'zending 'zijncr vct11andelingen, vande verfcheidenheid zijncr kcnnis de aangellaamf!:e blijkel1 hecft ontvangen.
Dieper treffend echter was het vcrlies, hetwelk de Klasfe in den
aanvang van dit jaaronderging. De kundige, verciienil:elij'ke en zoo
illgemeen 'geachte HENRICUS FRANCISCUS THYSSEN, Med. Doet.en
Hoogleeraurbij de Genees- Heel- en Verloskundige Schoolalhier,
werdhaar ,den Sfien ]anuarij I. 1. door den dood ontrukt. In de
kracht zjjns levc11\s zijnde, en nognaauwelijks 42 juyen bereikt 11eb..
bende, was zijn verlie:; voor zjjne diepbedroefde ,ec'htgenoote, kinderen
en vrienden, voor wen,eallen hij zoo dierbaar was, niet aIleen hart ..
ver[cheurend, maar' 'Ook voor zijne lijdende natuurgenooten, voor de
weten[chappen, en alIe die nuttige inrigtingen, waaraan hij door zUne
talenten verbonclen was, is zijn afflervenaHertl'e'ffendst. 1\ls Arts,
volgensde eenpadgc getuigenis van deskundigen, met den geheelen
om yang zijner weten[chal1 hekel1d, heeft hij in eme l'legentienjarige praktijken in onderfchcidenebelangrijke betrekkingen getool1d, dat h<ij
'het vak, waaraan hij zich met geestdrift had gewijd, niet aIleen vuri~~
neminde, maar ook met een benist talent beoefende. Denuauwgezet..
heid inhet v'olbrengen zijner moeijeIijke pligten, het veTt1'O'UWen , dat
de vastheid van zijn geest wist in te boezemen ,en dedankbaarheid
van zoo velen, die aan hem gezondheid en leven te danken hadden,
zetteden eene [choone kroon op zijne ongemeene geneeskundige vcr..
mienfien.
Zijne wetenfchappeliJke kennisblijkt vooral uitde vel'''
handeling, waarmede hij indcn jare 1820 tot Doctor in de Genees.
'Kunde ,aan de Hoogefchool te Leyden, bevorderd werd ,tenonder.
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werp hebbendc: De Pulsus Doctrina,. vel'volgcns uit de .bljdragen,
die hij aan onderfcheidene Weten[chappelijke Tijdfchriften fchonk;
maar voorname1ijl{ uit zijne Ge/chiedkundige be/chou'Wing del' zi{;ktC12

in de Nederlandcn, in v{;rband met de gefteldheid des lands, en de
leefi,vijze del' Imvoners, 1824; en zijnc verhandeling oyer de HeriN"
koort/en te Amfterdam, bflzonder oYer die ')Jan het: jaar 18~6, als"
toen uitgegeven; tel'wijl zijne uitfiekende redevoering: over de ge/chiedenis en de ftrekking cler Clini/che geneeskttnde, waarl11ede hij het
Hooglceraarsambt in de Geneeskunde, bij de alstoen opgerigte Clinifche
School, aanvaardde, eene del' beflisfend!l:e proeven is zijner ongemeen e
bekwaamheden.
Sedert den 26[1cn November 1825 Lid del.' Uerlle
Klasfe van het Koninklijk.Nederlandfche Inflituut, verrijkte h1J hare
gedenkfchriften met een vertoog over de Schijnvliezen, en was hij
herhaalde malen in onderfcheidene kommisfien werkzaarn.
Ol1gepast
zoude het zijn; voor mij, gehee1 oningewijde in de vakken door
THYSS~N zoo uitnemend beoefend, hier over zijne talemen iets
meerder uit te weiden; uwe mee1' verlichte kennis befcft en waardeert
die talenten, ook zander mijne, zekel' onvolkomcne, ontwil<keling.•
Eenmaal toch, zoo hopen wij, zal aan de verdien!l:en van den voor..
tretfelijken TI-IYSSEN, door eene opzetteIijke hulde, regt worden ge ..
daan. Dat oogenblik zal voorzeker aandoenlijk, maar tach oak ziel~
verheifend zijn, want wie OI1Zcr kende den edelen man, en achtede·
hem niet'? Zijn leven moge dan kort, en de vruchten zijner uitfie.,
kende talenten van geenen grooten Ol1wang zijn; genoeg.! het isalleen
de vervulling onze1' pligten, de verheffing van den geest, het onver..
moeid fireven naar die zeIfsveredeling, welke onze hoog!l:e berrem..
wing uitmaakt, die het leven, oak hU eenen kortcn duur, lang zijn
do.et; terwijl niet de omvang, maar de inwendige verdienflen del' voorbrengfelen van den menfchelijken geest,. dellil:empel van waarde en'
verhevcnheid op hetzelve drukkcn. Niet het v,ele, .om dat het veel
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