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het 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 kcn

nis 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 prak

tijken 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/chie
denis 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 ongemeene 

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' voor

brengfelen 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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is, is voortreffelijk, maar liet voortreffelijke is altoos veel ( Edele 

, 1'HYSSEN! WiCll ook ik hoogachtte, in de kracht van uw leven, bij 

de morgenfchemering uwcr verdieni1:en zijt gij ons, een dankbaar 

vaderland, en uwe, U zoo dierbare, betrekkingen ontrukt! dat ont

rukken treft ons diep! Eene oneindige liefde echter verplaatf1:c U in 

eenen hoogeren werkkring! gij i1:ierft! en wU, wij levcll en wandeJen 

nog in diu dar del' fchaduwen; wie is de gelukkigi1:e? God aIleen 
kent, wat geen il:erveling weet; Zijn wi! gefchiede! 

Behalve dit, betreurt de Eeril:e KIasfe ooknog het verlies del' Kor 

respondcnten T. YOUNG, tc Londcn, en s. G. SOMMERING, te 
Frankfort. 

T. YOUNG, te Londen, als beocfenaar del' oude Letterkunde en 

Natuurkunde bel:oemd, was in ditopzigt een del' fieraden van zjjn 

vaderland, en zijn afflerven VOOl' hetzelve een belangdjk gemis. 

S. G. SOMMERING, te Frankfort, was als Natum-, Gences- en' 

Omleedkundige door geheel Europa beroemd •. Eerst ' Hoogleeraar in 

de Geneeskuncle te Mentz, later Koninklijk-Beyersch Geheimraad, 

Ridder del' orde van vel'dicnften te Munchen, werd hij achtervolgcns 

lid van de meest bekende Akademicn en geleel'de Genootfcbappen, zoo 

in als buiten Duitschland. Zijne vee1vllldige Genees- en Fleelklll1dige' 

Wel'ken, zijne meermalen beha111de gOllden eerepenningcn, zoowcl als 

zijnetot aan zijnen dood (welke op den 2. Maart 1.1., ill den Oll~ 
derdom van 76 jaren vool'vieI) volgehouden ijver, makel1 hem de 

a<:hting en eerbied van aIle vereerdersen beoefenaars derWetenfchapG 
pen ten volle waardig. 

D,e Tweede en Del'de Klasfen zijn gelukldg genocg, om zich in bet 

behoud hal'er Leden en G easfocieerden te mogen verheugen. De 
Viel'de, aIleen betr,eurt nog hetverlies van den Hcer J. CAL~OIGNE., 

te 
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te Brugge; Als Beeldhouwer, voornamelijk door het ufbeeldfel van 
EGMOND beroemd, is zijn verlies, en voor de kunst, en voor dit 
Ini1:iwllt, hoogst fmartelijk. Maar ten aanzien harer Korrespondenten 

waren de Derde en Viel'de Klasfenminder gelukkig.De Hooggeleerde 

Heel' J. TEN BRINK, Hoogleeraar te Groningen, bedankte in dit jaar 

als Korrespondent der Del'de Klasfe, terwijl haal' de verdienflelijke 

Heel' FR. MUNTER, te Seeland in Denemarken, door den dood werd 

ontrukt. 

In FR. MUNTER, Doctor in de Wijsbegeel'te, Hoogleeraar in de 

Godgeleerdheid, en Bisfchop van Seeland in Denemal'ken, verloor 

de Klasfe een man, die door zijne veelvuldige fchl'iften, vooral ten 

aanzien del' Kerkelijite Gefchiedenis en als Oudheidkenner, alom be

roemd en geacht was. 

De Viel'de Klasfe betreurt, onder hare Korrespondenten, het verIies 

van den verdienil:elijken kUl1stfchildel' J. D. ODEVAERE. Hij was federt 

Augustus 1816 Korrespondel1t dezet I(lasfe, en overleed den 9den 

Februarij 1330' Zij, die zijne [choone vool'tbrengfe1en in het his
torisch yak kenllen, befeffen voorzeker levenciig, welk verlies zijn 

afflerven aan de kunst, het vaderland, en het Koninklijk-N ederlandfche 

Inf1:ituutveroorzaakt heeft. Eerst voor den handel opgeleid, volgde 

hij echter fpoedig de vurige begeerte van zijn ontluikend kunsttalent, 

en beoefende hetzelve te Parljs, eerst onder geleide van den Heel' 

SUVEIl:, en naderhand onder dai: van den beroemden DAVID. In het 

jaar 1804 ontving hij aldaar den grooten prijs del' [childerkunst door 

zijn tafereel, voorflellende de dood 'Van Phocion. Van Rome in 1813 
terug g,ekeel'd, wijdde hij zijlle talenten aan de hoofdkerk van zijne ge

boortef1:ad Brugge, en aan vele andere kunstil:ukken, welke in de ver

fchillende kabinetten prijken. Hij behoorde voorts onder de geleerdi1:e 

kuni1:ena,l'en, terwijl hij zelfs zeer gemeenzaam was met de Klasfifche 

Oud~ Letterkunde. 
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