






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 Afb. 2. Onderdeel van het&quot;burgemeesters&quot;raam in deOude Kerk te Amsterdammet het wapen van AdriaanPaets van Troostvi'ijk, memo-rerende dat hij in 1804 Wet-houder van Amsterdam werd. artikelen. Dit ginghem zo in beslagnemen dat hij in 1782, meteen al voor twaalfjaar, een zaakwaarnemer in zijn bedrijf aanstelde.                                           ? Met de arts Jan Rudolph Deiman (1743-1808) en Pieter Nieuwland, wis- ensterrenkundige richtte hij in 1790 het Gezelschap der Hollandse Scheikundigenop dat tien jaar zou bestaan. De resultaten van hun experimenten werden inFranse en Duitse tijdschriften gepubliceerd alsmede in de door hen zelf uitgege-ven/?^cAerc/!e.yP/!j);j2co-C/!zwz9uej (1792-1794) en inde 7Va;Mar-6'(:MA:unrfz^g F«r/ifl;;z(f^-lingen (1799-1808). De leden van het Gezelschap waren lid van o.a. Concordia etLibertate en van Felix Meritis waar zij

regelmatig voordrachten voor hielden. Het was een spannende tijd waarin de grondvesten van de scheikunde gelegd 25





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1993 sen op de gezondheid. Paets gaf het goede voorbeeld en liet zich in 1837 begra-ven op een in 1791 geopend klein kerkhof, 'Rustoord' in Diemerbrug, evenalstwee andere leden van het Gezelschap, Bondt en Nieuwland. De Heer van Zuy-len, baron Van Tuyll van Serooskerken, was al vroeg door hen overtuigd en hadreeds in 1781 een stuk grond aan de kerk van Zuilen geschonken teneinde hetbegraven buiten de kerk mogelijk te maken. Hij was daarmee een echte pionierdoch het zou nog ruim 60 jaar duren voordat begraven in kerken van hogerhandverboden werd. In 1808 stierf Deiman en verdween van lieverlede het vuur uit de onderzoe-kingen van Adriaan Paets van Troostwijk. In 1816 trok hij zich, 64 jaar oud, ge-heel terug op Sterreschans waar hij zich nog 21 jaar aan de gezonde bomenluchtte goed heeft gedaan tot hij daar op 3 april 1837 overleed. Loenen, april 1994   
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