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phid, naar aanleiding cler Angelfaxifcbe Paraplmtfis van MOZES eern€!'
. boek, ~oor den Engelfchen Monnik CAEDMON, in de zevende eeuw
vervaarthgd, wordt voor eene bijzonder mcrkwaardi<rc pl'oeve zijner
b
taalgelcerdheid gchouden.
Verder bczit de Tweede Clasfe van zjjne hand de fchcts eener
voorreden voor ecne dichtel'lijke omfchl'ijving van het eerfte bock van
MOZES.
Een affchrift van den Teuthonista.
Een ftuk over het werk van den Angel-Saxifchen Monnilc CAEDMON.
• Eene vool'lezing over eenige algemeene f1:e1regels, volgens welke de geheimen
111 den oorfprong en de. vorm~~g ~der talen O? te h~lderen en te verklarcn zijn.
Het mogt dezen verdlenf1:ellJkcn taalkundlgcn11let gebcuren den CAEDMON
te voltooijen en uit te geven. Deze. letterfchat echter zaI, zoo men
verwacht, voor de geleerde wereld nict verloren <raan.
?ij de Eerf1:e Clasfe zijn niet mindel' f1:erfgevalle~ te betreuren dan bij de
d1'le voorgaande. Op den 2.6,ten October van het afgeloopen jaar overleed
Dr. ALBRECHT THAER, Geheim-Opper-Rc<rerin<rsraad in dienst vall het
KOnl11grlJ
. "k Prulsfen; federt den s!1:en April
b
b
1809 , Correspondent der
genoemde Clasfe. Hij ftond aan het hoofd eener werkdadige School voor
den L:ndbouw te Mage/in, bij Wrietzen. 's Mans veelvulctige gefchriften
~ver dlen talc van S~~ats-huishoudkunde, en andere niet mindel' belangrijke
'Vakkcn derzeIve, ZIJn door geheel Europa gunf1:ig bekend. Ons vel'·
verdienf1:eIijk medelid, de Heel' J. F. SERRURIER, deeIde in den Boere
Goudmfjn aan Nederland een belangrijk deel mede van THAltRS
arbeid, van welkenechter de Clasfe voor haar zelvc niets genoot.
.
Den sO;en Augustus merf, vijf en tacbtig jaren oud, 01' zijn lando-oed
Tunaberg bij UPfal, Dr. K. P. THUNBERG, federt 19 October : 809
Correspondent, en federt 29 Junij 18 I 3 Gcasfocieerde del' Eerfle Clasfe.
Ve1;bonden aan de Nederlandfche zencling in Japan, deed hij eene botaninifche reis in de omme(1;rekell van Jeddo, waarvan de geleeide wereld de
proe...
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proevenzag in de /t:ones Nantarum. Japo~iicart!f}z, in 1794 uitgege~~n.
Zijn ondel'zoekcnde. geest vestigde zlcb met alleen op de beIangrlJke
,voortbrengfelcn del' natuur; ook de munten van het Rijk, waar hij
zich' als pIantkundige bevlijtigde, trokken zijne aandacht, en werden
'door hem beschreven. N a zijne terugkomst in zijn Vaderland ging bij
vaort, hetzeIve tot aan zijnen dood, als Hoogleeraar in de genees. en
Itl'uidkunde ten dienst te {raan. Van '8 mans letterarbeid ontving de
.Clasfe
geel1e' bijzondere bijdragell; even min als van de scheilnmdige
proeven des beroemden HUMPHREY DAVY, federt den .3,len November
haren Geassocieerden , op den 119,ten Mei 1. 1. , buiten zijn Vaderland, te
ens
Geneve, in zijn een-en~vjjftigf1:e jaar ove1'1eden. Offchoon hij, volg
de getlligei1is van bevoegde Seheikundigen, flcchts 01' ecnen velTen afi1:a11(1
van. J AVOISIER te plaatfen zij, en hij niet gezegd moge worden,
eelle gche.¢le omvventcling in de Scheikunde te hebben bewerkt, Vera
hovaardigt zichniet te min Engeland met reg t op de nieuwe ontdekkingen door DA,VY gedaan, wijl hij door middel der galvanifehe colom
geto'ond heeft, dat verfcheiden€ zouten en aardfoorten tot de metalell te
herleiden zijn. De Euro1'ifche ve'nnaardbeid van DAVY ontflnat 111ij van
verder berigt weg ens zijne proeven en uitgegeven werken. Doeh ik mag
. niet voorbij te vermelden, hoe hij het menschdom heeft verpligt door het
g;efCIienk eeller. veiligheids-lamp voor de mijnwerkers. De lichtende pit
dezer lamp, door een gaas van metaaldradcn omgeven, wordt daardoor
hujtcn aanraking van de lucht in de mijn gefteId, en del'zelver ontf1:eking
en uitbarf1:ing., te vaak voor den al'men mijnwerker doodelijk, alzoo
vool'gekomen. (*) Eel' zij .den menfchenvl'ielld, die van de hoogte zijnel"
w:etenfehaptot in de diepf1:e groeven del' aarde nederdaalde, om zjjnen
llaiuurgenoot tebeveiligen tegen het gevaar van een onolltbeerbaar Heht
?P zijn. dulsteren1TIo eijelijk pad!
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(*) Sedertls In Toscancn een weeffel van
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DAVYS

metaaldl'aden gebruikt tot eene veiligheids

onder wier bedekking .mcn de woede del' vlamlnen tl'otfeerde.
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