
Dear friends,

On behalf of Dr. Jutta Rett and family and 
the Austrian Rett Syndrome Association we
regret to have to inform you that Professor
Dr. Andreas Rett passed away on April 25th.
At the request of his family the funeral servi-
ces were attended by close relatives only and 
there will not be an official funeral service.
A requiem will be celebrated on May 20th,
1997, at 6:00 p.m. at the Lutheran Church in
1010 Vienna, Dorotheergasse 18.
We shall always remember Dr. Andreas Rett
as a medical scientist and discoverer of the
syndrome that came to bear his name but 
foremost as a man who dedicated his life to
those children who needed him and will 
continue to need our help more than others.
It is in this spirit that we shall carry on his
work into the next century and eventually 
discover the cause of Rett Syndrome.

We do not only loose a counsel but a true
friend of our girls.

Austrian Rett Syndrome Association

In memoriam naar aanleiding van het overlij-
den van Professor Andreas Rett op 25 april
1997 in Wenen

Met verslagenheid hebben wij het overlijden van
Professor Andreas Rett vernomen.
Velen van ons kennen Professor Rett reeds 
10 jaar. Regelmatig is hij in Antwerpen geweest.
Wie van de ouders herinnert zich niet de consul-
taties die door deze vereniging in het verleden
werden georganiseerd? Wie herinnert zich niet
de zachtheid en de gemoedelijkheid waarmee hij
“zijn kinderen” benaderde?
Professor Rett was niet alleen een wetenschap-
per in hart en nieren, neen, hij was wereldwijd
de vader van alle Rett patiënten. De merkwaar-
dige hand-was-bewegingen en de schitterende,
glinsterende en verstandig kijkende blikken van
sommige patiënten tijdens zijn consultaties 
hebben zijn aandacht getrokken. Zuiver vanuit
observatie heeft hij in de jaren 60 het Rett
Syndroom beschreven en zo beetje bij beetje dit
merkwaardig syndroom omlijnd en tot het zijne
gemaakt.
Vol respect hebben zijn collega’s deze man op
een diep menselijke manier wetenschap zien 
beoefenen.
Herinner U het wereldcongres in 1993 in
Antwerpen, één van zijn lievelingssteden trou-
wens, waar de toen reeds zieke Professor Rett
zich geen moeite getroost heeft om de weten-
schappelijke debatten te blijven volgen en 
tegelijkertijd steeds de tijd nam om geduldig en
aandachtig naar de verhalen en problemen van
de ouders te luisteren.
Telkens hij een Rett meisje zag werd zijn blik 
een beetje droef en kon hij het niet laten om 
met zachte hand door de haren van het kind te
strelen.
De familie Rett verliest een dierbaar familielid,
de wetenschap verliest een bijzonder collega en
merkwaardig vorser, wij ouders verliezen een
vriend en onze kinderen een beschermer.
Moge Professor Rett voortaan zacht en vredig
rusten.

Hiernaast volgt de tekst die ons werd bezorgd
door onze vrienden van de Oostenrijkse Rett
Syndroom Vereniging.
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