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ning van het 'Ware, fchoone en ,goede, waarvan hun de gemeenfchap
door hun vernuft, bunnen fmaak, of hun gevoel was ten deele gevallen.
En' is de naam van fommigen bunner min vermaard geweest; zij hebe
.benzich desnieHemin jegens tijdgenooten en palromelingfchap verdienfielijk gemaakt, door het gebred der Letteren" Kunften en Wetenfchappen in den bing, waarin zij verkeerden , uit te breiden en te bevesligen.
; In meer dan. een opzigt het voetfpoor drukkende van den verdienfte. .1ijken MAR;lNET, wien· zich velen onzer in de faren )bunner jeugd ~ls
leidsman door het yeid del: ,natuurlijke gefchiedenis _gekoz~n hebben, is
.U.ILKENS verfcheidene fchreden verder gegaan: onder anderen daardoor,
dat bij ook de kennis der geheime werkingen van ,de natuur zelve in de
fcholen en de- huisgezinnen invo.eEde: en ,br.tgeen hij nopens de Landhuishoudkunde, en ~:nyerwante vakken, zoo aan zijne leerlingen voorgedragen, als aan het""tJWtl'Mek medegedeeid heeft, was niet aIleen ge,"
grond op Theorien, welke bij zich door lezen en <;lenke.n hadeigen gemaakt, maar' ook op eel;e praktijk, gedurende eene reek~ van jaren,
welke bij te Lellens en Eenrum doorQl'agt, door hem verkl'egen .
. De DAST beeft l1iet aileen eene menigte, Oudheden, inzonderheid voor
zoo verze op iijn Vaderland betrekkeIijk waren, in het lieht gefteld,
iets, waartoe hem zijne l"ijke verzameling van munten en andere Il;0stbaarheden .uitnemend diende; maar nopens' verfeheidenetalen van het
nieuw Europa heeft hij ook ophelderingen, gegeven, :die, welke nadere
ontdekldngen er ook in dit vak van Letterlq.ll)de mogen gemaakt worden, zoo als kenners er vim getuigen,' hare' waarde. nooit geheel verliezen ,zullen.
, TYDEMAN is 'gedurende zijne lange loopbaan een geleerde geweest,
wiens veel omvattende kennis bem zoo weI tot het bekleeden van on.
derfcheidene aanzienlijke posten in ll:aat llelde; als voor een' iedet
nuttig maakte, welke hem raadpleegde, of deszelfs lesfen bijwoonde:
en wiensmelligvuldige Schriften niet aileen V/ln 's Mans helder oordeeL,
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