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11l~'t 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 heer
Hjke verwachtingen, welkehet gevolg van hare onwederJegbare be
JJuiten 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. 
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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 ,0 b 

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 voor
treff'eltjk bcoefenaar del' NatLllUkul1,de. Aan de Hoogefchool te Leuven 
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