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Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn., 1(1978)3. 

M. J. van Li e bur g 

DE GENEESKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN BINNEN DE 
ROTTERDAMSE GENOOTSCHAPPEN UIT DE 18E EEUW(slot*) 

Inl788 schreef de Anisterdanise hoogleraar Andreas Bonn (1778-1718) over de 
bloei van de geleerde genootschappen, dat er in de Repubiiek bijna geen stad te 
vinden was "waarin niet de verstandigen tot leerzame bijeenkomsten samen-
schoolen, en somtijds, eerst door leeslust alleen gedreven, daarna met beproeving 
van eigene krachten, tot het opstellen en uitgeven van Verhandelingen zijn opge-
klommen"". De 18e eeuwse wijze van wetenschapsbeoefening en natuuronder-
zoek, de sociale structuur en het religieuze en levensbeschouwelijk denken waren 
de belangrijkste factoren geweest die op tal van plaatsen het vormen van gezel-
schappen hadden gestimuleerd*°. 
Zowel wat betreft het terrein van onderzoek als wat betreft de organisatie is de 
aanduiding "geleerde genootschappen" geenszins een eenduiding begrip. Som-
mige genootschappen beperkten zich tot de geneeskunde of zelfs een onderdeel 
daarvan (koepokken), aiidere kozen de chemie of natuurkunde als thema van 
onderzoek en overdenking, terwijl anderen een breed scala van exacte en toege-
paste wetenschappen tot hun werkterrein rekenden. 
Wat de variatie in organisatie betreft heeft Hooykaas recent*' onderscheid 
gemaakt in een drietal hoofdgroepen, namelijk a) gezelschappen waar natuurwe-
tenschappelijke lezingen werden gehouden, b) natuurkundige gezelschappen en 
c) semi-officiele genootschappen. De natuurkundige gezelschappen latenzich dan 
weer onderscheiden in kleine locale gezelschappen van liefhebbers of professio-
nele onderzoekers, gezelschappen waarvan de leden meer passief zijn en zich 
laten voorlichten door een of meer daartoe aangestelde en betaalde deskundigen, 

*VervoIgvan Tsch. Gesch. Geneesk. Natuurw. Wisk. Techn., 1 (1978), p. 14-22. 

59. A. Bonn, "Antwoord op de Vraag. . .: Welke schikkingen kunnen'er, door de geza-
menlijke geleerde Maatschappijen in ons Vaderland, gemaakt worden, om.. .saam te vverken 
tot bereiking van haai gemeen doel: de bevordering van den bloei en de uitbreiding der 
Kunsten en Wetenschappen? ", Verh. Zeeuwsch Genootsch. Wetensch. (Middelburg: P. Gil-
lisen, 1790), vol. XIV, p. 137. 

60. Zie litt. noot 1, en R. Hooykaas, Hede en ervaring in de natuurwctenschappen der 
XVIIIe eeuw (Amsterdam, 1946). 

61. R. Hooykaas, "De natuurvvetenschappen in de 'eeuw der genootschappen' ", In: NG 
200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977 (Utrecht, 1977), p. 11-38, i.h.b. p. 
20-28. 
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en genootschappen van een meer ambitieus en algemeen karakter die mede het 
leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van de natuurwetenschappen beo-
gen. Welke genootschappen met bovengenoemde belangstelling of organisatie 
zich laten vinden binnen Rotterdam, vormt het onderwerp van deze bijdrage. 

Uitsluitend op de geneeskunde georienteerde gezelschappen hebben er gedurende 
de ISe eeuw te Rotterdam slechts weinig bestaan. Daarbij wordt dan voorbijge-
gaan aan een drietal typen van medische organisaties, die weliswaar niet los 
mogen worden gezien van de geleerde genootschappen in het algemeen, maar 
daarvan toch tezeer in hun activiteiten verschillen om er zonder meer toe gere-
kend te mogen worden. Ten eerste zijn dat de Collegia Oiinirgica, waarin een 
vooraanstaand chirurgijn of medicinae doctor lessen verzorgt voor praktiserende 
en aspirant-heelmeesters. Of het hierbij alleen gaat om "repetitoren" bij het 
medisch onderwijs blijft een punt voor nader onderzoek*^. Onder de nog weinig 
geregistreerde voorbeelden kunnen voor Rotterdam de Collegia worden vermeld 
van de stadschirurgijn Johannes van Wijck*"* en de stadsdoctoren Cornells 
Nieuwaart*^ en Johannes van Noorden (1749-1800)*'. Een tweede type van 
organisatie is het collectief beheren van een (wetenschappelijke) collectie, met 
name van chirurgische instrumenten. De toenemende instrumentalisering van de 
18e eeuwse heelkunde en de sociaal-economisch ten achter gebleven positie van 
de chirurgijns die dergelijke veelal kostbare apparatuur niet konden aanschaffen 
heeft te Rotterdam geleid tot het oprichten van een Armamentarium Chinirgico-
Obstetricum (1757)**. Iniatiefnemer was Pieter Vink (1730-1773), de lector in 
de anatomie en chirurgie, en zelf een actief propageerder van de franse heel
kunde in Nederland*^. Ongetwijfeld hebben de leden van deze "instrumenten-
kasse van Pieter Vink" zoals de alledaagse benaming was, het toepassen van de 
vele vemuftige instrumenten elkaar gedemonstreerd en heeft Pieter Vink er op 
zijn lessen speciale aandacht aan gewijd. Overigens stond, in tegenstelling tot 

62. Een repetitorenfunktie wordt vermeld door D.J.B. Ringoir, Plattelandschirurgijns in 
de 1 7e en I8e eeuw (Bunnik: Lebo, 1977), p. 40. 

63. Zie daarover J. van Wijck, Lessen uit Lust en Liefde tot de Heelkonst. op zijn 
Collegium Chinirgicum, Geliouden te Rotterdam (Rotterdam: A. van Eyk, 1744). 

64. J. van Wijck, Vertoog van J. van Wijck aan Dr. C. Nieuwaart, Waar in hem, uit zijn 
Briefswijze voorstel. . . aangetoont word, dat zijn vitterijen doorgaans onnut: zijne tegen-
spreekinge ongegrond: en zijne voorwendingen daarin. . .onregtmatig of misduidende, zijn 
(Rotterdam: Ph. Losel, 1730), p. 35-36. 

65. Aldus Van Noorden in een brief aan de Agent van Nationalc Opvoeding, dd. 
22-10-1799, Alg. Rijksarch., 2e afd., Binnenlandse Zaken 1795-1813, inv. nr. 302. 

66. Over dit armamentarium, zie Arch. Instrumentenverzameling Pieter Vink (G.A.R.), 
inv. nr. 1, fol. 1 ev. "Beschrijvinge en Aanteekenige rakende het opregten en den voortgang 
van een verzameling van chirurgicale instrumenten op den Anatomiekamer binne Rotter
dam. . .". 

67. De lof van Vink over de franse heelkunde in: P. Vmk, Aanmerkingen op de Chirur-
gicaale Operatien van den Heere Dionis. Uit 't Fransch vcrtaaldt. En .Met Ontleedt- en 
Heelkundige Bijvoegzelen vermeerderdt (Rotterdam: J.D. Beman, 1740) 
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chirurgische instrumentencollecties ciders, deze Instrumcntcnkasse in organisato-
risch opzicht los van het chirurgijnsgilde. 
De dcrde vorm van gezelschappen waaraan liier voorbij kan worden gegaan zijn 
de (medische) lee.sgezelschappen*'*. Stellig zijn deze gezelschappen van grote 
betekenis geweest bij de verspreiding van wetenschappelijke literatuur en waren 
de bijbehorende bibliotheken veelal het trefpunt van collegae die zich in een 
speciaal onderwerp wilden verdiepen, maar opnieuw kan niet van een genoot-
schap worden gesproken in de eigenlijke zin des woovds. Dat neemt niet weg dat 
een onderzoek naar het voorkomen en funktioneren van medische leesgezei-
schappen, en vooral naar de keuze van hun literatuur, een belangrijke bijdrage 
tot de Nederlandse medische historiografie zou leveren*'. 

Het eerste medische gezelschap te Rotterdam kan worden gesignaleerd in 1755, 
wanneer de medicus Johannes Franciscus van Leempoel (1696-1777)'" begint 
met het beleggen van "eene vriendelijke bijeenkomst" van plaatselijke doctoren 
en chirurgijns "op eenen gezetten d a g " ' ' . Dit Genees- en Heelkundig Gezelschap 
heeft zich met name op de bevordering van de variolatie toegelegd. Hiertoe 
leverde zij een belangrijke bijdrage door een uitgave te verzorgen onder de titel 
De Inenting der Kinderpokjes in hare Groote Voordeelen aangewezen. . . 
(1757) '^ . In dit gedegcn werk wordt op systematische en duidelijke wijze een 
uiteenzetting gegeven van het principe en de voordelen der variolatie, worden de 
tegenwerpingen nauwkeurig weerlegd en vele "eigen ondervindingen" der leden 
van het Gezelschap ter ondersteuning van het betoog aangevoerd. Over de ver-
dere activiteiten van de leden, onder wie de bovengenoemde Pieter Vink en de 
latere directeuren van het Bataafsch Genootschap, Salomon de Monchy 

68. Voor Rotterdam, zie M.J. van Lieburg, "LMt de medische stadsgeschiedenis van 
Rotterdam, XXXI. Medische bibliotliekcn, boeken en tijdschriften te Rotterdam", Monitor, 
Maandbl. Acad. Zickenh. Rott., 6 (1977), p. 269-272. 

69. Vgl. W. Artelt, "Die mcdizinische Lesegescllschaften in Deutschland", Sudhoffs 
Archiv, 37 (1953), p. 195-200. Ulustratief voor het funktioneren van een dcrgelijk gezel
schap is voor Rotterdam hot Reglcment voor een I.ees-Genootscliap: ten Zinspreuk: Uwen 
Tijd. Nuttig Stijt (Rotterdam, 1781). Vgl. ook Dekker, "Popularisering der natuurweten
schappen. ..", p. 181. 

70. Zie over hem NNBW, vol. I, col, 1260-1261, en over zijn correspondentie met Van 
Swieten: E.C. van Leersum, A couple of letters of Gerard van Swieten on the liquor Swie-
tenii and on the inoculation of smallpox", Janus 15 (1910), p. 345-371. Van Leempoel 
wordt in de ledenlijstcn van het Bataafsch Genootschap altijd aangegeven als het eerste 
gewone lid. 

71. Zie: De Inenting. . .(noot 72), Voorreden, p.I. 
72. De Inenting der Kinderpokjes inhare Groote Voordeelen aange\ivzen. Uit eene Ver-

gelijkinge derzelven met die door den Natuurlijken Weg komen: Uit 't Gezag der Schrijveren, 
die voor en tegen de Inenting zich opentlijk hebben uitgelaten: Uit de Wederleggingen van 
alle de voornaamste Tegenwerpingen en Zwarigheden, die ooit tegen dezelve zijn ingehragt; 
Eindelijk gestaafd door Eigen ondervindingen, Uitgegeven door een Genees- en Heelkundig 
Gezelscliap te Rotterdam (Rotterdam: R. Arrenberg, 1757). 



127 

(1716-1794) en Martinus Schouten (1725-1779), is weinig b e k e n d " . Slechts 
kan worden vastgesteld dat het Gezelschap, hoewel aanvankelijk nog wel eens 
geintcresseerd in anderc onderwerpen dan variolatie'' ', zich meer en meer ont-
wikkeld heeft tot een variolatie genootschap, zoals ook elders wel hebben be-
staan'^. In 1792 doet het Gezelschap in ieder geval nog bericht dat te Rotter
dam "de Inenting der Kinderpokjes. . .aan 261 Personen (is) toegediend"'*. 
Aannemelijk lijkt dat de in 1799 door Louis Davids opgerichte Societas Vaccina-
tionis Roterodami. na 1800 het Genootschap ter Bevordering van de Koepok-
Inenting onder de zinspreuk "Ne pestis intret vigila"" (dat als zodanig naast de 
Jennerian Society (Londen) en het Comite de la Vaccine (Parijs) het derde 
vaccinatiegezelschap in Europa was) uit het Genees- en Heelkundig Gezelschap 
van Van Leempoel voortgekomen is. 

Indrukwekkender is de reeks van activiteiten die te Rotterdam door natuurwe-
tenschappelijke genootschappen is ontplooid. Een der belangrijkste aanzetten 
voor deze activiteiten kwam van de franse refugie Jean Theophile Desaguliers 
(1683-1744)'*. Deze was na kennismaking met de Newtoniaanse wetenschap 
een actie begonnen ter popularisering van de natuurkunde en astronomic. Voor 
een niet-wiskundig geschoold publiek hield hij op zodanige wijze lessen, dat 
"met behulp enkel van oplettendheid, een gezond Verstand en een weinig Cijf-
ferkonst" men alles begrijpen kon. Het doel van deze lessen was volgens Desagu
liers "om door eene Reeks v^n duidelijke Proeven en Ondervindingen, het 
gantsche Newtoniaanse Samenstel zoo klaar en bevatbaar voor te stellen, dat 
Lieden van allerlei Rang en Beroep, ja Juffers zelve, zijne Lessen met eene 
zonderlinge graagte bijwoonden, en daardoor voor deeze nutte Wetenschap ont-
stoken w e r d e n " " . In 1729 verplaatst Desaguliers regelmatig zijn werkzaamhe-

73. Een lijst met ook de andere leden, in totaal zes doctoren en twee chirurgijns, zie de 
"Opdragt" in De Inentinge. . ., s.p. 

74. Zie de "VerhandeUng, door den Schrijver in een Heelkundig Gezelschap voorgele-
zen. . .", van A. Lentfrinck, "Over de Uitwerkselen des Donders op het menschelijke lig-
chaam etc. door den Heer J.J. Plenck", Geneesk. Tschr. . .Lentfrinck, nr. 87. dd. 25-6-1770, 
p. 212-248. 

75. C.E. Daniels, De Kinderpok-inenting in Nederland (Amsterdam, 1875). Over Rotter
dam, lie p. 44 ev. 

76. Alg. Konst- en Letterbode, nr. 193, dd. 9-3-1792, p. 74, en Rott. Courant, dd. 
3-3-1792. 

77. Zie over dit genootschap, dat ook een prijsvragen-instituut kende(! ): "Historisch 
Verslag van den Oorsprong, den Voortgang en het Nut der Koepok-Inenting, getrokken uit 
de Verhandelingen van het Rotterdamsche Genootschap. . .",Alg. Konst- en Letterbode, nr. 
21, dd. 20-5-1808, p. 327-332, en nr. 22, dd. 27-5-1808, p. 343-345; en J.W. Tesch, 
"Genootschap ter bevordering der Koepokinenting, Rotterdam, Onder de zinspreuk: Ne 
pestis intret vigila",A'ec?. Tschr. Geneesk., 100(1956), p. 3454-3458. 

78. Zie over hem A. Rupert Hall, In: Dictionary of Scientific Biography (New York: Ch. 
Scribner, 1971), vol. IV, p.43-46. ' 

79. De uitgever in de Opdragt van: J.Th. Desaguliers, De Natuurkunde uit Ondervindin-
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den naar het continent, waar hij, volgens de nogal verwarde en vage berichten 
daarover, te Middelburg en later in Den Haag (1730) begint met het houden van 
series lezingen* **. 
Ook Rotterdam zou worden aangedaan. In februari-maart 1731 verscliijnt bij de 
boekhandelaar Gijsbert Burgmans, wiens winkel tevens als inschrijvingsbureau 
fungeert, een pamflet getiteld Een Begryp van de mechanische en experimenteele 
Philosophic, waarin wordt aangekondigd dat Desaguliers "presenteert uit Enge-
land over te komen, in het laatste van de maandt April of begin van May 1731, 
medebrengende al zijne Werktuigen, om de navolgende experimenten te doen, en 
die op het allereenvoudigst en meest verstaanbare wijze uit te leggen, en dat op 't 
minste aan 64 persoonen". Bovendien was hij niet alleen bereid om zijn lessen 
tweemaal per dag te geven, namelijk eenmaal in het frans en eenmaal in het 
engels, maar bood hij tevens aan een extra-cursus van 15 lessen te houden in de 
astronomie, waardoor "een iegelijk, die dezelve hoort,.. .in korten tijd een ge
heel denkbeeld van die Wetenschap kan hebben, beter dan of hij een geheel jaar 
daarin studeerde, en met Boeken en de gemeene Globe te werk ging"*'. Het 
gecombineerd volgen van beide cursussen was mogelijk tegen gereduceerd tarief. 
Als promoters van de Rotterdamse onderneming zouden optreden de predikant 
bij de Engelse Gemeente, Mr. Bartholomeus Loftus en de koopman Abraham 
Edens. 

Dat Desaguliers zijn lessen in het pas geopende Beursgebouw te Rotterdam inder-
daad gehouden heeft, wordt onder meer bevestigd door een "in fraai Ieder ge-
bonden, netjes met de pen in het Hollandsch volgeschreven dictaatcahier, met als 
titelblad een otrooi-achtig gedrukte aankondiging, den lezer luidruchting kond 
doend, dat.. .J.Th. Desaguliers een serie lezingen zou houden in een lokaal 
boven de Beursingang Visschersdijk", welk dictaat zich vroeger in de boekerij 
van het Bataafsch Genootschap bevond* ̂ . Volgens het eerst genoemde pamflet 
ging zijn onderwijs over de mechanica, ook op "de Hemelsche verschijnselen 
toegepast", de hydrostatica, de "eigenschappen van de lugt" en de optica volgens 

gen opgemaakt. . . Uit liet Engels vertaald Door een Liefliehber der Natuurkunde (Amster
dam: I. Tiron, 1751), vol, I, s.p. 

80. Vgl. over zijn optreden o.a. Dekker, "Popularisering der natuurwetenschappen. . .", 
p. 174 en D. Schoute, "De Geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg", 
\a: Arch. Zeeuwsch Genootsch. Wetensch. (Middelburg, 1923), p.3-4. 

81. J.Th. Desaguliers, Een Begrijp van de mechanische en experimenteele Philosophic 
(Rotterdam: G. Burgmans, 1731), p. 2. 

82. H.K. de Haas, "Over hetgeen in de oorlogsdagen van 10 Mei tot 15 Mei 1940 van 
het Bataafscli Genootschap der ProefondervindeUjke Wijsbegeerte door oorlogsgeweld ver-
nietigd is" Nieuwe Verh. Bat. Genootsch., 2e reeks, vol. XII (Rotterdam: D. van Sijn, 1946), 
p. 4. Vele onjuistheden die dit op het geheugen gcschreven werk bevat zijn verbeterd terug 
te vinden bij R. Josselin de Jong, In: Herdenking van het 150-jarig bestaan van het Bataafsch 
Genootscliap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, 1769-17 augustus-1919 
(Z.pl., 1919), p. 8-23. 
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MECHANISCHE EN EXPERIMENTEELE 

P H I L O S O P H I E . 
Waar door ccn ydcr, hocwcl oncrvaren in de Wiskundigc Wc-

tcnfchappcn in flaac word gcilck, om te vcrllaan dc vcrfcheidc 
( Pbos)iomeiia) vcrfcliynfclcii of wcikiiigcn, die zig in dcNatuur 
opdocn, en. door dc rcgiileu der Mcctkunde zyn ontdekt, of 
door Experimenten opgcmcrkc, en dc gcocffcnde zig kunnen 
vcrmakcn in 't bcfchoiiwcn van 't gcl^ruik der Machines^ of 
Werktuigen, en d'uitvocring van dc Natuurkundige wcrkin-
.gcn, wclkc haar in 'c Iczcn zyn voorgekomen. 

D O O R 

JOHN THEOPHIL: DESAGULIERS. 
DoHoy in de Regie}}, Cappellaan van den Hertog van Chandos, en Lid 

van de KoimgUyke Societeit te Londen. 

T E R O T T E R D A M , 

B y G Y S B E R T B U R G M A N S , Boekveikoopcr op c 
WcHnicuwland 1751. 
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Newton verklaard*^. Voor medici konden de lessen aantrekkelijk zijn omdat 
werd aangekondigd dat ook experimenten met betrekking tot "de beweging der 
Spieren in 't Lichaam", de ademhaling en "de Gesigtkunde" (zowel de optica als 
de oogfysiologie) zouden worden vertoond en er een expose zou volgen over de 
"glaasjes om te koppen, en haar werkingen"*"*. Uitvoeriger kan men van verschil-
lende dezer onderwerpen kennis nemen in de door Desaguhers uitgewerkte les
sen, in 1736 in het Nederlands verschenen onder de titel De Natuurkunde uit 
Ondervindingen opgemaakt^ ̂ . Zonder twijfel hebben zowel de gegeven cursus
sen als de lectuur van dit leerboek, dat in populariteit de Beginselen der Natuur
kunde (1736) van Petrus van Musschenbroek evenaarde, een krachtige stimulans 
betekend voor de belangstelling in de ontwikkelingen der natuurwetenschappen 
onder de bevolking van Rotterdam. 

Het optreden van de Zeeuwse medicus Leonardus Stocke (1710-1775) ligt duide-
lijk in het verlengde van de activiteiten van Desaguliers. Hij had in 1736 te 
Middelburg een Collegium Physicum en een Genootschap voor Bespiegelende 
Ontleedkunde opgericht, waarvoor hij lezingen en demonstraties hield, totdat in 
1746 omstandigheden hem noopten te vertrekken**. Na korte tijd te Utrecht te 
hebben vertoefd, vestigt Stocke zich nog datzelfde jaar als specialist voor "kwij-
nende ziekten", waaronder speciaal de "keclziekte en scheurbuik", te Rotter
dam*^. Opnieuw zou hij hier activiteiten ontplooien op natuurwetenschappelijk 
gebied. 
Op 17 april 1747 wendt hij zich met een request tot de vroedschap van Rotter
dam, daarin te kennen gevende "dat hij op verzoek van verscheyde aanzienlijcke 
en goede Ingezeetenen van deze Stad is geresolveerd, om eens in de Week des 
Vrijdaghs s'Namiddags. . . (te) houden een Collegium Physicum Experimentale, 
verzoekende daartoe te moge hebbe op de beurs dezer Stad een gedeelte van de 

83. Desaguliers, Een Begrijp. . ., p. 3. Zie ook J.Tli. Desaguliers, Korte inhoud der philo-
sophische lessen van Dr. J.Th. Desaguliers, Vervattende een kort begrip van de beginselen en 
gronden der Proefondervindelijke Natuur-kunde (Amsterdam, 1732). 

84. Desaguliers, Een Begrijp. . ., p. 8 en 10-12. 
85. Hier is gebruikt de uitgave van 1751. Volume I verscheen in 1736, volume II in 

1746. Bij het verschijnen van volume 111 in 1751 werd ook deel I opnieuw uitgegeven. 
86. Over Stocke, i.h.b. zijn Collegium te Middelburg, zie A.A. Fokker, Levensherichten 

van Zeeuwsche medici (Middelburg: Altorffer, 1901), p. 160-163; J.C. de Man, "Leonardus 
Stocke. Eene historische bijdrage", Ned. Tschr. Geneesk., 2 (1856), p. 3-30 en Schoute, 
"Natuurkundig gezelschap. . .", p. 4-7. Volgens Fokker (p. 161), was het oprichtingsjaar 
1733. 

87. Zie uitvoerig P.H. Kiamer, "Leven, Werken en Geheimmiddelen van Dr. Leonardus 
Stocke, geneesheer-specialist te Rotterdam vaji 1747-1775", Rott. Jaarb.. 4e reeks, 2 
(1934), p. 1028. Over dc specialisatie van Stocke, zie hemzelf, in: Berichten wegens de 
Keelziekten, en Scorbut of Btauwschuit, Dienende tot bewijs der ontdekkingen Van veete 
Heilzaame Genees-Middelen. Ter Uitroeying der meeste en zwaarwichtigste Gevallen dezer 
Gebreeken (Utrecht: G.T. Paddenburg, 1759). 
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galderij aan de Westzljde"**. Aan dit verzoek werd zonder uitstel voldaan***, en 
op 5 September 1747 kon Stocke zijn Collegium openen met een Rdevoering 
over de Heerlijkheid der Nature (zie afb.), welke oratie in 1748 in druk ver
scheen' **. 
In die rede geeft Stocke "eene korte bespiegeling.. .omtrent eenige voorname 
eindens waar toe de natuur gestadig werkzaam is", voor het overgrote deel 
geillustreerd met voorbeelden ontleend aan de levende natuur (p. 18-85), en 
verder aan de geologie en mineralogie (p. 8-18) en aan de sterrenkunde (p. 
86-88). Eindconclusie van zijn betoog, voorgesteld als het einddoel van het ge-
hele natuurgebeuren, is "dat dit praalgebou van Gods mogendheid gesticht is tot 
bespiegeUng van vemuftige schepselen, op dat zij daar uit zijne grootheid op het 
klaarblijkUjkste zouden gewaar worden" (p. 98-99)^ *. Als "doorslaande bewij-
zen" voor de juistheid van zijn redenering worden door Stocke "de gelijkvormig-
heid en overeenkomst in het maaksel der dieren, hunne verknochtheid en onder-
geschikte nutte eindens, waartoe zij met betrekking tot elkanderen, werkzaam 
zijn" (p. 99) gebruikt. 
Stocke eindigt zijn betoog met de toezegging om "zoo veel mij mooglijk is, de 
natuurwetten voor ogen (te) stellen, en met proeven (te) bevestigen". Bovendien 
zegt hij de leden van het Collegium toe om "te zijner tijdt Ulieden in de bespie
gelende ontleedkunde (te) onderrichten, opdat wij door de zelfskennis.. .de 
verhevenheid van ons konstig werktuig. . .mogen gewaar worden en daar door 
opgeleid worden tot deszelfs allervolmaaksten Werkmeester" (p. 125-126). Of 
Stocke er ooit toe gekomen is deze anatomische lessen te houden blijft de vraag. 
In ieder geval blijkt uit alles dat het Rotterdamse Collegium Physicum een 
voortzetting zou worden van de Middelburgse "Genootschappen van Natuur en 
Bespiegelende Ontleedkunde". Over de inhoud van Stocke's natuurkundige les
sen is in detail weinig bekend, maar in grote Ujnen zal het onderwijs in de natuur-
en scheikunde volgens de leerboeken van Musschenbroek en Boerhaave gegeven 
zijn'^, terwijl in al zijn voordrachten het uitgesproken verzet tegen het materia-
lisme, in het bijzonder tegen de ideeen van La Mettrie een rol van betekenis 
hebben gespeeld. Het in 1758 in die geest geschreven werk van Stocke over de 

88. Oud Stadsarchief (O.S.A.) (G.A.R.), inv. nr. 75, d. 17-4-1747. 
89. Idem noot 88. In het Arch, van Fabricage ontbreekt de noodzakelijke toestemming 

van fabrieksmeesters om gebruik van dit stadsgebouw te mogen maken. Zie ook Kramer, 
"Leven, Werken en Geheimmiddelen. . .", p. 13. 

90. L. Stocke, Redevoering over de Heerlijkheid der Nature, uit eenige voorbeelden over 
derzelve geordende Huishouding opgemaakt tot betoog van Gods oneindige Wijsheid Macht 
en Goedheid, en teffens tot bewijs van 's Memchen plicht, tot het betrachtcn der Natuur
kunde. . .(Utrecht: G.T. Paddenburg, 1 748). Tezamen met de afscheidsrede, uitgesproken te 
Middelburg in 1 746 opnieuw uitgegeven onder de titel: De Heerlijkheid Der Natuure, Ter 
Betoog van Godts oneindige Wijsheid, Magt en Goedheid, In twee Redevoeringen Voorge-
stelt (Utrecht: G.T. Paddenburg, 1758). 

91. Vgl. Hooykaas, "De natuurwetenschappen. . .", p. 26 en 28. 
92. Vgl. Dekker, "Popularisering der natuurwetenschappen. . .", p. 176. 
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Zelfkennis of redekundige bespiegeling over den mensch kan niet anders dan een 
neerslag zijn van wat aan de leden van het Collegium is voorgcdragen''-'. 
Hoelang het Collegium Physicum als genootschap heeft gefloreerd wordt niet 
duidelijk. Zoals nog zal blijken heeft Stocke zelf ten aanzien van zijn docent-
schap bericht dat hij het Collegium 15 jaren heeft geleid. Waarom hij zijn lessen 
dan in 1762 heeft gestaakt wordt daarbij niet vermeld, maar "een iiooggaande 
verlamming mijner armen en handen" waaraan hij in datzelfde jaar blijkt te 
lijdcn*'' zal zeker bij die beslissing een rol hebben gespeeld. Waarschijnlijk is dat 
de activiteiten van het Collegium nadien enige tijd stil hebben gelegen, om in 
1767, maar nu niet onder leiding van Stocke, weer te worden hervat. In dat jaar 
wordt het stilzwijgen onverwacht doorbroken met een verzoek van "liet(! ) Col
legium Physicum" aan burgemeesters om accomodatie voor haar bijeenkomsten. 
Aan dit verzoek werd toen voldaan door het Collegium "de kamer boven de 
Vleeshal deezer Stad", waarin vroeger de chirurgijns hun gildekamer en theatrum 
anatomicum hadden '^ , in gebruik te geven "tot wedcrzeggens toe"'*. 
De geschiedenis van dit in 1767 (opnieuw) opgerichte Collegium zou tot 1787 
als een doorlopende lijn gepresenteerd kunnen worden, ware het niet dat de 
volgende ontwikkelingen slechts hypothetisch in het totaal beeld kunnen worden 
ingepast. 

In 1770 treedt namelijk Leonardus Stocke opnieuw officieel voor het voetlicht, 
wanneer hij de leiding op zich neemt van een Chemisch Gezelschap. dat reeds 
eenige jaren in een der kamers van de zojuist genoemde Vleeshal vergaderde, om 
er de demonstraties bij te wonen van een zekere Willem de Loos (1737-1771)'^. 
Deze was tot apotheker gevormd in de weinig roemruchte leerplaats van de 
stadsapotlieek in het Rotterdamse diakoniehuis"*. Hij gaf zich later ook uit als 
"chymist" en bovendien als medicinae doctor, waarvoor hij zijn graad te Utrecht 

93. L. Stocke, Zelf-kennis, of Redekundige Bespiegeling over den Mensch (Utrecht: G.T. 
Paddenburg, 1758). 

94. L. Stocke, De kwijnende ziektens der Nederlanders Spniitende uit hunne Landsge-
steltheid en Levenswijzen. Besclireven tot Dienst der Landgenootcn in 't algemeen, en tot 
Heil der Lijders in 't bijzonder: Als mede tot Nut voor de Zwangere en Zoogende Vrouwen 
en tot Opkweeking der Jonge Kinderen (Utrecht: G.T. Paddenburg, 1764), p. 213. 

95. Zie M.J. van Lieburg, "Het eerste theatrum anatomicum van Rotterdam 
(1642-1759)", Rott. Jaarb., 8e reeks, 4 (1976), p. 210-227 en de daar genoemde literatuur. 

96. O.S.A. inv. nr. 2601, fol. 26, resolutie dd. 23-111767. 
97. Zie A.J. van der Aa, Biograpliisch Woordenhoek der Nederlanden (Haarlem, 1852), 

vol. XI, p . 625. Naast zijn dissertatie (1767) en het boekje vermcldt in noot 100, is mij van 
hem alleen bekend: "Brief van \V. de Loos" als excurs in het artikel van J.A. Wohlfahrt, 
"Waarneeming van Wormen door den Neus geloost", Geneesk. Tsch. . .Lentfrinck, 3 (1769), 
nr. 69, p. 347-350, en "Vervolg van eene Waarneming wegens eenen Worm uit den Neus 
ontslast. . .", idem, 4 (1770), nr. 80, p. 61-64. De Loos kocht in 1765 een "chymist-win-
kel", compleet met "konstboek der geheimen" en Stookhuis, zie Oud Notariecl Archief 
(O.N.A.) (G.A.R.), inv. nr. 2302, fol. 265-268, dd, 28-3-1765. 

98. Arch. GUden (G.A.R.),inv. nr. 5, fol. 152i'o, dd. 18-8-1751. 
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heeft behaald, zonder de colleges aldaar te hebben gevolgd" '̂'. Dc themata voor 
zijn lessen en demonstraties voor het zojuist genoemde Gezelschap ontleende De 
Loos met name aan "eenige schei- en natuurkundige Vermakclijkheden", waar
van de proeven met "dc Vochten waarmcdc men letter maken kan" in 1770 
werden geplubiceerd' *"'. Deze publikatie, die is opgedragen aan De Loos' vriend 
en inspirator, de Utrechtse hoogleraar Johann David Hahn (1729-1784), bevat 
niet meer dan wat amusantc trucjes met het wisselen van inkt-kleuren en het 
laten verdwijnen en op bepaalde momenten weer tevoorschijn roepen van met 
inkt geschreven teksten. De binding tussen het apothekersberoep en de berei-
ding en verkoop van inkten ligt aan die keuze stellig mede ten grondslag' **'. 
Naar Stocke verhaalt, werden er door het Chemisch Gezelschap terstond na de 
vroege dood van De Loos pogingen in het werk gesteld "om het afgebroken werk 
der Scheikunde, in een wijder omtrek op te bouwen. en de leeroeffeningen, in 
het uitgestrekte veldt der Wijsbegeerte, uit te breiden"' °^ . Men kan zich bij deze 
mededeling niet aan de indruk onttrekken, dat Stocke hier een poging doet om 
met zijn keuze voor de bespiegelende wijsbegeerte een tegenhanger te creeren 
van het Bataafsch Genootschap, dat kort tevoren zijn keuze voor de proefonder
vindelijke wijsbegeerte als werkterrein publiek had gemaakt"". Mogelijk ligt 
hier een van dc redenen waarom Stocke nooit lid van het Bataafsch Genootschap 
geworden is; een feit waarover Kramer zijn verbazing uitgesproken heeft' '̂*. 
Op het "vriendelijk verzoek, deel te nemen aan de opregting van dit ons Genoot
schap" werd Stocke benoemd tot opvolger van De Loos. In September 1770 
aanvaardde hij zijn nieuwe ambt met een redevoering over Het Nut der Wijsbe
geerte^'^^. Daarin zette hij niet zonder eigendunk uiteen hoe hij te Rotterdam de 
eerste was geweest 

"die, in deze luisterrijke Koopstad, in den jaare 1747, op aanzock van veele voorname 
Personen, een Genootschap. ter bevordering aer Wijsbegeert (sic) heb opgeregt. . . Heb-
bende verder, geduurende 15 agter een volgende jaaren, onderwijsingen gegeven in de 

99. Zie Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae (Utrecht: J.P. Beyers, 1886), 
p. 625, dd. 24-10-1767. 

100. W. de 'Loos, Scheikundige Verhandeling over verscheidene, zoo gewone als onge-
wone Vochten, waer mede men letters maken kan: of over eenige Sympathische inkten. 
Benevens eene Verhandeling over den Pyrophorus of Vuurdrager, en deszelfs kortere berei-
t/m^ (Rotterdam: Abr. Bothall, 1770). 

101. Vgl. D.A. Wittop Koning, Verschuivingen in het apothekersvak in de loop der 
eeuwen (Amsterdam, 1948), p. 6. 

102. L. Stocke, Redevoering over het Nut der Wijsbegeerte: nevens drie Samenspraaken 
tusschen Plato en Epicurus: Ter betoog van 's Wacrelds Schepping, door een Oneindig 
Volmaakt, Onstoflijk Wezen. Uitgesproken voor een Wijsgerig Genootschap, te Rotterdam 
(Utrecht: G.T. Paddenburg, 1772), p. 4. 

103. Dat was in juU 1770, zie Havinga, Tweehonderd jaar. . ., p . 32 en 35. 
104. Kramer, "Leven, Werken en Cjcheimmiddelen. . .", p. 19 en dc ledenlijst van het 

Bataafsch Genootschap, in: Nieuwe verh. Bat. Genootsch. (Amsterdam: J. van Baalen, 
1850), p. xxxiii-xxxix. 

105. Stocke, Redevoering over het Nut der Wijsbegeerte. .. (noot 102). 
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proefdoende Natuurkunde en andere dcclcn der Wijsbegeerte. Hierdoor heb ik den lust 
van veele, tot naspooring opgcwckt, en den welverdienden roem der Wijsbegeert zooda-
nig doen doordiingcn, dat ik nog op dit ogcnblik, door Ulieder begcerte tot deze voor-
treffelijke Wetenschappen, de hcilzame vrugten mijner vorige pogingen zie aangewassen 
en uitgcbreidt" . 

Dat de lessen van Stocke, gehouden in het wijsgerig gezelschap in niets van zijn 
vorige optreden verschillen, eerder nog langdradiger en vermoeiender waren dan 
zij al vroeger waren geweest*"-', bewijst de lectuur van de drie samenspraken 
tussen Epicurus en Socrates die hij in 1770 "aan den aanvang onzer Natuurkun
dige Lessen, bij gelegenheid van ons onderzoek naar den Oorsprong van 's Wae-
relds konstgesteldheid"'"*, gehouden en uitgegeven heeft. 

Op grond van een vijftal gegevens kan hier de hypothese verdedigd worden dat 
de activiteiten van respectievelijk De Loos en Stocke onderdeel uitmaken van de 
geschiedenis van het Collegium Physicum of Fysisch Gezelschap anno 1767. Ten 
eerste is het opvallend dat alle drie de gezelschappen, het chemische van De 
Loos, het wijsgerige van Stocke en het fysisch gezelschap hun vergaderplaats 
hebben binnen de Vleeshal. Ten tweede blijkt dat in 1771 Stocke als eerste van 
een (niet voUedige) ledenlijst van het Collegium Physicum wordt genoemd. Op 
29 januari 1771 laat namelijk de "bejaarde jongman koopman" Jean Moise 
Geneste een testament maken, waarin hij een legaat van in totaal 600 gulden 
geeft "aan de Heeren Leonardus Stocke, Francois de Vogel junior, Adriaan 
Valck, Abraham Rotterdam, Jacob Jongeneel en Jan Rodenrijs, leeden van het 
Phisisch CoUegie van 't welke hij Testateur Secretaris is, aan yder van hun eens 
Een Hondert guldens tot een aandenken"'"'. Nader onderzoek leert dat de hier 
genoemde personen alien kooplui zijn geweest, behalve Jan Rodenrijs die als 
scheepsmaker wordt genoemd''". Een derde argument voor de genoemde hypo
these is, dat Stocke zelf opmerkt dat vele leden van het wijsgeiige gezelschap 
tevens behoorden tot het Collegium Physicum anno 1747, daarmee kennelijk de 
continuiteit van beide activiteiten onderstrepend'''. 
Ten vierde is er een bericht uit 1779 waarin Stocke de stichter van het Collegium 
Physicum anno 1767 wordt genoemd. In La Hollande au ISmesiecle^ '^ wordt 

106. Idem, p. 6-7. 
107. Zie daarover Schoute, "Natuurkundig gezelschap. . .", p. 5. 
108. Stocke, Redevoering over het Nut der Wijsbegeerte. . ., p. 89. 
109. O.N.A. (G.A.R.), inv. nr. 2996, fol. 96-102, i.h.b. fol. 98, testament dd. 

29-1-1771. Zie ook de effcctucring daarvan O.N.A. (G.A.R.), inv. nr. 3004, fol. 977 ev, 
i.h.b. fol. 1038, dd. 10-9-1772. 

n o . Vastgesteld ni.b.v. de klapper op het O.N.A. (G.A.R.). Van Jan Rodenrijs ver
scheen een verliandeling bij het Bataafsch Genootschap: Verh. Bat. Genootsch. (Rotterdam: 
R. Arrenberg, 1777), vol. Ill, p. 165-181. 

111. Stocke, Redevoering over het Nut der Wijsbegeerte. . .. p. 7. 
112. Zie bij Kramer, "Leven, Werken en Geheimmiddelen. . .", p. 20 en (S.F. Honore), 

La Hollande au I8mc sidclc, ou nouvelles k'ltres vontenonl des remarques ct des observa
tions sur les principales villes. la religion, le gouvernement. . .des habitants de ccttc province 
(La Haye: Detune, 1779), p. 29. 
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daaraan dan toegevoegd dat "les membres de cette societe ont une tres belle 
collection d'instruments de physique, fabrique pas I'artiste Klay". De medede
ling dat Stocke de grondlegger van het Collegium anno 1767 is moge dan wel 
door hemzelf in zijn rede van 1770 met zoveel woorden zijn ontkend, toch is er 
kennelijk een zodanige relatie geweest tussen Stocke en het Collegium dat de 
onbekende auteur tot dit bericht gekomen is. 
Ten vijfde is er een zekere verwevenheid tussen de biografie van Stocke en die 
van Johannes van Noorden, die na de dood van Stocke (1775) een leidende 
positie bekleedde binnen het Fysische Gezelschap. In de testamenten door 
Stocke opgemaakt zijn geen bijzonderheden vermeld over zijn natuurkundige 
activiteiten'' ^. Ook in de vele actes die na zijn dood door zijn weduwe Johanna 
van Paddenburg zijn opgesteld, ontbreekt van Stocke's gezelschap(pen) ieder 
spoor'' "*. Wel laten zich de lotgevallen achterhalen van het keelmiddel, waarvan 
Stocke de samenstelling altijd geheim gehouden heeft. Het jaar van Stocke's 
overlijden publiceert zijn schoonzoon, de medicus Abraham van Heemskerck een 
boekje, waarin hij aankondigt in bezit te zijn van het geheim' ' ' , hetgeen vervol-
gens door zijn schoonmoeder heftig aangevochten werd, naar Kramer heeft 
aangetoond terecht'' *. Zij deed in de Rotterdamsche Courant van 11 mei 1775 
bericht dat "het genoeg vermaard keelmiddel van wijlen den Heer Leonardus 
Stocke" door haar "tot voorkoming van alle verkeerde appUcatie, aan den Heer 
Johannes van Noorden, Med.Doctor alhier, ter administratie (was) toever-
trouwd"' '^. Kennelijk fungeert hier Van Noorden als de erfgenaam van 
Stocke's wetenschappelijke nalatenschap. 

Johannes van Noorden was in 1749 te Spijkenisse geboren als zoon van de 
bekende predikant Cornells Justus van Noorden. Hij promoveerde in 1771 te 
Leiden''* en vestigde zich nadien te Rotterdam, waar hij tot stadsdoctor werd 
benoemd. Het is deze Van Noorden, die in 1783 naar voren komt als lector bij 
zeker Physisch Gezelschap. Op 29 november 1783 bericht de Rotterdamsche 
Courant dat twee dagen tevoren "door de Leden van het Natuurkundig Gezel
schap binnen deze Stadt, en onder directie van deszelfs Voorlezend Lid, de Stads 
Medicinae Doctor Johannis van Noorden, de proef (was) genomen met een Lugt-
bal of liever eivormig Lighaam, hetwelk van dun Taf gemaakt, en van binnen met 

113. O.N.A. (G.A.R.), inv. nr. 3048, fol. 2466-1471, dd. 15-12-1774. 
114. O.N.A. (G.A.R.), inv. nr. 3062, fol. 680-685, dd. 2-9-1785 en inv. nr. 3064, fol. 

1808-1811, dd. 29-12-1787. 
115. A. Heemskerk, Bericht wegens eene Geneesmanier der Keel-Ziekten en Scorbut, 

rustende op de kennis der Gronden en atom heroemde Geneesmiddelen van de zeer geleer-
den Heere Leonardus Stocke (Rotterdam: Abr. Bothall. 1775). 

116. Kramer, "Leven, Werken en Geheimmiddelen. . .", p. 24 ev. 
117. Rotterdamsche Courant, dd. 11-5-1775. 
118. J. van Noorden, Dissertatio-Pathologico Medica Inauguralis de Potiium Aquosorum 

Calidorum Abuse (Leiden: J. Hasebroek, 1771). 
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postpapier bekleed en van buiten wel gevernist was"' " . Een dag later volgde 
een kennelijk meer officiele demonstratie voor "de Heeren van het Natuurkundig 
Gezelschap"'^**, gevolgd door een pubheke demonstratie op 1 december, welke 
proef helaas mislukte'^'. Van Noorden zelf heeft uitvoerig over deze proeven 
bericht in een Korte Verhandelitig over de Lugtbeweegkundige Bol of Aerosta-
tique Werktuig (1784)'^^. Daarin verhaalt hij hoe hij het voomemen had opge-
vat, om in navolging van de gebroeders Montgolfier de luchtbo! te testen en "om, 
was het mogelijk (als) de eerste in ons Vaderland aan een zeer aanzienlijk, de 
Natuurkunde beoeffenend Gezelschap in deze Stad" de fraaie proef te doen zien 
(p. 4-5). Demonstratie terrein was de hofstede "De Rosenhof van de rijke 
koopman Joaim Osy. Behalve deze rol van het Rotterdamse natuurkundige gezel
schap in de Nederlandse luchtvaarthistorie, mag niet onvermeld blijven hoe Van 
Noorden zijn Korte Verhandeling besloten heeft met de voorspellende medede
ling van "een denkbeeld van een groot vliegend werktuig met veel menschen 
beladen" (p. 64). 

De belangstelhng voor de luchtvaart van het Gezelschap rond Van Noorden laat 
zich nog geruime tijd vervolgen. Hier zij slechts herinnerd aan de proef met de 
Montgolfiere, die op 4 juni 1785 op het eiland Feyenoord genomen werd door 
de mercator sapiens Johannes Cornells de Jongh (1738-1817), een ongemeen 
veelzijdig en vindingrijk natuuronderzoeker'^'' en door de nog jonge, veelbelo-
vende Hendrik Willem Rouppe, later lector in de chemie te Rotterdam en actief 
lid van het Bataafsch Genootschap' ^'^. In augustus 1786 zouden dergelijke expe
rimenten door de Staten van Holland en Westfriesland verboden worden in een 
openbare Publicatie tegen het oplaten van "Lugtbollen, hetzij groot of klein, 
waaraan gehegt zijn Werktuigen, gevuld met Vuur, brandende Lampen, Fakkels 
of eenige brandende Stoffen, hoe ook genaamd"'^^. 

Of dit verbod enig verband houdt met de liquidatie van het Fysisch Gezelschap 
in 1787 is niet waarschijnlijk. Meer voor de hand liggend is, dat het Gezelschap 
tenslotte overvleugeld is door het Bataafsch Genootschap. Het zal blijken dat het 
bezit van het Fysisch Gezelschap door dit Bataafsch Genootschap in 1787 over-
genomen is. 
Van de lotgevallen en activiteiten van het Bataafsch Genootschap der Proefon-

119. Rotterdamsche Courant, nr. 143, dd. 29-11-1783. 
120. Rotterdamsche Courant, nr. 144, dd. 1-12-1783. 
121. Rotterdamsche Courant, nr. 145, dd. 4-12-1783. 
122. J. van Noorden, Korte Verhandeling over de Lugtbeweegkundige Bol of Aerosta-

ticq Werktuig (Rotterdam: J. van Santen, 1784). 
123. H.C. Hazewinkel, "Johannes Comelis de Jongh", Rott. Jaarb., 6e reeks, 8 (1960), 

p. 129-136. 
124. H.C. Hazewinkel, "Feyenoord", Rott. Jaarb., 4e reeks, 5 (1937), p. 31 en Rotter

damsche Courant, dd. 7-6-1785. Zeer vaak worden de initialen van H.W. Rouppe foutief 
weergegeven als W.H. 

125. Publicatie (aanplakbiljet), te vinden in O.S.A., inv. nr. 553, dd. 30-8-1786. 
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dervindelijke Wijsbegeerte zal hier geen volledig expose worden geboden. Niet 
alleen omdat reeds verschillende auteurs de geschiedenis van dit semi-officiele 
genootschap tot onderwerp hebben gekozen' ^*, maar ook omdat een uitvoerige 
studie over de periode 1769-1869, in het bijzonder van de activiteiten op me
disch terrein, inclusief een inventarisatie en annotatie der prijsvragen in bewer-
king is. In het onderhavige overzicht van de 18e eeuwse Rotterdamse genoot
schappen zal daarom de probleemstelling ten aanzien van de geschiedenis van het 
Bataafsch Genootschap beperkt blijven, en wel tot de vraag naar de relatie tussen 
enerzijds de bovengemelde genootschappen en anderzijds de oprichting van het 
Bataafsch Genootschap in 1769 en van het daaronder ressorterende Natuurkun
dige Gezelschap in 1787. 

Het initiatief tot oprichting van het Bataafsch Genootschap werd in maart 1769 
genomen door de horlogemaker Steven Hoogendijk (1698-1788)'^''. Sedert ja
ren had deze een uitgesproken belangstelling getoond voor de toegepaste natuur
wetenschappen, in het bijzonder voor de molenbouw. Zijn plan van 1769 was 
dan ook geen plotselinge opwelling, maar moet langzaam gegroeid zijn in een 
jarenlange relatie met het natuurkundig leven in zijn geboortestad. Waarschijnlijk 
volgde Hoogendijk in 1731 de lessen van Desaguliers. Als gecontracteerd opzich- ,y 
ter van het uurwerk van het Beursgebouw kunnen de gebeurtenissen rond het 
optreden van Desaguliers hem toch niet zijn ontgaan. Later, bij het verschijnen 
van Desaguliers' werk over De Natuurkunde uit Ondt.viiidingen opgemaakt 
(1751) was het daarin opgenomen gedeelte over de stoommachine'^* aanleiding 
voor hem om zich te gaan bezighouden met de introductie van dit instrument in 
Nederland. Zelfs blijft de invloed van Desaguhers zichtbaar in de geschiedenis 
van het Bataafsch Genootschap, namelijk de opzet van de Rivierkundige Stellin-
gen waarmee in 1770 het prijsvragen instituut in gang werd gezet'^', en in de 

126. Zie het onvoltooide werk van J.H. Scheffer en F.D.O. Obreen, "lienige bijzonder
heden betreffende het Bataafsch Genootschap der ProefondervindeUjke Wijsbegeerte te 
Rotterdam", in: Rotterdamsche Historiebladen, 2e afd., vol. I (Rotterdam; Nijgh en Van 
Ditmar, 1876), p. 90-183: verder verschillende Verhandelingen van het Bat. Genootsch. en 
Havinga, Twee Honderd Jaar. . .. 

127. Uitvoerig over deze oprichting L. Bicker, In: Verh. Bat. Genootsch. (Rotterdam: 
R. Arrenberg, 1774), vol, 1, p. i cv. Over Steven Hoogendijk, zie L. Bicker in zijn Necrologie, 
Verh. Bat. Genootsch. (Rotterdam: D. & A. Vis, 1790), p. iii-x. en H.C. HazewinkeL 
weergegeven in Havinga, Twee honderd Jaar. .., p. 13-28. Overigens moge hier met nadruk 
worden vastgesteld dat Hoogendijk's initiatief geheel is uitgewerkt door Lambertus Bicker, 
wiens ideeen, patriottisch op politick gebied, masonistisch op levensbeschouwelijk gebied 
en "verUcht" in wetenschappelijk opzicht, bepalend zijn geweest voor de organisatie en het 
funktioneren van het Bataafsch Cknootschap. 

128. Desaguliers, Dc Natuurkunde. . .. vol. Ill, p. 80 ev. 
129. (L. Bicker), Rivierkundige StelUngen. betrekkelijk Den Oorsprong, Loop en Staat 

der Rivieren, en de Oorzaken van de Veranderingen in de Beddingen, en van de Doorhraaken 
en Overstroomingen derzelven, benevens de algemeene Aanwijzinge van herstellinge, door 
Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, voorge
steld om beoordeeld en verbeterd te worden (Rotterdam: R. Arrenberg, 1770). 
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didactische methode van de natuurkundige lezingen binnen het zodadelijk te 
noemen Natuurkundige Gezelschap. Geheel analoog aan de door Desaguliers 
verdedigde leermethode'^'*, zegde ook Lambertus Bicker (1732-1801) in zijn 
inleidende redevoering toe, gebruik te zuUen maken van "Problemata en Posi-
tiones" welke verklaard, "reden- en proefkundig" betoogd en vervolgens op 
"natuurlijke verschijnselen en uitwerkingen" zou worden toegepast'^'. 
Ook Stocke en het Collegium Physicum anno 1767 spelen een rol in de (voor-)-
geschiedenis van het Bataafsch Genootschap. Het meest uitgesproken vindt men 
die beschreven in een voetnoot van de uitgever'''^ van het verslag, opgesteld 
door de duitse reiziger Heinrich Sander naar aanleiding van zijn bezoek aan 
Rotterdam en zijn gesprek met Lambertus Bicker in juli 1776. Behalve over het 
kostbare instrumentenkabinet van het Fysisch Gezelschap wordt daarin meege-
deeld, dat naast Steven Hoogendijk "ein Arzt, Namens Stock, das meiste beige-
tragen (hat), die Beschaftigungen der Gesellschaft (= Bataafsch Genootschap vL) 
auf die Erweiterungen der Experimentalnaturlehre zu leiten"'^''. Of daarmee 
bedoeld wordt dat Steven Hoogendijk zich in de jaren zeventig heeft afgezet 
tegen het bespiegelende natuuronderzoek van Stocke, of dat hij juist gestimu-
leerd is door de sterk proefondervindelijke activiteiten van het Fysisch Gezel
schap (waarvan ook Hoogendijk lid zal blijken te zijn) in de jaren tachtig, wordt 
daarbij niet duidelijk. Met dat al laat zich tussen de activiteiten van Desaguliers, 
Stocke en Hoogendijk wel een zekere relatie vaststellen, maar deze blijft bij 
gebrek aan gegevens onvoldoende duidelijk. 

Veel bevredigender laat zich de relatie vaststellen met het Fysisch Gezelschap 
onder leiding van Van Noorden. Bij octrooi van de Staten van Holland, dat eerst 
na een zeer heftig meningsverschil met de HoUandsche Maatschappij te Haarlem in 
1770 aan het Bataafsch Genootschap werd verleend, was bepaald dat "al verder 
dit Octroy tot geen gevolg zal mogen hebben dat door hetzelve Genootschap 
publykelyk zal worden gedoceert"'^". Deze clausule liet het Genootschap 
slechts ruimte om een decent aan te stellen, die lessen zou verzorgen alleen met 
de leden als toehoorder. In de jaren 1778-1787 heeft als zodanig in ieder geval 
Johan Jakob le Sage ten Broek (1742-1823) gefunctioneerd. Hij was in 1778 uit 
Groningen, waar hij hoogleraar in de wijsbegeerte was, vertrokken naar Rotter
dam, met de toezeging van stadswege dat hij aldaar de honoraire hoogleraarstitel 
zou mogen blijven voeren' ^^. Zijn kort tevoren te Groningen gehouden colleges 

130. Desaguliers, Een Begrijp. . ., p. 3-4. 
131. L. Bicker, "Natuurkundige Leezingen, over de Stoom-machine, en alles wat daartoe 

betrekkelijk is", Nieuwe Verh. Bat. Genootsch. (Amsterdam: J. Allart, 1800), vol. I, p. 299. 
132. Volgens Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, p. 1219 was dit een zekere 

Volkmann. 
133. H. Sander, Beschreibung seiner Reise durch Frankreich, die Niederlande, Holland, 

Deutschland und Italien: in Beziehung auf Mensehenkenntnis, Industrie, Litteratur und 
Naturkunde insonderheit (Leipzig: F.G. Jacobaer, 1783), vol. I, p. 469. 

134. Zie Verh. Bat. Genootsch. (Rotterdam: R. Arrenberg, 1774), vol. I, p. xxvii. 
135. O.S.A., inv. nr. 136 en 137, dd. 3-11-1777 en 23-3-1 778. 
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over de hydraulica en hydrostatica, onderwezen in het voetspoor van Van Mus
schenbroek'^*', moeten het voor het zozeer in waterstaatkundige problemen 
geinteresseerde Bataafsch Genootschap aantrekkelijk hebben gemaakt om deze 
Ten Broek in haar midden als docent op te nemen. Gedurende de wintermaan-
den hield hij nadien "Physische Lessen", totdat in 1787 de pohtieke verwikke-
hngen hem noopten om Rotterdam te verlaten "om niet vermoord te worden, 
uit hoofde van zijn Patriotismus"'^'. Ook na zijn terugkeer in 1795 is Ten 
Broek verder gegaan met het houden van series lezingen, die door Jan Scharp 
bezongen zijn in een uitgebreide Feestzang voor Ten Broek' ^ ^: 

Natuurkunde in haar plegt-gewaad, 
Met Archimedes beeld, in goud gekast, omhangen, 
Brengt ieder Instrument, maar meest haar Glazen, aan, 
Om, over Newton's kunst, 's Mans onderwijs te ontvangen. 
De Starren-weetenschap, die 't groot heclal bespiedt, 
GeUjk een bloemhof wordt bcfladderd door KapeUen, 
Brengt Hem een kijker aan, die in Uranus ziet 
En 't Planetarium op vasten voet leert stellen. 

Inmiddels hadden Steven Hoogendijk en de directeuren van het Bataafsch Ge
nootschap zich beraden over de uitbouw van deze wintercursussen en over de 
mogeiijkheid die ook voor niet-leden toegankelijk te maken. Het verflauwen van 
de activiteiten van het Fysisch Gezelschap onder Van Noorden zal hier het idee 
aan de hand hebben gedaan om dit Gezelschap te annexeren en onder opzicht 
van het Bataafsch Genootschap te brengen. Daarbij had Steven Hoogendijk 
vooral het oog op de prachtige collectie instrumenten die het Gezelschap in de 
loop der jaren had opgebouwd, en waarover reeds sprake was in de geciteerde 
berichten uit 1779 en 1783' ^ ' . Zelf bezat het Bataafsch Genootschap blijkbaar 
weinig. In 1776 had Sander in zijn reisverslag aangetekend: "Im Archiv ist noch 
alles in grosser Unordnung, und ein Kabinet hat man auch noch nicht ange-
fangen zu sammeln"'"". De eerste grote aanwinst kwam uit de nalatenschap van 
de Leidse hoogleraar J.N.S. Allamand (1713-1787), juist toen de plannen van 
Hoogendijk ten aanzien van het bezit van het Fysisch Gezelschap waren verwe-
zenlijkt"". 

136. Zie uitvoeriger in: J.P. de Bic en J. Loosjes (red), Biographisch Woordenhoek van 
Protestantse Godgeleerden in Nederland ("s Gravenhage: M. Nijhoff, z.j.), vol. 1, p. 622-628. 

137. Salomon de Monchy, in een brief aan Jan Ingenhousz, afgedrukt in: J.Ph. F.lias, 
Overzicht van de geschiedenis der geneeskunde in Rotterdam (Rotterdam: Nijgh en Van 
Ditmar, 1912), p. 76-82, i.h.b. p. 81. 

138. J. Scharp. Ter LIXste Verjaaring van den Hoogeerwaardigen Hooggeleerden Heer 
J.J. le Sage ten Broek. . . (Rotterdam: J. Hofhout, 1801). s.p. 

139. Zie noot 112 en 133. 
140. Sander, Beschreibung seiner Reise. . .. p.^ll. 
141. De Haas, "Over hetgeen. . .vemietigd is", p. 10. 
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Die plannen zijn nauwkeurig omschreven terug te vinden in het laatste testament 
van Steven Hoogendijk' ''^. Daarin verklaarde de testateur: 

"dat hij voorncmcns was indien zig daartoe bekwamc golcgenlieid opdccd. le koopen alle 
dc instrumenten behoorcndc aan het Physisch Gezelschap alhier, en waarvan hij Heer 
Testateur nog lid is, met oogmerk om die Present te doen aan het Bataafsch Genootschap 
liier ter Steede. . .Dat hij heer Testateur tot dit besluit gekomen is met oogmerk, om 
door middcl van het genootschap en de bij hem ingckogtc Instrumenten een steeds 
duurend gelegcntheid tc verschaffen aen de bominnaren van de Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte om zig dacr in te oeffcnen, en ten dien F.inde wil en bcgeerd dat de Heeren 
directeuren van dat Genoodschap aanstellen en benocmen zullen een kundig Persoon, 
op eene bclooning van drie honderd Gulden s'jaars tc betaalcn uit de Prevenucn van het 
Genoodschap. dewelkc gehouden zal zijn eens ter Weeke van den l-crste October tot den 
Fcrstc May lessen te geven en voorlezingen te doen over de ProefondervindeUjke Wijs
begeerte". 

Ondanks een uitgebreid archiefonderzoek is het niet gelukt de verkoopakte 
waarmee de collectie tenslotte aan het Bataafsch Genootschap is overgedragen, 
op te sporen. Maar dat de instrumenten in 1787 eigendom van het Genootschap 
geworden zijn lijdt geen twijfel. Uitvoerig verhaalt ons Bicker over de gedane 
transactie en over de aanleiding die de directeuren daarin gezien hadden om een 
Natuurkundig Gezelschap op te richten waarvan iedereen lid kon worden en de 
cursussen mocht bijwonen''*''. Met die constructie van een nieuw gezelschap, 
funktionerend onder directeuren van het Bataafsch Genootschap omzeilde men 
het vroeger verleende octrooi! Hetzelfde jaar waarin deze annexatie van het 
Fysisch Gezelschap van Van Noorden plaatsvindt, zien we Van Noorden zijn 
werkzaamheden verleggen op het terrein der botanic, waarop hij zich zou ont-
poppen als een bekwaam docent en plantenkcnner' •*•*. 
Over de verdere lotgevallen van het Natuurkundig Gezelschap, dat onder "vast-
gestelde Reglementcn" zou gaan funktioneren'"', kan hier worden volstaan met 
een enkele opmerking. Moeilijkheden met het vinden van een bekwaam docent 
deden in 1788 Bicker besluiten om die taak voorlopig zelf op zich te nemen'"*. 
Van zijn lessen verscheen in 1800 een uitvoerige verslaggeving'"^. Hoelang 
Bicker met zijn onderwijs is doorgegaan is niet geheel zeker, maar langer dan tot 
1794 kan dit niet geweest zijn. Naar zich nog uitvoeriger laat aantonen heeft 
toen de jonge Hendrik Willem Rouppe (1765-1816) de wintercursussen voorge-
zet. In 1799 werd hij daarin opgevolgd door Olivier Christiaan Eickma, wiens 

142. O.N.A. (G.A.R.), inv. nr. 3304, fol. 1162-1193, dd. 29-12-1785, i.h.b. fol. 1183-4. 
143. Bicker. "Natuurkundige Leezingen. . . ". 
144. Zie de uitvoerige voorrede in: Catalogus Ptantanim indigenarum et exoticarum, 

quae in Horto Medico Rottcrodamensi aluntur, secundum systeina se.xuale Caroli a Linnne 
(Rotterdam, 1809). 

145. Aldus Bicker, "Natuurkundige Leezingen. . .", p. 310. Het is mij niet gelukt deze 
Reglementcn terug te vinden. 

146. Bicker, "Natuurkundige Leezingen. . .", p. 311. 
147. Idem. Zie daarover Hooykaas. "De natuurwetenschappen. . . " , p. 31-32 
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docentschap (tot 1806) ons brengt in de 19e eeuw en derhalve buiten de hier 
gestelde tijdgrenzen. 

Daarmee is het krachtenveld waarin het Bataafsch Genootschap in 1769 haar 
werk begon geschetst en is het Fysisch Gezelschap, dat altijd als een onbekende 
grootheid in de geschiedenis van dit genootschap wordt genoemd, in historisch 
perspectief geplaatst. De lijn Desaguhers — Stocke — Fysisch Gezelschap — 
Bataafsch Genootschap blijkt een continuum te zijn, zij het dat nader onderzoek 
nog vele punten zal moeten ophelderen. 


