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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 verdien
fielijk gemaakt, door het gebred der Letteren" Kunften en Wetenfchap
pen 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 Land
huishoudkunde, en ~:nyerwante vakken, zoo aan zijne leerlingen voor
gedragen, als aan het""tJWtl'Mek medegedeeid heeft, was niet aIleen ge," 
grond op Theorien, welke bij zich door lezen en <;lenke.n hadeigen ge
maakt, 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;0st
baarheden . 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 wor
den, zoo als kenners er vim getuigen,' hare' waarde. nooit geheel ver-

0' liezen ,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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pondent. daarna als Lid, aan deze Klasfe werd toegevoegd , ) werkte' 
hij onafgebroken, met 1'llsteloozen ijver, uit eigen beweging genoopt, 

of' door pligtbe[ef geroepen. 

Gel~jk het meermalen, ja gewoonlijk, gebeurt, dat, hoe groot de 

omvang van vcrkregen kennis en aangeboren fchranderheid zijn moge, 

het ve1'l1uft en de wetenfchap zich, als bij voorkeul', hcchten aan ee

llig geliefd onderwerp, zoo muntte BLANKEN bepaaldeJijk uit in aUes, 
wat de \~Vatel'molcns betl'of: Die in (laat zijn hiel'ovel' een grondig en 

regtvaal'dig oordeel te velIe);), rangf'chikken hem, in dit opzigt, onder 

de kundig!l:en, op wie de Water!l:aat in de laat!l:e jaren mogt bogen. 

Door zulke hoedanigheden verdiende hij de eel', die hem dadelijk 

werd toegekend, van gcplaatst te worden in het voormalig Kommirtc 

Cel1traal van den Water!l:aat, en, na de ontbinding van dit ligchaam, 

op hoog gezag geraadpleegd te worden nopens de belangrijld1:e ontwer4 

pen. Het was zijne rijpe ondcrvinding, waarop men zeer hoogen prijs 
HeIde. 

Billijke aanfpraak heeft hij, dat zijn naam in de gefchiedenis van 

N~erlands waterl1aat met eeLl luisterrljk merkteeken worde onderfchcidcn. 

Reeds llad de tijd den rouw over het even gedaehte verlies ;gele-

, toen, in de maand J lInij 11., een nieuwe en zware {lag ons kwam 

te trclTen, door het overlUdcn van JOANNES ALBER TUS UILKENS; een 
man van oorfpronkelijkedenkwijze en l\araktcr, door de natllur met 

buirengewone gaven toegerust. 
Men zou een bcvallig en belangrijk tafereel kUnnen fchetfen, hoe 

hij, aJs Kerkleeraar te Eenrum, degenen, die aan zijne herderlijke 

killing en godsdicn!l:ig onderrigt waren toebetrou'wd, tevens vervulde 

md eel'bied voor de fchoonheden der natuul'. Niet {lechts in zijnc 

i1:ichtelijke vel'maningcn op den dag des Heeren, met kraeht en vuur, 

zonder voorafgaande langdurige ovel'peinzing, het woord voerende; ook 
in 
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in den dageJijkfchen omgang, zoo dikwijls het pas gaf, de weetgie~ 
righeid uitlokkende, en prikkel gevende aan de reeds be!l:aande 

zucht tot onderzoek; Illaar vooral, op gezette tijden, in een del' ver

trekken van zijne woning, ge!l:o:lfeerd met vele en vclerlei uitmuntende 
werktuigen, werwaarts van aIle kanten de landbewoncrs zamenvloeiden, 

om zich door aanfehouwing en leering te vel'lustigen. 
Slechts zijn .dorpgenooten en naburen mogten hem in deze betrekking. 

werkzhm zien, doch ontelbaar velen dedden in het onderrigt, dat hij, 
in een uitgebreider kring, bij monde en gcfchrifte verfpreidde; het zij 

hij, in de openbare vergaderingen van het Natuurkundig Genootfchap 

te Groningen, met de meeste vlughcid ~ bondigheid en fchranderheid 

fIll'ak over de gewigrigfte onderwerpen, en, even vaal'dig als gemakke .. 

lijk met den gelukkig!l:en uitflag, de moeijelijkl1e proefnemingen verrigt .. 

te; het zij hij, 1n den vonn van redevoeringen, de volmaaktheden van 

den Schepper in zijne fchep[elen aantoonde, met welf'prekendheid niet 
aIleen, die hart en zinl1cll boeide, maar ook met kenl1isfe van zaken, 
die als een fehake! HeIde tus[ehen de vroegfte begri ppen del' oudh~id, 
en de jongfte ontdekkingen, naauwelUks door de drukpers gemeen ge~ 
maakt; het zij hij, op uitnoodiging del' achtbare Maatfchappij tot Nut 
'Van 't Algemecn, of door eigen aandrift bewogen, bepaaldelijk fchreef 

voor de aankomende jcugd en de mindere rangen del' ingezetenen. 
Bij de uitbreiding van het hooger onderwijs in den jare 1815, werd 

hij tot Hoogleeraar in de Landhuishoudkundc aan de Hooge School te 

Groningen benoemd. Op zijne vorige ilandplaats was hij, gedurende 

eene reeks van jaren, ten dcele zelf landbouwer; hij kwam dus, niet 

llechts met beCpiegelende, maar ook met praktiCche kennis toegerust, 

op zijnen post. Wat die Hooge School thans ir.. hem verliest, zal haa,r 

openlijke rouw te zijner tijd getuigen. 
Het Inrtituut bezat in UILKENS een ijverig medelid, die zich nimmer 
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onttrok, wanneer zijne hulp 'Werd ingeroepen, en die, in weerwil van 
den aff1:and zijner woonplaats, nu en dan de vergaderingen bijwoonde. 
Groot is de ecrbied, dien wlj zijne begaafdhcden, zijne verdicnf1:en, 
zijne deugdcn toedragen. 

JACOBUS PIERSON THOLEN was cen Jeerling en hartelijk vriend van 
den grooten VAN SWINDEN. ZOO l10eg hlj van f1:onden aan den l'egten 
wcg in tot gl'ondige wetcnfchap. I-lij volgde dien onafgebroken, 36 ja~ 
l'cn lang, als Hoogleeraar in de "Vis- en Natuurkunde aan de Hooge 
School en het Athena!um tc Franeker. In die hocdanigheid mogt h~J 

tot leidsman verflrekken aan mannen van uitnemende verdienfl:en, fie
raden van het Vac!erland en deze Koninklljke Inflelling, die met eerbied 
f1:aardell op de trcffelUke gaven van z~jnen geest, maar nog hooger 
werden opgetogen door de edele deugden, die ip hem uitblonken. 
Van bier dat hij zijn licht liet fchijnen VOOl' anderel1, waar en zoo dik
wijIs hct pas gaf, en, ook in dit opzigt het voorbeeld van zijn onf1:er
felljken meester volgende, in vcelvuldige betrekldngcn, hem van Lands
en Stadswege opgedragen, tijcl, vlljt, bekwaamheid, met het zlliverf1:e 
oogmerk, op de vermogenclfl:e w~ize, ten beste had. Schoon de Eerire 
Klas[c geene vruchten zijner kennis heeft mogen inoogfl:en, fielt zij er 
echter prljs op, dat zijn naa111 worde gevondcl1 onder degenen, die zlj 
een bewijs harer hoog'lchting heeft aangeboden. 

Blj het verdwijnen van zulke mannen nit den !;ring del' levenden, is 

het cen opbeurende troost, het oog te vestigen op den we ligen was· 
dom van opfchietende vernuften, die zich allerwege rondom ons ver
wont. Moge, onder's Hemels zegen, die wasdom tot rijpbeid gebragt 
worden, de aankweeking van grondige wetenfchap meer en meer tot 

benoefte f1:rekken onder aile rangen en f1:anden, en ons gezegend Va
derland hiervan op den duur de weldadige vruehten inoogflen. 

Thans 
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Thans zij het mli vel'gund, zeer geeerde Toehoordel's van allen rang 
en Haat! uwe befcheidene aandacht interoepen bij een beknopt Verf1ag 
van de werkzaamheden onzer Klasfe gedurende de twee laatf1:e jaren ~ 
hetwelk ik den Heel' VROLIK, als $ekretaris, verzoek medetedeelen. 

\Vaarna door den Sekretaris wcrd voorgelezcn het volgend Verflag: 

ZEER GEEERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI 

RANG EN STAAT! 

Van aIles, wat tot de geleerde Werkzaamheden del' Eerfl:e Klasfe. be~ 
trekking heeft, in deze hare zitting moetende verOag doen, mag ik a! 
aanf1:onds niet onvermeld laten, dat zij tusfchen deze en de voorgaande 
Openbare Vergadering het Zevende Deel van hare Verhandelingen 
lieht deed zien. 

Dit Werk het eigendom geworden zijnde van het Algemeen, past het 
;niet aan mij, maar aan bevoegde kunstregters, daal'over oOl'deel te vel~ 

len. 
lk zal dan mij alleen bepalen tot het VerOag van werkzaamhcden, 

die tot 11U toe bij de Eerfle Klasfe, zonder openbaarmaking, zijn vcr~ 
rigt of aangevangen, en dezelve verdeeJen in zoodanige, als zij op 
last vanhet Gonvernement heeft ondernomen, en in zlllke, als zij 
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naar vrije keuze, tel' uitbreiding van wetenfchap en tel' vermeerdering 

van kennis, gemeend heeft te moeten verrigten. 

De Heeren P. VAN ·OECIZELEN te Groningen en c. VAN ESSEM te 

Amfierdam, bijkans gclijktijdig zich bij het GOllverncment vcrvoegd 

hebbende met eene vinding, die zij meenden niets mindel' te bevattcn, 

dan het zoo lang te vergeefs gezochtc perpetuum mobile, werd de 

Eerfte Klasfe door Zijne Excellcntie den Minister voor het Openbaar 

Onderwijs, de Nationale Nijverhcid, en de KoloniCn vcrzocht, deze 

uitvinding te examineren, en daarop te dicnen van berigt, confideratien 
en advies. 

De Heeren VAN IIIAltUl\f., EKAMA en MOLL, zich met dit onderzoek 

belast hebbende, is, na de uitvinders elk afzonderlijk te hebben ge

hoord, a1 aanfl:onds gcbleken, dat de aard del' werktuigen, waarin zij 
cene voortdurende beweging vermeenden gelcgd te zijn, bij beid.en zeer 
verfchiIIende was, doch tevens gelJeel ongcfchikt, 0111 daaraan het 
denkbeeld van een perpetuum mobile te verbinden. 

Volgens het voorfl:el immers, 0111 eene altijd voortc1urende beweging 

te vinden, verflaat men een. werktuig daal' te Hellen, hetgeen niet door 

cene aangewende kracht, maar door eigcne kl'acht in het wexktuig zelve 
gelegen, befl:cndiglijk wordt aan den gang gehouden. 

Het werktuig van VAN OECKELEN nu ontleenele die kracht van de 

uitzetting van in ijzeren buizen befloten kwik, bij verwarming, en van 

deszelfs inkrimping, bij verkoeling, waardoor een daarbij aangewend 

omflagtig raderwerk in beweging gehouden werd. 

Het denkbeelcl van een perpetuum mobile dus komende te vervalIen, 

begon men in overweging te nemen, of aan dit werktuig, als uUl'werk, 

, dat zich zelven opwindt, bijzondere verdienften konden worden toege~ 

kend. Dan ook van die zijde fcheen het geene bijzondere aanbeve
ling 
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ling waardig te zijn, daar men tot nu toe niet heeft aangetQond of 

konde inzien, dat een uurwerk, waal'van de opwinding niet door men

fchenhanden, maar door aangebragten toe(1;el geichiedt, deswege van 

eenige meerdere. nuttigheicl voor Zeevaart of Sterrekunde, of in eenig 

ander opzigt zoude kunnen zijn. 

Bij het ondetzoek naal' de vinding van VAN ESSEM waren de gevol

gen niet gun(1;iger. Volgens zijn verhaal, lang beclacht geweest zijnde, 

op de vinding van een midde!, om een Uurwerk zonder opwinding te 

doen voort!oopen, was hij eindelijk daartoe gekomen, door eene regt~ 

fiandige buis tel' zijde van zijn woonvertrek in de buitenlucht te plaat ... 

fen, van wier boven einde eene horizontale buis naar binnen gaat en 
aan het uurwerk aanf1uit. Door deze buis dringt een 11leht(1;room, die 

door de verfchillende temperatuur del' binnen- en buitenlucht wordt te 

weeg gebragt en alzoo ter opwinding van het Uurwerk kan dienen. 

Doch in deze vinding niets nieuws, noch bijzonder nuttigs gelegeI?
zijnde, kon dezelve niet weI anders, dan als zoodanig aan het Gou:' 

vernement worden aanbevolen. 

Beide Voorftellers VAN OECKELEN en VAN ESSEl\:I echter onbetwist~ 

bare blijken van fchranderheid en ijver hebbende aan den dag gelegd, 

en daarenbovcn tot het ontwerp hunner uitvindingen niee dan door tijd~ 
verlies en het aanwenden van kosten gekomen zijnde, werden door de 

Eer(1;e Klasfe aan de welwillendheid van Zijne Excellentie, den Mi~ 

nister van het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Ko~ 

10nien vool'gedragen. 

Hetgeen niet zonder gewenscht gevolg is gebleven, zijnde aan ieder 

bij Koninklijke befchikking eene gratificatie van honderd vljftig Gulden 

toegelegd, met uitnoodiging, om hunne talenten in het vervolg aan 

nuttiger uitvilrdingen te beproeven. 
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