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'MEEST ALLE VAN BEST MAHONIEHOUT 
VERVAARDIGD'. HET NATUURFILOSOFISCH 
INSTRUMENTENKABINETVAN DE DOOPS
GEZINDE KWEEKSCHOOL TE AMSTERDAM, 
1761-1828 
HUIB J. ZUIDERVAART* 

Op 23 december 1828 was het in de namiddag een drukte van belang in het Oudezijds 
Heerenlogement te Amsterdam. Om vijf uur zou de veiling beginnen van een grote 
collectie natuurkundige instrurnenten en andere werktuigen, waarvan kenners wisten 
dat zij zeer degelijk - 'rueest alle van best mahoniehout' - waren gemaakt door befaam
de instrumentmakers als Adam Steitz, Jan Paauw Junior en John Cuthbertson. l Het 
ging vandaag dan ook om Diets meeT en lliets minder dan de instrumenten van de 
Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam; instrumenten die eveneens lange tijd waren 
ingezet ten behoeve van het natuurfilosofisch onderwijs aan het Amsterdamse Athe
naeum Illustre. Er waren apparaten bij die al in 1761 waren aangeschaft, maar nu, na 
decennia van intensief gebruik, hadden de regenten van de kweekschool besloten om 
het natuurkundig kabinet van instrumenten en werktuigen in zijn geheel af te stoten. 
Bet onderwijs in de wis- en natuurkunde aan het Doopsgezind Seminarie zou niet langer 
worden gegeven. 

Het was een forse breuk met het verleden, waarin de doopsgezinden altijd veel tijd 
en energie in de natuurfilosofie hadden gestoken. Daarmee hadden ze in de voorhoede 
gestaan van de maatschappelijke ontwikke!ingen. En nul We! beschouwd !iepen de 
mennonieten met deze verkoop opnieuw voorop bij de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Over het hoe en waarom daarvan gaat dit artikel. Want wat deed een predikants
opleiding eigenlijk met een natuurkundig kabinet? Een instrumentenkabinet overigens, 
waarvan het bestaan maar nauwelijks tot de geschiedschrijving is doorgedrongen. 2 

-- Vrije Universiteit, vakgroep algemene vorming, faculteit exacte wetenschappen, De Boelelaan 1081, 1081 HV 
Amsterdam. E-mail: HJ.Zuidervaart@few.vu.nlofhjzuidervaart@xs4all.nl. Voor commentaar op een eerdere 
versie is de auteur dank verschuldigd aan Willem Morzer Bruyns, Jeanine Dekker, Ab Flipse, Ernst Hamm en 
Frans van Lunteren. 

1 Zie de Catalogus van eene uitmuntende verzameling optische, phijsische, mathematische en andere instrumen
ten, bestaande in: luchtpompen met toebehooren, sterk werkende e1ectriseer machines met derzelver 
a{p}paraten en ruim gesorteerd toebehooren, uitmuntende stam- en zon-microscopen, met keurlyke daartoe 
behoorende voorwerpen, door Ypelaar en Troudlinger, { ... } voortreffelyke zeldzaam voorkomende werktuigen, 
tot de centrum schuwende kracht en waterweegkunde betrekkelijk, meest aUe van best mahoniehout ver
vaardigd. [ ... J Al hetwelk verkocht zal worden op Dinsdag den Z3 December 1828 en volgende dagen f. .. J in 
het Lokaal voor publieke verkoopingen, van ouds genoemd het Oudezyds Heeren Logement, des namiddags 
ten 5 uuren. Exemplaar in het Archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en haar 
voorgangers (hierna afgekort als ADG) in het Gemeentearchief te Amsterdam, inventarisnummer 1376. 

2 Zo stelt De Clercq in zijn recente artikel over het bezoek in 1777 van de Deense astronoom Thomas 
Bugge aan diverse Nederlandse instrumentenkabinetten: 'Mij is niets bekend over zo'n verzameling in 
het Doopsgezind Seminarie, waar Bugge op Hjkt te duiden: Peter de Clercq, 'Een Deense astronoom op 
bezoek in Nederland en Engeland. Het reisjournaal van Thomas Bugge uit 1777', in: R. Daalder e.a. ed., 
Knersvast. Vijf eeuwen navigatie op zee (Zaltbommel20os) 74-84. 
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Waarom hadden doopsgezinde Arnsterdarnrners zestig jaar lang grote bedragen geYn
vesteerd in de aanschaf en het onderhoud van fysische werktuigen? Wat was daarbij de 
achterliggende gedachte geweest? En wat had hen kennelijk in 1828 tot andere inzichten 
gebracht? 

Natuurfilosofische belangstelling onder doopsgezinden 
Het grote aandeel dat de doopsgezinde stedelijke gemeenschap in Nederland heeft gehad 
in de vroege receptie van de rnoderne natuurfIlosofIe in de Nederlandse Republiek, is 
genoegzaam bekend.3 Deze religieuze stroming kenrnerkte zich van origine door een 
sob ere levensstijl met een zeer persoonlijke en spirituele beleving van het geloof. 
Uitgesloten als de groep was van aIle ambten en bedieningen in de Republiek, waren de 
doopsgezinden in de zestiende en zeventiende eeuw als het ware weI in maar niet van 
de wereld.4 Aan het begin van de achttiende eeuw was een aantal ondernemers uit deze 
kring door handel en nijverheid tot materiele welstand gekornen en daarmee was de 
sobere levensstijl enigszins naar de achtergrond geraakt. Wat bleef was de persoonlijke 
beleving van het geloof. 

Nu door weIvaart aandacht beschikbaar kon komen voor andere zaken dan de zorg 
voor het blote bestaan, bleek de opkomende natuurstudie goed aan te sluiten bij het 
doperse gedachtegoed, zoals dat in de zeventiende eeuw in deze groep was beleden. Met 
name het theologische aspect van het ontluikend newtonianisme kreeg in doperse 
kring bijval. Daarin werd, naast de bijbel, de stu die van de natuur als een voorname 
kenbron gezien voor Gods plan met de wereld. De gedachte dat er wetmatigheden in de 
natuur aanwezig waren die daar als het ware door God persoonlijk in waren aan
gebracht, werd gemakkelijk omarmd. In doperse kring had men daarom al vroeg oog 
voor de manipuleerbaarheid van de natuur en de toepasbaarheid van natuurfIlosofIsche 
kennis. De doopsgezinde zijdefabrikant David van Mollem bijvoorbeeld, aan wie Van 
Musschenbroek in 1736 zijn Beginselen der Natuurkunde opdroeg, illustreert deze 
opvatting door zich met zijn gezin te laten portretteren in een volledig door wiskundige 
vormen gemanipuleerde tuin, met aan zijn voeten een tellurium: een mechanische 
representatie van h~t aarde-maan-systeem, aangedreven door een uurwerk. Een duide
lijker statement kon nauwelijks worden afgegeven door deze schatrijke ondernerner, die al 
aan het begin van de achttiende eeuw over een fabriek beschikte, die op een ingenieuze 
wijze deels door waterkracht werd aangedreven.5 Kortom, natuurstudie bood dergelijke 
doopsgezinden niet aIleen de spirituele contemplatie van de na 1715 opkomende fysico
theologie,6 het gaf hun bovendien de mogelijkheid tot technisch-economische innovatie 
en maatschappelijke emancipatieJ 

3 Een van de eersten die dit signaleerde was T. Dekker in zijn artikel 'De popularisering der natuurweten
schap in Nederland in de achttiende eeuw', Geloof en Wetenschap 53 (1955) 173-188. 

4 Piet Visser, 'De artes als zinnebeeld: over doopsgezinden en hun relatie tot kunst en wetenschap', De 
Zeventiende Eeuw 5 (1989) 92-102. 

5 Erik de Jong, Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchiteauur 1650-1740 (Bussum 1993) 156-
189. Voor zijn portret zie hierin afb. 10. 

6 Zie over de fysico-theologie uitvoerig J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in 
de achttiende eeuw in Nederland (Assen 1972); idem, 'Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw', 
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 19120 (1973) 19-34. 

7 Groenveld heeft geopperd dat de in verhouding massale omarming van het opkomend newtonianisme in 
doopsgezinde kring wellicht gezien kan worden als een teken van vroege verzuiling. S. Groenveld, 
'Verzuilde doopsgezinden in vroeg achttiende-eeuws Haarlem. Enkele aanzetten voor nieuw onderzoek', 
in: H. Brokken e.a., Hart voor Haarlem. Liber amicorum voor ]aap Temminck (Haarlem [1996]) 127-158. 
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De doopsgezinde predikant Klaas de Vries (1716-1766). 

'Meniste liefhebbers' 
Opvallend is in elk geval het feit dat het mennonieten waren die zich als eerste op geor
ganiseerde wijze Heten onderwijzen in de 'proefkundige natuurkunde'.8 Vanaf 1718 

althans organiseerde de uit Dantzig afkomstige instrumentmaker Daniel Gabriel Fahren
heit regelmatig bijeenkomsten, waarin voor een groep 'mennoniste liefhebbers' uit 
Amsterdam natuurfilosofische lessen werden gegeven die uitgebreid met proefnemin
gen werden gestaafd.9 Een bewaard gebleven collegedictaat legt van die inspanningen 
nog steeds getuigenis af.lO Tenminste vanaf 1721 gebruikte Fahrenheit bij die lessen een 
heus leerboek, namelijk 'het eerst kortlyks uytgekomene Latynse Tractaat van den heer 
Professor 's-Gravesande, genaamt Physices Elementa Mathematica', waaraan hij uit 
'eygene ondervindingen' nog het nodige toevoegde.ll Het bewuste tractaat van de Leidse 
hoogleraar W.J. '5 Gravesande was het eerste leerboek voor de newtoniaanse natuurkunde, 

8 Voor de grote golf van popularisering van de natuurfilosofie die omstreeks 1730 op gang kwam, zie mijn 
Van 'Konstgenoten' en hemelse fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw (Rotterdam 
1999) 69-82. 

9 Zie voor de actlviteiten van Fahrenheit onder meer: E. Cohen en W.A.T. Cohen-De Meester, 'Daniel 
Gabriel Fahrenheit (geb. te Dantzig 24 mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 sept. 1736)', Chemisch 
Weekblad 33 (1936) 1-58 en Chemisch Weekblad 34 (1937) 1-11 (paginering overdruk). In het Duits versche
nen in: Verhandelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen, Afd. Natuurkunde (Eerste sectie), 16, no. 2 
(1936); P. van der Star ed., Fahrenheit's letters to Leibnitz and Boerhaave (Amsterdam 1983) 80. Fahrenheits 
private colleges worden genoemd in de brieven van 18 januari 1720 [po 1041 en 20 maart 1729 [po 1201. 

10 Een in 1718 door Jacob Ploos van Amstel (1693-1759) opgetekend collegedictaat van Fahrenheits lessen 
werd in 1800 publici< geveild met de bibliotheek van zijn kleinzoon de kunstschilder Cornelis PlODS van 
Amstel. Het is toen gekocht door de hoogleraar J.H. van Swinden, na wiens doDd het dictaat in de 
universiteitsbibliotheek te Leiden is beland. (Aldaar nu BPL 772). 

11 Een gedrukte prospectus van Fahrenheits lessen voor het winterseizoen 1721-1722 uit het bezit van de 
UuniversiteitsbibliotheekAmsterdam is afgedrukt bij Cohen en Cohen-De Meester (n. 9), 'Fahrenheit', I, 
19-27· 
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waarin demonstraties met instrumenten een voornaam retorisch hulpmiddel vormden 
bij het opgebouwde betoog." Dit gebruik van wekelijkse lessen voor doopgezinde lief
hebbers zou lang worden volgehouden. Of er sprake is van een continuum valt niet met 
zekerheid te zeggen, maar feit is ciat in 1759 nog steeds doopsgezinde liefhebbers uit 
Amsterdam bijeenkwamen om wekelijks lessen bij te wonen over natuurfilosofische 
onderwerpen. Blijkens het getuigenis van de Zweedse astronoom Bengt Ferrner, die een 
drietal van deze bijeenkomsten bijwoonde, ging het hier om een groep mensen die op 
haast ge1TIstitutionaliseerde wijze bijeenkwam: 

Den sden aten wij 's middags bij mijn heer Jacob de Clercq, die ons bijzondere beleefdheid bewees. 

Daar het een maandag was, waarop de gewone vergadering van het wetenschappelijk gezelschap 

's avonds zou worden gehouden, ging ik daar ook heen. De predikant van de Mennonieten-gemeente 

[De] Vries zou daar de wetten van het zien uit de optica verklaren.13 De heer [De] Vries was tamelijk 

bekwaam; maar zijne voorlezing dacht mij vrij dor, deels daardoor, dat niet alle leden van het gezel

schap genoeg onderlegd waren in de mathematica, deels ook omdat er geen experimenten werden 

vertoond. Het grootste deel der collegianten ging tegen negen um naar huis.14 

De door Ferrner genoemde docent van deze 'wetenschappelijke vereniging' was de in het 
Oost-Friese Emden geboren doopsgezinde voorganger Klaas de Vries, die al vanaf 1744 als 
predikant in Amsterdam werkzaam was. IS Blijkens zijn in 1766 uitgegeven necrologie 
was hij jarenlang gewoon om in de wintermaanden bijeenkomsten te houden 'van 
weetgierige vrienden', <tot het do en en verklaren van natuurkundige proeven.'16 Die 
voorliefde voor de natuurkunde had hij opgedaan in Franeker, waar hij van 1734 tot 
1739 filosofie had gestudeerd.17 Hier was De Vries onder meer door Lore in de wiskunde 
onderwezen en door Du Bois in de natuurkunde. Veel indruk hadden ook de <schei- en 
natuurkundige proeven gemaakt die de hoogleraar medicijnen Muys had uitgevoerd. Bij 
hem had De Vries ook college gelopen over 'de huishouding des dierlijken Lighaams'. 
Hierdoor was hij in 1739 na de afronding van zijn opleiding <in veelerlei wetenschappen 
gevorderd, maar bovenal in de wis- en natuurkunde,'18 

12 W.J. 's Gravesande, Physices Elementa Mathematica, Experimentis Confirmata. Sive Introductio Ad Philoso
phiam Newtonianam, 2 vols., Lugdunum Batavorum, 1719-1721; Tot 1743 verscheen het boek in dric 
bewerkingen. Een Nederlandse vertaling van het eerste deel verscheen dat jaar als: Wiskundige grond
beginselen der Natuurkunde. Door proef-ondervindingen gestaafd. Dfte inleiding tot de Newtaniaanse 
wysbegeerte, Leiden, 1743. Zie voor het beIang van's Gravesandes methode ondermeer Geoffrey V. Sutton, 
Science far a polite society. Gender, culture & the demonstration of Enlightenment (Colorado 1995) 213. 

13 Met deze voordracht stand De Vries in een traditie van bijzondere aandacht voor de optica onder 
Amsterdamse liefhebbers, waarbij de menselijke perceptie ten dienste stond van het filosofisch zoeken 
naar 'waarheid'. Zie hierover nader H.J. Zuidervaart, 'Reflecting 'popular culture. The introduction, diffusion 
and construction of the reflecting telescope in the Netherlands', Annals of Science 61 (2004) 407-452, Lh.b. 
416-426. 

14 G.W. Kernkamp, 'Bengt Fermer's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759', Bijdragen en mededelin
gen van het Historisch Genootschap, 31 (1910), 356; zie ook ibid., 335-336, 356-357, 386. Op een geregeld, 
semi-institutioneel karakter wijst ook de frase 'de wetenschappe1ijke vereniging', die Fermer elders 
gebruikt voor deze maandagavond-bijeenkomsten. 

15 Deze Klaas de Vries dient niet verward te worden met Klaas de Vries (1662-1730), de auteur van het tussen 
1702 en 1818 minstens tien maal herdrukte leerboek Schatkamer der zeevaart, die in het begin van de 18e 

eeuw te Amsterdam werkzaam was als particulier leermeester in de 'geometra en wiskunst'. 
16 A. Hulshoff, Klaas de Vries, leeraar by de doopsgezinden te Amsterdam, geschetst in eene lykrede (Amster

dam 1766) 7. 
17 S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer ed., Album studiosorum academiae Franekerensis (Franeker 1968) 

llr.12.004: 'Nicolaus de Vries, Embdanus' (1734). 
18 Hulshoff (n. 16), Klaas de Vries, 5. 
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Om als doopsgezind voorganger werkzaam te kunnen zijn, moest De Vries na zijn 
universitaire studie nog een aanvullende predikantsopleiding volgen, die hem door
kneed zou maken in de doperse beginselen, en waarbij hij getraind zou worden als 
kanselredenaar. In 1739 leek de vier jaar tevoren gestichte Doopsgezinde Kweekschool 
in Amsterdam daartoe de meest geeigende weg te bieden. De Vries trok daarom naar 
Amsterdam om zijn studie voort te zetten onder de nog kersverse hoogleraar Tjerk 
Nieuwenhuis (in feite vrijwel een leeftijdgenoot), met wie De Vries een levenslange 
vriendschap lOU opbouwen. Bij diens overlijden in 1759 spralz hij dan oak de Iijkrede 
uit, het enige geschrift dat ooit van De Vries in druk is verschenen.19 

Natuurkunde aan de Doopsgezinde Kweekschool? 
Daarmee zijn we dan aangeland bij de Doopsgezinde Kweekschool waar De Vries in 
1761 de proefkundige wijsbegeerte als officieel yak zou introduceren. Deze predikants
opleiding was in 1735 opgericht door de Amsterdamse Doopsgezinde Gemeente 'bij t 
Lam en de toren'. Het ging daarbij in feite om de revitalisatie van een eerder initiatief, 
want een doopsgezinde predikantsopleiding had al eerder, te weten van 1692 tot 1706, 
bestaan. In de tussenliggende periode had het al sedert 1634 bestaande Remonstrants 
Seminarium te Amsterdam de doopsgezinde predikanten opgeleid.20 

De nieuwe opleiding was een puur Amsterdams initiatief, want een samenwerking 
met andere doopsgezinde gemeenten was mislukt vanwege diverse, zowel financiele als 
ideologische redenen. Van meet af aan echter was er een nauwe samenwerking met de 
genoemde remonstrantse predikantsopleiding, hetgeen tot uiting kwam in het feit dat 
studenten over en weer bij beide opleidingen colleges volgden. Ook het Amsterdamse 
Athenaeum Illustre speelde een rol in de opleiding, aangezien de doperse studenten 
hier de noodzakelijk geachte kennis in de Hebreeuwse en Griekse taal opdeden.21 

Van meet af aan omvatte het studieprogramma vijf jaar, waarvan twee jaar aan voor
bereidende vakken - zoals filosofie - moesten worden besteed, zodat de overige drie jaren 
aan godgeleerdheid konden worden gewijd. Daarbij gold voor de propedeuse de regel 
dat een ieder die elders filosofie had bestudeerd, daarvan na een examen (of promo tie ) 
was vrijgesteld. Onder filosofie werd destijds niet alleen de bespiegelende wijsbegeerte, 
maar ook de 'proefkundige' variant verstaan. Hoewel van het onderwijsprogramma uit 
de eeiste jaren weinig bekend is, mag uit de bewaard gebleven titels van door studenten 
gehouden disputaties worden afgeleid dat vooral in later tijd ook empirisch-filosofische 
zaken zoals 'het vacuum' aan de orde zijn gesteld.22 Na de dood van Nieuwenhuis in 1759 

19 K. de Vries, Lijk-rede over het afsterven van Tjerk Nieuwenhuis, doctor in de wijsbegeerte, hoogleeraar der 
H. Godgeleerdheid en wijsbegeerte in de Doopsgezinde gemeente haare vergaderingen houdende bij Het Lam 
en Den Toren teAmsterdam (Amsterdam 1759). 

20 Simon Vuyk, 'De opleiding tot predikant aan het seminarium cleT remonstranten in de eeuw cler Verlichting', 
in: P.T. Knegtmans en P. van Rooden ed., Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het 
Athenaeum Illustre en de Universiteit" van Amsterdam (Zoetermeer 2003) 57-82; P.T. Knegtmans, 'Het 
Athenaeum Illustre en de predikanten-opleiding der remonstranten in de zeventiende en achttiende 
eeuw', in: ibid., 83-100. 

21 Vgl. S. Muller, 'Geschiedenis van het onderwijs in de theologie bij de Neclerlandse doopsgezinden', 
Jaarboekje voor de Doopsgezinde Gemeenten in de Nederlanden over de jaren 1840-1850 (Amsterdam 1850) 
67 e.v.; W. Kuhler, 'De oprichting van de Amsterdamsche kweekschool in 1735', Doopsgezinde Bijdragen 55 
(1918) 43-84; J. Brusewitz, 'Tot de aankw"eek van leraren. De predikants-opleidingen bij de doopsgezin
den', Doopsgezinde Bijdragen 11 (1985) 11-43; J.M. Welcker, 'Een eeuw Doopsgezinde KweekschooI1811-
1914', Doopsgezinde Bijdragen 11 (1985) 44-86; Annelies Verbeek, 'Menniste paus: Samuel Muller (1785-1875) 
en zijn netwerken (Hilversum 2005) 27. 

22 Brusewitz (n. 21), 'Tot de aankv.reek van leraren', 26. 
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brak dan ook de discussie los of de wis- en natuurkunde niet officieel in het curricu
lum zouden moeten worden ondergebracht. Er gingen stemmen op om een tweede 
hoogleraar aan de Kweekschool te verbinden. Een dergelijke benoeming zou het onder
wijsaanbod meer compleet maken, hetgeen wellicht ook meer studenten aan zou trekken. 
Bovendien kon dan de garantie worden gegeven dat bij de natuurfilosofische lessen de 
nadruk zou worden gelegd op datgene waarvoor theologen deze lessen nodig hadden, 
namelijk om de wonderen van de natuur te beschouwen en daardoor begrip te krijgen 
van Gods volmaaktheid.23 

Door een aantal bezwaarden werd hier tegenin gebracht dat het om een predikants
opleiding ging en dat in dat licht bezien het tot dusverre in de filosofie geboden onderwijs 
als toereikend beoordeeld moest worden. Het verwante Remonstrantse Seminarie was 
immers evenmin een dergelijke richting ingeslagen en bovendien konden diegenen die 
zich 'in de proefneemende wijsbegeerte (Philosophia Experimentalis) willen oeffenen' 
daartoe meer dan voldoende gelegenheid vinden 'bij anderen, die hun werk van onder
wijzing daarvan maken'.24 Met de laatste opmerking werd impliciet verwezen naar de 
private natuurkunde colleges die in deze jaren in Amsterdam werden gehouden, onder 
meer door niet-doopsgezinde docenten als Benjamin Bosma en Jan van den Dam.25 

Trouwens, ook de kosten die verbonden waren aan 'de Apparatus of Toestel tot een 
Collegie Experimentalis', hoe voordelig men een en ander ook zou voorstellen, zou voor 
de meniste kerk een te grote belasting vormen. 

Na een discussie die meer dan een jaar in beslag nam, werd uiteindelijk op 8 december 
1760 besloten om aan de kweekschool inderdaad twee nieuwe docenten aan te stellen: 
allereerst een vervanger voor de overleden Nieuwenhuis, wiens voornaamste taak het 
zou zijn om de theologie en de (bespiegelende) wijsbegeerte te leren. Daarnaast zou aan 
de predikant Klaas de Vries worden gevraagd om de (proefondervindelijke) filosofie, 
'voornamentlijk de wis- en natuurkunde' te onderwijzen, Dit onder de voorwaarde dat 
de onkosten van de 'philosophische instrumenten en derzelver onderhoud [.,.] zullen 
blijven buiten last des kerkeraads'. ,6 Doorslaggevend bij dit besluit was het feit dat een 
groepje van achttien welgestelde gemeenteleden, waaronder de al bij Ferrner genoernde 
Jacob de Clercq, uit eigen zak de fondsen zou fourneren die no dig waren voor de 
inkoop van de instrumenten 'tot opbouw en voortsetting van het Colleg.ium Physicum 
Experimentale' (zie bijlage 1),27 Ik ben geneigd in hen de deelnemers te zien, die Ferrner 

23 Ibid., 28. 
24 ADG 400: 'Bedenkingen omtrent de aanstelling van eenen professor in de theologie en philosophie' (1760). 
25 Marja Keyser, 'Het intekenboek van Benjamin Bosma: natuurwetenschappelijk en wijsgerig ondervvijs te 

Amsterdam, 1752-1790. Een verkenning', Jaarverslagen Kon. Oudheidkundig Genootschap {over de jaren 
1981-19851124-127 (1986) 65-81; LH. van Eeghen, 'Jan van den Dam, schoenmaker en ridder van het heel
aI', Amstelodamum. Maandblad voor de Kennis van Amsterdam 70 (1983) 1-5. Vgl. ook: M.R. Wielema, 
'Christina Leonora de Neufville. Wijsgerige poezie onder invloed van Christiaan Wolff', Documentatie
blad Werkgroep Achttiende Eeuw 24 (1992) 155-174; idem, Ketters en Verlichters. De invloed van het spinozisme 
en woIffianisme op de Verlichting in gereformeerd Nederland (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam 
1999). (In de Engelse bewerking van dit proefschrift, The march of the libertines. Spinozists and the Dutch 
Reformed Church (1660-1750) (Hilversum 2004), is het Wolffianisme weggelaten.) 

26 ADG 393 (notulen kweekschool) fo1. 56 (dec. 1760). Dit notulenboek is in 1997 grotendeels getranscri
beerd en van aantekeningen voorzien door H.J. de Wit, Aantekeningen van het college tot aankweek van 
leraren van de Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam, 1735-1811. Typeschrift aanwezig in de Doopsgezinde 
Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. 

27 ADG 401: Intekenlijst van giften tot aankoop van het kabinet van physische instrumenten (1761). De 
instrumenten werden gefourneerd onder de voorvvaarde dat bij het niet voortzetten van de lessen, het 
eigendom van de instrumenten zou vervallen aan de intekenaren. 
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aantrof bij de bijeenkomst van de eerder genoemde 'wetenschappelijke vereniging': 
Opvallend aan deze groep is de sterke verwevenheid qua familierelaties. Een aantal bezat 
ook een eigen natuurkundig kabinet of gaf blijk van een natuurfilosofische nieuwsgie~ 
righeid door de intekening op bijvoorbeeld de Nederlandse edities van Smith' Optica 
(1753) of Lalande's Astronomic. Drie van hen (waaronder opnieuw Jacob de Clercq als 
initiatiefnemer) zouden een paar jaar later - in 1767 - de Maatschappij tot Redding der 
Drenkelingen oprichten, een organisatie die door Mijnhardt als het eerste hervor
mingsgerichte genootschap in de Nederlanden is bestempeld.28 Het was kortom een 
groep mennonieten die merkbaar door Verlichtingsdenkbeelden was heinvloed. 
Dankzij hun financieIe donatie kon in juni 1761 het signaal worden gegeven dat De 
Vries na de zomer kon beginnen met vier wekelijkse 'philosophische lessen in de 
Latijnse taal', waarbij hij zich 'in alles' diende te schikken naar het reglement van de 
Kweekschool. 29 

Institutionelc instrumentenkabinctten elders in Nederland 
Hoe bijzonder was dit doopsgezinde initiatief? In Amsterdam ging het in elk geval om 
het eerste institutionele instrumentenkabinet. Aan het Athenaeum Illustre was de 
proefondervindelijke variant van de natuurfilosofie nimmer populair geweest, en na de 
overstap in 1717 van Tiberius Hemsterhuis naar de universiteit van Franeker werd de 
wijsbegeerte in Amsterdam zeIfs in het geheel niet meer onderwezen.3° Pas in 1779 zou 
Hemsterhuis met de benoeming van de remonstrant Daniel Wyttenbach tot hoogleraar 
filosofie weer een opvolger krijgen. Deels werd deze geringe aandacht voor de wijsbegeerte 
veroorzaakt door het feit dat het Athenaeum aIleen het onderwijs in de propedeuse ver~ 
zorgde, waardoor de filosofisch-experimenteIe richting minder aandacht kreeg dan op 
de universiteiten het geval was. Pas na de aanstelling van Jan Hendrik van Swinden in 
1785 als opvolger van Wyttenbach zou er aan de Illustre School weer ruimte komen 
v~~r dergelijk natuurfilosofisch onderwijs (waarover later meer)Y De enige persoon 
binnen dit onderwijsinstituut, die in de jaren zestig van de achttiende eeuw op enige 
natuurfilosofische kennis kon bogen, was Martinus Martens. Deze autodidact was van 
1743 tot 1762 als 'Lector in de Wis-, Sterre- en Zeevaartkunde' aan het Athenaeum ver
honden. Martens was echter vooral aangesteld voor de opleiding van zeeofficieren en in 
tegenstelling tot de andere hoogleraren doceerde hij dan ook uitsluitend in de 
Nederlandse taal. Conform de gewoonte dat een docent zeIf voor het benodigde instru
mentarium diende te zorgen, had Martens bij zijn lessen alleen de beschikking over 
instrumenten uit eigen bezit. Net zoals een timmerman zijn persoonlijke gereedschap 
mee diende te nemen bij ieder aangenomen werk, evenzo had Martens daartoe een 

28 Vgl. H.M. Brokken en W. Th.M. Frijhoff, Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen, 1767-1992 (Amsterdam 1992). W.W. Mijnhardt, Tot heil van 't menschdom. 
Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 (Amsterdam 1987) 108. 

29 ADG 393 (notulen kweekschool) fol. 57 (25 juni 1761). In de transcriptie van De Wit (n. 26) p. 44. 
30 De geringe aandacht voor de empirie in de fllosofie was kenmerkend voor het fllosofieonderwijs op het 

Amsterdamse Athenaeum sedert de late 17e eeuw. Vgl. Dirk van Miert, Illuster Onderwijs. Het Amster
damse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704 (Amsterdam 2005) 217-218. 

31 Vgl. T.J. Veen, 'Een leeftijd later. Enkele aantekeningen ter inleiding, aanvulling en verantwoording', in: 
E.O.G. Haitsma Mulier e.a. ed., Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 
1632-1877 (Amsterdam 1997) 23. Aan de proefondervindelijke wijsbegeerte lijkt Wyttenbach tussen 1779 en 
1785 geen aandacht te hebben besteed. In 1785 verwisselde hij zijn leerstoel filosofie voor die in de 
Latijnse en Griekse taal, de vaderlandse en algemene geschiedenis en de welsprekendheid. 
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persoonlijk kabinet van instrumenten en werktuigenY Deels dateerde dat trOllwens 
nog uit de tijd waarin hij als prive-docent voor Amsterdamse liefhebbers werkzaam 
was.33 Ook Martens' opvolger, Pybo Steenstra, een Fries die van 1763 tot zijn dood in 
1789 aan de Amsterdamse Doorluchtige School verbonden was, had een dergelijk kabi
net.34 Het Athenaeum zelf bezat dus geen - of wellicht slechts een enkel- instrument.35 

Elders in Nederland was de situatie weinig anders. In 1761, ten tijde van de stichting 
van het instrumentenkabinet van de Doopsgezinde Kweekschool, beschikten diverse 
welgestelde liefhebbers over een particulier instrumentenkabinet, maar waren instituti
onele kabinetten nog erg schaars.36 In feite konden alleen de universiteiten van Leiden, 
Utrecht, Groningen en Franeker, alsmede twee beroepsopleidingen van de Fundatie van 
Renswoude bogen op een institutioneel instrumentenkabinet van enige betekenis en 
zelfs daar hadden de hoogleraren en docenten doorgaans ook een eigen collectie. De 
genoemde universitaire kabinetten waren rond 1700 ontstaan, maar pas rond het midden 
van de achttiende eeuw ook op onderwijs conform de aanschouwelijke methode van 
's-Gravesande ingerichtY Dit gold ook voor de instrumentenkabinetten van de Fundatie 
van Renswoude in Den Haag en Delft, die pas vanaf respectievelijk 1755 en 1759 waren 
opgezet.38 Ook waren dergelijke, vooral op demonstraties ingerichte instrumenten-

32 Voor de aankondiging van de veiling van het 'uitrnuntend cabinet' van Martens in april 1763, zie: EC.J. 
van der Krogt, Advertent'ies voor kaarten, atlassen, globes, e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811 (Utrecht 
1985), nr. 1191. Een quadrant van Sisson, door Martens benut bij de observatie van de Venusovergang in 
1761 werd op deze veiling gekocht door de Universiteit Utrecht. Nu in het universiteitsmuseum aldaar. Zie 
Zuidervaart (no 8), Konstgenoten, 296, 509, 598 en J.e. Deiman, 'Het instrumentarium van de Utrechtse 
Sterrenwacht', in: Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
TechnieklO (1987) 181-182. 

33 Zie voor nadere bijzonderheden over Martens' autodidactische vorming en zijn werkzaamheid als particu
lier docent in de natuurfilosofie: Kernkamp (n. 14), 'Bengt Ferrners dagboek', 359-361; C. de Pater, lemma 
'Martens', in: W. van Bunge e.a. ed., Dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers 
(Londen 2003) 680-682. 

34 Het instrumentenkabinet van Pybo Steenstra werd in 1767 bezocht door de astronomen Pingre en 
Messier, die het 'redelijk voorzien' vonden, met enkele 'machines ingenieuses' die er nieuw uitzagen. 
(Reisjournaal A.G. Pingre, Parijs, Bibliotheque Sainte Genevieve, MSS. Pingre nr. 1805, fol. 24, juni 1767). 
Steenstra's instrumentencollectie werd in 1788 geveild. De auctie werd bezocht door Martinus van 
Marum, die er vijf nummers kocht, welke instrumenten nu nog in Teylers Museum te Haarlem bcwaard 
worden. Zie: Gerald L'E.Turner, 'Van Marum's scientific instruments in Teyler's Museum', in: Martinus 
van Marum. Life and work, IV (Leiden 1973) nrs. 7, 19, 21, 69, 120. 

35 De in Museum Boerhaave bewaarde luchtpomp uit de periode 1675-1700, die in 1951 door A.C. Crommelin 
aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre is toegeschreven, hee[t - wals door De Clercq is opgemerkt - geen 
oudere provenance dan 1926. Het lijkt daarom meer waarschijnlijk dat deze pomp pas in de negentiende 
eeuw is verworven, wellicht door de hoogleraar Willem Simon Swart. V gl. Peter de Clercq, At the sign of the 
oriental lamp. The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750 (Rotterdam 1997) 180-181. 

36 Een mooi voorbeeld van een particulier instrumentenkabinet vormt de in 1747 geliquideerde collectie 
van de doopsgezinde handelaar Anthony Bierens, voortreffelijk beschreven door diens nazaat J.A. Bierens 
de I-ban, 'Het huis van een 18e eeuwse "Mercator Sapiens"', laarboek van het Genootschap Amstelodamum 
49 (1957) 110-128. Voor de veilingen van andere particuliere Amsterdamse kabinetten uit deze periode, zie 
Van der Krogt (n. 32), Advertenties. 

37 De Clercq geeft de volgende data als startpunt voor de aanleg van de universitaire instrumentenkabinet
ten: Leiden (1674); Groningen (1695); Franeker (C.170l) en Utrecht (1705). De universiteit van Harderwijk 
kreeg pas rand 1800 een eigen kabinet van enige betekenis. Zie De Clercq (n.35) At the sign of the oriental 
lamp, 134-149. Zie ook diens 'In de schaduw van's Gravesande. Het leids physisch kabinet in de tweede 
helft van de 18e eeuw', Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wtskunde 
en Techniek 10 (1987) 149-173 en The Leiden Cabinet of Physics. A Descriptive Catalogue (Leiden 1997). 

38 Eij de drie Fundaties van Renswoude zijn er instrumentenkabinetten aangelegd vanaf de volgende data: 
Den Haag (1755); Delft (1759) en Utrecht (1762). Vgl. Carin Gaemers, Nalatenschap als toekomst. De fun
daties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810 (Zutphen 2004). E.E de Booy en J.Engel, Van erfenis tot 
studiebeurs. De Fundatie van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18e en 1ge 
eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw (Delft 1985). 
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verzamelingen bijeengebracht door enkele informele genootschappen, onder meer te 
Haarlem, Middelburg en Rotterdam.39 Later in de eeuw zouden aanmerkelijk meer van 
dergelijke instrumentencollecties worden samengesteld, deels institutioneel en deels in 
particulier bezit. Kortom, in Nederlands perspectief bezien, mag het doopsgezinde initia
tief van 1761 beslist als 'bijzonder' worden gekenschetst. De Doopsgezinde Kweekschool 
was de enige predikantsopleiding in Nederland met een eigen instrumentenkabinet en 
ook stond het initiatief in de voorhoede van de institutionalisering van natuurweten
schappelijke verzamelingen.4o 

De opbouw van het instrumentenkabinet onder De Vries 
De Vries ging op de Doopsgezinde Kweekschool voortvarend van start. De achttien 
kapitaalverstrekkers hadden in totaal een bedrag van 8.100 gulden beschikbaar gesteld, 
welke som weliswaar in termijnen zou worden verstrekt, maar waarvan in het eerste 
jaar al voldoende beschikbaar was om het merendeel van de gewenste instrumenten te 
kunnen bestellen (zie figuur). 

Een van de eerste instrumenten die werden aangeschaft was een grote dubbele lucht
pomp, die in 1762 door de Amsterdamse instrumentmaker Adam Steitz kon worden 
geleverd. Blijkens de bewaard gebleven kasboekjes kostte het apparaat 350 gulden, 
zonder de diverse accessoires, zoals 'diverse glazen voor de luchtpomp', die later dat jaar 
voor us gulden van de 'liefhebber' Rinse Lieuwes Brouwer werden aangeschaftY In 
1828 voerde deze pomp nog steeds de lijst aan van instrumenten die to en ter veiling 
werden aangeboden. Volgens de beschrijving ging het om teen zeer zeldzaam voorko
mende van koper vervaardigde dubbele luchtpomp, tezamen gesteld uit drie zeer wijde 
luchtbuizen, ter zijde met een verklikker, verder geheel gedekt met eene gladhouten 
kast, en rustende op een net gewerkt voetstuk waardoor dezelve in de vloer kan vast 
geschroefd worden, net en accuraat bewerkt door wijlen den heer Steitz:42 

Een andere kostbare aanschaf uit het eerste jaar betrof de kabinetkast waarin de 
instrumenten konden worden opgeborgen. Deze 'kapitale massief mahoniehouten 
kunst- of liefhebberijkast' werd vervaardigd door de schrijnwerker Dirk [van] Kuyk
hoven voor de kapitale som van 450 gulden. De kast was in drie vakken verdeeld, en 
had vier grote deuren, waarin veertig spiegelruiten waren aangebracht. Deze ruiten 
verdi en en een eigen vermelding, want de aanschaf van 'veertig spiegelglazen in de 
Instrumenten Kas' vergde in september 1762 nog een extra investering van 136 gulden. 
In het onderstuk van de kast waren tenslotte zowel grote als kleine laden aangebracht 
'tot berging van physische en andere instrumenten'.43 

39 Vgl. Zuidervaart (n. 8), Konstgenoten, bijlage 7. 
40 Vgl. Bert Sliggers, 'Van individu tot instituut. De opkomst van institutionele verzamelingen', in: B.C. 

Sliggers & M. Besselink, Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 (Haarlem 
2002) 7-18. VgL ook H.J. Zuidervaart, 'Universiteiten, geleerde genootschappen en de institutionallsering 
van onderzoek', in: Zuidervaart (n. 8), Konstgenoten, 85-96. 

41 De kasboekjes bevinden zich in ADG, nr. 402-404. 
42 Catalogus 1828, p. 1, 'Luchtkunde', no. 1: gekocbt door de instrumentmaker Van Laun voor 34 gulden. Een 

vergelijkbare luchtpomp van Steitz was aanwezig in bet in 1776 geveilde instrumenten kabinet van de 
Amsterdamse burgemeester en VOC-bewindhebber Gerard Aernout Hasselaer. (Toen gekocht voor het 
Athenaeum te Deventer voor 53 gulden). 

43 Catalogus (n. 1), 75, nr. 58: gekocht door de heer Oudemans voor 79 gulden. 
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Investeringen in het instrumentenkabinet 1761-1780. 

De instrumentmaker Adam Steitz spon het meeste garen bij het doopsgezinde initiatief.44 

In het eerste jaar kon hij voor een bedrag van een kleine vierduizend gulden aan instru
menten en diensten leveren en tot aan zijn dODd in 1786 lOU hij in feite functioneren ais 
de amanuensis die het kabinet onderhield. De transactie met de Doopsgezinde Kweek
school stelde Steitz in staat om in januari 1762 te verhuizen naar een nieuw atelier in de 
Runstraat, 'claar waar de stad Zutphen in de gevel staat'.45 Steitz was een man met een 
goede reputatie. Voor het Amsterdamse stadsbestuur had hij in 1758 een zegelpers 
mogen maken en voor menige Amsterdamse liefhebber was hij een gezien instrument
maker.46 Behalve Steitz leverden ook anderen aan het doopsgezinde kabinet in opbouw. 
De Leidse instrumentmaker Jan Paauw junior bijvoorbeeld verstrekte in 1763 voor een 
kleine vijfhonderd gulden aan instrumentarium. 

Niet alle instrumenten werden overigens nieuw aangeschaft. Een aantal niet nader 
genoemde apparaten werd op veilingen gekocht. In maart 1762, bijvoorbeeld, werd in 
Leiden het imposante instrumentenkabinet geveild van de Leidse hoogleraar Petrus van 
Musschenbroek. De declaratie van 715 gulden die Klaas de Vries in april 1762 indiende 

44 Voor Adam Steitz zie: LH. van Eeghen, 'Het beroep van Adam Steitz', Amstelodamum. Maandblad voor de 
Kennis van Amsterdam 57 (1970) 177-178. 

45 Steitz had dit huis in de Runstraat, 'aan de noordzijde bij de Prinsengracht', in december 1761 voor 5400 
gulden gekocht. 

46 Steitz leverde bijvoorbeeld zo'n vijftig instrumenten aan het befaamde kabinet van Ernestus Ebeling. Zie 
de in 1789 gemaakte catalogus van diens instrumentencollectie: Naamlijst ... van Wts- en Natuurkundige 
Werktuigen, bijeen verzameld door Mr. E. Ebeling (Amsterdam 1789). Ook had Steitz nauwe banden met 
de koopman Jacobus van de Wall, in wiens testament hij zelfs met een legaat werd bedacht. Zie: H.I. 
Zuidervaart, '''Zo'n mooie machine, waarvan de kvvaliteit door aIle astronomen wordt erkend." Een bio
grafie van een vrijwel niet gebruikte telescoop', in: Gewina 25 (2003) 148-165. 
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voor instrumenten <gekocht op een vendutie' moet haast slaan op deze verkoping. In 
Van Musschenbroeks kabinet waren bijzonder veel instrumenten aanwezig die nadruk
kelijk waren gericht op het geven van onderwijs en dus zal men zo'n buitenkans niet 
hebben laten lopen.47 Ook in 1763 werden tvveedehands instrumenten gekocht op een 
niet nader genoemde veiling op de Keizersgracht. Ditmaal werden er stukken gekocht 
voor een bedrag van ruim vijfhonderd gulden, verworven via de bemiddeling van Rinse 
Lieuwes Brouwer.48 Wellicht ging het hier om stukken uit het eerder genoemde <Uit
muntend Cabinet van veelerlei Mechanische, Optische, Astronomische, Physische en 
Mathematische Machines en Instrumenten' van de eerder genoemde Martinus Martens, 
in leven lector aan de Amsterdamse Illustre School. Dit fraaie kabinet kwam in april 
1763 onder de hamer.49 

Een voorbeeld van zo'n tweedehands aanschaf staat genoemd in de catalogus van 
1828, te weten: <een ... zeer kolossaal aanzienlijk werktuig of kolom, van massief maho
niehout vervaardigd tot alle proefnemingen omtrent slingering en botsing, [ ... ] met al 
de ivoren ballen &c, &c tot de slingering en botsing behoorende I ... J vervaardigd door 
Jan Paauw Jr. te Leiden. AlnnJo 1739.'50 

Meer specialistische werktuigen werden rechtstreeks bij de maker besteld. Zo leverde 
de Friese telescopenbouwer Van der Bildt in 1762 een spiegeltelescoop5 l en verschaften 
de Amsterdamse weerglasmakers Wast en Ruspinus een aantal baro- en thermometersY 
Evenzo verkocht de horlogemaker Van Aaken instrumenten met fijn raderwerk,53 leverde 

47 Helaas staat Klaas de Vries niet genoemd als koper op de veiling van Van Musschenbroek's instrumenten
collectie, waardoor over eventuele aankopen niets valt te zeggen. De instrumentmaker Jan Paauw voerde 
echter op deze veiling diverse commissies uit, die slech15 ten dele als zodanig herkenbaar zijn in het gean
noteerde exemplaar van de veilingcatalogus in het Gemeentearchief Leiden. Wellicht zijn er ook aan
kopen gedaan via G.A. Verbrugge, een van de doopsgezinde kapitaalverstrekkers voor het kabinet van de 
Kweekschool. Als opdrachtgever aan Paauw komt zijn naam wel voor in genoemde catalogus. Volgens een 
van de kasboekjes van de kweekschool wordt in april 1762 een bedrag van 36 gulden met Verbrugge ver
rekend wegens een betaling aan Paauw. 

48 De koopman Rinse Lieuwes Brouwer was in de jaren 1779-1781 betrokken bij de bouw van de eerste 
stoommachine op Nederlandse bodem, op het Iandgoed 'GroenendaaI' van de Amsterdamse bankier 
John Hope. Cf. Lissa Roberts, 'An Arcadian Apparatus: steam engines and landscapes in the history of 
Dutch culture', Technology and Culture (2004) 251-276. Zie voor Brouwers bijdrage aan de instriductie 
van de stoommachine in Nederland ook J.A. Verbruggen, The correspondence of Jan Daniel Huichelbos 
van Liender with James Watt (proefschrift Universitcit Twentc 2005), passim. 

49 Volgens Van der Krogt (n. 32), Advertenties, nr. 1191, vond deze veiling echter plaats op de Reguliersgracht, 
'ten huize van de overledene'. 

50 Catalogus (n. 1), 23, nr. 2: gekocht door de heer Prins voor 145 gulden. In 1762 werd in de veiling Van 
Musschenbroek onder nummer 90 een dergelijk apparaat verkocht, dat echter door Paauw in commissie 
voor Petrus Camper lijkt te zijn gekocht. 

51 ADG 403, jan. 1762: 'Jan van der Bildt voor een telescoop, 50 gId'. De telescoop bevindt zich niet meer 
onder de instrumenten die in 1828 worden geveild. Wellicht is het instrument in 1786 door de scheidende 
hoogleraar Heere Oosterbaan meegenomen naar Harlingen. In de Catalogus Bibliotheca Oosterbaan 
(Harlingen, 1808) staat althans vermeld: 'Een telescoop met kopere voet van J. van der Bildt in een 
mahogniehouten kistje'. 

52 ADG 404: Wast doet leverancies in dec. 1762, jan. 1763, dec. 1764 en jan. 1775; Ruspinus levert losse glazen 
pijpen en ander geblazen glaswerk in jan. 1763. 

53 ADG 404, febr. 1764: 'horologie maker A. van Aaken, 181 gulden'. Vermoedelijk ging het hierbij om de 
leverantie van twee in de catalogus van 1828 nader omschreven apparaten, te weten (1) 'Een fraai in koper 
te zamengesteld raderwerk met twee hamertjes, om het geluid in het luchtledige te demonstreren' en (2) 
'Een fraai leoper toestel, zamengesteld uit vier raderen, waarop een vijfde rad kan rusten, aan de as een 
stalen krulveer, vereenigt aan het voetstuk tot proeven voor de wryving, volgens Atwood, door A van 
Aken, Desaguliers, plaat 24, fig. i. (Catalogus (n. 1), 3, nr. 28 en 25, llI. 20. Beide apparaten werden voor 10 
gulden gekocht door A.C. van der Voort.) In 1767leverde van Aaken ook nog een 'horloge of stelwerk 
met een secunde[wijzerJ' voor 105 gulden. In 1775 krijgt hij nog een luttel bedrag (ca. 5 gulden), kennelijk 
yoor onderhoudswerkzaamheden. 
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de balansmaker Pieter Pietersz een balans met gewichten54 en verstrekte de geweermaker 
Daniel Ras een windroer (vooIluchtdrukdemonstraties).55 

In het midden van de jaren zestig was daarmee het kabinet aardig op orde. Te oordelen 
naar de resterende schriftelijke getuigenissen was het instrumentenkabinet een vrij 
getrouwe afspiegeling van de apparaten beschreven in het bekende leeIboek van 's-Gra
vesande. Dit geschrift is ook het enige boek dat in de rekeningen voorkomt.56 Een 
getuigenis uit later jaren (1777) bevestigt het beeld van een degelijk onderwijskabinet, 
gebaseerd op dit beproefde leerboek. Het was 'werkmeester' Steitz die de Deense astro
no om Thomas Bugge als bezoeker rondleidde in het doopsgezinde kabinet.57 In zijn 
verslag tekende Bugge daarvan het volgende op: 

De heer Steitz liet mij een verzameling natuurkundige instrumenten zien, die door de mennonieten 

zijn bijeen gebracht. Het gaat om een soort van gymnasium voor doopsgezinde studenten, waar ook 

publieke voordrachten worden gehouden. Deze collectie is erg fraai en tamelijk compleet. De meeste 

apparaten zijn zoals beschreven door de heer 's Gravesande en ze zijo gemaakt en verbeterd door de 

heer Steitz. Hij heeft bijvoorbeeld de cylinders van de lucbtpomp een doorsnede gegeven van vier 

duimen, waardoor het openen en sluiten van de ventielen eenvoudiger gaat. Hij heeft ook de machine 

van's Gravesande voor de centrifugaalkrachten sterk verbeterd.58 Ook heeft hij een mechanisch 

wagentje gemaakt waarmee eeo ivoren bal door een veer loodrecht omhoog wordt geschoten, waarna 

bet bij - of op - het rijdende wagentje neervalt. 

Kortom, Klaas de Vries had een mooi compleet instrumentenkabinet opgebouwd. Hij 
zou echter van dit fraaie kabinet niet lang de vruchten plukken. In 1762 openbaarden 
zich bij hem de eerste verschijnselen van 'eene ongesteldheid op de borst'. En hoewel 
herstel optrad, bleef De Vries daarna altijd last houden van zijn longen. Om zijn conditie 
te verbeteren ging hij paardrijden. Maar aHengs werd duidelijk dat zijn gezondheid 
geleidelijk aan verminderde. 'Wij verloren hem als het ware bij trappen', schreef zijn 
coHega-predikant Hulshoff later: 'Hij bleef kwijnende en versmolt allengskens'. Hoewel 
het staan hem steeds moeilijker afging, bleef De Vries tot op het laatst actief. Tot 
woensdag 23 juli 1766, toen hij in 's-Graveland van zijn paard viel en bezweek.59 

54 ADG 403, jan. 1763: 'Aan Fieter Pietersz voor balans & gewigte, 54 gld. 5 st.' 
55 ADG 404, dec. 1764: 'Daniel Ras voor een windroer, 115 gulden'. 
56 ADG 404, jan. 1763: 'twee delen 's Gravesande in t Fransch', geleverd voor 18 gulden door boekhandelaar 

De Kroe. 
57 Het reisjournaal van Thomas Bugge's bezoek aan Holland in 1777 is in voorlopige vorm uitgegeven door: 

Kurt M011er Pederson en Mette Dybdahl ed., Thomas Bugge. Journal of a voyage through Holland and 
England, 1777 (Aarhus 1997). Een kort verslag wordt gegeven door De Clercq (n. 2), 'Een Deense astro
noom'. 

58 In 1828 beschreven als: 'Een zeer ze1dzaam, ko1ossaa1 en weinig zoo voorkomend werktuig, meerendeels 
van massief mahoniehout vervaardigd, dienstbaar tot aIle de proefnemingen omtrent de centrumschu
wende kracht, met a1 de toebehoorende stukken daarop passende en bruikbaar, zoo als bijna nimmer 
voorkomt'. (Cafalogus (n. 1), 23, nr. 1, gekocht door Van Laun voor een en vijftig gulden.) Een identiek 
exemplaar is in 1791 door Van Marum gekocht op de veiling van de collectie Ebeling, en wordt nu 
bewaard in Teyler's Museum. Zie Turner (n. 34), 'Van Marum's instruments', nr. 49. Een tweede exem
plaar, gesigneerd 'A. Steitz, 1766' is aanwezig in het Utrechts Universiteitsmuseum. Dit apparaat komt uit 
de collectie van het in 1777 gestichte Natuurkundig Gezelschap Utrecht en is voor het jaar 1816 aange
schaft. Zie H.J.M. Bos, Descriptive catalogue. Mechanical instruments in the Utrecht university museum 
(Utrecht 1968) 56-57 en plaat xxxvi. 

59 Hulshoff (n. 16), Klaas de Vries, 9-10. Na het overlijden van De Vries verschenen diverse rouwdichten. 
Blijkens een advertentie in de Leidsche Courant werd zijn bibliotheek geveild op 25 maart 1767 te 
Amsterdam, 'in de Keizerskroon, bij kaste1ein Jan Wyers'. Een catalogus is niet bewaard gebleven. 

92 



'M"eest aUe van mahoniehout vervaardigd' 

'Machine voor de centrifugaalkrachten' door Adam Steitz, ca. 1760. Foto: Universiteitsmuseum Utrecht. 

Voortgang onder Oosterbaan 
Vanaf 1761 had De Vries het onderwijs aan de Kweekschool verzorgd samen met de 
hoogleraar theologie Reere Oosterbaan, een man die net als De Vries in Franeker was 
opgeleid.60 Nu, in 1766, stond Oosterbaan er aIleen voor, want geld voor een opvolger 
van De Vries was er niet. Daarvoor was het aantal studenten - slechts een handvol -
eenvoudig te gering. Dus zat er v~~r Oosterbaan weinig anders op dan ook het onder
wijs in de wis- en natuurkunde te verzorgen. Inderdaad werd <met een vermeerderde 
wedde (teven insluitende de bewaaring en het onderhoud van het Kabinet van 
Physische Instrumenten) ook dat onderwijs aan onzen Oosterbaan opgedragen', zo 
weet zijn biograaf te melden.61 Door zijn vorming in Franeker bij Antonius Brugmans 
en Nicolaas Ypey was hij daartoe zeker in staat. Naar verluid heeft Oosterbaan het 
natuurkunde-onderwijs dan ook naar behoren verzorgd.62 Interessant is daarbij de aan
tekening dat Oosterbaan oak de sinds enige decennia gehouden private lessen voar 
<Meniste liethebbers' voortzeUe. 63 Het instrumentenkabinet verhuisde nu van het 
woonhuis van De Vries naar dat van Oosterbaan. Gezien Oosterbaans volle takenpakket 
- hij aIleen verzargde immers het gehele thealogische en filosofische curriculum - is 

60 Album studiosorum academiae Franekerensis (n. 17), nr. 12795 (1752). 
61 Freerk Hoekstra, Lijkrede op den hoogeerwaardigen Heere Oosterbaan (Amsterdam 1807) vii. 
62 Ibid.: 'Alleszins bleek het dat 's mans bekwaamheden voor de onderscheidene vakken der hooge waardig

heid berekend waren; vervullende hij dezelve tot algemeen genoegen'. Van Oosterbaans bekwaamheden 
als natuurfilosofisch docent getuigde ook Adrianus Stolker, later remonstrants predikant te Schoonhoven 
en Rotterdam die in de jaren tachtig jarenlang actief zou zijn als weerkundig waarnemer voor de Natuur
en Geneeskundige Correspondentie Societeit. Zie Muller (n. 21), 'Geschiedenis', 120. 

63 Ibid.: 'Intussen heeft hij oak voor eenigen aanzienlijke leden der Amsterdamsche Gemeente, gedurende 
enige winters, eens ter weke, aan zijn eigen huis, natuurkundige proefondervindelijke lessen gehouden'. 
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het weinig verbazingwekkend dat hij een gering stempel op het instrumentenkabinet 
heeft gedrukt. In de twintig jaar waarin hij het kabinet gebruikte Iiet hij het onderhoud 
aan Steitz over en declareerde hij zelf slechts enkele malen luttele bedragen, doorgaans 
voor wat hij aan materialen had voorgeschoten. Oosterbaan schafte ook maar weinig 
nieuwe instrumenten aan. Toch, in het geringe wat hij aanschafte, toonde Oosterbaan 
dat hij een goed oog had voor recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo zocht hij 
in april 1769 hoogst persoonlijk een nieuw model electriseermachine uit. Hij deed dat 
in de werkplaats van John Cuthbertson op de hoek van de Kromme Elleboogsteeg en 
~e Beursstraat.64 Cutherbertson was toen een net uit Engeland overgekomen instIu
mentmaker die zich kort voor zijn vertrek naar de Nederlanden was gaan toeleggen op 
de ontwikkeling en productie van dergelijke elektrische apparaten65 Hij ging daarbij 
uit van een nieuw ontwerp, waarbij een ronde glazen schijf werd rondgedraaid tussell 
twee leren kussens om zo wrijvingselektriciteit op te wekken. Oudere electriseermachines 
gingen uit van een apparaat waarbij een glazen bol of cylinder voor datzelfde oogmerk 
werd rondgedraaid. Een dergelijke bol- of globe-electriseermachine van de eerste gene
ratie was al aanwezig in het doopsgezinde kabinet. 66 In zijn carriere heeft Cuthbertson 
drie verschillende glazen-schijfmodellen gemaakt, waarvan zijn in 1784 voor Teyler's 
Stichting gemaakte grote electriseermachine de meeste bekendheid geniet. In 1769 
echter stond hij nog aan het begin van deze ontwikkeling en met een goed oog voor 
ontluikende kwaliteit moet Oosterbaan dus een van Cuthbertsons eerste schijf-electri
seermachines hebben gekocht.67 

Een andere innovatief instrument dat door Oosterbaan werd aangeschaft was de stam
microscoop van Dellebarre, 'ter beschouwing van transparante en opake voorwerpen'.68 
Oak ditmaal ging het am een state-of-the-art instrument, want gezien het tijdstip van 
levering (januari 1771) moet ook dit een van de eerst geproduceerde 'Dellebarre-micro-

64 ADG 404, april 1769: 'Voor een electrisch apparaat door prof Oosterbaan by J. Cuthbertson gekocht, 70 
gld.' Volgens Cuthbertsons prijslijst, gepubliceerd omstreeks 1773, moet dit gegaan zijn om een 
'Electrische Machine, wier schijf is 12 duim diameter' met diverse accessoires, zoals afgebeeld in plaat 1 en 
2 van John Cuthbertson Algemeene eigenschappen van de electriciteit, onderrichting van de werktuigen en 
het neemen van proeven in dezelve (Amsterdam z.j.[ca. 1773]). Hierin is ook de prijslijst afgedrukt. 

65 John Cuthbertson was in april 1769 nog maar een paar maanden 'in business'. Hij was pas op 29 december 
1768 als poorter van Amsterdam ingeschreven. Voor de betekenis van Cuthbertson als ontwerper van 
electriseermachines, zie: W.D. Hackmann, John and Jonathan Cuthbertson. The Invention and Develop
ment of the Eighteenth Century Plate Electrical Machine (Leiden 1973), en meer algemeen van dezelfde 
auteur, Electricity from glass. The history of the frictional electrical machine 1600-1850 (Alphen aid Rijn 
1978). 

66. Het ontwerp van een dergelijke 'globe-electriseermachine' was al in 1720 beschreven in het op de 
Kweekschool zo trouw gevolgde leerboek van's Gravesande. De Catalogus van 1828 bevat dan ook (pag. 
11, nr. 5): 'Een [electriseermachineJ, kleiner, en alschoon van een oudere constructie, (met eene glazen bol 
werkende) is deze merendeels van koper, en daarenboven zeer net en zindelijk gemaakt, liggende in een 
eikenhouten Kistje'. Verkocht in 1828 voor 7 gulden en 15 stuivers aan G.A. van der Voort. 

67 In Januari 1774 heeft Oosterbaan zijn aankoop uit 1769 ingeruild voor een grotere vlakke-plaatmachine, 
tegen een bijbetaling aan Cuthbertson van 192 gulden. Daarom beschrijft de Catalogus van 1828 een gro
ter model: 'Een Electriseermachine met een schyf van 40 duim middellyn met al deszelfs benodigd toe
stel, geplaatst in een zeer net gewerkte mahoniehoute kist, en verder toestel om negatief te electriseren', 
welk apparaat in 1828 voor 23 gulden aan Rubenkoning is verkocht. (Zie Catalogus (n. 1), 11, nr. 4.) 

68 ADG 404: Jan. 1771 'L.P. de la Barre voor zijn rekening, 189 gulden, 15 stuivers'. In 1828 werd het instru
ment beschreven als: 'Een zeer fraai en zeer beroemd, geheel in koper vervaardigd Stam-microscoop, ter 
beschouwing van transparante en opake voorwerpen, met al de benodigde glazen en toebehoren, zeer 
compleet in een Mahoniehoute kistje, door Dellabare'. Catalogus 1828, pag. 37, no. 16. Gekocht voor 27 
gulden en 10 stuivers door [J.A.] van Eik. 
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Schijfelectriseermachine door John Cuthbertson, eerste model. Vit: Cuthbertson, Algemene eigenschappen van de 
electriciteit (Amsterdam ca. 1773). 

scopen' zijn geweest. 69 De Franse instrumentmaker Louis Frant;ois Dellebarre (1726-
1805) had in 1769 wegens zijn geloofsovertuiging moeten uitwijken naar Holland. Hier 
deed hij in 1770 een poging om een nieuw soort microscoop te maken, die in navolging 
van de achromatische telescopen van de Engelse instrumentmaker John Dollond geheel 
kleurschiftingsvrij zou moeten zijn. Weliswaar was het resultaat nog niet volledig ge
slaagd, maar de kwaliteit van Dellebarres product was voor die tijd dusdanig goed dat 
de 'Dellebarre-microscoop' grote faam verwierf.70 Blijkens de veilingcatalogus van 1828 

is er op de Kweekschool op enig moment nog een tweede exemplaar - nu van Engelse 
makelij - aangeschaft. Tot deze microscopen behoorden ook 'honderd vijf en twintig 
tonnetjes met microscopische voorwerpen' die in een speciaal daartoe vervaardigd 
mahoniehouten tafeltje met drie laatjes waren opgeborgen.ll 

69 Een vrijwel gelijktijdige levering van een identieke microscoop vond plaats aan het instrumentenkabinet 
van de Fundatie van Renswoude te Den Haag. Zie Dellebarre's beredeneerde kwitantie, gedateerd 29 
januari 1771, afgebeeld bij Maria Rooseboom, Bijdrage tot de Geschiedenis der Instrumenmakerskunst in de 
noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840, Leiden, 1950, plaat 2. Opmerkelijk genoeg werd dit Fundatie
instrument geleverd voor 'slechts' 168 gulden, compleet met 135 microscopische objecten. De nieuwprijs 
voor een dergelijke microscoop bedroeg in 1806 nog 130 gulden. 

70 Rooseboom (n. 69), Bijdrage, 54-56. Zie ook: Madan Fournier, Early microscopes. A descriptive catalogue 
(Leiden: Museum Boerhaave 2003) 14 en nr. 230. 

71 Catalogus (n. 1), 37, nr. 17: 'Een geheel in koper te zamengesteld driebenig Stam-microscoop, op maho
niehouten voet met een lade, mede voor transparante als oak tot de opake beschouwing; in Engeland 
zindelijk net bewerkt, in een piramidaal Kastje'. Verkocht in 1828 voor 22 gulden aan De Bruin; ibid., pag 
37, no. 23: 'Een mahoniehout tafeltje met drie laadjes, waarin honderd vijf en twintig tonnetjes met 
microscopische voorwerpen, volgens Dellebarre, ten gebruike en geschikt voor zyn mkroscoop'. Verkocht 
in 1828 voor 10 gulden aan de heer Rijst. 
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Wagentje van Steitz vaor de demonstratie van het traagheidsbeginsel. Foto: Universiteitsmuseum Utrecht. 

Mede door deze actuele inslag moet de reputatie van het doopsgezinde kabinet heel 
behoorlijk zijn geweest. De instrumentencollectie werd in elk geval van tijd tot tijd ook 
door buitenstaanders bezocht. Een van deze bezoekers was de Franeker hoogleraar Jan 
Hendrik van Swinden, die het kabinet omstreeks 1783 bezichtigde, om er vervolgens een 
collega, de kersverse Leidse hoogleraar Christiaan Hendrik Darnell, voor een nadere 
kennismaking naar toe te sturen. Van Swinden laat zelfs een van de instrumenten uit 
het doopsgezinde kabinet namaken voor zijn Italiaanse correspondent Felice Fontana. 
Laatstgenoemde had in zijn hoedanigheid van directeur vah het instrumentenkahinet 
van de groothertog van Toscane aan Van Swinden gevraagd of hij enige interessante 
Nederlandse instrumenten 'onder diens opzicht' wilde laten kopieren. Van Swinden, die 
weI vaker bij dit soort zaken bemiddelde, had daar wel oren naar. Bij Fontana's verzoek 
had hij direct moeten denken aan een curieus instrument voor de demonstratie van het 
traagheidsbeginsel dat hij in het doopsgezinde kabinet had gezien. Het ging om hetzelf
de wagentje dat in 1777 ook Bugges aandacht had getrokken. Met dit 'fraaie werktuig' 
kon immers op een originele manier 'bewezen' worden dat een vertikaal uit een kanon 
gelanceerde kogel 'niet tegenstaande de voortgang der aarde in haare loopbaan' weer 
loodrecht terug in het kanon valt.72 Gevraagd om nadere informatie, wist Oosterhaan 
aan Van Swinden over dit instrument het volgende te melden: 

De maker van het werktuig is mijn amanuensis Adam Steitz. Ik heb denzelven na den prijs gevraagd. 

De oude man wist zich dezelve niet nauwkeurig te herinneren, maar meende dat het omtrent vier 

ducaten beliep. Hij zei mij dat hij oak eens zo'n wagentje voor eene Milaneese Reer, maar wiens 

72 In 1828 beschreven als: 'Een zeer mechaniek kunstig gewerkt wagentje, en dnde in zekere bepaalde tijd 
een daar uit opgeworpen ivoor balletje, na zekere bepaalde weg afgelegd te hebben, weer op te vangen'. 
(Catalogus (n. 1), 25, Dr. 17, gekocht voor 15 gulden door Johannes Buys). Een identiek exemplaar is in 
1791 door Van Marum gekQcht op de veiling van de coUectie Ebeling, en wordt nu bewaard in Teyler's 
Museum. Zie Turner (n. 34), 'Van Marum's instruments', nr. 41. Een tweede exemplaar, genoemd in 1816 
op de inventarislijst van het Natuurkundig Gezelschap Utrecht, is aanwezig in het Utrechts Universiteits
museum. Zie Bas (n. 58), Descriptive catalogue, 39 en plaat xxiii. 
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naam hij niet meer wist, gemaakt had. Onze Steitz is altoos een zeer net werkman geweest en in onze 

verzamelingen zijn vrij wat werktuigen van zijn maaksel. De man is nu oud, maar zoude een stuk 

van deeze aart nog zeer weI kunnen bezorgen. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat het te Franeker 

even goed en misschien tot een minderen prijs zou kunnen gemaakt wordenJ3 

Dat laatste is zo goed als zeker gebeurd, want nog geen week later werd het bewuste 
wagentje met dat oogmerk naar Friesland gezonden. 

Oosterbaan zelf volgde dat Friese spoor een drietal jaar later. Toen in 1786 zijn oom -
de befaamde literator Ds. Johannes Stinstra - overleed, stopte Oosterbaan met zijn werk 
als hoogleraar en keerde hij terug naar zijn geboortestad Harlingen. In dit vanouds 
doopsgezinde bolwerk ZOU hij zijn overleden oom als 'gewoon predikant' opvolgen. In die 
hoedanigheid bleef Oosterbaan werkzaam tot aan zijn overlijden, op 71-jarige leeftijd, in 
1807· 

Het instrumentarium ingezet VDor Kweekschool en Athenaeum Illustre 
Na Oosterbaans vertrek was zijn opvolging een fors probleem. Diverse geschikte kandi
daten bedankten v~~r de eer. Het gevergde takenpakket was eenvoudigweg te divers. De 
bestuurders van de Kweekschool besloten dan ook vrij snel om aan de nog maar kort 
tevoren, in 1785 vanuit Franeker overgekomen nieuwe Athenaeum-hoogleraar Jan 
Hendrik van Swinden te vragen om ook het onderwijs in de wis- en natuurkunde voor 
de studenten van de Kweekschool te verzorgen. Dat zou de onderwijslast voor de nieuw 
te benoemen Kweekschool-hoogleraar aanmerkelijk verlichten. Er bestonden toch al 
nauwe contacten met het Athenaeum Illustre, want al sinds jaar en dag volgden doops
gezinde studenten daar de colleges in de klassieke en Hebreeuwse tal en. Van Swinden 
zou voor deze taak jaarlijks vierhonderd gulden krijgen, en nog eens honderd gulden 
voor het onderhoud en de opslag van de instrumenten.74 

Van Swinden had wei oren naar dit voorstel, want zo zou hij in een ldap de beschikking 
krijgen over een goed geoutilleerd en geheel op onderwijs ingericht instrumentenkabinet. 
Op het Athenaeum ontbrak een dergelijke voorziening, omdat daar tot Van Swindens 
komst in 1785 de proefondervindelijke wijsbegeerte in feite niet was beoefend. Een budget 
voor de aanschaf van instrumenten lijkt Van Swinden op het Athenaeum ook niet te heb
ben gehad. Kennelijk huldigde men in Amsterdam nag altijd het klassieke standpunt 
dat een docent zeIf voor het benodigde instrumentarium diende te zorgen.75 Dat trof 
niet, want Van Swinden had maar een beperkt prive-kabinet. Immers, in Franeker, zijn 
vorige standplaats, was hij in de geIegenheid geweest om op kosten van de akademie een 
prachtig universitair instrumentenkabinet op te bouwen.76 Door het doopsgezinde aan
bod behoefde hij een soortgelijke exercitie in Amsterdam niet te herhalen, want de 

73 Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 755. Correspondentie Oosterbaan-Van Swinden, 24 mei 1783 en 6 
juni 1783. 

74 ADG 393 (notulen kweekschool) 116. Briisewitz (n. 21), 'Tot de aankweek van leraren', 33. 
75 Volgens het gedenkboek uit 1927 werd aan geen van de hoogleraren van het Athenaeum vanuit de stads

kas een vergoeding voor hulpmiddelen verstrekt: 'Hetgeen zij voor hun onderwijs en wetenschappelijk 
werk behoefden, moest uit eigen middelen worden bekostigd'. Van Athenaeum tot Universiteit. 
Geschiedenis van hetAthenaeum Illustre in de negentiende eeuw (Amsterdam 1927) 63. 

76 Na zijn benoeming te Franeker in 1766 had Van Swinden het aantal instrumenten in het kabinet van de 
Franeker Universiteit meer dan verdubbeld van 74 stuks (genoemd in 1761) tot 134 stuks eind 1767. In 1812 
telde het kabinet 267 nummers. W.B.S Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijksatheneum te Franeker 
(Leeuwarden 1878-1889), 1,420-423; II, 36. 
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Kweekschool bood precies wat hij nodig had. De instrumenten verhuisden dus op
nieuw, ditmaal naar Van Swindens woning. In mei 1786 toonde hij het kerkbestuur hoe 
de instrumenten aan zijn huis <in goede aIde' waren opgesteldJ7 Nauwelijks een maand 
later liet hij de instrumenten ook aan zijn Italiaanse collega Oriani zien/8 Deze situatie 
duurde precies veertien jaar. In die tijd gaf Van Swinden zijn colleges aan de hand van 
zijn eigen, in 1786 te Franeker uitgegeven Positiones Physica en examineerde hij twee 
maal per jaar de meniste kandidaten op hun kennis van de mathesis en de fysica. Dat 
veranderde toen Van Swinden op 16 juni 1800 aan het doopsgezinde kerkbestuur liet 
weten dat hij benoemd was tot lid van het uitvoerend bewind van de Bataafsche 
Republiek/9 Met onmiddellijke ingang kon hij dus zijn lessen niet meer geven. Dat 
betekende ook dat het instrumentenkabinet bij bern thuis diende te worden opgehaald. 

Na kort overleg over de vraag hoe het onderwijs nu in te richten en waar de instru
menten te plaatsen, was de oplossing voor het kerkbestuur wel duidelijk. Immers, de in 
1786 benoemde hoogleraar theologie Gerrit Hesselink was inmiddels meer dan vol
doende ingewerkt, en wat lag dan meer voor de hand dat hij - net als Oosterbaan voor 
hem - de instructie in de wis- en natuurkunde zelf ter hand zou nemen? Ook de 
instrumenten moest hij maar 'plaatsen ten zijnen huize, gelijk dit voorheen bij den 
Prof. Oosterbaan heeft plaats gehad.'80 

Dat was echter gemakkelijk gezegd dan gedaan. Het bewuste onderwijs geven was een 
ding, maar de instrumenten thuis plaatsen was een geheel andere kwestie. Daartoe 
bezat Hesselink eenvoudigweg niet de ruimte. Dus werd in juli besloten dat de instru
men ten geplaatst konden worden in het verder buiten bedrijf gestelde kerkgebouw 'bij 
den Toren'. Daarmee werd de voormalige schuilkerk bedoeld op de Herengracht bij de 
Jan Roodepoortstoren, welk gebouw de doopsgezinden al sinds de zeventiende eeuw in 
bezit hadden. Hesselink zou voortaan daar zijn natuurfilosofisch onderwijs geven, voor 
welke taakverzwaring hij jaarlijks zeshonderd gulden extra lOU krijgen. Daarbij zou hij 
verschoond blijven van de zorg voor het onderhoud en de schoonmaak van de instru
menten. Daarvoor zou de kerkenraad zelf zorgdragen. 

Onder Hesselink: een bloeifase van de natuurkunde aan de Doopsgezinde Kweekschool 
De taakuitbreiding kwam voor Gerrit Hesselink op een zeer ongelukkig moment in zijn 
leven. In september 1800, juist toen hij met de nieuwe cursus diende te beginnen, over
leed zijn echtgenote Janke Heslinga op 44-jarige leeftijd. Zij had niet alleen een lang 
ziekbed gehad, maar liet haar man ook achter met de zorg voor zes - deels nog jonge
kinderen, waarvan er een hulpbehoevend was. Hesselinks eerste biograaf weet dan ook 

77 ADG 393 (notulen kweekschool) 117. Bij deze gelegenheid werd een uitgebreide inventaris opgesteld die 
als ontvangstbewijs aan het kerkbestuur werd overhandigd Deze inventarislijst is helaas niet bewaard 
gebleven. Wei is in ADG 400 nog een 'Reglement' uit 1786 bewaard, waarin Van Swinden wordt verzocht 
de lessen te geven, de instrumenten thuis te hebben en twee maal per jaar de leerlingen te examineren in 
het bijzijn van leden van 'het kweekschool'. 

78 Guido Tagliaferri en Pasquale Tucci, 'The visit to the Low Countries in 1786 of the astronomer Barnaba 
Oriani of Milan', in: C.S. MaffioU en L.C. Palm ed., Italian scientist in the Low Countries in the XVIIth an 
XVIIIth centuries (Amsterdam 1989) 285. Oriani's bezoek aan Van Swindens instrumentenkabinet yond 
plaats op 19 juni 1786. 

79 Zie voor deze periode uit Van Swindens leven: Marijn van Hoorn, 'De "gemeenebestgezindheid" van Jan 
Hendrik van Swinden (1746-1823). Een schets van zijn politieke bedrijvigheid in de jaren 1795-1796 en 
1800-1801', in: E.O.G. Haitsma Mulier e.a. ed., Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse 
Doorluchtige School 1632-1877 (Amsterdam 1997) 226-253. 

80 ADG 393, Notulen Kweekschool, 19 juni 1800. 
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te melden dat 'het bijkomen van het wijsgeerig gedeelte' van zijn lessen voor hem een 
'bijzondere inspanning vorderden', aangeslagen als hij was door het verlies dat hem had 
getroffen.81 Anderzijds was hij als geen ander geknipt voor deze nieuwe taak. De natuur
kundige wetenschappen hadden altijd al zijn bijzondere belangstelling gehad. Tijdens 
zijn universitaire opleiding, eerst in Groningen en later in Lingen, had hij deze tak van 
wetenschap grondig bestudeerd. In 1778 was hij op 22-jarige leeftijd te Groningen op 
een natuurfilosofisch thema gepromoveerd,82 waarna hij naar de Kweekschool in 
Amsterdam was gegaan om daar onder Oosterbaan tot predikant te worden gevormd. 
Hesselink was een veelzijdig, creatief en studieus man. Als student behaalde hij al een 
zilveren medaille bij de eerste theologische prijsvraag van Teylers Godgeleerd Genoot
schap. In 1784, nadat hij inmiddels predikant in Bolsward was geworden, dong hij 
opnieuw fiee bij een prijsvraag van Teylers Genootschap, waarbij hij ook ditmaal de 
zilveren prijsmedaille in de wacht sleepte.s3 In 1786 was hij daarop als dertigjarige tot 
hoogleraar aan de Kweekschool benoemd, nadat een drietal anderen voor deze post had 
bedankt. Daar maakte hij als theoloog naam door de uitgave in 1790 van zijn Uitleg
kundig woordenboek ter opheldering van de schriften des Nieuwen Verbonds, een destijds 
spraakmakend boek dat een aantal malen werd herdrukt. Zijn op dit boek gebaseerde 
exegetische colleges waren dan ook zeer vernieuwend.84 Ondanks zijn grote theologische 
scholing was Hesselink van mening dat een grondige natuurfilosofische kennis de 
belangrijkste bagage was voor een toekomstige predikant.85 De invulling van de door 
Van Swinden achtergelaten lestaak bleek voor hem dan ook een groot genoegen. Uit 
verschillende bronnen blijkt dat de nieuwe onderwijstaak Hesselink op het lijf was 
geschreven. Zo schreef zijn opvolger Rinse Klaases Koopmans na zijn dood in 18n: 

Voor de redeneer-, Wis-, Natuur-, en Sterrekunde had Hesselink steeds groote geneegenheid. [Hij] 

was daarin meer dan bedreven, vatte deze taak met ijver op, en, met lust het moeijelijke te boven 

komende, was het geen wonder, dat ook in dit onderwijs, t'geen zich niet tot de buitenschorsch 

dezer wetenschappen bepaalde, maar weI degelijk tot de kern doordrong, in de helderheid zijner 

geest en de gaaf der duidelijke ontwikkeling en voordragt, heerlijk uitblonken.86 

Als Hesselink een keer een college moest laten uitvallen, dan verkoos hij de theo
logische vakken, en gaf hij de natuurfilosofische colleges voorrang. Het leek er op alsof 
Hesselink de studenten tot natuurkundigen in plaats van tot theologen wilde vormen.87 

81 Rinse Klaases Koopmans, Hulde aan Gerrit Hesselink, A.L.M. Phil. Doct., ... hoogleraar in de godgeleerd
heid en wijsbegeerte, bij de doopsgezinden te Amsterdam (Amsterdam 1812). 

82 Gerardus Jacobus Hesselink, Dissertatio physica inauguralis de montium ignivomorum, terraeque motuum 
origine, et cognatione, ex stupendis illorum effectibus col1igenda (Groningen 1778). 

83 E.J. van Himbergen, 'De pdjsvragen van de twee genootschappen 1778-1978', in: 'Yeyler'1778-1978. Studies 
en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest (Haarlem 1978) 37. Een derde 
zilveren prijsmedaille behaalde Hesselink in 1795. Drie jaar later behaalde Hesselink ook een prijsmedaille 
van het Genootschap tot Verdediging van den Christelijken Godsdienst .. 

84 Aldus Annelies Verbeek, 'Gerrit Hesselink (I755-18n) - een radicaal doopsgezinde theoloog?" in: Jack de 
Mooij en Ineke Smit ed., Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom, 1901-
2001 (Heerenveen 2002) 182-201. Zie over Hesselink als theoloog eveneens Simon Vuyk, Uitdovende 
Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders, 1800-1860 (Amsterdam 1998) 98-109. 

85 Verbeek (n. 21), Menniste paus, 36. 
86 Koopmans (n. 81), Hulde aan Hesselink, 31, 106, 109. 
87 Brusewitz (n. 21), 'Tot aankweek van leraren', 37. 
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De doopsgezinde hoogleraar Gerrit Hesselink (1755-18n). 
Fato: Gemeentelijke archiefdienst Amsterdam. 

Volgens een van zijn oud-studenten, de latere hoogleraar Samuel Muller, was die sterke 
nadruk op de wis- en natuurkundige vakken dan oak een grote schaduwzijde geweest 
van het door hem en zijn medestudenten genoten onderwijs.88 Het resultaat was namelijk 
dat doopsgezind Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw diverse predi
kanten bezat met een grote kennis van de wis- en natuurkunde, maar dat deze nauwelijks 
wisten hoe te preken.89 Daarmee wil Qverigens niet gezegd zijn ciat Hesselink de theologie 
verwaarloosde, want ondanks de genoemde kritiek sprong de voornoemde Muller na 
Hesselinks doad nog voaI hem in de bres, in een polemiek over Hesselinks vermeende 
theologische nieuwlichterij.90 Hoe dan ook, feit is dat Hesselink de enige hoogleraar 
van de Kweekschool is geweest die ook over natuurfilosofische vraagstukken heeft 
gepubliceerd. Deze publicaties waren overigens zonder uitzondering een uitwerking 
van voordrachten die Hesselink eerder voor de Amsterdamse 'Maatschappij van Ver
dienste onder de zinspreuk Felix Meritis' had gehouden.91 Met deze openbare colleges 
in 'Felix Meritis' had Hesselink - overigens in navolging van Oosterbaan - een nieuwe, 

88 S. Muller, 'Geschiedenis van het onderwijs in de theologie bij de Nederlandse doopsgezinden', laarboekje 
voor de Doopsgezinde gemeenten in de Nederlanden (1850) 122-124. Zie ook Verbeek (n. 21), Menniste paus, 36. 

89 Briisewitz (n. 21), 'Tot aankweek van leraren', 37. 
90 Verbeek (n. 21), Menniste paus, 31. 
91 Koopmans (n. 81), Hulde aan Hesselink, uoemt nagenoeg aile voordrachten die Hesselink in Felix Meritis 

heeft gehouden, waaronder een enkele die met 'vee1vuldige proefnemingen werden bevestigd'. In 1805 gaf 
hij zijn voordrachten samen met zijn 'in de wis- en natuurkunde vergevorderde' 2Oon. Daarnaast hield 
Hesselink tal van sterrenkundige lezingen, 'die hem dikwijls stoffe gaven tot Godverheerlijkende bespie
gelingen: Verscheidene van Hesselinks lezingen voor Felix Meritus zijn gepubliceerd in het Nieuw Algemeen 
Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak (1794-1797) en het Vaderlandsch Magazyn van Wetenschap, Kunst 
en Smaak (1801-1805). Bet instrumentenkabinet komt in geen van deze artikelen ter sprake. 
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gelnstitutionaliseerde vorm gevonden voor de oude, onder Fahrenheit begonnen en 
onder De Vries en Oosterbaan voortgezette gewoonte om ook voor 'liefhebbers' regel
matig 'natuurkundige proefondervindelijke lessen' te houden.92 

Het meest spraakmakend was een geschrift in de Latijnse taal dat Hesselink in 1806 
op eigen kosten liet drukken, en dat ons enig inzicht verschaft in Hesselinks opvattin
gen over de waarde van experimenten.93 Hesselinks verhandeling ging over de uitleg 
van een al in de zeventiende eeuw - door Robert Boyle - gepresenteerd hydrostatisch 
vraagstuk, namelijk hoe het gewicht van een vloeistof zich gedraagt wanneer het is 
ondergedompeld in dezelfde vloeistof, dan wel in een vloeistof met identieke dichtheid. 
Het ging in feite om een aspect van wat vandaag de dag de Wet van Archimedes wordt 
genoemd, waarbij gesteld wordt dat de opwaartse kracht gelijk is aan het gewicht van 
de verplaatste vloeistof. Hesselink meende dat de door Boyle gepresenteerde, en sinds
dien in leerboeken overgenomen proefneming ter illustratie van dit fenomeen, niet 
correct was geYnterpreteerd. Bij de bewuste proef werd een emmertje gebruikt, waarvan 
volgens Hesselink, onvoldoende rekening werd gehouden met de rol van het eigen 
gewicht en volume van dit emmertje. Het was in feite een zaak van weinig importantie, 
ware het niet dat Hesselink de kwestie illustratief vond voor het belang van grote zorg
vuldigheid bij het uitvoeren en interpreteren van experimenten. Hesselinks publicatie 
bleek aanleiding te geven tot een jarenlang twistgeschrijf in tal van Nederlandse tijd
schriften. Hoe interessant deze controverse wellicht ook op zichzelf mag zijn, het voert 
te ver om hier dieper op in te gaan. De affaire vergt een studie op zichzelf en belicht 
eerder de sociale verhoudingen en rivaliteiten in het toenmalige intellectuele Neder
land, dan dat het ons iets meer vertelt over het doopsgezinde instrumentenkabinet.94 

92 Ter compensatie voor de vele voordrachten die lOwel Oosterbaan (vanaf 1783), als Hesselink (vanaf 1786) 
voor Felix Meritis verzorgden, zijn beiden benoemd tot 'Honorair lid' van deze Maatschappij (in resp. 
1783 en 1791). Blijkens een nota uit 1785 van een zekere Ernst Steenmets gebruikie Oosterbaan bij zijn 
voordrachten instrumenten die bij hem thuis werden opgehaald. Deze zuBen dus geheel of gedeeltelijk 
van de Doopsgezinde Kweekschool zijn geweest. Zie: Gemeentearchief Amsterdam, archief Felix Meritis, 
inv. llI. 260: rekening van Ernst Steenmets voor het ophalen en terugbrengen van instrumenten tijdens 26 
avonden, bij de heren 'Ene' [=AeneaeJ, Ebeling, Oosterbaan en Van Swinden, [ongcdateerd, ca. 1785]. 

93 G. Hesselink, Dissertatio hydrostatica, in qua disquiritur, quid statuendam sit de experimento Boyleano, quo 
probari solet, fluida in fluidis homogeneis, sive in locis suis naturalibus, gravia esse (Amsterdam 1806). 15 
pagina's en eeo plaat door EH. [= wellicht zoon Fedde Hesselink, geb.1785J. Stuk gedateerd 1 februari 1806. 

94 Zie voor deze controverse: (1) M. van Marum, f. .. J aan den heer G. Hesselink, f. .. J hoogleeraar in de god
geleerdheid en wysbegeerte by de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (z.pl. 1807); (2) G. 
Hesselink, Hydrostatische verhandeling, behelzende aanmerkingen op de stelling Vloeistoffen wegen in 
gel?ksoortige vloeistoffen: met een voorberigt ter beantwoording van de aanmerkingen vervat in een brief van 
den heer M. van Marum (Amsterdam 1807); (3) Algemeene Vaderlandsche Letter-oeffeningen (1807), / 
Mengelwerk, 249-256; (4) H. Aeneae, 'lets over de waterweegkunde, ter gelegenheid van het ontstaan 
geschil tusschen den heer G. Hesselink, [ ... J en den heer M. van Marum, [ ... ] over [ ... ] zekere [ ... J 
waterweegkundige proef getrokken [ ... j', De Recensent ook der Recensenten 2 (1807) 513-554; (5) M. van 
Marum, 'Antikritiek: brief van den heer M. van Marum, [ ... J aan den heere H. Aeneae [ ... ], De Recensent 
ook der Recensenten 2 (1807) 753-756; (6) [A. van Coppenaal], 'lets over de waterweegkunde, vervat in een 
brief aan den heere H. Aeneae', Algemeene Vaderlandsche Letter-oeffeningen (l808), Mengelwerk, 72-82; (7) 
H. Aeneae, 'Korte aanmerkingen op een naamlozen brief', De Recensent ook der Recensenten 3 (1808) 166-
180; (8) A. van Coppenaal, 'lets over de waterweegkunde', Algemeene Vaderlandsche Letter-oeffeningen 
(1809), Mengelwerk, 558-565. (9) A. van Linden van den Heuvel, Proef-ondervindelijke verhandeling over 
de onlangs betwiste waterweegkundige stelling: water weegt in water: vervat in twee voorlezingen, bij de 
Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia (Den Haag 1810) en (10) Johan 
de Kanter Phil.zn., 'Eenvoudige verklaring cler waterweegkundige proefvan Boyle' (z.pl.1811). Zie ook 
Martinus van Marum, Life and Work, R.J. Forbes ed., I (Haarlem 1969) 302. 
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Voor Hesselink persoonlijk was het sop uiteindelijk de kool niet waard. In de Algemeene 
Vaderlandsche Letteroeffeningen liet hij weten dat het gerezen verschil in inzicht over de 
'bewuste waterweegkundige proef' gaandeweg meer een 'krijgshaftig', dan een weten
schappelijk aanzien had gekregen en dat hij er daarom verder het zwijgen toe zou 
doen.95 Zijn strijdlust was trouwens na 1808 toch al verdwenen, getroffen als hij was 
door het schielijke overlijden van zijn jongste zoon, kort nadat deze in Utrecht genees
kunde was gaan studeren. Volgens Hesselinks biograaf en opvolger Koopmans had de 
jangen 'onder het opzigt zijns vaders grote vorderingen gemaakt in het wis- en natuuI
kundige'.96 Hesselink junior had zich zelfs bekwaamd 'in het vervaardigen van werktuigen 
voor natuurkundige proefnemingen', Afgaande op Koopmans' getuigenis bracht dit ver
lies een enorme slag toe aan Hesselink. Toen kort daarop ook nog zijn oudste zoon 
stierf en Hesselink een jaar later tenslotte geconfronteerd werd met de plotselinge dood 
van zijn tweede echtgenote, 'wier bezit hem tot balsem had gestrekt voor den verwonden 
geest,' bleef hij 'als versteend en troosteloos' achter.97 'Zoo veel schokken, zo snel elkan
der opgevolgd' was zijn geslel Ie vee!. In 1811 overleed Hesselink op 56-jarige leeftijd in 
zijn buitenhuis te Overveen.98 

Doordat Hesselink maar relatief korte tijd de scepter zwaaide over het kabinet van 
instrumenten, in een tijd bovendien waarin de doopsgezinde gemeente met grote 
financiele problemen te kampen had, heeft hij op het instrumentenkabinet nauwelijks 
een stempel kunnen drukken. In de catalogus van 1828 zijn er althans geen instrumen
ten aan te wijzen die met zekerheid dateren uit de peri ode na 1800. Apparaten van toen 
werkzame instrumentmakers zoals Onderdewijngaard Canzius, Van Laun of Kleman ont
breken geheel. Gezien Hesselinks bijzondere aandacht voor de hydrostatica zou 'een kistje 
met een volledig toestel, tot de proef der waterweegkundei [ ... ] en verdere apparaten 
daartoe behoorende en gebruikelijk' op een aanschaf door Hesselink kunnen wijzen. 99 

Mogelijk was dit zelfs een product van zijn jongste zoon, van wie immers gezegd werd 
dat deze 'werktuigen voor natuurkundige proefnemingen' had vervaardigd. Hesselink 
zal de apparatuur zeker bij zijn gemelde hydrostatische proefnemingen hebben benut. 
Maar aangezien andere bronnen ontbreken, kan omtrent zijn zorg voor het instrumen
tarium verder niets met zekerheid worden geconcludeerd. 

Opnieuw Van Swinden: de laatste fase van het instrumentenkabinet 
De benoeming van Hesselinks opvolger Rinse Klaasses Koopmans (1770-1826) had veel 
voeten in aarde. Hoewel de keus voor Koopmans al in 1811 was bepaald, duurde het tot 
1814 voordat zijn aanstelling kon ingaan. De nieuwe Franse machthebbers waren 
immers bezig met een grondige reorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs, en 

95 G. Hesselink, 'lets, rakende het geschil over de verklaring der proefneming van Boyle', Algemeene Vader-
landsche Letter-oeffeningen (1808), Mengelwerk, 169-170. 

96 Koopmans (n. 81), Hulde aan Hesselink, 51-52. 
97 Ibid., 54-55. 
98 Hesselink werd door zijn opvolger Knoop Koopmans herdacht in twee redevoeringen, die in een boekje 

werden gebundeld. De eerste waarin Hesselinks leven en zijn bijdrage aan de doopsgezinde gemeente 
centraal standen werd uitgesproken in de Doopsgezinde kerk 't Lam; de andere waarin werd ingegaan op 
Hesselinks wijsgerige en natuurkundige verdiensten werd uitgesproken in Felix Meritis, de plek waar 
Hesselink twintig jaar honorair lid was geweest en waar hij ook zelf tal van voordrachten had gehouden. 
Ibid., 63. 

99 Catalogus (n. 1), 24, or. 4. Gekocht voor 33 gulden door de makelaar H. de valle Fyleo's zoon. 
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De ingang van de Doopsgezinde schuilkerk 't Lam 
aan het Singel te Amsterdam, circa 1830. Foto: 
Gemeentelijke archlefdienst Amsterdam. 

het was allerminst zeker of de Doopsgezinde Kweekschool met het geven van onderwijs 
zou mogen doorgaan.lOO Om de schade voor de studenten zo veel mogelijk te beperken 
werd door de doopsgezinde kerkenraad een beroep gedaan op de hoogleraren van het 
Amsterdamse Atheneaum. Daarmee kwam opnieuw de oude hoogleraar Van Swinden 
in beeld. Van Swinden die na zijn korte bestuurlijke carriere al in 1801 weer op zijn post 
bij het Amsterdamse Athenaeum was teruggekeerd, nam de oude taak weer met graagte 
op zich. lOl Ook stelde hij zich heel coulant op ten aanzien van de fors gesnoeide onder
wijsvergoeding, aangezien hij hiermee opnieuw in het gebruik werd gesteld van de 
doopsgezinde instrumenten, die hij kennelijk bij zijn onderwijs aan het Athenaeum 
node had gemist.102 De gemelde bezuinigen waren nodig vanwege de door de Fransen 
opgelegde tiercering van de staatschuld, waardoor de rentevergoeding van twee-derde 
van alle staatsobligaties simpelweg van de ene op de andere dag was opgezegd. Deze 
maatregel bracht de doopsgezinde gemeente - en daarmee ook de kweekschool - in 
grote financieIe problemen. In 1813 werd daarom een fusie tussen de doopsgezinde 
kerken tot stand gebracht en werd het oude kerkgebouw 'bij de Toren' verkocht, waarna 
na een kleine verbouwing de Singelkerk 't Lam het centrum werd van de Kweekschool. 
Ook de instrumenten werden daarheen overgebracht en ook de natuurkundelessen 
zijn vermoedelijk voortaan daar gehouden. Die situatie bleef zo nadat Koopmans in 
1814 effectief in dienst trad. Het onderwijs in de wis- en natuurkunde, de vakken die 
Hesselink met zoveel vreugde had gegeven, liet Koopmans graag over aan de specia
listen van het Athenaeum.103 Behalve Van Swinden was dat vanaf 1819 ook 'de jeugdige' 

100 Als gevolg van deze hervormingen zouden de universiteiten van Harderwijk en Franeker in 1811 worden 
gesloten. 

101 Berigt aan de Doopsgezinde gemeenten wegens het verhandelde in verscheidene vergaderingen (z. pI. 1812) 5. 
Van Swinden stelt zijn colleges 'Physica, Logica en Metaphysica' open voor doopsgezinde kwekelingen. 

102 Welcker (n. 21), 'Een eeuw doopsgezinde kweekschool', 53 noot. 
1.O3 Ibid., 61. Zo examineerde Van Swinden in 1813 in de 'waterweegkunde, theorie der luchten en de electri

citeit'. Verslag van het verhandelde op de algemeene vergadering des bestuurs te Amsterdam (z. pI. 1813) 11. 
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Jean Pierre Etienne Vaute, die als adjunct-hoogleraar Van Swinden bijstond in zijn lesge
vende taak. In 1823, na Van Swindens overlijden, zou Vaute hem tevens opvolgen ais hoog
leIaar op het Athenaeum. Het was oak Vaute die Van Swinden binnen de Doopsgezinde 
Societeit herdacht met een - helaas niet bewaard gebleven - redevoering.104 Twee jaar 
tevoren was Van Swinden voor het Iaatst op de Kweekschool verschenen, om samen met 
Vaute een examen af te nemen. De gedrukte notulen maken bij deze gelegenheid 
nadrukkelijk melding van het feit dat Van Swinden, na bijna dertig jaar trouwe dienst 
aan de Kweekschool, afstand had gedaan van het geven van zijn 'Physische Collegien'. 
Sedertdien hadden we!gete!d twee doopsgezinde studenten de lessen hij Voute 
gevolgd.105 Aan het actieve gebruik van het doopsgezinde instrumentarium was daar
mee een einde gekomen, want uit niets blijkt dat Voute ooit naar de instrumenten heeft 
omgekeken.106 Dat laatste had vermoedelijk alles te maken met het feit dat Voute in 1823 

de beschikking had gekregen over het in 1789 voltooide observatorium van de 'Maat
schappij van verdienste onder de zinspreuk Felix Meritis' aan de Keizersgracht, waar hij 
met zijn studenten ook zijn college's mocht geven. Een schitterend natuurkundig kabinet 
stond daar onder handbereik.107 

Nadat in 1826 ook Koopmans op zijn buitenplaats in het Friese Koudum overleed, 
vie! het doek dan ook definitief voor het Doopsgezinde kabinet. De fysico-theologie, die 
zo kenmerkend was geweest voor de achttiende eeuw beleefde inmiddels zijn nadagen. 
Had Hesselink bij zijn leven nog gesteld dat kennis van de natuurwetenschappen de 
belangrijkste bagage was voor een toekomstige predikant, nu werd aan het nut van een 
wis- en natuurkundige opleiding voor toekomstige predikanten openlijk getwijfeld.108 

Dus werd het jaar 1827 een jaar van ingrijpende hervormingen op het Doopsgezind Semi
narie. Een nieuwe instructie voor hoogleraren werd vastgelegd en de onderwijslokalen in 
het kerkgebouw aan het Singel werden in 1828 opnieuw aangepast. Onder leiding van de 
nieuwe hoogleraar Samuel Muller was het onderwijs in de wis- en natuurkunde drastisch 
gereduceerd ten gunste van onder meer vakken als pastoraat en homiletiek.109 Voor een 
eigen kabinet van natuurkundige instrumenten was geen plaats meer in het herziene 
curriculum. Een liquidatie door middel van een publieke veiling was al wat resteerde. 

De epiloog 
Op 5 december 1828 kwamen 203 nummers uit het doopsgezinde instrumentenkabinet 
onder de hamer. In de veilingcatalogus werd de collectie anoniem beschreven en werden 
de instrumenten vermengd met diverse andere apparaten. Slechts dankzij de nauwgezette 
annotatie van het exemplaar van de catalogus in het archief van de Algemene Doops-

104 Berigt van het verhandelde op de vergadering van bestuurders der Algemeene Doopsgezinde Societeit (z. pI. 
1823) 21. 

105 Berigt van het verhandelde op de algemeene vergadering des bestuurs te Amsterdam (z. pI. 1821) 15. 
106 Wel blijft Vofrte van 1824 tot 1832 betrokken bij het examineren van enkele studenten. Nadat vijf jaar geen 

natuurfilosofische examens meer zijn afgenomen, verschijnt in 1837 Vofrte's opvolger W.S. Swart op de 
Kweekschool om te melden dat twee doopsgezinde studenten zijn lessen over de natuurkunde 'getrouw' 
hadden bijgewoond. Na 1838 worden op de kweekschool hoegenaamd geen natuurwetenschappelijke 
examens meer vermeld. Zie ondermeer: Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Societeit in 
Holland, diverse jaren maar in het bijzonder 16 (1837) en 66 (1838). 

107 Zie: H.J. Zuidervaart & R.H. van Gent, 'Between rhetoric an reality: instrumental practices at the astrono
mical and meteorological observatory of the Amsterdam society 'Felix Meritis', 1788-1889' (te verschijnen). 

108 Verbeek (n. 21), Menniste paus, 36; Welcker (n. 21), 'Een eeuw doopsgezinde kweekschool', 64. 
109 Berigt van het verhandelde op de vergadering van bestuurders der Algemeene Doopsgezinde Societeit (z. pI. 

1828) 13-14. Verbeek (n. 21), Menniste paus, 180. 
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. ' .. -- Titelpagina van de veilingcatalogus uit 1828. Gemeentelijke 
archiefdienst Amsterdam . 

gezinde Societeit weten we precies welke instrumenten uit het bezit van de Kweek
school kwamen, wat ze op hebben gebracht, en wie de toestellen heeft gekocht. Het 
geheel bracht in totaal een bedrag op van fl. 1.339)35. Bij een geschatte investering van zo'n 
dertienduizend guldenllo vertegenwoordigde dit bedrag een restopbrengst van zo'n 10%. 

Er waren eenenveertig kopers: een groat aantal particulieren, vijf makelaars en drie 
instrumentmakers. Het merendeel van de instrumenten werd gekocht door 'Van Laun)) de 
instrumentmakersfirma van de gebroeders Abraham Hartog en Jacob van Laun, twee 
zonen van wijlen Hartog Abraham van Laun) een instrumentmaker opgeleid door John 
Cuthbertson.ll1 Zij kochten 26 nummers voor in totaal fl. 246)30. Naar instrumenten
handelaar Van Emden gingen 23 nummers (voor fl. 116). Zestien nummers gingen naar 
G.A. van der Voort) sedert 1825 bestuurslid van het departement natuurkunde van 'Felix 
Meritis). Of hij voor zichzelf kocht dan wel voor het in 1785 gestichte instrumentenkabinet 
van Felix Meritis is niet bekend. Oak Johannes Buys) oud-Iector bij Felix Meritis en 
gevierd auteur van een populair natuurkundeleerboek) kocht zestien nummers. 

Een opvallende afwezige op de veiling was de eerder genoemde Jean Voute) de hoog
leraar wis- en natuurkunde van het Amsterdamse Athenaeum. Waar het doopsgezinde 
instrumentarium onder Van Swinden tevens vele generaties studenten van de Illustre 
School had gediend, is het opmerkelijk dat Voute deze instrumenten voor zijn onderwijs 
kennelijk minder belangrijk vond, al valt niet uit te sluiten dat Voute voor sommige 
stukken een cammissie heeft gegeven. Feit is weI dat in 1827 aan Vaute van stadswege 

no De kasboeken over de jaren 1761-1780 geven investeringen aan voor een totaal van tienduizend gulden. 
Uitgaande van de veronderstelling dat in de periode 1780 tot 1810 honderd gulden per jaar is besteed 
(conform het contract met Van Swinden) en dat na de tiercering van 1810 feitelijk geen investeringen van 
enig belang :mllen zijn gedaan, komt dit neer op een totaal gemvesteerd bedrag van ongeveer dertiendui
zend gulden. 

111 Zie voor Hartog Abraham van Laun en zijn beide zonen Abraham Hartog en Jacob van Laun, die de door 
hun vader rond 1795 gestichte instrumentmakersfirma tot omstreeks 1830 voortgezet hebben,. Vgl. W.E}. 
Morzer Bruyns, 'Het planetarium, tellurium en lunarium van Hartog van Laun [1733-1815]', Spiegel 
Histonaeln (1976) 170-176. 
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een jaarlijks budget van 400 gulden ter bescbikking werd gesteld, 'voor benoodigheden tot 
de professie behoorende'. Samen met een jaarlijks bedIag van 600 gulden die datzelfde 
jaar aan Van def Boon Mesch, de hoogleraar scheikunde, werd gefourneerd, waren dit de 
eerste gelden die op het Athenaeum voor de verwerving van instrumenten ter beschikking 
kwamen.l12 

Het meest kostbare stuk op de veiling van 1828 was opmerkelijk genoeg tevens het 
oudste: het al eerder genoemde 'werktuig tot ane proefnemingen omtrent slingering en 
botsing', vervaardigd in 1739 door Jan Paauw bracht 145 gulden op, gevolgd op grote 
afstand door de fraaie instrumentenkast die VOOI 79 gulden van de hand ging. Een 
model van een brandspuit moet ook bijzonder mooi zijn geweest, getuige de speciale 
notitie '[ dit is] een sierlijk stuk om in een physisch kabinet geplaatst te worden'. Het 
apparaat ging dan ook naar de firma Van Laun, die er 40 gulden voor neertelde. 

Resteert de vraag: zijn er nog instrumenten te traceren die van het doopsgezinde 
kabinet deel hebben uitgemaakt? Helaas moet deze vraag ontkennend worden beant
woord. Het merendeel van de instrumenten was klaarblijkelijk niet gesigneerd en onder 
de kopers bevonden zich geen institutionele kabinetten of herkenbare vertegenwoor
digers daarvan. Mochten er toch instrumenten voor het Amsterdamse Athenaeum of voor 
Felix Meritis gekocht zijn, dan helpt dat weinig. Na de liquidatie van de laatstgenoemde 
maatschappij in 1889 zijn aIle bruikbare instrumenten van Felix Meritis verhuisd naar het 
in 1877 gestichte 'Physisch Laboratorium' van de Universiteit van Amsterdam. Rier zijn 
deze samengevoegd met de schaarse 'eigen' instrumenten van het eveneens in 1877 tot 
universiteit verheven Athenaeum.1l3 Van deze instrumenten is echter maar een gering 
deel gespaard gebleven. In 1926 zijn aUe toen nog aanwezige 'antieke' instrumenten van 
dit Physisch Laboratorium aan museale instellingen overgedragen.1l4 Geen van'deze 
instrumenten laat zich herleiden tot de Doopsgezinde Societeit. 

En aIlicht zullen de in 1828 op de veiling aanwezige handelaren, zoals Van Laun en Van 
Emden, de door hen gekochte instrumenten elders hebben afgezet, maar dat particuliere 
spoor is nog veel moeilijker te volgen. Bovendien zullen die instrumenten vermoedelijk 
het lot hebben gedeeld van de overgrote meerderheid van de 'philosophische instru
menten' uit particulier bezit: in de late negentiende eeuw zijn deze in onbruik geraakt, 
massaal afgestoten en vervolgens gesloopt. De kans dat er nog ergens een instrument 
opduikt, dat met enige waarschijnlijkheid aan de Doopsgezinde Kweekschool kan worden 
toegeschreven, is dus niet bijster groot. Maar wie weet; verrassingen zijn nooit uit te 
sluiten. 

112 Van Athenaeum tot Universiteit (n. 75), 63-64. 
113 Nagenoeg aile oudere instrumenten van het Athenaeum waren afkomstig uit het persoonlijke kabinet 

van de in 1834 aangestelde en in 1847 overleden hoogleraar Willem Simon Swart. Deze had in de eerste 
drie jaar na zijn aanstelling een groot deel van zijn traktement besteed aan de aankoop van instrumen
ten. Deze instrumenten werden in 1847 voor een bedrag van 2.500 gulden van de erven Swart overgeno
men. Pas op dat moment is er een natuurkundig kabinet ingericht in de oude bibliotheekzaal van het 
oude Athenaeumgebouw. Ibid., 63-64. 

114 De oude fysische en astronomische instrumenten uit het bezit van de universiteit van Amsterdam zijn in 
1926 overgedragen aan het toenmalige Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te 
Leiden (het huidige Museum Boerhaave) en het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam. 
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Slot 
De archiefstukken van de Doopsgezinde Kweekschool vertellen een boeiend verhaal 
over de lotgevallen van een vroeg institutioneel instrumentenkabinet, waarvan het 
gebruik voortkwam uit een bijzondere en voor de doopsgezinde gemeenschap zeer ken
merkende traditie van godsdienstig geYnspireerde belangstelling voor het 'boek der 
natuur'.1l5 Daarbij is het opvallend dat binnen de doopsgezinde denominatie de nadruk 
meer werd gelegd op de praktische kant van de natuurfilosofie, dan op de meer bespie
gelende component daarvan. Zoals door De Wit is vastgesteld, aan de hand van de 
onderwerpen die door studenten van de Kweekschool in disputaties werden behandeld, 
waren er in de hele achttiende eeuw slechts twee studenten die de verhouding tussen 
natuurwetenschap en godsdi.enst als onderwerp van hun bespiegeling hadden geko
zen.u6 De overige natuurfilosofische verhandelingen waren meer praktisch gericht. 
Daarmee preludeerde de doopsgezinde predikantsopleiding op een trend die later ook 
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk in zwang zou-komen. Daarbij werd de nadruk 
gelegd op het fysico-theologisch geYnspireerd gebruik van praktische natuurweten
schappelijke kennis. Een van de hoogtepunten van deze trend was stellig de reeks 
avondpreken van de predikant Uilkens, sedert 1801 in druk verschenen onder de titel De 
Volmaaktheden der Schepper in zyne Schepselen beschouwd, ter verheerlijking van God en 
tot bevordering van nuttige natuurkennis. Uilkens had de gewoonte om zijn plattelands
gemeente 'met nuttig gevolg' elke zondagavond een uur te onderhouden over de 
'beschouwing der natuur', eerst naar de Catechismus der Natuur van zijn oudere collega 
J.E Martinet. Later had hij daar zijn eigen, vaak zeer praktische redevoeringen voor in 
de plaats gesteld. Het zou hem uiteindelijk in Groningen de eerste Nederlandse leer
stoel opleveren in de Landhuishoudkunde.1l7 Of ook doopsgezinde predikanten op een 
dergelijke wijze hun preken hebben ingericht, zou nader onderzoek verdienen. Het 
onderwijs in de praktische natuurfilosofie aan de Doopsgezinde Kweekschool heeft hen 
in elk geval goed tot een dergelijke benadering van hun gemeenteleden toegerust. 

Opmerkelijk tenslotte is de constatering dat waar de fysico- theologisch geYnspireerde 
natuurstudie onder doopsgezinden van de achttiende eeuw zijn vroegste aanhangers 
ken de, deze religieuze denominatie ook VOOIOP liep met het afleggen daarvan in de 
negentiende eeuw. Want al was de fysico-theologie ten tijde van de liquidatie van het 
doopsgezinde kabinet over haar hoogtepunt heen,1l8 de natuurkundige belangstelling 
als zodanig was in 1828 nog springlevend. Deze populaire interesse zou in Nederland nog 
tot ver in de tweede eeuwhelft tot uiting komen in tal van lokale natuurwetenschappelijke 
genootschappen.119 Doorgaans waren deze eveneens voorzien van goed voorziene instru
mentencollecties. De geschiedenis daarvan vormt echter een ander verhaal. 

ns Zie over dit thema in meer algemene zin Klaas van Berkel, Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over 
Nederlandse wetenschapsgeschiedenis (Amsterdam 1998). 

116 De Wit ed., (n. 26), Aantekeningen, 202-203. 

117 Zie over Uilkens nader IJ. Botke, Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825), predikant en hooglen/ar in de land
huishoudkunde (Groningen 1984); vgl. ook Bats (n. 6), Tussen Descartes en Darwin, 77-81. 

118 De laatste Nederlandse fysico-theologische publicaties zijn rond het midden van de negentiende eeuw 
uitgegeven. Zie Bots (n. 6), Tussen Descartes en Darwin. 

119 H.A.M. Snelders, 'De natuurv.retenschappen in de lokale wetenschappelijke genootschappen uit de eerste 
helft van de negentiende eeuw', De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 1ge Eeuw 7 (1983) 102-

122. Van de 44 door Snelders getelde lokale natuurwetenschappelijke genootschappen opgericht in de 
pedode 1770-1850 zijn er zelfs zes nog na 1830 tot stand gekomen. 
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SUMMARY 

'Made almost all of best mahogany: The cabinet of philosophical instruments of the 
Amsterdam mennonite seminary, 1761-1828 

In 1761 a group of eighteen wealthy Dutch Mennonites raised funds that enabled the 
Mennonite Theological Seminary at Amsterdam to purchase a fairly complete cabinet 
of scientific instruments (at the time termed <philosophical instruments'). At first sight 
this phenomenon of a theological college with a large physics cabinet may seem strange, 
but this initiative was completely in line with the Mennonite tradition of regarding the 
study of nature as an epistemological source for truly valuing God's creation. Members 
of the Dutch Mennonite community had been amongst the first adherents of New
tonian philosophy in the Netherlands. Since 1718 lectures on natural philosophy had 
been given for Mennonite dilettantes, first by the instrument maker and mathematical 
practitioner D.G. Fahrenheit) and later by the Mennonite preacher Klaas de Vries. By 
introducing a course of experimental philosophy at the Seminary the Mennonites 
hoped to stimulate a physico-theological attitude in the future preachers. 

The Mennonite collection of scientific instruments was the first institutional cabinet 
of this kind in the city of Amsterdam. Most instruments were made by the Amsterdam 
artisan Adam Steitz) who also made some improvements to the standard equipment. 
Until the late 1780s Steitz also functioned as the amanuensis of the collection. 

During the period the cabinet existed, the instruments were used for instruction by 
the philosophical professors De Vries (1761-1766), Oosterbaan (1766-1786), Van Swinden 
(1786-1800), Hesselink (1800-18n) and again Van Swinden (18n-1826). The latter also 
used the Mennonite cabinet of scientific instruments for instruction at the local 
Athenaeum Illustre (a predecessor of the present University of Amsterdam). 

In 1828) after a radical reorganisation of the curriculum of the Mennonite Seminary) the 
courses on experimental philosophy were abolished (in line with the fading influence of 
physico-theological reasoning in the early 19th century) and the instruments were put 
up for auction. This paper outlines the history of the cabinet and its use, and discusses 
some instruments listed in the auction catalogue) as well as in the archives of the 
Mennonite Seminary. 
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Bijlage 1: de doopsgezinde geldschieters ('intekenaren') van 1761 

De met een ,. gemerkt'e inteirenaren verstrekten een bedrag van 600 gulden, de overigen een bedrag van 300 gulden. 

1. Daniel Bierens (1726-1797) Zwager van 12 

Zoon van Abraham Bierens (*1699) en Elizabeth Rutgers. 
Gehuwd met: Jacoba van Lennep (1724-1789) 
Kinderen gedoopt in periode 1756-1764 (DG Kerk'Lam & Toren') 
Zijn oom Anthony Bierens (1693-1747) bezat een groot instrumentenkabinet. 

2. Gerrit Bosch (1746-1798) Zwager van 17? 
Zoon van Genit Bosch en Johanna Blok (L&T) 
gehuwd met Johanna van Vollenhoven (1755-1789) 
Kinderen gedoopt in periode 1774-1789 (L&T) 
Directeur van de Maatschappij tot redding der drenkelingen (1769). 

3*. Jacob de Clercq (1710-1777) Zwager van 15 
Gehuwd met Geertruij Margaretha Verbrugge (1716-1755); hertrouwde in 1756 met de weduwe 
Catharina Fortgens. 
Kinderen uit Ie huwelijk gedoopt in periode 1740-1753 (L&T) 
Directeur Oosterse handel & rederijen, 1752-1774 
Oprichter en directeur van de Maatschappij tot redding der drenkelingen (1767). 
Intekenaar op Smith, Optica (1753); Natuurkundig kabinet en observatorium bezocht door Ferrner in 
1759· 

4*. Joost van Elk (*1731 [Remonstrants] -?) 
Gehuwd met Catharina de Wolff 
Kinderen gedoopt in periode 1761 (Remonstrants) en 1762-1775 (L&T) 
Directeur Oosterse handel & rederijen 1771-1785 
Natuurkundig kabinet geveild te Amsterdam in 1821 

5*. Maria Feitama (1733-1793) Schoonzus van 10; Hertrouwd met 17 
Gehuwd met (1) Jakobus de Vos Kops (1730-1761) en (2) Jan van Vollenhoven jr. 
Dochter gedoopt in 1768 (L&T) 
Natuurkundig kabinet geveild te Amsterdam in 1794. 

6. Jacob Feitama Willemsz (1726-1797) 
Zoon van Willem Feitama en Margaretha de Haan (L&T). 
Gehuwd met Elisabeth de Haan (1735-1800) 
Kind gedoopt in 1774 (L&T) 

Broer of zoon van 7 

7. W[illeJm Feitama Broer of vader van 6 
Vermoedelijk Willem Feitama (1724-1792), die gehuwd was met Sara de Haan (1727-1809), dan wel 
diens vader WiIlem Feitama (1692-1766), gehuwd met Margaretha de Haan. 
Kinderen van Willem jr. gedoopt in periode 1755-1759 (L&T) 

8. Jacob de Haan Abrahamsz (*1729-?) 
Zoon van Abraham de Haan en Catherina van Hoek 
Wellicht gehuwd met Anna Margaretha Willink 

9. Anthoni Hartsen Zwager van 15 
Gehuwd met Louiza Hooft 
Kinderen gedoopt in periode 1749-1751 (L&T) 
Diaken en toegevoegd lid van de commissie 'ter deliberatie over een professor' (1760); Daarna oak lid 
van het 'Collegie tot den aankweek'. 
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Vervolg bijlage 1: de doopsgqillde geldschieters ('intekenaren') van 1761 
De met een '<- gemerkte intekenaren verstrekten een bedrag van 600 gulden, de overigen een bedmg van 300 gulden. 

10*. Willem Kops Phzn. (1724-1776) te Haarlem Zwager van 5 
Gehuwd met Katharina van Vollenhove (1728-1790) 
Directeur Hollandsche Maatschappij (1765); Intekenaar op Lalande, Astronomie (1769) 

11. Aarnoud David van Lennep (*1728-?) 
Zoon van David Leeuw van Lennep en Hesther Barnaart 
Gehuwd met Catherina de Haan. 
Dochter Hesther gedoopt in 1757 (L&T) 
Lid van het 'Collegie tot den aankweek' (1765) 

l2*. Jacob de Neufville van Lennep (overl.l772) Zwager van 1 

Zoon van ... van Lennep en Catharina de Neufville 
Gehuwd met Cornelia Bierens (1723-1772) [zuster van I} 

Beiden omgekomen bij de Amsterdamse schouwburgbrand van 1772. 
Kinderen gedoopt in periode 1751-1753 (L&T) 

13. Govert Lups (*1726-?) Zwager van S 
Zoon van Leonard Lups en Cornelia Rutgers 
Gehuwd met Margaretha Feitama [zuster vansJ. Zij is met een dochter omgekomen bij de 
Amsterdamse schouwburgbrand van 1772. 
Kinderen gedoopt in periode 1762-1763 (L&T) 

14*. Mr. Willem Straalman, heer van Ruwiel 
Gehuwd met Cornelia van Meekeren 
Kinderen gedoopt in periode 1747-1751 (L&T) & 1768 (Engels Presbyteriaans) 
Obligatiehouder Oosterse handel & rederijen, 1757 

15*. Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freijhoff (?-1779) 
Gehuwd met ... Hooft. 

Zwager van 3 & 9 

Lid van het 'Collegie tot den aankweek' sedert maart 1760; Medeoprichter van de Maatschappij tot 
redding der drenkelingen (1767). 
Intekenaar op Lalande, Astronomie (1769) 

16*. Jan van Vollenhoven (*1703-?) 
Zoon van Jan van Vollenhoven en Maria Palm 
Gehuwd met Anna Brunink 
Kinderen gedoopt in periode 1728-1743 (L&T) 
Lid van het 'Collegie tot den aankweek' 1765-1767; 
Directeur Oosterse handel & rederijen, 1727-1774 

17*. Jan van Vollenhoven junior (1730-1783) 
Gehuwd met Maria Feitama [nr 5J die hem overleefde. 
Doehter gedoopt 1768 (L&T) 
Mede-eigenaar suikerraffinaderij 'Suriname, 1785 

18. Pieter de Wolff 
Gehuwd met Cornelia Reesen (*1733 L&T) 
Kinderen gedoopt in periode 1756-1773 (L&T) 
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Bijlage 2: leveranciers aan het instrumentenkabinet 1761-1780 

1 Abraham van Aaken 
2 [Carlo] Bianchi & Camp 
3 Jan van der Bildt 
4 Jacob Boswell jr 
5 Rinse Lieuwes Brouwer 
6 Jochem Catz 
7 John Cutbertson 
8 Louis Franyois Dellebarre 
9 Dorsman 

10 Willem Ebbenhorst 
11 Albert van der Kroe 
12 Dirk [van] Kuyvenhooven 
13 Jan Paauw jr 
14 Pieter Pietersz 
15 Christiaan Preysler 
16 Daniel Ras 
17 Coenraat de Ruijter 
18 [Carolus] Ruspinus 
19 Gellius Spies 
20 Adam Steitz 
21 G. Verbrugge & Gall 
22 Han] G[uilliam] Viruly 
23 P[aulus] Wast 
24 Egbertus Wonnema 
25 Van Zuylekam 
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Horlogemaker 
Weerglasmaker 
Telescoopmaker 
Glasleverancier 
Glasleverancier 
Modellenmaker 
Instrumentmaker 
Microscoopmaker 
? 
Timmerman 
Boekhandelaar 
Schrijnwerker 
Instrumentmaker 
Balansmaker 

Windroerleverancier 
? 
Weerglasmaker 
? 
Instrumentmaker 
Doopsgezind handelshuis 

Weerglasmaker 
Schilder 
Smit 
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Bijlage 3: kopers op de veiling van het instrumentenkabinet van 1828 

Nr Naam Kwaliteit I beroep Aantal Bedrag 

1 Bek 2 3,50 
2 Blok 4 7,50 

3 H.[ =J.A.?] Boldoot Makelaar op veiling 2,75 
4 De Bruin 2 25,25 
5 C. Buys Makelaar op veiling 7 26,15 
6 ][ohannes] Buys Docent natuurkunde 14 78,75 

7 M. Coen 2 2,00 

8 [J.A.IVan Eik 2 29,50 

9 Emanuel 0,90 

10 [Abraham] van Emden Instrumentmaker 23 115,95 
11 Geld 2 1,80 

12 GreeTing 3 6,75 
13 Groos 3 6,25 
14 Hazebroek 3 20,00 

15 Hollander 0,80 

16 Hooyer 1,00 

'7 Jonkherr 2 2,5 0 

,8 [Jan Marten] Kleman [& ZnJ Instrumentmaker 1 5,00 

19 [Gebroeders] van Laun Instrumentmakers 26 292,25 
20 Van Leeuwen 2 6,75 
21 [Janl Lugt Schoolmeester te Edam? 3,50 

22 Munter 8 26,25 

23 [Van] Oosterwijk Bruin[sl Diaken DG Kerk 3 2,40 

24 Oudemans 9 103,00 

25 D. van] Peykeren [junior] Makelaar op veiling 17 61,7° 
26 Prins 145,00 

27 [C.H.A. I Rappard Makelaar op veiling 4 7,75 
28 Rigi 3,25 
29 Rijst 10,50 

30 [Jan] Rooseboom Instrumentmaker 2 0,60 

31 Rubenkoning 23,00 

32 De Ruiter 5 22,75 

33 H. de Valk Fyko-zn Mah:elaar op veiling 9 120,75 

34 DeValk 3 25,00 

35 J. Volk 1 0,50 

36 [G.A.] van derVoort Bestuurslid Felix Meritis 16 73.55 
37 Walgering 10 29,50 

38 Van Wessum 2 18,50 

39 A. Wolff 3 8,75 
40 Zandkamp 1 1,00 

41 Zulpke 3 16,75 

Totaal 203 1.339,35 
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