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IN DE SCHADUW VAN'S GRA VESANDE. HET LEIDS PHYSISCH 
KABINET IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 18e EEUW 

Een roemvolle traditie 

Toen de hoogleraar wis- en natuurkunde Christiaan Hendrik Damen (1754-
1793) in de winter van 1790 aan zijn bazen, curatoren van de Leidse 
universiteit, zijn jaarlijkse rekening over het Theatrum Physicum deed, 
voegde hij daar een brief bij. Zoals de heren konden zien had hij het budget, 
dat hem voor zijn instrumenten ter beschikking stond - gewoonlijk f 200,
per jaar - ditmaal fors overschreden. Voornaamste reden: de aanschafvan 
een dubbele luchtpomp, vervaardigd door de in Amsterdam werkzame 
instrumentmaker John Cuthbertson. Juist tevoren was van diens hand een 
beschrijving van dit apparaat verschenen 1 en Damen rekende op begrip voor 
deze aankoop, overwegende 

"dat 's Lands Cabinet, 't welk thans dagelyks dient ter Instructie van byna 60 
studenten, niet gevoegelyk verstooken konde zyn van de bezitting van een werktuig, 
dat in volkomenheid alle andere, van denzelfden aart, oneindig overtreft, hier te Lande 
zelve is uitgevonden, en waarmeede reeds veele buitenlandsche Cabinetten, zo in 
Duitschland als in Italien, pronken. Dat, voorts, de meer en meer toenemende bloey 
van de Stu die der Natuurkunde van deeze Universiteit, den ondergetekenden 
onophoudelyk hebbe aangezet, om's Lands cabinet te verfraayen en volkomen 
geschikt te maaken, om 'er een volledigen Cursus Physices meede ie geeven, zo als die 
behoort gegeeven te worden in eene school, welke, als 't waare, de Wieg en Baker-mat 
der Proefondervindelyke Natuurkunde geweest is.''2 

Inderdaad stond de Leidse fysica in de nadagen van de Republiek in een 
roemvolle traditie. Aan de basis daarvan had, ruim een eeuw tevoren, de 
aanschaf gestaan van een andere luchtpomp, gebouwd door de Leidse 
instrumentmaker Samuel van Musschenbroek. De geschiedenis is in 
hoofdlijnen bekend. 3 In 1675 kreeg de professor philosophiae Burchardus de 

* Museum Boerhaave, Postbus 11280, 2301 EG Leiden. 
1. l. Cuthbertson, Beschnj'ving en gebruik van eene nieuwe verbeeterde lucht-pomp, uit 

het Engelsch vertaald door l.R. Deiman (Amsterdam, 1788). De pomp is nu in het 
Museum Boerhaave, inv.nr. L 4. 

2. In AC I 62. (zie noot 13). 
3. E.G. Ruestow, Physics at seventeenth and eighteenth-century Leiden. Philosophy and 

the new science in the university (Den Haag, 1973). Veel is ook te vinden in de selectie uit 
de resoluties van curatoren, die werd gepubliceerd in P.C. Molhuysen, Bronnen tot de 
geschiedenis der Leidsche universiteit (7 din; 's Gravenhage, 1913-1924). Hier ook de 
inventarislijsten van het Leids Physisch Kabinet in 1705 (4, 104*-106*), 1724 (4, 184*-
186*) en 1742 (5,135*-142*). 
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Alb. I. 
W.J. 's-Gravesande (1688-1742). Gravure van J. Houbraken naar een tekening van J. 
Wande1aar. 
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Voider (1643-1709) een huis toegewezen vlak achter het Academiegebouw, 
waarin een auditorium werd gevestigd am studenten de natuurverschijnselen 
zicht-, hoor- en tastbaar te demonstreren. Met de stichting van dit Theatrum 
Physicum liep de Leidse universiteit internationaal voorop. Er werden al wei 
in enkele geleerde genootschappen - in Florence, Parijs en Landen -
natuurkundige experimenten gedaan, maar aan de universiteiten zou de tot 
dan gangbare, zuiver verbale onderwijsmethode pas geleidelijk verlaten 
worden. 4 Tot zijn dood in 1705 bracht De VoIder naast genoemde 
luchtpomp zo'n zestig instrumenten bijeen. Dit is niet de plaats am de 
samenstelling van het Leids Physisch Kabinet in zijn vroege jaren te 
analyseren. De Paters karakterisering, dat het grotendeels bestond uit 
apparatuur voor luchtproeven,5 doet echter onvoldoende recht aan wat er 
nag meer was: de helft diende voor experimenten in andere onderdelen van 
de natuurkunde, zoals mechanica, hydrostatica en optica. 
Onder De Voiders opvolger Wolpherdus Senguerd (1646-1724) veranderde 
de instrumentenverzameling hoegenaamd niet van samenstelling. Pas door 
Willem Jacob's Gravesande (1688-1742) zou het kabinet, dat in deze 'wieg 
en bakermat' werd beheerd, zijn Europese faam verkrijgen (afb. 1). Bij zijn 
benoeming als hoogleraar experimentele fysica in 1724 was's Gravesande al 
volop bezig am, samen met de instrumentmaker Jan van Musschenbroek, 
toestellen te ontwikkelen waarmee hij de nieuwe, sterk wiskundige 
natuurfilosofie van Isaac Newton algemeen toegankelijk kon maken. Hij 
zette zich weI enigszins in voor het universitaire kabinet dat hij aantrof, door 
onbruikbare stukken te verwijderen en nieuwe aan te schaffen. Maar zijn 
aandacht was toch vooral gericht op zijn prive-collectie, die door jarenlang 
sleutelen uitgroeide tot een weergaloos "cabinet van machines, dienende tot 
de demonstratie van een gansche cursus experimentalis physicus."6 
Het was deze verzameling die hij wereldkundig maakte door alle instru
menten gedetailleerd te beschrijven en af te beelden in zijn leerboek Physices 
elementa mathematica, experimentis confirmata. Sive introductio ad philoso
phiam Newtonianam (Wiskundige grondbeginselen der natuurkunde, door 
proefondervindingen gestaafd. Dfte inleiding tot de Newtoniaansche wys
begeerte), dat tussen 1720 en 1743 in drie steeds uitgebreidere edities in 
Leiden verscheen. Na 's Gravesandes dood in 1742 besloot de universiteit 

4. C. de Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-1671), een newtoniaans natuur
onderzoeker (Utrecht, 1979), hoofdstuk 1: "Het begin van de experimentele fysica aan de 
Nederlandse universiteiten en hogescholen", 4-15. 

5. C. de Pater, "Experimental physics" in: T. H. Lunsingh Scheurleer ed., Leiden 
university in the seventeenth century. An exchange of learning (Leiden, 1975) 309-327, m.n. 
322. 

6. Molhuysen, Bronnen, dl. V, 236. 
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deze verzameling, ruim 150 nummers, in haar geheel aan te kopen en toe te 
voegen aan het Leids Physisch Kabinet. 

Instrumentgerichte belangstelling 

Zo kennen wij de eerste roemvolle jaren van 'de wieg en bakermat der 
proefondervindelijke natuurkunde' vrij goed. Ook is de samenstelling van 
het universitaire kabinet op enkele peildata -- 1705, 1724, 1742 -
nauwkeurig bekend. Heel anders is het gesteld met de latere lotgevallen van 
het Theatrum Physicum. We weten dat onder's Gravesandes opvolger 
Petrus van Musschenbroek (1692-1761) de Leidse fysica in hoog aanzien 
bleef. Daarna verloor zij echter veel van haar glans. Van de na hen komende 
hoogleraren he eft niemand zich een reputatie van vernieuwer of groot 
geleerde verworven, en wat hen bezighield is vrijwel onbekend. De 
wetenschapsgeschiedenis neemt de draad pas weer op wanneer ruim een 
eeuw later Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) naar Leiden komt en het 
Natuurkundig Laboratorium - zoals men het Theatrum Physicum dan is 
gaan noemen 7 

- naar een nieuwe bloei leidt. 8 

Toch zijn er wei redenen voor enige nieuwsgierigheid naar die tussenjaren, 
waarin de Leidse fysica als het ware in de schaduw van's Gravesande stond. 
Dat het Leidse Theatrum Physicum zijn glans verloor staat niet op zichzelf, 
maar past in een algemene verschuiving in het wetenschappelijk bedrijf in 
ons land. Mede door de opkomst van geleerde genootschappen als de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem (1752) en het 
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotter
dam (1769) neemt de betekenis van de universitaire wetenschapsbeoefening 
in de tweede helft van de 18e eeuw in ons land af.9 We mogen echter niet 
vergeten dat de universiteit in die dagen een onderwijsinstelling was. Van 
een hoogleraar werd niet verwacht dat hij oorspronkelijk onderzoek deed en 
daarover publiceerde; zijn taak was kennis over te dragen. Op dit punt doet 
zich dan ook de vraag voor: als die latere Leidse hoogleraren geen 
trendsetters meer waren, volgden ze in hun colleges dan tenminste wei de 

7. Andere 17e- en 18e-eeuwse. benamingen die in de bronnen (zie noot 13) voorkomen 
zijn: (E)laboratorium Physicum; Theatrum Experimentale Physicum; Observatorium 
Physicum; Laboratorium Publicum; Laboratorium Philosophicum; Auditorium Physi
cum; Auditorium Philosophiae Experimentalis; Collegium Physicum; Collegium Experi
mentale. 

8. J.L. Oosterhoff, "De opkomst van een "Vaderlandsche Natuurkunde" aan de 
Leidse universiteit in de tweede helft van de negentiende eeuw" in: W. Otterspeer ed., Een 
universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse universiteit vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw (Leiden, 1984) 103-124. 

9. K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in 
Nederland, 1580-1940 (Meppel enz., 1985) 84 e.v. 
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ontwikkelingen in hun yak? Zoals we in de inleiding zagen was de 
hoogleraar Damen daar zeer op gebrand. In hoeverre slaagden hij en zijn 
ambtgenoten erin het instrumentenbezit op hetzelfde hoge peil te houden 
waarop 's Gravesande het had gebracht? 
Een tweede reden om hun aankoopbeleid onder de loupe te nemen is mijn 
belangstelling voor de tak van nijverheid, die deze instrumenten maakte en 
leverde. 10 Vanaf de 17e eeuw vormde de Leidse universiteit een afzetgebied 
voor de dan opkomende wetenschappelijke instrumentmakers. Het is 
bekend dat 's Gravesande zijn toestellen vooral, vrijwel uitsluitend zelfs, 
betrok van zijn stadgenoot Jan van Musschenbroek. Hoe stond het met zijn 
opvolgers? De markt verruimde in de loop van de 18e eeuw aanzienlijk 
doordat ook geleerde genootschappen en particuliere liefhebbers van de 
wetenschap kabinetten gingen aanleggen. 11 Daar staat tegenover dat de 
Nederlandse instrumentmakers niet de enige aanbieders waren. In welke 
mate genoten zij de klandizie van het Leids Physisch Kabinet? 
Er is nog een derde reden om ook de latere jaren te bestuderen. Het museum 
Boerhaave bewaart honderden van de destijds in het Theatrum Physicum 
gebruikte instrumenten. De stichter en eerste directeur van het museum 
Claude Auguste Crommelin (1878-1965), heeft vee! hiervan beschreven i~ 
een catalogus. 12 Ook dit werk is echter in de schaduw van's Gravesande 
gebleven, omdat Cromme!in geen aanwijsbare moeite heeft gedaan de latere 
ontwikkeling van het Leids Physisch Kabinet te analyseren. Zijn toe
schrijvingen en dateringen zijn dan ook voor verbetering vatbaar. Dat 
daarmee een museumbelang wordt gediend moge duidelijk zijn. 
Deze instrumentgerichte be!angstelling bepaalde de koers van mijn onder
zoek, en dit artike! is daarvan de eerste neerslag. Het is een aanzet tot de nog 
ongeschreven kroniek van de Leidse fysica na de dood van's Gravesande, 
maar geeft en passant tevens een indruk van de problemen, waarvoor men 

10. Dissertatie in voorbereiding, werktitel Craftsmen of science. Philosophical instru
ment-makers in the Netherlands. Een eerste verkenning van de latere periode is mijn "The 
scientific instrument-making industry in the Netherlands in the nineteenth century" in: 
P.R. de Clercq ed., Nineteenth-century scientific instruments and their makers (Leiden enz., 
1985) 205-225. 

11. Een goed overzicht van deze ontwikkeling geeft G.L'.E. Turner, "A very scientific 
century" in: E. Lefebvre and J.G. de Bruijn eds., Martinus van Marum. Life and work, dl. 
IV, Van Marum's scientific instruments in Teyler's Museum (Leiden, 1973) 3-38. 

12. Nog v66r de stichting van het museum in 1928 verscheen C.A. Crommelin, 
Beschrijvende catalogus der historische verzameling van natuurkundige instrumenten in het 
Natuurkundig Laboratorium der Rijks-universiteit te Leiden (Leiden, 1926). Een latere 
versie was zijn Descriptive catalogue of the physical instruments of the 18th century 
(including the collection's Gravesande-Musschenbroek) in the Rijksmuseum vaor de 
Geschiedenis der Natuurwetenschappen (National Museum of the History of Sciene) at 
Leyden (Leiden, 1951). 
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zich gesteld ziet bij het samenstellen van een vernieuwde museumcatalogus 
van de oude instrumenten uit het Leids Physisch Kabinet. De ruggegraat 
van de informatie !evert het archief van curatoren van de Leidse universiteit. 
Vooral van belang zijn de jaarrekeningen over het Theatrum Physicum, die 
als bijlage bij de resoluties werden gevoegd. Deze zijn, dikwijls met de 
oorspronkelijke kwitanties voor geleverde instrumenten en diensten, vrijwel 
ononderbroken bewaard van 1727 tot ver in de Franse tijd. I3 

Mijn onderzoek heeft zich uitgestrekt tot en met 1811, wanneer door 
keizerlijk decreet een einde komt aan het zelfstandig bestaan van de Leidse 
universiteit. De bronnen beginnen pas weer in 1815, wanneer Leiden zijn 
nieuwe rol in het Nederlandse universitaire bestel aanvaardt. Een minder 
bevoorrechte rol ook, gelijkwaardig voortaan aan Utrecht en Groningen, 
zodat de hoogleraren die dan het natuurkundig laboratorium beheren hun 
instrumenten niet langer, zoals Damen nog had gedaan, kunnen aanduiden 
als "s Lands Cabinet'. 

Projessionalisering 

De eerste zorg voor Petrus van Musschenbroek, die na 's Gravesandes dood 
in 1742 het beheer over het Theatrum Physicum kreeg, betrof de behuizing, 
het auditorium van De VoIder aan de Nonnensteeg bij de botanische tuin 
(afb. 2). Het was ook aan de curatoren duidelijk dat het nieuw verworven 
kabinet van's Gravesande "bij geen mogelijkheijt in het bekrompen en 
vogtigh instrumentkamertje bij het Elaboratorium Phijsicum kon werden 
geplaatst." Naar ontwerp van architect Jacob van Werven werd daarom in 
1743 een nieuwe instrumentkamer van zo'n twaalf meter breedte naast de 
bestaande bebouwing geplaatst. I4 Een indruk van de nieuwe inrichting biedt 
een door Van Musschenbroek in 1752 opgestelde lijst van aanwezige 
instrumenten, die als een boedelinventaris per vertrek geordend is. IS 

Bij binnenkomst vanuit de Nonnensteeg betrad men het voorhuis, waar een 
grote ijzeren balans aan de zoldering hing en allerlei gewichten stonden. In 

13. Archief van curatoren van de Leidse Universiteit. Ie gedeelte (1574-1815) in de 
Universiteitsbibliotheek, afd. Westerse Handschriften. Gebruikt werden de resoluties 
over 1675-1811 (AC 127-36), de daarbij behorende bijlagen (AC I 47-83) en een aparte 
bundel "Kwitantien van verschillende administraties en bezorgingen, door den secretaris 
Mr. D. van Royen gedaan, 1726-1752" (AC I 110). Ik dank Els Weijermans voor haar 
assistentie bij dit archiefonderzoek. Ter beperking van het aantal noten laat ik 
verwijzingen naar deze bronnen in de regel weg, waar de herkomst voldoende uit de tekst 
blijkt. 

14. Plattegronden en dergelijke in de tentoonstellingscatalogus Universiteit en arch i
tectuur: ontwerpen ten behoeve van de Leidse universiteit 1600-1900 (Leiden, 1979). 

15. "Catalogus van aile de physische instrumenten welke in het Laboratorium 
Physicum bevonden zijn in hetjaar 1752", handschrift in AC I 49. 
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Afb.2. 
De Nonnensteeg, hoek Rapenburg, te Leiden in 1743. Van rechts naar links het 
Academiegebouw (hoge muur nogjuist zichtbaar), de ambtswoning van de prefec.t va,n de 
Hortus Botanicus en het Theatrum Physicum. Rechts van de voordeur lag het auditorIum, 
links de nieuwe instrumentkamer. De tekst linksboven werd bij deze uitbreiding boven de 
voordeur aangebracht. Aquarel van J.J, Bijlaert in het Gemeentearchief Leiden. 
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enkele kasten, open en gesloten, waren hier tevens wat instrumenten 
opgesteld. Een trap leidde naar de zolder, waar enkele verouderde 
instrumenten stonden. Naar rechts kwam men in het auditorium, waar alles 
klaar stond voor de colleges: een luchtpomp met kwikdrukmeter, een 
schoolbord, een vierkante tafel, een bemetseld fornuis en een grote 
bankschroef. Links van het voorhuis lag de nieuwe instrumentkamer, waar 
goedgevulde kasten stonden opgesteld zowel in het midden als langs drie 
wanden, - door de ramen in de vierde wand, langs de steeg, viel het licht 
binnen. Al met al een redelijk professionele voorziening, met een effectieve 
scheicling tussen collegezaal en bergruimten. 
Ook de dagelijkse verzorging van het Leids Physisch Kabinet werd door 
Petrus van Musschenbroek op een passend niveau gebracht. Sedert de 
stichting in 1674 was het schoonmaken van het Theatrum en van de 
instrumenten een bijbaantje geweest van de knechten van de Hortus 
Botanicus, die daarvoor een vast tractement genoten. 16 Specifieke reparaties 
waren free-lance uitgevoerd door instrumentmakers in de stad. Dat was 
eerst Anthony Hoevenaer geweest,17 later jarenlang Jan van Musschen
broek. Het is begrijpelijk dat Petrus van Musschenbroek, nadat zijn broer in 
1748 was gestorven, het onder diens vakmanschap zeker hoge verzorgings
peil wilde handhaven. De instrumentmaker Anthony Rinssen, die in Leiden 
het werk van Jan van Musschenbroek voortzette, 18 kreeg na de dood van de 
hortulanus in 1752 de vaste betrekking van "opsiender van het Theatrum 
Physicum." Van dan af zou het dagelijks onderhoud van het kabinet in 
hand en blijven van een echte instrument maker, als custos in vaste dienst bij 
de universiteit. 

16. Op 9-11-1676 krijgt Hieronymus Meijer tegen f 50,- 's jaars een aanstelling. Op 
4-5-1699 wordt hij als "hortularius van de Academie thuijn, mitsgaders dienaar van het 
theatrum physicum en astronomicum alhier" opgevolgd door Willem de Hertog. Bij diens 
dood in mei 1723 wordt het 'opsienderschap' van de fysica en de sterrenwacht gesplitst, en 
wordt Jacobus Ligtvoet (over!. 1752), voor f 50,- - in 1734 tot f 100,- verhoogd -, belast 
met het "waernemen van 't Collegium Physicum." 

17. Getuige het register van verleende ordonnanties van betaling (AC I 88 e.v.) kreeg 
Hoevenaer vanaf 1675 betaald voor werk en materialen, geleverd ten behoeve van het 
Theatrum Physicum. Mij is echter niets gebleken van een formele aanstelling aan de 
universiteit, zoals verondersteld in M. Rooseboom, Bijdrage tot de geschiedenis der 
instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840 (Leiden, 1950) 
73. 

18. Leydse courant, woensdag 9 oktober 1748: "Anthoni Rinssen, woonende tot 
Leyden in de Oosterse Lamp, maakt bekend, dat hy continueerd te maaken aile 
Philosophise Instrumenten, welke den Heer JAN VAN MUSSCHENBROEK, in zijn 
Ie even plagt te maaken en te verkopen, en by wien hy twintig Jaaren lang de Kunst geleerd 
heeft; Hy maakt ook allerley Soorten van Breukbanden, allerley Brillen en Brilglazen, 
Leesglazen, en verder aile andere Optise Machinen." 
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Nieuw en tweedehands 

Hoezeer 's Gravesandes aandacht gericht was geweest op zijn pnve
verzameling bevestigen de rekeningen. Een dieptepunt vormen de jaren 
dertig, to en hij in totaal amper meer dan f 200,- aan het Leids Physisch 
Kabinet besteedde. Hoewel ook Petrus van Musschenbroek een eigen 
collectie bezat, gaf hij het universitaire kabinet toch volop aandacht. 
Gedurende zijn Leidse professoraat besteedde hij jaarlijks zo'n f 170,- aan 
aankoop en onderhoud van instrumenten en andere benodigdheden. Zoals 
in tabel 1 te zien is, werden de nieuwe instrumenten die hij kocht vrijwel 
allemaal door Nederlanders geleverd. Pas vanaf 1759 kocht hij ook van de 
dan prominent worden de Engelse makers, waaronder in 1760 "an achro
matic telescope of Mr. Dollond at London with 7 glasses." Men kan zich 
afvragen of dit instrument, dat op een geheel nieuwe vinding berustte -
door combinatie van twee soorten glas tot een lens werd de kleurschifting 
opgeheven - niet eigenlijk voor de sterrenwacht bedoeld was. Maar 
kennelijk wilde Van Musschenbroek dit verschijnsel in zijn optische colleges 
laten zien en yond hij dat ook dit instrument in een modern natuurkundig 
kabinet niet mocht ontbreken. 
Het was echter niet aileen nieuw materiaal, z6 uit de werkplaats, waarmee 
het Leids Physisch Kabinet werd verrijkt. Wat dat betreft was de aankoop 
van's Gravesandes collectie slechts een (schitterende!) ouverture. In 1757 
overleed in Den Haag Samuel Koenig, bibliothecaris en wetenschappelijk 
adviseur aan het stadhouderlijk hof. 19 Zijn rijke instrumentenverzameling 
werd in het openbaar geveild, en ten behoeve van de universiteit was Petrus 
van Musschenbroek onder de kopers. Naar we zullen zien zouden ook zijn 
opvolgers zich nog actief mengen in het tweedehands-circuit. 

Materiaalproeven 

De rekeningen lichten ons niet aileen in over nieuwe aanwinsten, maar 
bevatten ook interessante gegevens over het onderzoek dat in het Theatrum 
Physicum bij tijd en wijle werd verricht. Tijdens zijn Utrechtse jaren had 
Petrus van Musschenbroek al het eerste systematische en succesvolle 
experimenteerprogramma inzake de sterkte van materialen uitgevoerd.20 De 
testinstrumenten, die hij ter vasts telling van het breukmoment van glas, hout 

19. Koenigs rol aan het hofvan Willem IV wordt belicht in mijn "Science at court. The 
18th-century cabinet of scientific instruments and models of the Dutch stadholders", 
Annals of science, in druk. 

20. Deze kwalificatie en een plaatsbepaling van Van Musschenbroeks vroege werk op 
dit terrein geeft C. Truesdell, "The rational mechanics of flexible or elastic bodies 1638-
1788", verschenen als "Introduction" to Leonhardi Euleri Opera Omnia, d!. X en XI, ser. 
2, d!. 2 (Zurich, 1960) 150-153. 
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Tabel 1. Uitbreiding van het Leids Physisch Kabinet met nieuwe instrumenten en madellen, 
1742-1811 
De aankopen zijn gerangschikt naar leveranciers. In de regel zullen deze tevens de makers 
geweest zijn, maar zekerheid heeft men hier lang niet altijd. In de schaarse gevallen waar 
de bronnen ons dit meedelen gaf ik aan, waar het om leverantie van produkten van 
anderen ging. Bijzonderheden over Nederlandse makers zijn te vinden in Maria Roose
boom, Bijdragen tat de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de NaardelIjke Neder
landen tat amstreeks 1840 (Leiden, 1950). 
De vermelde aantallen zijn van beperkte waarde, vanwege lacunes en onduidelijkheden in 
de bronnen en ook omdat het trekken van een lijn tussen instrumenten en accessoires 
nogal subjectief is. Een voorbeeld is een in 1775 door John Cuthbertson geleverde 
elektriseermachine. Er is een specificatie bewaard van negen daarbij geleverde 'speeltjes' 
voor demonstraties (donderhuisje, kop met haar e.d.). Had deze specificatie ontbroken 
CEen electriseermachine met al zijn apparatus' of zoiets) dan had ik deze aankoop 
noodgedwongen aangetekend als 1, in plaats van 10, zoals nu. 
Van links naar rechts: jaar of periode waarin leverantie plaatsvond; naam en plaats van 
werkzaamheid; aantal geleverde stukken; totaal daarvoor berekende som in guldens 
( afgerond). 

1742-1748 Jan van Musschenbroek, Leiden ca. 10 ca. 400 

1742 Foyt van Leeuwen, meester-molenmaker en timmerman, 228 
Warmond 

1750-1764 Antony Rinssen, Leiden 6 344 

1750-1753 Hendrik Prins, Amsterdam 5 81 
(1 x via Rinssen) 

1752-1754 Jacobus Kley, Rotterdam 4 370 

1756 Pieter Eysenbroek, Haarlem 2 52 

1756 Jan Paauw sr., Leiden 10 

1756-1782 Jan Paauw jr., Leiden 32 1.581 

1758 'Italianen' 2 6 

1759 ... Tottie, ? 8 

1759 John Smeaton, London 55 

1760 C. Ruspinus, Amsterdam 7 
(via Jan Paauw jr.) 

1760-1781 (John) Dollond, London 11 375 
(lOx via Jan Paauw jr.) 

1772 Edward Nairne, London 847 

1772 Primavesi & Co., Amsterdam 21 

1775-1798 John Cuthbertson, Amsterdam 23 1.050 
(Ix via Paauw jr.) 
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1778 C. Cuypers, Delft 2 39 

1780 Charles Diller, Den Haag 32 

1784 F. Keuzenkamp, Delft 80 
(via Dirk Klinkenberg) 

1785 J.B.A. Jolive, ? 23 

1785-1797 Dirk Klinkenberg, Leiden 5 79 

1788 H.A. van Laun, Amsterdam 131 

1790 Jonathan Cuthbertson, Rotterdam 23 

1791 Felix Meylan, Leiden 6 

1792 W. Eastland & Co., Den Haag 32 

1792 T. van Otten, Amsterdam 3 26 

1792 ... Cats, Amsterdam 25 

1794 (?) Hendrik Hen, Amsterdam 35 

1799 L.F. Dellebarre, Den Haag 131 

1800-1810 Frans Pasteur (vanaf 1801: de weduwe -), Leiden 11 746 

1803-1805 D. van Sina, ? 2 123 

onbekenden 9 208 

144 7.174 

en metaal had ontworpen, zijn afgebeeld in zijn Introductio ad cohaerentiam 
corporum firmorum (Leiden, 1729). Ruim dertig jaar later zou Van 
Musschenbroek uitgebreid terugkomen op het vraagstuk van de sterkte van 
vaste lichamen in zijn postuum verschenen Introductio ad philosophiam 
naturalem. Vooral metalen hadden zijn belangstelling, omdat daarvan 
zovele werktuigen werden gebouwd en het zaak was de sterkste legering te 
leren kennen. "Ik heb," zo schreef hij in deze inleiding tot de natuurkunde, 
"voor deze proeven gebruik gemaakt van de diensten van zeer kundige 
goudsmeden, zilversmeden, kopersmeden, tingieters en ijzersmeden, die 
door ervaring metalen hadden leren smelten en behandelen. "21 

In de rekeningen over de jaren 1752 tot 1758 vinden we deze inspanningen 
terug in de kwitanties van een dozijn ambachtslieden en winkeliers. Het was 
een bonte verscheidenheid van materialen, die zij aan het gebouw in de 

21. P. van Musschenbroek, Intraductia ad ph ilasaphiam naturalem (Leiden, 1762) 416: 
"In his tentaminibus usus fui peritissimis Aurifabris, Argentifabris, Aerariis, Stannariis, 
Ferrariis, qui scite fundere & tract are metalla noverant." 
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Tabel 2. Uitbreiding van het Leids Physisch Kabinet met 'tweedehands' instrumenten en 
modellen, 1742-1811 
Aangegeven wordt of een stuk werd verworven door aankoop op een veiling (V), 
ondershands (0) of door een schenking (S). Van links naar rechts: jaar (waar mogelijk ook 
datum) van verwerving;eigenaar;aantal verworven stukken,totaal daarvoor berekende 
som in guldens (afgerond). 
Omdat de makers van de instrumenten en modellen in dit geval niet direct profiteerden 
van de verwerving (de leverantie door hen had immers al veel eerder plaatsgevonden) heb 
ik hun namen in deze tabel weggelaten. 

1752 

jan. 1758 

mel 1762 

1764 en 
1770 

14/10/1765 

24/6/1778 

1781 

1782-1783 

juli 1787 en 
aug. 1790 

okt. 1787 

30/1111787 

13/3/1788 

16/9/1788 

nov. 1788 

april 1789 

juni 1791 

4/4/1791 

26/6/1804 

Prinses Anna, weduwe Will em IV, Den Haag 

Samuel Koenig, wis- en natuurkundige, Den Haag 

Petrus van Musschenbroek, natuurkundige, Leiden 

4 

14 

Willem Bentinck van Rhoon, curator Leidse Uni- 2 
versiteit, Den Haag 

Abraham Edens, Warmond 4 

D. Doornick, koopman, Amsterdam 

Mevrouw Bentinck 2 

Prins Dmitri de Gallitzin, Russische ambassadeur, 2 
Den Haag 

Adriaan Paets van Troostwijk, koopman & schei- 7 
kundige, Amsterdam 

Martinus van Marum, natuurkundige, Haarlem 11 

"op eene auctie gekogt" 

"eenige in auctie te Amsterdam gekogte instrumen- ? 
ten" 

"auctie lil 's Hage" 3 

J.N.S. Allamand, natuurkundige, Leiden 10 

"op eene auctie gekogt" 2 

E. Ebeling, Amsterdam 4 

Frans Hemsterhuis, filosoof, Den Haag 

Jan Paauw, instrumentmaker 6 

> 75 

n.v.t. (S) 

153 (V) 

48 (V) 

n.v.t. 

16 

42 

386 

1.196 

115 

230 

64 

129 

62 

151 

8 

66 

50 

122 

2.838 

(S) 

(V) 

(V) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(V) 

(V) 

(V) 

(V) 

(V) 

(V) 

(V) 

(V) 
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Nonnensteeg bezorgden: tin uit vele streken, de legering spiauter, zuiver 
lood, markasiet, koper, zilver, ja zelfs goud, alles tot staafjes gevijld of in een 
speciale dubbele ringvorm gegoten. Aileen de proeven met het pas ontdekte 
platina, zojuist in de Philosophical transactions beschreven, had Van 
Musschenbroek tot zijn spijt niet zelf kunnen doen. 22 Inderdaad zoe ken we 
dat metaal vergeefs in de dec1araties - misschien omdat curatoren d:'it te 
duur zou worden? Maar ook de timmerman, de glazenier en de linnen
verkoopster vingen een paar stuivers. En ze zullen zeker verbaasd hebben 
staan kijken als ze het Theatrum mochten binnenlopen, waar de professor al 
hun houtjes, glasplaatjes en lapjes textiel net zo lang met gewichten 
bezwaarde tot ze knapten. 

Identificatie 

Van Musschenbroeks opvolger, de uit Lausanne afkomstige Jean Nicolas 
Sebastien Allamand (1716-1787), kende het Theatrum Physicum al uit zijn 
jonge jaren. Hij had bij 's Gravesande gestudeerd en was zeer bevriend 
gebleven met zijn leermeester; op latere leeftijd verzorgde hij een uitgave van 
diens nagelaten geschriften, die hij inleidde met wat nog steeds's 
Gravesandes standaardbiografie is.23 Gedurende de kwart eeuw waarin hij 
de proefondervindelijke natuurkunde onderwees, breidde ook Allamand het 
kabinet flink uit: hij besteedde er jaarlijks gemiddeld ruim f 250,- aan. We 
bezitten een lijst24 waarop zijn voornaamste leverancier, Jan Paauw jr. uit 
Leiden, specificeert wat zijn eigen maaksel was - waaronder modellen van 
hijskranen en andere 'nuttige werktuigen' -, en waar hij slechts als 
tussenhandelaar optrad. Voor onze kennis van de instrumentmakerij is 
zulke informatie welkom, want vaak moeten we er maar naar gissen of 
leverancier en maker ook werkelijk een en dezelfde zijn. 
Ook uit particulier bezit werd het Leids Physisch Kabinet verder aangevuld. 
Daaronder was de duurste aankoop van de eeuw, een elektriseermachine 
met 32-duims glasplaten uit het kabinet van de Russische ambassadeur, de 
gedreven wetenschapsamateur prins Dmitri de Gallitzin. Inc1usief reparaties 
en vervoer vanuit Den Haag door de custos Dirk Klinkenberg kostte het 

22. Ibid., 417. Zijn verwijzing betreft William Lewis, "Experimental examination of a 
white metallic substance said to be found in the gold mines of the Spanish West-Indies 
and there known by the appellations of Platina, Platina de Pinto, Juan Blanca", 
Philosophical transactions 48 (1754) 638-689. 

23. Oeuvres philosophiques et mathematiques de Mr. G.J. 's Gravesande rassemblties et 
pub/iees par Jean Nic. Seb. Allamand, qui y a ajoute l'histoire de la vie & des ecrils de 
I' auteur (2 din; Amsterdam, 1774). 

24. "Door mij J. Paauw van [sic] Profr. Allamand voor de Academie geleeverd", 
handschrift in AC I 70. De lijst, die loopt van 1762 tot 1783, bevat stukken van Dollond 
en Cuthbertson. 
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:5evaarte f 1120,-. Maar het was dan ook, als we Gallitzin mogen geloven, 
zowat de beste in heel Europa en het is begrijpelijk dat Allamand hem graag 
wilde overnemen,25 al waren er al andere elektriseermachines in het kabinet. 
Dit laatste brengt ons op een museaal probleem, dat bij het historisch 
onderzoek van een zo uitgebreide verzameling als het Leids Physisch 
Kabinet voortdurend de kop opsteekt, namelijk de identificatie van 
individuele instrumenten. Uit het archiefonderzoek komt naar voren hoe 
dikwijls een bepaald instrument of model werd aangeschaft, terwijl van dat 
type al een of zelfs meer exemplaren voorhanden waren. Het is slechts bij 
uitzondering dat we daarvoor, zoals bij Gallitzins elektriseermachine, enige 
verklaring vinden. Kennelijk vroegen curatoren daar ook niet om, anders 
zouden de hoogleraren zulke 'doublures' toch weI beredeneren bij het 
uitbrengen van hun rekening? 
Een vanuit museaal oogpunt verdrietig gevolg is dat we vele uit het Leids 
Physisch Kabinet bewaarde instrumenten nooit met zekerheid zullen 
kunnen dateren, aan een maker toeschrijven, etcetera. De in de regel weinig 
specifieke beschrijvingen in de rekeningen en contemporaine inventaris
lijsten bieden daartoe eenvoudig onvoldoende houvast, naar uit het 
volgende moge blijken. 
Zoals we hebben gezien bleef 's Gravesandes prive-verzameling bijeen 
doordat de Leidse universiteit deze in haar geheel aankocht. Anders verging 
het de collectie van zijn opvolger Petrus van Musschenbroek. Deze werd in 
maart 1762, een half jaar na diens dood, in Leiden in het openbaar verkocht. 
Het Leidse gemeentearchief bezit een exemplaar van de veilingscatalogus, 
waarin de namen van de kopers zijn aangetekend, hetgeen Crommelin in de 
jaren twintig tot dit betoog inspireerde: 

"Bij het doorlezen van den catalogus nu viel het mij op, dat de beschrijving van 
sommige instrumenten zoo sterk deed denken aan bepaalde in de verzameling 
aanwezige instrumenten. De instrumenten waarvan dit gezegd kan worden zijn voor 
het meerendeel gekocht door 'Paauw', zoals wij uit het doorschoten exemplaar zien ... 
Wij kunnen hier dus met groote waarschijnlijkheid onderstellen, dat [de instrument
maker] Jan Paauw, die blijkens den veilingcatalogus ook handel in instrument en 
gedreven heeft, de bedoelde instrumenten heeft gekocht, deze later weer aan de 

25. Aankoop Res. Cur. 8-2-1783 ingevolge een brief van Gallitzin aan curator Van 
Bleiswijk, gedateerd La Haye 5 Fevrier 1783, die aanvangt: "Mr. Allamand do it vous 
avoir parle au sujet de rna machine Electrique. C'est la plus grande et la plus forte, avec 
celie de Mgr. Le Prince d'Orange, qu'il y ait,je crois, en Europe. Oblige de m'en defaire,je 
serois tres fache qu'elle tombat entre des mains qui ne sauroient guere en tirer parti. Mr. Ie 
Professeur Allamand la juge tres propre pour l'Universite de Leyden." Over deze machine 
schreef Gallitzin op 28-2-1777 aan J.H. van Swinden: "J'ai fait construire une Machine 
Electrique a doubles disques, dont chacu:l de 32 pouces de diametre, d'une force 
prodigieuse." (Universiteitsbibliotheek Leiden, afd. Westerse Handschriften, BPL 755). 
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Akademie heeft verkocht en dat op deze wijze een aantal instrumenten uit Petrus v. M. 
's nalatenschap weer [sic!] in het Akademisch Kabinet zijn terecht gekomen." 

Op dit argument meende Crommelin dat van de door hem beschreven 
universitaire instrvmenten er 13 uit de prive-verzameling van deze Leidse 
hoogleraar afkomstig waren. Had hij de weg naar het curatorenarchief 
weten te vinden, dan had hij deze hypothese zeker herzien. Een Lijste van de 
machinen gekogt voor het Laboratorium Physicum der Universiteit in he! jaar 
1762 door den Professor Allamand op de auctie van wijlen de Hr. Profr. 
Musschenbroek vermeldt 14 stukken, en niet een daarvan correspondeert 
met de door Crommelin aangewezen instrumenten. 26 

De waarschuwing is duidelijk. Wie de herkomst van historische weten
schappelijke instrumenten wil afleiden uit kennelijke overeenkomst met 
eigentijdse beschrijving, begeeft zich op glad ijs. 

Vuurmachines 

Al voordat hij in 1724 hoogleraar experimentele fysica werd had's 
Gravesande zich, ge'inspireerd door zijn bezoek aan Engeland, waar het to en 
juist allemaal begon, actief beziggehouden met stoommachines. 27 Voor het 
Leids Physisch Kabinet verlangde hij in 1727 een machine "om in het klein 
te doen zien hoe door middel van het vuur het waeter uyt diepe mynen off 
geinondeerde plaetsen met beter succes als door eenige molens kan werden 
omhoog gedreven." Inderdaad maakte Jan van Musschenbroek zo'n toestel, 
dat echter niet bewaard gebleven is. Hoe het er heeft uitgezien kunnen we 
slechts gissen uit de toenmalige beschrijvingen.28 Ook Petrus van Musschen
broek was ge'interesseerd in deze technologie: hij liet voor zichzelf een fors 
model van Savery's oer-stoommachine bouwen (afb. 3). Na zijn dood werd 

26. Crommelin, Beschrijvende catalogus, 10. Impliciet herhaalde hij deze hypothese in 
zijn Descriptive catalogue, 21. Blijkens genoemde Lijste in AC I 53 waren de wei uit Petrus 
van Musschenbroeks veilingcatalogus aangekochte stukken de nummers 34, 76, 98, 99, 
100,117 (half), 118, 143, 161 bis, 221, 223, 230, 510, en 628. 

27. Tijdens een bezoek aan Engeland in 1716 maakte hij verbeteringen aan Savery's 
vuurmachine samen met J.T. Desaguliers, volgens diens De natuurkunde uit onder
vindingen opgemaakt ... , dl. III (Amsterdam, 1751) 108. In 1721, op bezoek bij de 
landgraaf van Hessen-Kassel, kwam 's Gravesande in contact met lieden die de 
stoommachine in Duitsland in gang wilden do en krijgen. Hier "il fit construire un petit 
Modele de cette Machine a laquelle it fit des changements considerables." J.N.S. 
Allamand, Oeuvres, xxiii. 

28. Brief's Gravesande aan curatoren dd. 6-2-1727. Jan van Musschenbroek leverde in 
november 1728 en november 1730 de onderdelen, die in de inventaris van 1742 werden 
beschreven als "Een hout gestel, treeft en een kopere pot van een vuurmachine." De 
catalogus van 1752 (noot 15) vermeldt: "Een dikke koperen pot op een ijzeren drievoet en 
eenig hout-gestel om de Engelsche watermachine, door damp bewogen werdende, na te 
maken." 
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Afb.3. 
Stoompomp volgens Savery, omstreeks 1730 gebouwd door de instrumentmaker 1.S. (?) 
Meijer voor P. van Musschenbroek. Museum Boerhaave, inv.nr. GM lOla. 
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het voor de universiteit aangekocht door Allamand29 en hij was het ook die 
zich in de jaren zeventig vol overgave op de 'vuurmachines' zou storten. 
In dit enthousiasme stond Allamand in Nederland niet aileen. In Rotterdam 
had de horlogemaker Steven Hogendijk al vele jaren vergeefs geijverd voor 
de introductie van stoombemaling. Toen hij in 1769 het Bataafsch 
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte oprichtte, speelde 
daarbij zeker de hoop mee, langs die weg zijn streven te kunnen realiseren. 
Hij blijkt in de Leidse hoogleraar Allamand een prestigieus medestander te 
hebben gekend, want op 10 augustus 1772 kwam deze naar Rotterdam, waar 
hij een voordracht hield over "het groot nut, dat er ons Land uit trekken 
zoude, indien men Vuur-Machines in plaatze van Water-Molens ge
bruikte. "30 Hij demonstreerde bij deze gelegenheid een werkend model, dat 
waarschijnlijk eigendom was van het Bataafsch Genootschap,31 al is het niet 
onmogelijk dat Allamand het zelf op de trekschuit had meegebracht. Hij 
had namelijk juist voor £ 75,- (ruim f 800,-) een 'steam engine' laten maken 
door de Londonse instrumentmaker Edward Nairne. Deze had het toestel 
vol ze1fvertrouwen op de boot naar Amsterdam gezet ("Have had the 
pleasure of shewing it to several of your friends who expressed great 
satisfaction at seeing it work," schreef hij in een begeleidende brief aan 
Allamand), waar het op 20 juli 1772 door Jan Paauw was opgehaald. 32 Maar 
als zij in London en, wie weet, ook in Rotterdam al naar tevredenheid 
werkte, lang voldeed de stoommachine van Nairne toch nieL Er moest van 
alles aan hersteld worden en Allamand schreef haar maar af - wat er mee 
gebeurde zien we aanstonds - en gaf Jan Paauw opdracht een geheel nieuw 
model te construeren (afb. 4). 
Toen dit voltooid was moest Allamand omzien naar een gelegenheid het te 
beproeven, want op deze meer dan manshoge Newcomen-machine was het 

29. In 1734 kocht P. van Musschenbroek het toestel voor f 150,- van de instrument
maker 1.S. (?) Meijer te Amsterdam (Museum Boerhaave, Arch. 138 K). Hij noemt deze 
aanwinst in zijn Beginselen der natuurkunde, beschreven ten dienste der landgenooten 
(Leiden, 1736) 393; de tweede editie van 1739 bevat een beschrijving (438 e.v.) en een 
afbeelding (plaat X, fig. 9). Allamand kocht het op de veiling van 1762 (zie noot 26) voor f 
15,-. Het toestel is nu in het Museum Boerhaave, inv. nr. GM lOla. 

30. Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijs
begeerte 1 (1774) xliv. 

31. I-I.K. de Haas, "Over hetgeen in de oorlogsdagen van 10 mei tot 15 mei 1940 van 
het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte door oorlogsgeweld 
vernietigd is", Nieuwe verhandelingen van he! Bataafsch Genootschap der Proefonder
vindelijke Wijsbegeerte ser. 2,12 (1946) 13. Ik dank Remmelt Daalder, conservator aan het 
Historisch Museum Rotterdam, voor deze verwijzing en voor leerzame gesprekken over 
de stoommachinemodellen. 

32. Rekening en brief Edward Nairne aan Allamand, gedateerd London 7-7-1772, in 
AC I 57. 
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Alb. 4. 
Stoommachinemodel volgens Newcomen in 1774 gebouwd door de Leidse instrument
maker J. Paauw voor het Leids Physisch Kabinet. Museum Boerhaave, inv.nr. A 33. 

auditorium aan de N onnensteeg niet berekend. 33 Uit de rekeningen zien we 
dat hij hiervoor gelegenheid kreeg op de binnenplaats van het Armkinder
huis elders in de stad, waar hij een put liet graven en opmetselen ter 
demonstratie van het wateropvoerend vermogen van zijn nieuwste aanwinst. 
Ook Petrus van Musschenbroeks oude Saverypomp werd weer opgelapt en 
op de binnenplaats opgesteld. Er kwam zelfs een derde machine bij, to en in 
juni 1777 de Engelse ingenieur William Blakey in Leiden neerstreek en 
slechts tegen een onkostenvergoeding een vuurmachine opbouwde, - als 
'free publicity' voor zijn ambitieuze stoomprojecten, die hij elders in de 
Nederlanden aan de man trachtte te brengen?34 Zo stonden in de late jaren 
zeventig drie werkende modellen van 'vuurmachines' op een uithof van het 

33. Het apparaat, gesigneerd 'JAN PAAUW Jr. Fecit Leydae Ao. 1774. No.2' is nu in 
het Museum Boerhaave, inv. nr. A 33. De aanduiding 'No.2' kan ik niet verklaren. 

34. Voor William Blakey zie G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de 
Nederlanden uit de 16e-18e eeuw ('S Gravenhage, 1940) 315-316, en K. van der Pols, "De 
introductie van de stoommachine in Nederland" in: P. Nijhof ed., Monumenten van bedrijf 
en techniek. Industriele archeologie in Nederland (Zlltphen, 1978) 51-61. 
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Theatrum Physicum en was Leiden een waar proefstation in een tijd, waarin 
de stoomtechnologie in ons land nog in de pioniersfase verkeerde. 

Verkopingen uit het kabinet 

Voor zijn magnifieke Newcomen-machine declareerde Jan Paauw f 800,- en 
de wijze waarop de universiteit deze rekening betaalde werpt een nieuw licht 
op de geschiedenis van het Leids Physisch Kabinet. De helft werd in geld 
voldaan, de andere helft 'in natura', en weI met ... de splinternieuwe, maar 
alweer afgedankte 'steam engine' van Naire "en een gebrekkig houtgestel 
neevens eenig onnut kooperwerk, 't welk door's Gravesande was onder 
handen gebragt," waaronder diens stoommachine, de oudste in het 
kabinet. 35 Het is uit wetenschapshistorisch oogpunt misschien wei jammer 
dat kennelijk instrumenten uit de tijd van's Gravesande werden afgestoten, 
maar verbazen mag het ons toch niet. Het Theatrum Physicum was geen 
museum, maar een levend instituut. Dat niet alles wat gedurende de 
afgelopen eeuw was verzameld meer even bruikbaar was is begrijpelijk. 
Allamands opvolger, C.H. Damen, die bij zijn indiensttreding in 1787 een 
algehele 'face lift' van het Theatrum Physicum doorvoerde, zette zich er zelfs 
toe, het in zijn ogen overvolle kabinet stelselmatig te schonen. In april 1788 
kreeg hij toestemming van curatoren om instrumenten te verkopen die 
inmiddels door nieuwe en betere waren vervangen, dan wei die "door 
ouderdom geheel bedorven zijn," evenals die welke "noch tot de kennis der 
geschiedenis van de werktuigen noch tot de onderwijzing der Natuurkunde 
van eenig nut zijn. "36 Inderdaad verkocht Damen in dat jaar, en wederom in 
1791, het een en ander uit het Leids Physisch Kabinet, in totaal zo'n 40 
instrumenten, waaronder verscheidene mechanicatoestellen naar de be
roemde ontwerpen van's Gravesande. 
Wanneer we zien dat Damen terzelfder tijd instrumenten van hetzelfde type 

35. "Notitie van eenige onbruijkbare stukken uit de Instrumenten van de Academie, 
door mij J. Paauw van Profr. Allamand in voldoening van de Groote Vuurmachine 
overgenomen dato 1773-1775" in AC I 72. De Nairne-machine beyond zich in de collectie 
instrumenten van Jan Paauw, die na diens dood in 1804 werd geveild. Ik interpreteer de 
term 'onder hand en gebragt', als 'in zijn opdracht vervaardigd'. 

36. Res. Cur. 7 april 1788. De term 'geschiedenis der werktuigen' is in dit verband 
intrigerend. Ik vat deze niet op in de betekenis 'de ontwikkeling van de instrumenten
bouw', met als implicatie 'museaal' behoud van niet langer gebruikte instrumenten. Mijns 
inziens is bedoeld de historische ontwikkeling van 'nuttige werktuigen' zoals molens, 
hijskranen en dergelijke en slaat de term dus op de modellen in het kabinet. Dat Damen 
daar vee I waarde aan hechtte blijkt, wanneer hij in oktober 1788 toestemming vraagt tot 
aankoop van voor het onderwijs onmisbare "modellen van werktuigen, die in ons 
vaderland van een dagelijks gebruik zijn, en wier kennis derhalven niet dan algemeen 
nuttig geoordeelt kan worden." 
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aankocht, dringt zich een ontnuchterende conc1usie op. Kennelijk werden 
sommige van de oorspronkelijke stukken, die Jan van Musschenbroek 
destijds voor 's Gravesande had gemaakt, wat wankel, sleets of anderszins 
onbruikbaar en werden deze verruild voor nieuwere versies, zoals de 
moderne instrumentmakers ze aan het slot van de 18e eeuw maakten. In die 
zin maakt het onderzoek van de latere geschiedenis van het Leids Physisch 
Kabinet ons dus 'sadder and wiser'. De zelfverzekerdheid, waarmee 
Crommelin in zijn museumcatalogus allerlei instrumenten authentiek 
verklaarde, dat wil zeggen afkomstig uit 's Gravesandes eigen kabinet, 
kunnen we niet langer delen. 37 

'Luister der Academie' 

In de zes jaren die hij voor het Leids Physisch Kabinet kon zorgen verkocht 
Damen daaruit, maar hij stak toch ook ruim f 2500,- in verdere uitbreiding 
en verzorging ervan. Tevens liet hij nieuwe kasten timmeren met glazen 
bovendeuren, "opdat de fraaije collectie van instrumenten voor 't oog van 
vreemdelingen welke 't Cabinet komen bezigtigen tot luister der Academie 
meer zigtbaar worde." Een toegezegde inventaris, geordend volgens de 
nieuwe plaatsing, heeft Damen niet meer kunnen voltooien. Pas in 1798, vijf 
jaar na zijn dood, zou dat lijvige manuscript aan curatoren worden 
overhandigd door de to en zojuist benoemde Simon Speyert van der Eyk 
(1771-1837).38 Dat de 'luister der Academie' toch wat was verbleekt moge 
blijken uit de opvolgingsperikelen, die aan diens benoeming voorafgingen. 
Damens opvolger, Pieter Nieuwland uit Amsterdam, was al in november 
1794 overleden. Martinus van Marum, onmiddellijk ondershands gepolst, 
had wei belangstelling zijn plaats in te nemen,39 maar bleef toch Ii ever 
temidden van zijn veelsoortige verzamelingen van Teylers Stichting te 
Haarlem. Ook andere vooraanstaande onderzoekers bleken niet bereid naar 
Leiden te komen. J.H. van Swinden, in 1795, wederom in 1799, en in 1808 
nog eens aangezocht; Georg Christoph Lichtenberg te Gottingen, de eerste 
Duitse hoogleraar experimentele natuurkunde; Simon L'Huillier te Geneve; 

37. Zie voor meer details mijn artike1 "The's Gravesande collection in the Museum 
Boerhaave, Leiden", te verschijnen in Nuncius. Annali di storia della scienza. 

38. De "Cata1ogu8 van het Cabinet van Phijsische Instrumenten van's Lands 
Universiteit te Leijden" (30 p.) is bewaard in AC I 70, te zamen met andere lijsten en 
aantekeningen, die Speyert van der Eyk van Damens weduwe had ontvangen. 

39. Brief Van Marum d.d. 18-11-1794 aan de Leidse hoog1eraar wiskunde D. van 
Wijnpersse, die hem de vorige dag schriftelijk had gepo1st (beide stukken in Archief 
Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, Haarlem): "Wat de thans vacante professie 
betreft zy is zekerlijk die geene welke my in vroegere jaaren de allerbegeerlykste is 
voorgekomen: vermits de Physica Experienta1is, die het voornaamste dee1 derze1ver is, 
a1toos myne meest geliefde wetenschap geweest is." 
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Nicolaas Bondt en de Engelse predikant Sowden, beiden te Amsterdam: 
allen bedankten ze. Min of meer in arren moede droegen curatoren het 
opzicht over het Theatrum Physicum daarom op aan Speyert van der Eyk, 
eerst als lector in 1796, later - omdat hij "in het doen van zijn 
natuurkundige pro even gelukkig geslaagt is" - als buitengewoon, en 
tens lotte in 1799 als gewoon hoogleraar natuur- en hogere wiskunde, wat hij 
tot zijn dood ver in de 1ge eeuw zou blijven. 

Een ramp met goede gevolgen 

Al was hij dan 'tweede keus', gelukkig krijgen we niet de indruk dat Speyert 
van der Eyk zich overmatig gedwee opstelde. In de hier bestudeerde eerste 
15 jaar van zijn loopbaan wees hij curatoren herhaaldelijk op misstanden in 
het Theatrum Physicum. Van zijn voorstellen tot verbetering en moderni
sering werd echter - waarom is eigenlijk niet duidelijk - kennelijk maar 
een klein deel uitgevoerd. Toen hij in april 1800 voor zijn lichtproeven een 
donkere ruimte verlangde, liefst in te richten op de daartoe zeer geschikte 
zolder van het Academiegebouw, werd dit ingewilligd. Anders verging het 
zijn terzelfder tijd gedaan verzoek om plaatsing van een fornuis of oventje in 
het auditorium, benevens aanschaf van bijbehorende instrumenten, "ge
schikt voor zommige lugten te bereiden tot gebruik in die proeven welke tot 
het nieuwe of scheikundige gedeelte der Natuurkunde behoren." 
Dat deze toch gerechtvaardigde wens om in het onderwijs bij de tijd te 
kunnen blijven niet of onvoldoende werd gehonoreerd blijkt uit een 
'memorie', die Speyert van der Eyk zeven jaar later schreef over zijn colleges 
en de (on)toereikendheid van zijn hulpmiddelen. 40 Uit ditzelfde stuk zien we 
hoezeer het Leids Physisch Kabinet in de Franse tijd ook in andere 
belangrijke moderne ontwikkelingen achterliep. Zo ontbrak apparatuur 
voor de nieuwe galvanische of stromende elektriciteit nog volledig, terwijl 
onder de nuttige werktuigen "eene model der vuurmachine a double effet, 
door Watt en Boulton uitgevonden" eveneens zeer gemist werd. Waarom in 
de volgende vier jaren - daarna zwijgen de bronnen even - dergelijke 
opvallende leemten niet opgevuld werden, terwijl er in 1808 wei f 300,- af 
kon voor nog een elektriseermachine voor de statische elektriciteit, is weer 
een van die raadsels, die we weI nooit zullen doorgronden. 
De belangrijkste verbetering waar Speyert van der Eyk op hamerde was 
echter de verplaatsing van het gehele kabinet "naar eene andere en droogere 
plaats, dewijl door de vogtigheid van het tegenwoordig locaal bijna alles 
bedorven wordt." Al eerder had hij er op gewezen dat de instrumentkamer 
aan de Nonnensteeg, onder Petrus van Musschenbroek gebouwd, niet langer 

40. Gepubliceerd in Molhuysen, Brannen, dl. VII, 90*-92*. 
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Alb. 5. 

~et nieuwe.laboratoriun::, in 1859 gebouwd op de RUlne aan de Steenschuur, huisvestte 
aanvank.ehJk vier verschlllende laboratoria. Na de kornst van H. Karneriingh Gnnes 
naar Lelden werd het geheel in dienst gesteld van het natuurkundig onderzoek en 
onderwlJs. Steendruk van P.W.M. Trap, naar een tekening van G.]. Bos, ca. 1860. 

voldeed. Hij kon niet vermoeden dat de basis voor deze zo noodzakelijke 
vera?dering juist die winter was gelegd. Wat was het geval? Kort tevoren 
was III de stad een met buskruit geladen schip ontploft, waardoor een deer 
van de bebouwing was weggeslagen. Ook het Leids Physisch Kabinet 
ondervond de gevolgen, getuige een rekening van de instrumentmakers
knechts, die na de dood van de custos Frans Pasteur voor diens weduwe de 
~aak voortzetten. Ze hadden enkele dagen de handen vol "aan de 
Illstrumente so booven als beneeden door den ramp meer of min beschaadigt 
den 12 Januari." Op langere termijn zou deze explosie de Leidse fysica 
echter ~erder brengen dan Speyert van der Eyk zelfs maar kon dromen. 
Nadat III 1824 het Kabinet van Natuurkundige Werktuigen van de 
N~n?enst~eg was overgebracht naar een pand aan het Rapenburg (het 
hUl.dlge ~IJksmuseum van Oudheden), volgde in 1859 de verhuizing naar het 
spllllter~~euwe laboratorium, dat was verrezen op de plek die toen, in de 
Fr~nse tIJd, w~s geslagen, de zogenaamde RuYne (afb. 5). En het was hier dat 
Helke Kamerbngh Onnes het Natuurkundig Laboratorium zou opwerken 
tot een internationaal befaamde werkplaats van de wetenschap. Voor de 

171 (41) 

Dude instrumenten viel hier het doek. Zij verdwenen naar de zolder en 
bleven daar, totdat in onze eeuw Crommelin ze als historische voorwerpen 
begon te bestuderen, beschrijven en tenslotte, in wat nu het Museum 
Boerhaave heet, te beschermen. 

Tot slot 

Bet Theatrum Physicum van de Leidse universiteit werd in 1675 gesticht en 
verwierf in de eerste kleine driekwart eeuw van zijn bestaan een verzameling 
van omstreeks 230 natuurkundige instrumenten. Veruit het grootste aandeel 
hierin leverde in apri11742 de aankoop, voor bijna f 4000,-, van het fameuze 
prive-kabinet van W.J. 's Gravesande. In dit artikel is voor het eerst 
onderzocht hoe deze universitaire verzameling zich ontwikkelde in de 
volgende driekwart eeuw. Welnu, we kunnen vaststellen dat het Leids 
Physisch Kabinet na de dood van deze grote newtoniaan allerminst 
fossiliseerde, maar dat integendeel diens opvolgers voortdurend, hoewel niet 
steeds met succes, er naar streefden het uit te breiden met nieuwe -- $Oms 
zelfs: de allernieuwste - instrumenten en modellen. In de onderzochte 
peri ode 1742 tot 1811 werden er ongeveer evenveel bij verworven, nieuw en 
'tweedehands', als reeds aanwezig waren, namelijk ruim 220. Hieraan werd 
in totaal ruim f 10.000,- besteed, tweeenhalf maal de prijs die destijds voor 's 
Gravesandes verzameling was betaald. Dat het Leids Physisch Kabinet, 
volgens mijn berekeningen, aan het eind van de Franse tijd niet tot ruim 450 
stuks was uitgegroeid - wat een verdubbeling had betekend - maar 
'slechts' zo'n 410 nummers omvatte, komt doordat in de late 18e eeuw ook 
oude, onbruikbare instrumenten blijken te zijn verkocht. 
Indien het bronnenmateriaal daartoe aanwezig is behoef je slechts enig 
rekenwerk te verrichten om tot kwantitatieve mededelingen als de boven
staande te komen. Toch vind je daarmee slechts een gedeeltelijk antwoord 
op de vraag, die we ons in het begin stelden, namelijk in hoeverre de 
opvolgers van's Gravesande het kabinet op hetzelfde hoge peil wisten te 
houden. Hield in de tweede helft van de 18e eeuw de kwaliteit van het Leids 
Physisch Kabinet nu gelijke tred met de geconstateerde getalsmatige groei? 
Dit nu is een heel wat lastiger vraag, en ik kan hier slechts aanduiden langs 
welke weg een afgewogen oordeel bereikt kan worden. 
Welke informatiebronnen je daarvoor ook gebruikt - de bewaarde 
instrumenten zelf; mededelingen van toenmalige betrokkenen; contempo
raine reisverslagen -, in ieder geval zal elk antwoord een element van 
vergelijking met andere instrumentverzamelingen uit die tijd bevatten. Laten 
we daarom, bij wijze van besluit, de Leidse ontwikkeling toetsen aan wat 
Martinus van Marum juist in deze jaren voor naar schatting zo'n f 25.000,
bij elkaar kocht ten behoeve van het Physisch Kabinet van Teylers Stichting 
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te Haarlem. 41 Ik no em twee kenmerken in het aankoopbeleid van Van 
Marum, de gedreven onderzoeker, voor wie slechts het allerbeste goed 
genoeg was. 
Daar was allereerst de conclusie waarmee hij in 1788 teleurgesteld 
terugkeerde van de veiling van het prive-kabinet van de Leidse hoogleraar 
Allamand. Op gebruikte spullen moet je niet tevee! aangewezen zijn, zo 
betoogde hij met succes tegenover zijn geldgevers, echt goede instrumenten 
laat je nieuw maken. Zou dan het betrekkelijk grote aandeel van 
'tweedehands' instrumenten in het latere verwervingsbeleid in Leiden -
ruim een derde van het totaal (tabel 2) - een veeg teken zijn? Ik aarzel. De 
parel in het kabinet, de collectie van's Gravesande, was toch ook niet 
splinternieuw geweest? Bovendien bleef Van Marum ondanks zijn negatieve 
indruk bepaald niet weg van veilingen. 
Het tweede vergelijkingspunt raakt de kern van mijn lopend onderzoek naar 
de N ederlandse instrumentmakerij. Van Marum kreeg in 1790 toestemming 
voor een uitgebreide acquisitiereis naar Engeland, want hij had zijn 
directeuren ervan overtuigd dat, al betrok hij heus weI van ze, onze eigen 
instrumentmakers volstrekt niet konden voldoen aan de hoge kwaliteitseisen 
van Teylers Stichting. Is dan het enorme overwicht van de Nederlandse 
makers (tabel 1) een aanwijzing van de matige kwaliteit van het Leids 
Physisch Kabinet? Zo ja, is dat dan te verklaren doordat de Leidse 
hoogleraren, minder op nieuw onderzoek gericht dan Van Marum, 
binnenlandse prod uk ten voor hun doeleinden voldoende achtten? Of was 
Van Marums uitgesprokenvoorkeur voor London als het Mekka van de 
instrumentmakerij miss chien wat overdreven? Zagen we niet hoe professor 
Allamand een voor veel geld in England gemaakte 'vuurmachine' al gauw 
weer afdankte en zijn stadgenoot Jan Paauw jr. opdracht gaf een echt goede 
te maken? Zo blijven er nog vele vragen, en miss chien is dat we! de beste 
manier om dit artikel te beeindigen. 

SUMMARY 

Under's Gravesande's shadow. The Leiden Physical 
Cabinet in the second half of the 18th century. 

During the later 17th and the first half of the 18th century, the university of Leiden 
became an important center for the propagation of the experimental method in natural 
philosophy, especially through the Newtonian professor of physics W.J. 's Gravesande. 

41. Ontleend aan de uitgebreide kroniek van Van Marums verzamelbeleid van T.H. 
Levere in Van Marum's scientific instruments in Teyler's Museum (zie noot II), m.n. 49, 54 
en 92. 
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Through the acquisition, after his death in 1742, of his private collection of instruments, 
Leiden became arguably the best equipped university on the continent for the teaching of 
experimental physics. 
Drawing mainly on unexplored financial documents in the university archives, this paper 
traces the rather less heroic era, which followed that highlight period in the history of the 
Leiden Physical Cabinet. Concentrating on the years 1742 to 1811, it demonstrates that 
the cabinet by no means fossilized, but doubled in size through the acquisition both of 
new (table 1) and 'second-hand' (table 2) instruments by's Gravesande's successors. 
These were, respectively, P. van Musschenbroek, J.N.S. Allamand, C.H. Damen and S. 
Speyert van der Eyk, each of whom tried to keep the cabinet in step with new 
developments in the field. 
Many of the 18th-century instruments from the Leiden Physical Cabinet are on 
permanent loan in the National Museum for the History of Science and Medicine, 
Museum Boerhaave, in Leiden, and this provides an extra stimulus to explore its growth 
and vicissitudes during the post-'s Gravesande period. A catalogue of this collection was 
published by C.A. Crommelin in 1926; a revised English edition followed in 1951. As 
argued in this paper, there are reasons for compiling a new catalogue, but there are 
problems of identification, and these are also discussed. 


