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Van nadel' hij trof de Tweede Clas[e het vcrlies, dat zij op den 
Soften November 1eed van Mr. DAl':IEL IlOOFT, fcc;el't 6 Julij 1808 haal' 
altijd werkzaam Medc1id. Van zijncn oJlafgcbrokcn arbcicl getuigt de 
verzamcling van V t:rhandclingen en Voorlezingcn, walrmcdc bij' deze 
Stichting verrijkte, als dall" zjjn : 

Verhandc1ing over de gaaf van navolging bij POOT. 
Voorlczing over het lcnigen del' zielsmarten, naa1' aanlciding van het 

derde boek del' Tuscuir!!2r1e .Q(ICestiones van CiCERO. 
Vool'lezingen over den fUjI van den Ridder P. CORNELISZ. HOOFT. 
Voorlezing van eCl1ell Tl'Oostzang, gc:rigt aall den Heel' Staats~Minister 

Mr. w. F. n.ocu., '\Neg-cllS bet ovcrlijden van de5zelfs Echtgenoote. 
Voorlczillgen over de f,Jcdel'duitfc:hc Synonyma. 
Voorlczing eener van het AthenXtl111 der Had AmH:edam. 
LcvcllSi'cbcts van lllERONYl\lUS VAN llEVERNINGK. 

's lVlaus afkomst bcichouw ik in deze Ven:raderil1!! liefst 
~ ~ u 

m vel'uancl tot lettcr·"1l'beid en lcucl'-roem; tot de edcle befchermillg, 
die de wdcnlCh;,ppcn en lettc!'".'l1 bij hem VOl1dC'll; tot den ijvel', die hem 
bezielde voc1' het Doorluchtig Athenaeum zijner Vaderfl:ad; en tot de 
bhtkende zilcht, die in hem tot ann zlju lcvenseinde uitblonk voor de 
bevol'dcrlnc~ en handbaving der Nederlandfchc Taal, Dichtkuust en 
Gefchieden:s, waarvan onvcl'drotcn arlleid aan hct Uit1cgknndig 
Woordcnboek op HOOFT;, zijt;e BIocmlezing del' Gedicbten van HUBERT 
KORNELlS7. POOT, met cene uitgewcl'kte VO:)lTede en aanrnerkingen 
van zjjne geoefcnde en pen, ovcrvloedig getuigen; gelijk ook de 
Voorlez ing door hem in de Openbare VCl'gadering del' Twcede Clasfe 
gchouden: Over eenige treH:cn wm oyerce17komst en vcr/chil tus/chen de 
Dicht- en Schilderku1lSl. lV11", DANiEL lIOOFT gaf in a1 zijne fchriften bet 
1eerrijk voorbcdd van ceDe vcrecni~;ing del' clasficke HucJien 
met cIe kennis en beocfcnIng clel' moeclertaal en Vaclerlandfclle Gefchie~ 
dC1lis; zijn lantf1:e arbcid~ want het WaS ill zijucn zcsen zeventigjarigen 
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()uderdom, een arbeid, - het vervaardigen van zaakrijke Registers 
op de drie dcelen del' Nederduitfche Bdeven van CONSTANTIJN HUYGENS ,
terwijl zij derzelver gebruik verligten, blijft een duurzaam bewijs 
zijner belangftelling in de werkzaal11heden zijner Clasfe en in de bevol''' 
dering del' Vaderlandfcbe Letteren en Gefchiedenis. 

De Tweecle Clasfe had op den 27stcn Augustus van het verleden jan!' 9 

nog een ander verlies te betreuren. De I-leer ALBERT TEN BROECKE 
HOE[{STRA; tijdens deszelfs vel'blijf te Haarlem en te Let/yen, federt 
den 8 ston Augustus 1816 Correspondent, en federt den Ssten September 
1824 Lid dierClasfe. Hij hcreikte den ollderdom van drie-en-zestig jaren. 
In Vriesland werd hij tot de lettereri, en wel bijzol1der tot de regtskunde 
opgeleid; hij was een naal'stig beoefenaar del' Grieksche en Latijnfche 
talen. In 1795 ambteloos geworden, vestigde hij zich op de kennis vau 
het oud-Vricsch, en bragt, daarmede in verb and het Mesogotifche, Angel .. 
faxifche, oud~Duisch cn oud-Nederlandsch. De rijkdom zijner aanteeke· 
,tlingen, bij deze oefeningen verzameld, wordt geacht, in ODS Vaderland 
lllthal1s, zonder gelijken te wczen. In J 813 gaf hij eene proeve zijner 
voorgcnol11en uitgave van GYSBERT JAPIX, die echter door dc ongunHige 
omH:andigheden des tijds gccnen voortgang had. Van toen af hidden 
l.rooral EtYl11010gifche nafporingen hem bezig; welke hij in letterkundige 
gefpl'ekke'n mildelijk mededeelde, met dc fcherpzillnigheid en het VUUl' , 

bij groote levcndigheid en kracht, aan zulk eenc oefcning eigen. Koder 
0!i1:deel yond welligt aan deze weelderigheid wat te befnoeijcn, doch ook 
V~tl" dat den toets doorH:ond en verdiende inhct gcheugen bewaard te 
blijven. Middelel'wijl verwierf de roel11 van zijne taalkenl1is hem den 
opcnbaren 1eerHoel, aan Leuvens Hoogefchool voor de Nederlandfche 
lett'eren gevestigd, dien hij echtel' VOOl' zich weldra mindel' gefchikt vond , 
.en. met den Hillen zetel in het boekvertrek, te Am//errlam, verwisfelde, 
wa,al'uit hij iu de bijeenkomfien del' Tweede Clasfe j11iJdeliJ'k ovcrbraot ' 

, h ~ 

rat hij harel' :wa.ardig keurde. Zijn SjJecimen Etymologici P hil% c 
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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 
taalgelcerdheid gchouden. b 

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 
K . "k b b , Onl11grlJ Prulsfen; federt den s!1:en April 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 letter~ 
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 J unij 18 I 3 Gcasfocieerde del' Eerfle Clasfe. 
Ve1;bonden aan de Nederlandfche zencling in Japan, deed hij eene botani
nifche reis in de omme(1;rekell van Jeddo, waarvan de geleeide wereld de 

proe ... 

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 
Geneve, in zijn een-en~vjjftigf1:e jaar ove1'1eden. Offchoon hij, volg

ens 

de getlligei1is van bevoegde Seheikundigen, flcchts 01' ecnen velTen afi1:a11(1 
van. J

4

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 regt op de nieuwe ontdek
kingen 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 wegens 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. dulsteren1TIoeijelijk pad! 

(*) Sedertls In Toscancn een weeffel van DAVYS metaaldl'aden gebruikt tot eene veiligheids
o 

l>.~p, onder wier bedekking .mcn de woede del' vlamlnen tl'otfeerde. 
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