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'De grootste verzame/jng 
die men ergens vindt' 
De collectie wetenschappelijke instrumenten van de 
flaagse Fundatie van Renswoude~ J755-J829 

Wie vandaag de dag het Brusselse Museé du Cinquantenaire bezoekt heeft de kans om daar een fraai 
demonstratieplanetarium te bewonderen, dat omstreeks 1740 is gemaakt door de Engelse instrument
maker Thomas Wright. Ooit was dit planetarium - destijds Orrery genoemd - een van de pronkstukken 
uit het instrumentenkabinet van de Haagse afdeling van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, 
toen een opleidingsinstituut voor getalenteerde weesjongens. Het instrument is in 1829 naar Brussel 
vervoerd, samen met nagenoeg het gehele instrumentenkabinet van de Haagse Fundatie, om daar deel 
te gaan uitmaken van het nieuw gestichte Rijksmuseum voor Industrie en Nijverheid, beter bekend als 
het Musée de l'lndustrie. tekst Huib J. Zuidervaart 

Dit museum was daar twee jaar tevoren gesticht door de 
Delftse ondernemer en voormalig fabrikant van wetenschap
pelijke instrumenten, J.H. Onderdewijngaart Canzius; dit na 
een uitdrukkelijk verzoek daartoe van koning Willem I, die 
toen immers vorst was over de in 1815 opnieuw verenigde 
Nederlanden. 1 Met deze aankoop had Canzius in één klap 
de grootste collectie met wetenschappelijke instrumenten 
verworven die er ooit in de Noordelijke Nederlanden bijeen 
is gebracht. Deze overname leverde de Fundatie het in die 
dagen nog steeds vrij forse bedrag van 4.750 gulden op. 
Toch was dit - zoals hierna blijkt - slechts een fractie van wat 
het kabinet ooit qua aanschaf had gekost. 

De aanleg van dit Haagse instrumenten kabinet was in 
1755 begonnen, direct na de stichting van de Fundatie. Alleen 
al in de eerste vier jaar was er naar verluid al meer dan tien
duizend gulden aan besteed, en daarna was er lange tijd een 
budget van rond de drieduizend gulden per jaar beschikbaar 
geweest. Tot aan de Franse tijd moeten vele tienduizenden 

guldens in het kabinet gestoken zijn. Het resultaat was er 
dan ook naar. De meest gedetailleerde inventaris van de 
instrumentencollectie, opgemaakt in 1801, telt maar liefst 531 
instrumentbeschrijvingen. Daarmee bezat het kabinet van de 
Haagse Fundatie de grootste verzameling van wetenschap
pelijke instrumenten die in de achttiende eeuw bijeen is 
gebracht (Zie tabel 7).2 

Ter vergelijking: de Universiteit Leiden besteedde in de 
periode 1742-1811 ongeveer tienduizend gulden aan weten
schappelijke instrumenten voor ruim vierhonderd items; de 
Doopsgezinde Kweekschool in Amsterdam had zo'n acht
duizend gulden ter beschikking voor een kabinet van nog 
geen tweehonderd instrumenten, terwijl de aanleg van het 
bekende - en nog steeds bestaande - instrumentenkabinet 
van Teylers Museum in het laatste kwartaal van de achttiende 
eeuw zo'n vijf-en-twintig duizend gulden vergde voor (toen) 
ongeveer 120 instrumenten. 3 

Tabel 1: Zes institutionele kabinetten me(cwetenschappelijke instrumenten 

Maar wat moest een opleidingsinstituut voor weesjon
gens in vredesnaam met zo'n immens kabinet met weten
schappelijke instrumenten? Waarom was er in het Haagse 
weeshuis een instrumentencollectie bijeen gebracht die zelfs 
groter was dan die van de vermaarde Universiteit Leiden? 
Waarom hadden de regenten van de Fundatie daar ooit 
zoveel geld voor over gehad? 

Rubriek 

Mechanica 

Electriciteit 

Luchtkunde 

Optica of Lichtkunde 

Hydraulica 

Warmtestof of vuurkunde 

Mathematische instru~ 
menten 

Sten'enkunde 
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Diversen 
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Kunstluchten 

aantal instrumenten 
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38 135 103 49 25 78 20% 

35 48 96 83 119 18% 

38 72 86 48 25 79 16% 

31 88 27 36 42 66 14% 

22 65 31 28 18 33 9% 

19 19 15 2 16 33 5% 

20 36 18 0 4% 

18 14 15 4 4 22 4% 

34 4 0 19 0 3% 

0 35 2 14 0 2% 

0 12 6 2 10 16 2% 

0 8 1 11 21 2% 

0 23 0 0 1% 

224 lli 122 182 2!3Q 1fiZ Uil 

Dit had alles te maken met het beschavingsideaal dat 
rond het midden van de achttiende eeuw had postgevat, 
namelijk dat de moderne natuurwetenschap een breed 
scala van 'nuttige' zaken diende4 Niet alleen werd die tak 
van wetenschap beschouwd als een zinnige inleiding in de 
wonderen van Gods schepping, maar rond het midden van 
de achttiende eeuw had men ook een goed oog gekregen 
voor de manipuleerbaarheid van de natuur via de toepas
sing van wis- en natuurkundige principes. Fysische principes 
hadden inmiddels hun toepassing gevonden in allerhande 
technische toepassingen. Of het nu om de brandspuit ging, 
of om molen bouw, dan wel om de constructie van door 
mens- of dierkracht aangedreven hijskranen, het belang 
van wis- en natuurkunde voor dit soort van toepassingen 

was algemeen erkend. Daarmee sloot de grote aandacht 
voor wis- en natuurkunde goed aan bij de doelstelling van 
de Fundatie van Renswoude, namelijk om getalenteerde 
weesjongens een praktische opleiding tot vakman te bieden. 
De Fundatie was in 1754 per testament in het leven geroe
pen na het overlijden van de 'Vrijvrouwe van Renswoude', 
lV1aria Duyst van Voorhout (1662-1754). Om het nobele doel 
van deze 'vrouwe' te verwezenlijken waren in zowel Delft, 
Utrecht als Den Haag instituten gecreëerd waar wezen niet 
alleen werden gehuisvest, maar ook intern hun basisoplei
ding konden genieten. Bij elk van de drie instellingen werd 
daarom ook een leermeester in de 'mathesis' aangesteld, 
die behalve basale wiskunde ook een opleiding diende te 
verzorgen in de 'experimentele natuurkunde'. Vandaar dat in 
elk van deze instellingen ook een collectie met wetenschap
pelijke instrumenten is aangelegd, zij het dat de collecties in 
Delft en Utrecht qua belang en omvang sterk bij die van Den 
Haag achterbleven.5 

lV1aar waarom is het instrumenten kabinet van de Haagse 
Fundatie zo beduidend veel groter geworden dan de verge
lijkbare collecties bij bijvoorbeeld de twee zusterinstellingen? 
Dit alles heeft veel te maken met de lokale Haagse omstan
digheden. 's-Gravenhage was nu eenmaal'van oudsher de 
residentie van de Staten Generaal, en de eauleur locale was 
daardoor sterk gekleurd door de gewoonten en interesses 
van de welgestelde elite. In de tijd van de Nederlandse Repu
bliek bestond die Haagse bovenlaag uit een mengsel van re
geringsfunctionarissen afkomstig uit de diverse provincies en 
buitenlandse diplomaten. Vanaf 1747 was daar het Stadhou
derlijke hof bij gekomen, dat na het herstel van het Stadhou
derschap in de Nederlandse Republiek uit Leeuwarden naar 
Den Haag was verhuisd. Stadhouder Willem IV was een man 
die vanuit een persoonlijke interesse een zeer imposant ka
binet met wetenschappelijk instrumenten had opgebouwd, 
waarmee zijn persoonlijke adviseur in wetenschappelijke 
kwesties, de Zwitserse geleerde Samuell<oenig, regelmatig 
hofvoordrachten verzorgde6 Dat geleerde voorbeeld van 
het hof had ertoe geleid dat Den Haag de plaats werd waar 
verreweg het grootste aantal particuliere liefhebbers woonde 
dat kon beschikken over een eigen kabinet met wetenschap
pelijke instrumenten.? 

De in 1750 aan de Universiteit van Franeker gepromo
veerde Jacob Baart de la FailIe, de in 1755 benoemde Haagse 
leermeester in de mathesis van de Fundatie, wist van deze 
omstandigheid goed gebruik te maken. De la FailIe had 
sinds 1748 in Den Haag al een school 'in de mathematische 
kunsten', en daarnaast verzorgde hij als 'lector mathesis en 
physica experimentalis' ook nog natuurfilosofische colleges 
voor de 'Sociëteit van 's Gravenhage'. Hij was dus goed 
ingevoerd in Haagse kringen.8 

AI in december 1754, dat wil zeggen nog voordat een 
reglement voor de Fundaties was opgesteld, stelde De la 
FailIe voor om 'afgezonderde weesjongens te instrueren in 
de mathesis'. Dat werd hem als proef toegestaan, en ken
nelijk beviel deze opzet, want in augustus 1755 werd De la 
FailIe officieel als eerste functionaris bij de Haagse Fundatie 
aangesteld, en wel 'tot het doceren der mathesis' gedurende 
acht uur per week. Het leverde hem een traktement op van 
1.200 gulden per jaar, met aanvullingen tot 1.800 gulden per 
jaar voor 'ieder college in een aparte tak der philosophie'. De 
la FailIe liet er geen gras over groeien. Bij de beste instru
mentmakers van het land schafte hij apparaten aan, zodat 
hij al snel over een uitgebreid kabinet kon beschikken. Een 
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fraai getuigenis van wat hij bereikt had, is te vinden in het 
reisdagboek van de Zweedse astronoom Bengt Fermer, die 
het Haagse weeshuis in 1759 bezocht: 

'Twaalf van de vlugste jongelingen uit het Burgerweeshuis 
worden hier opgenomen om te worden onderwezen 
in Frans, tekenen, schermen en dansen, maar vooral in 
mathematica en fysica, in welke laatste vakken zij onder
wezen worden door een zekere La FailIe, die, te oordelen 
naar het gesprek, dat ik met hem voerde, een geschikt en 
bekwaam man is voor dat doel. Alle theorie wordt zoveel 
mogelijk bekrachtigd door experimenten, waarvoor allerlei 
soorten van instrumenten gekocht worden, zonder er op 
te letten, of zij duur zijn of niet. La FailIe heeft slechts te 
bestellen bij de beste instrumentmakers, die hij kent, en 
op voorwaarde, dat het instrument zo goed wordt, dat het 
volkomen beantwoordt aan zijn doel en de goedkeuring 
verwerft van de professoren Van fvlusschenbroek en Lulofs 
in Leiden, mogen zij zoveel daarvoor bedingen, dat zij met 
voordeel hun tijd en hun opmerkzaamheid daaraan kun
nen wijden en geen vrees behoeven te koesteren, dat men 
hun afdingt. Jaarlijks is een som van 3.000 gulden bestemd 
voor het aankopen van instrumenten, zodat hier binnen 
weinig jaren de grootste verzameling bijeen zal zijn, die 
men ergens vindt.' 9 

Tot de instrumenten die De la FailIe in de eerste jaren 
aanschafte, behoorden, behalve het eerder genoemde 
planetarium van Wright, zowel instrumenten geleverd door 
de Leidse instrumentmaker Jan Paauw, als apparaten vervaar
digd door de Haagse instrumentmakers Nicolaas en Henry 
Dawans. lO In die jaren was Paauw dé top-instrumentmaker 
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Dr. Jacob Baart de la FailIe (overl. 1777) 
Eerste lector fysica aan de Fundatie van Renswoude 
te Den Haag. 

Fragment van portret door A. Schouman 
Collectie Haagse Fundatie van Renswoude 
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in de Nederlandse republiek. Er was eigenlijk geen kabinet 
te verzinnen, of er zaten wel instrumenten van Paauw in. 
Het was dus logisch dat De la Faille zich allereerst tot Paauw 
wende. In de jaren 1756-1758 leverde deze Leidenaar het 
merendeel van de instrumenten voor de fundatie. Paauw 
maakte bijvoorbeeld een grote dubbele luchtpomp, maar 
ook een koperen precisiemeetlat met Rijnlandse maten, 
vergezeld van een verklaring van de Leidse hoogleraar 
Johan Lulofs. Na 1758 waren het vooral de broers Dawans 
die een groot aantal uiteenlopende werktuigen leverden. 
Nicolaas (overleden in 1769) en Henry Dawans (1714-1779) 
waren afkomstig uit het Zuid-Nederlandse Spa, maar hadden 
zich in de jaren veer1'ig van de achttiende eeuw in Den Haag 
gevestigd. Van hun hand telde het kabinet vooral model-
len die waren nagemaakt naar voorbeelden uit de bekende 
natuurkundeleerboeken van de Engelse newtoniaan Jean 
Theophile Desaguliers en de Leidse hoogleraar natuurkunde 
Willem Jacob 's Gravesande. Zo maakte Nicolaas Dawans 
voor het Fundatiekabinet bijvoorbeeld een model van een 
kraan naar Desaguliers en een Heliostaat naar 's Gravesande. 
rvlet dit slimme apparaat kon met behulp van een uurwerk 
en een spiegel een lichtbundel van de zon - de enige sterke 
lichtbron in de achttiende eeuw - worden gefixeerd, met 
een stabiele lichtbundel als resultaat. Van Henry's hand was 
daarentegen weer een pomp volgens 's Gravesande, die uit 

1762 dateerde. Hij maakte ook een model van een zoge
naamde 'wrijvingsloze' waterpomp, naar het ontwerp van 
de Franse technicus François d'Arles de Linière, die met zijn 
uitvindingen in de jaren 1760 in de Nederlandse Republiek 
veel belangstelling wekte. rvlaar daarnaast vervaardigden 
beide heren ook andere producten, zoals een kastje met 
geometrische modelienY 

In 1761 was het kabinet al dermate groot geworden dat er 
een speciale functionaris moest worden aangesteld om de 
zaak te onderhouden. Deze 'opziener van de instrumentka
mer' werd Carel Waverlee, een voormalige kwekeling van de 
Haagse Fundatie. I<ennelijk voldeed hij niet erg, want in 1763 
kreeg Waverlee een reprimande, ondermeer voor het feit 
dat hij het kabinet zonder toestemming van de regenten aan 
derden had getoond. Waverlee werd kennelijk niet graag 
kort gehouden, want niet lang daarna vertrok hij naar Suri
name. Een zekere rvlelchior Swartsman werd daarop als zijn 
vervanger aangesteld. Die zou deze functie 35 jaar lang ver
vuilen. Pas in 1798 zou hij op meer dan tachtigjarige leeftijd, 
en door 'lichaamswakheden' gekweld, met pensioen gaan. 

EEN I<WEKELING OPGELEID TOT 'PHYSISCH INSTRUrvlENT
rvlAKER' 
De la Faille's lessen leidden er ook toe dat sommige kweke
lingen van de Fundatie zelf tot instrumentmaker wensten te 
worden opgeleid. De eerste - en tevens meest succesvolle 
onder hen - was Petrus Johannes van Baarda (1744-1821), 
een van de allereerste leerlingen van de Haagse Fundatie. 
Om zo'n vak te leren was het niet alleen nodig om op de 
Fundatie theoretische kennis op te doen, maar ook was het 
noodzakelijk om via een vorm van praktijkonderwijs aller
hande praktische bewerkingen onder de knie te krijgen. In 
1761 werd Van Baarda daarom eerst uitbesteed bij de kabinet
werker Hoogendoorn, om verfijnde houtbewerking te leren, 
gevolgd door een stage in 1765 bij de uurwerkmaker Nicolas 
de Beefe. In 1767 tenslotte werd hij bij de instrumentmaker 
Henry Dawans in de leer gedaan. Deze 'konstwerker' ontving 
voor deze leertijd acht zilveren ducaten per jaar (een zilveren 
ducaat had een waarde van 2Y2 gulden), althans wanneer Van 
Baarda twee dagen per week kon komen. Dawans zou tien 
zilveren ducaten per jaar krijgen wanneer er slechts één dag 
aan inzet zou overschieten. Tenslotte kreeg Van Baarda in 1769 
ook nog de kans om zich op kosten van de Fundatie in Parijs 
verder in het vak te bekwamen. Als dank zond hij in 1771 vanuit 
Parijs een door hem vervaardigde microscoop naar de Haagse 
Fundatie, een slimme zet, want de regenten vergunden hem 
kort daarna een bedrag van 300 gulden voor de aankoop van 
die gereedschappen welke hij 'in deszelfs kunst' dacht nodig 
te hebben. Daarnaast werd hem ook nog honderd gulden aan 
reisgeld toebedacht. Toen in 1773 zijn opleiding tenslotte was 
voltooid, leende de Fundatie hem ook nog een beginkapitaal 
van duizend gulden om een eigen zaak als 'physisch instru
mentmaker en konstdraaijer' op te zetten. 12 Vanuit dat bedrijf 
zou Van Baarda tot 1785 ook wetenschappelijke instrumenten 
aan de Fundatie leveren. 

DE ONDERGANG 
De geschiedenis van het Haagse instrumentenkabinet verdient 
een uitvoeriger studie naar aanschaf en gebruik, maar in 
dit bestek is het genoeg te vermelden dat het gebruik en 
het onderhoud metter1ijd te wensen overliet. In 1798, na 
de pensionering van amanuensis Swartsman, bleek de 
instrumentencollectie in een zeer 'deplorabele toestand' 
te verkeren. Echter, omdat het kabinet een 'importante 

som me' aan geld had gekost, werd besloten om aan de 
Haagse instrumentmaker J.H. Kocks te vragen de zaak weer in 
orde te brengen. I<ocks zou ook een actuele catalogus moeten 
opstellen. Deze catalogus, die in 1802 door toedoen van de re
gent en mathematicus Jacob Florijn in druk werd uitgebracht, 
somt de wetenschappelijke schatten van de Fundatie uitbundig 
opY Gelijktijdig werd ook een nieuw reglement voor gebruik 
en beheer van de collectie opgesteld. rvlaar opnieuw bleek dit 
papier niet dwingend genoeg .. 

Nadat de Fundatie in de Franse tijd een groot deel van haar 
kapitaal kwijt was geraakt, werden de bestuurders in de eerste 
decennia van de negentiende eeuw met nog andere nieuwe 
realiteiten geconfronteerd. Inmiddels werden vakopleidingen 
anders georganiseerd en dit had ook gevolg voor de opleiding 
van de weesjongens die aan de Fundatie waren toevertrouwd. 
Dit leidde ertoe dat in 1820 de natuurkundelessen van de 
Delftse instructeur Abraham van Bemmelen werden opge
schort. De in dit vak geïnteresseerde Haagse wezen moesten 
hun instructie maar elders zien te verwerven. Daarmee bleven 
de instrumenten werkloos achter. In 1829 kon men niet anders 
dan constateren dat van het verstofte instrumentenkabinet 
'genoegzaam geen gebruik [meer wordt] gemaakt'. Boven
dien waren veel werktuigen'door later uitvindingen in onbruik 
geraakt'. Het leek dus zinnig om de instrumenten te verkopen, 
voordat ze al hun gebruikswaarde zouden hebben verloren. 
Tenslotte zou het opgebrachte en voortaan aan onderhoud 
bespaarde geld nuttig kunnen worden aangewend 'tot beta
ling der studiën van de jongelingen.'14 Alzo werd besloten. rvlet 
uitzondering van de instrumenten die voor de opleiding land
meetkunde werden gebruikt, zou alles worden geliquideerd. 

Het Haagse instrumenten kabinet onderging daarmee het 
lot, dat aan het begin is beschreven. rvlaar ook in Brussel was 
het lot de instrumenten niet welgezind. Het 'Rijksmuseum voor 
industrie en nijverheid', dat na de Belgische revolutie van 1830 
was omgedoopt tot rvlusée de l'lndustrie, hield kort na 1850 op 
te bestaan. In 1846 was er nog een gedrukte catalogus gemaakt, 
waarin de meeste Haagse instrumenten zijn terug te vindenY 
Daarna werden deze instrumenten, waarover de Belgische mi
nister van Binnenlandse zaken in 1851 opmerkte dat ze eigenlijk 
'tot niets dienden', merendeels ondergebracht bij de Brusselse 
Ecole IndustrielIe. rvlaar helaas! In 1887 legde een grote brand 
deze industrieschool in de as, waarbij nagenoeg alle instrumen
ten - ook die afkomstig van de Haagse Fundatie - werden ver
nield. 16 Slechts het planetarium van Wright dat aan het Brusselse 
Observatorium in Ukkel was uitgeleend, en een paar spaarzame 
landmeetkundige instrumenten, die later zijn overgebracht naar 
het Leidse rvluseum Boerhaave, zijn alles wat er resteert van de 
'grootste verzameling' aan wetenschappelijke instrumenten 
die ooit in Nederland 1e vinden was. Ook hier geldt dus het 
adagium: sic transit gloria mundi. 

BIJLAGE: 

Leermeesters in de 'Mathesis & Philosophie' van de De Haagse Fundatie 
van Renswoude in de periode 1755-1829 

1754 - 1777 Dr. Jacob Baart de la FailIe 
1777 -1791 
1791-1805 
1805 -1812 
1812 -1822 

1822 -1829 

Dr. Jean Jacques Blassière 
Cornelis van Diest 
Paulus Joseph Convenent 
Dr. Abraharn van Bernrnelen; oud-kwekeling van de Delftse 
Fundatie. Was ook leermeester bij Fundatie in Delft 
Dirk de Blauw [doceerde alleen wis- en landrneetkunde] 

'Opziener' of 'knegt' van de instrumentkamer 

1761 -1763 Carel Waverlee, oud-kwekeling van de Haagse Fundatie. 
1763 -1798 Melchior Swartsman 
1798 -1829 Johannes Hermanus Kocks 
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