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'Dit na te gaan is niet onnut, 
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Struyck, Inleiding tot de Algemeene Geographie (1740), 321. 
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VAN 

'KO'\STGENOTEN' 

EN HEMELSE 

FENOMENT<:N 

'Woord vooraf 

De ontstaansgeschiedenis van dit boek is lang. Diverse personen en factoren hebben 
er toe bij gedragen dat het er nu toch ligt. Zonder op alle factoren te willen ingaan, 
wil ik er toch een paar noemen. 

De eerste keer dat ik met de achttiende-eeuwse sterrenkunde in aanraking kwam, zal 
omstreeks mijn achtste of negende jaar zijn geweest, toen ik . vermoedelijk nog aan 
de hand van mijn vader - het Eisinga-planetorium in Franeker bezocht. Mijn vader 
was het ook die mij als jongen introduceerde in de fascinerende omgeving van het 
toen nog verstilde Teylers Museum te Haarlem; een museum waar je moest aanbellen, 
en dan maar wachten tot er iemand opendeed die je verder voerde: naar de grote 
electriseermachine, naar de majestueuze ovale zaal met de toen nog onverbloemd 
zichtbare boekbanden, naar het tikkende horloge tussen de twee holle spiegels, naar de 
grote hoeveelheid van onbegrijpelijk ogende fysische en astronomische instrumenten, 
naar de fossielen en mineralen, de laatsten soms oplichtend in vreemde schijnsels. 
Kortom, de indrukken die ik daar als kind opdeed hebben mij meer gevormd dan ik 
destijds kon beseffen. De werkcolleges over de wetenschapsontwikkeling in de periode 
1750-1850 welke ik in mijn studietijd in de jaren zeventig mocht volgen bij Martin 
Rudwick op de Vrije Universiteit te Amsterdam, vielen in elk geval in goed bewerkte 
aarde. 

De tweede keer dat ik met de achttiende-eeuwse sterrenkunde in aanraking kwam, zal 
rond 1980 zijn geweest, kort na mijn vestiging in Zeeland. In de over diverse bewaar-
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plaatsen verspreide archiefbestanddelen van het Koninklijk Leeuwsch Genootschap der 
Wetel1schappen was door een enthousiaste onderzoeker (de mij toen nog onbekende 

lllaar inmiddels hooggeleerde Wijnand Mijnhardt) een aantal handschriften en tekenin
gen aangetroffen aangaande een planetarium dat in originele, maar enigszins verwaar

loosde toestand, nog in het Zeeuws Jvluseum te Middelburg viel te bewonderen. 
Het tweede eeuwfeest - eerder dat jaar - van het Middelburgs Natuurkundig Gezel

schap had mij al in contact gebracht met de historische context waarbinnen dit 

planetarium ooit tot stand was gekomen. Daartoe gestimuleerd door de redactie van 
het jaarboek van het Leeuwsch Genootschap (in het bijzonder llein Kluiver en Mia 

Cerhardt - beiden inmiddels overleden) leidde dit voorval tot twee betrekkelijk 

omvangrijke artikelen over zowel dit planetarium als zijn bouwheer Van de Perre, 

gepubl iceerd in de jaren 1983 en 1984. 

Laatstgenoemde biografie leidde tot een onvoorziene reactie. Eind 19114 werd ik 

gebeld door de Zeeuwse bioloog P.J. van der Feen, een toen al hoogbejaarde maar nog 
altijd scherpe en wetenschappelijk breed georiënteerde man. Van der I;een - Pico 

voor zijn vrienden - liet mij weten dat hij op zolder 'iets' had liggen waarvan hij ver
moedde dat het mij zou interesseren. Meer liet hij voor de telefoon niet los. Door 

nieuwsgierigheid gedreven spoedde ik mij snel naar de imposante Domburgse villa 
De Waal, destijds het woonhuis van het echtpaar Van der Feen- Van Benthem Jutting. 

Dit intrigerende, welhaast Berlagiaanse huis had toentertijd voor de bezoeker veel weg 

\'an een tijdcapsule. Als erfgenamen van diverse oude Zeeuwse families hadden de Van 
der kens tal van historische goederen, meubels, boeken en documenten verworven en 

de sfeer in hun huis en in hun omvangrijke privé-bibliotheek zal ik niet licht vergeten. 
Ter plaatse gekomen vertelde Van der Peen al snel waar het om ging. In zijn familie

archief bleek een schat aan documenten te zitten betreffende een van zijn recht
streekse voorvaderen, de Middelburgse stadsarchitect en astronoom Jan de i\1unck 

(1687-1768). llel merendeel van deze stukken heb ik daarna een jaar lang ter bestudering 
mee naar huis mogen nemen, een luxe waar menig historisch onderzoeker slechls van 

kan dromen. llet Rijksarchief in Noord-Holland betoonde zich bovendien bereid om 

de bewaard gebleven briefwisseling van de astronoom Dirk Klinkenberg - een van De 
Muncks correspondenten - voor enige maanden op het Rijksarchief in ~eeland te 

deponeren, hetgeen een intensieve bestudering van deze stukken mogelijk maakte. De 

gelukkige omstandigheid dat Bert Sliggers in Haarlem juist rond deze tijd een ver

kennende studie over Klinkenberg en zijn Haarlemse metgezellen afrondde, heeft 
daarbij zeer stimulerend gewerkt. 

I-let onderzoek naar de Zeeuwse sterrenkundige De Munck leidde tot een voor

dracht op het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der natuurwetenschappen 
te Middelburg op de gedenkwaardige dag van 25 april 1986 - gedenkwaardig vooral 

omdat op die dag de kerncentrale in Tsjernobyl ontplofte, Een jaar later volgde een 
puhlicatie in de congresbundel Worstelende wetenschap - welke eveneens door het 

/:ecuwsch GCllootschap werd uitgegeven. Ik prijs me nog altijd gelukkig dat de oude 
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Pico van der Feen (hij overleed voordat de bundel uitkwam) met instemming van 
mijn manuscript kennis heeft kunnen nemen. 

Inmiddels gegrepen door het onderwerp en door de constatering dat de geschiedenis 
van de Nederlandse sterrenkunde van de achttiende eeuw een nog vrijwel onontgonnen 
terrein was, heb ik het onderzoek voortgezet, daartoe gestimuleerd door Prof. dr Harry 
Snelders en andere medewerkers van het toenmalige Instituut voor geschiedenis der 

natuurwetenschappen te Utrecht, waaronder mijn huidige co-promotor Prof. dr Rob 
Visser. Deze hadden mij (na het voltooien van mijn doctoraal natuurkunde in 1985) 

als 'externe promovendus' geaccepteerd, waardoor ik in hel midden van de jaren 
tachtig de mogelijkheid kreeg om de toen gebruikelijke maandelijkse werkbesprekin
gen in de vakgroep bij te wonen: voor mij een uiterslleerzame ervJring. 

Inspirerend WJS ook het gesprek dat ik in augustus 1986 had met Lewis Pyenson, 
een van de sprekers op hel Utrechtse jubileumcongres New trends in the history of 

science. Pyenson was als geen ander ingevoerd in de problematiek van de wetenschap
pelijke prosopografie: het beschrijven van de activiteiten en netwerken van een grote 
groep van wetenschapsbeoefenaren. Hij voorspelde mij een enorme hoeveelheid 
werk, maar zijn enthousiasme over het onderwerp staat me nog steeds helder voor 
ogen. Vanaf dat moment wist ik zeker dat ik niet alleen aan dit boek wilde beginnen, 
maar dat ik het ook - ooit - wilde afmaken. 

Een bescheiden beurs van het Franse Centre National de la Recherche Scientifique 

stelde mij vervolgens in staat om in de zomer van 19S8 in een aan lal archieven te Parijs 
onderzoek te doen naar overgebleven sterrenkundige correspondentie van Nederlandse 
origine. De vondslen hier, en l wee jaar later te Londen, waren conform mijn verwach
tingen. In de achttiende eeuw bleek door Nederlandse astronomen druk te zijn gecorre
spondeerd. Maar waar in Nederland particuliere archieven uit de achttiende eeuw 
slechts dun zijn gezaaid, zodat hier van deze briefwisseling doorgaans weinig valt 
terug te vinden, bieden de archieven van instituties in het buitenland - instellingen 
die destijds al aan archiefvorming deden - daarin gelukkig uitkomst. Eigen corre
spondentie met beheerders van archieven en bibliotheken verspreid door geheel 
Europa vulden het gevonden materiaal steeds meer aan. De bouwstoffen stapelden 
zich op. Mijn dossiers vulden zich met gegevens over de activiteiten van Nederlandse 
astronomen uit de achttiende eeuwen geleidelijk aan kwam het moment in zicht 
waarop een poging tot reconstructie van het Nederlandse sterrenkundig onderzoek 
uit deze periode zou kunnen worden ondernomen. 

Het liep anders. Drastisch gewijzigde privé-omstandigheden bliezen het project af. 
Slechts een duidelijk afgebakend deelonderzoek over de Friese sterrenkundige Wytze 
Foppes Dongiuma kon nog worden gepubliceerd, zij hel met forse vertraging (het 
boek werd in 1995 door de Fryske Akademy te Leeuwarden uitgeven). Daarbij was het 
gebleven indien mij niet de tip had bereikt dat de Stichting Historische Wetenschappen 

van NWO een regeling in het leven had geroepen aangaande 'vervangingssubsidies'. 
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Tk ben de bewuste tipgever - de kunsthistoricus Reindert Falkenburg - daarvoor nog 
altijd zeer dankbaar. Mijn beide promotoren, Harry Snelders en Rob Visser, bleken 
bereid om een dergelijk subsidieverzoek te ondersteunen, hetgeen leidde tot een toe
kenning van het gevraagde voor het cursusjaar 1997-199B en daarmee uiteindelijk tot 
dit boek. Voor de goede orde zij hier nog vermeld dat in dit boek ruimhartig gebruik 
is gemaakt van het eerder door mij verzamelde en gepubliceerde materiaal. 

Dit boek is dus over een lange periode tot stand gekomen. Een periode waarin veel 
veranderingen zijn opgetreden. Privé, maar ook onderzoekstechnisch. Kreeg ik bij
voorbeeld in het begin van de jaren tachtig in de oogstrelende bestuurskamer van de 
1 [ollllndsche Ivlaatschappij der Wetenschappen te Haarlem de koffie nog geserveerd 
naast de archiefstukken - deze werden bovendien vol enthousiasme voor me gesor
teerd en op verzoek (gratis!) gefotocopieerd door de toenmalige bibliothecaris, de 
heer J.G. de Bruijn - nu zal de onderzoeker zich tevreden moeten stellen met de zake
lijke (en allichl koffieloze ) aanpak op de leeszaal van het moderne Rijksarchief in 
Noord-Holland. En werden relevante boeken en tijdschriften (ook uit de achttiende 
eeuw!) mij in het begin van de jaren tachtig nog per post of via het interbibliothecair 
leenverkeer toegezonden, tegenwoordig is het verwerven van fotocopieën soms al een 
probleem. En als deze copieën al worden toegestuurd, dan is het daaraan gehangen 
prijskaartje vaak dermate spectaculair, dat dit soort regelingen op zichzelf een ernsti
ge bedreiging vormt voor buiten-universitair uitgevoerd (en dus vaak uit eigen zak 
gefinancierd) onderzoek. 

Des te gelukkiger ben ik dan ook dat dit resultaat er dan toch ligt: een studie die voor 
een belangrijk deel gaat over netwerken en het belang daarvan voor wetenschaps
beoefening. Zelf kon ik evenmin zonder. Mijn dank gaat dan ook uit naar vele personen 
die mii in de loop van de tijd op diverse manieren hebben geholpen om dit onderzoek 
te doen en te voltooien. In de eerste plaats was er mijn dagelijkse Zeeuwse vrienden- en 
collegakring, zonder wiens loyaliteit en effectieve steun ik weinig tot stand had kunnen 
brengen. In het bijzonder verdienen daarbij genoemd te worden Albert Meijer, Krijn 
Polinder en Ineke Hastrich, alsmede Adri en Corinne Verburg. Ook mijn onvolprezen 
hulp Sjanie Griep uit Meliskerke - die onverstoorbaar mijn rommel en luimen heeft 
weten te velen - heeft met haar werk veel bijgedragen tot de condities waarin het 
schrijven van dit boek mogelijk werd. Ook de loyale opstelling van mijn werkgever, 
die zich door de jaren heen altijd uitermate heeft ingespannen om mijn studiewensen 
te kunnen honoreren, mag hier niet onvermeld blijven. 

Verder dank ik mijn promotoren en de overige medewerkers van de Utrechtse vak
groep Geschiedenis en grondslagen van de wiskunde en natuurwetenschappen (zij zij 11 

inmiddels al twee keer verhuisd en een maal van naam veranderd) voor hun inspiratie, 
maar ook voor het geduld dat zij hebben kunnen opbrengen, onder meer door mij 
jarenlang te velen als verre vreemde voetnoot in hun jaarverslag. 
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Ook de vele medewerkers van musea, instituten, archieven en bibliotheken, die ik in 
de loop van de jaren heb mogen consulteren verdienen mijn dank en waardering. Ze 
zijn te talrijk om hier op te sommen, maar mijn dank is er niet minder om. Een uitzon
dering wil ik maken voor Peter Louwman te Wassenaar, wiens niet aflatende aandacht 
voor de resultaten van mijn onderzoek in de achterliggende vijftien jaar stimulerend 
heeft gewerkt en die ook de publicatie van dit boek in de huidige vorm financieel 
mede mogelijk heeft gemaakt. 

Een eervolle vermelding verdienen ook mijn beide leermeesters in de fysica, de 
hoogleraren Johan Blok, eertijds verbonden aan de Vrije Universiteit, en Doekele 
Stavenga, nog steeds aanvoerder van de vakgroep biofys ica aan Rijksuniversiteit 
Groningen. Hun persoonlijke betrokkenheid en inzet op mijn weg naar het doctoraal 
examen heb ik altijd zeer gewaardeerd. 

Ook dank ik Albert Meijer, Frits Smulders, Rienk Vermij en Joost den Duik voor 
hun opbouwende kritiek op eerdere versies van het manuscript. 1\1el het vervaardigen 
van de index heeft Albert Meijer mij bovendien veel werk uit handen genomen. De 
Franse, respectievelijk Engelse vertaling van de samenvatting dank ik aan mijn collega's 
Krijn Polinder en Wim van Bork. En zonder Peter Verhoef van Erasmus Publishing en 
het secure werk van vormgever Chris Geurts was het manuscript nimmer een echt boek 
geworden. 

Tenslotte gedenk ik hier met eerbied mijn overleden ouders, die mij ruimhartig en 
ouderwets lang hebben laten studeren zonder daar ooit moeilijk over te doen. Dit 
alles vanuit hun (wellicht door de oorlog ingegeven) stelregel dat studie een mens 
weerbaar maakt en dat een degelijke educatie nimmermeer kan worden afgepakt. Ik 
hoop dat mijn - nu nog jonge - zoon Hans mij hierop later ook grondig durft aan te 
spreken. 

Middelburg, l juli 1999 

Huib ). Zuidervaart 
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Afbeelding 1 - Uitbeelding van een scene uit het negentiende toneel van Langendijks klucht De 
Wiskonstenaars: de doctoren Raasbollius en Urinaal twisten over de loop der planeten, Boven de deur 
de portretten van Plo]emacus en Copernicus. GravlUC door Pieter Tanjé naar pastel door Corndis 
Troost uit 1741 (Rijksprentenkabinet, Amsterdam) 
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EN HEMELSE 

FENOMENEN 

1ntroductie Op het thema 

In 1715 werd te Amsterdam een toneelstuk uitgebracht, een parodie eigenlijk, over het 
verschijnsel van de 'wiskundige dilettant'. , De auteur, Pieter Langendijk, liet de twee 
hoofdpersonen, genaamd H.aasbollius en Urinaal, elkaar in de haren vliegen over 
diverse zaken, waaronder vestingbouw, eclipsen en de loop van de planeten. Het was 
een zeer succesvol toneelstuk, dat tussen 1716 en 1731 minstens achttien keer is opge
voerd. Het thema was in de jaren veertig nog zo actueel, dat de kunstschilder Cornelis 
Troost het gebruikte voor een aansprekend schilderij, dat nadien ook in prentvorm is 
uitgegeven 2 • 

Al in 1937 is door Walthuis beargumenteerd dat Langendijks klucht een tijdsbeeld 
schetste dat was gebaseerd op werkelijk bestaande situaties. Zo wees Walthuis op de ver
makelijke strijd die in de jaren 1663-1664 had gewoed tussen een aantal Amsterdamse 
rekenmeesters. De kwesties waarover deze 'belachelyke geometristen' toen met elkaar in 
het strijdperk traden leken enigszins op de situaties die Langendijk in zijn klucht ten 
tonele voerde3 • In de jongste editie van Langendijks Wiskol1stenaars, of 'f gevluchte 
juffertje gaat de bewerker, Van Es, nog verder door te stellen dat Langendijk zijn in
spiratie niet alleen heeft ontleend aan deze toen nauwelijks meer actueel te noemen 
strijd tussen voornoemde rekenmeesters, maar dat hij een realiteit schetste die 'vermoe
delijk nog wel in zijn eigen levenstijd voort bestond of nawerkte'1. Weer een stap verder 
ging )agtenberg, die in 1989 poneerde dat de discussie in Langendijks Wiskunstenaars 
over het heliocentrische planetenstelsel ook gezien moet worden tegen de achtergrond 
van de, juist in 1715 in Nederland doorbrekende gravitatielheorie van Newton, waardoor 
het debat over de theorieën van Kepler en Copernicus weer actueel werds. 
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Daarmee zijn precies drie elementen aangevoerd die we in deze studie nader onder de 
loep willen nemen. Dit boek gaat namelijk zowel over 'wiskundige liefhebbers', hun 
bemoeienis met de sterrenkunde, als over de introductie van het newtonianisme in de 
Nederlanden. Maar voordat we toekomen aan het werk van deze konstgenoten - zoals 
deze sterrenkundige liefhebbers elkaar noemden 6 - dient eerst de achttiende-eeuwse 
achtergrond te worden geschetst. 





Afbeelding 2 - Baan van een komeet tussen de veronderstelde wervels rond de zon (S) en de sterren 
(Y, /, F, L en D), uit: Descartes, Principia Philosophiae (1644) 



i. Newton en Descartes: twee visies op de kosmos 

VAN 

'KONSTGENOTEN' 

EN HEMELSE 

FENOMENLN 

1nleiding 

Een van de meesl fascinerende aspecten uit de geschiedenis van de Nederlandse 
wetenschap in de vroeg-moderne tijd betreft de relatief snelle doorbraak in Neder
land van de fysica van Newton. Relatief snel, want hoewel Newtons beroemde boek 
Philosophiae Natura/is Principin Mathematica reeds in 1687 was gepubliceerd, zou de 
werkelijke doorbraak van zijn denkbeelden eerst plaatsvinden na de uitgave van de 
tweede editie van de Principia in 1713. 

Nadat in de loop van de zeventiende eeuw het gezag van de klassieke aristotelische 
natuurfilosofie was ondergraven (in belangrijke mate als gevolg van het opkomend 
baconiaans natuuronderzoek van de vroege Renaissance), leek de rationele en mecha
nistische fysica van Descartes, zoals weergegeven in diens Principia Philosophiae uit 
1644, een goed en vooral begrijpelijk alternatief te bieden voor de natuurfilosofische 
denkbeelden uit de Oudheid en de Middeleeuwen. 

René Descartes (1596-1650) ging uit van een hypothetisch stelsel van minuscuul 
kleine materie-deeltjes, die de hele wereldruimte vulden7• Essentieel daarbij was de 
aanname dat deze 'effluvia' in voortdurende werveling waren, waarbij ze in direct 
onderling contact kwamen. Grotere deeltjes werden door de wervels van kleinere 
deeltjes meegesleept. Op een dergelijke manier werden ook de planeten door een 
enorme wervel rond de zon gevoerd. Door de analogie met een vloeistof-wervel was 
dit concept voor iedereen eenvoudig voorstelbaar. Zo was het alleszins begrijpelijk 
dat de planeten in eenzelfde vlak rond de zon bewogen: ze dreven gewoon in een 
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Afbeelding 3 (links) - Isaac Newton (1642-1727). Gravure door Jan Houbraken naar een schilderij 
van G. Kncller (Rijksprentenkahinet, Amsterdam); Afbeelding 4 (rechts) - Titelpagina van de 
Amsterdamse roofdruk uit J714 van de tweede editie van Newtons Principia (UB Utrecht) 

rond de zon bewogen naarmate ze dichterbij dit centrum van de wervel stonden. 
Teder kon in een draaikolk dat gedrag herkennen. Descartes' theorie vormde zo een 
inzichtelijk fysisch verklaringsmodel voor de vdskundige hypothese van Copernicus 
(gelanceerd in diens De Revo/utionibus van 1543). Deze op zichzelf vrij plausibele en 
begrijpelijke cartesiaanse visie op de natuur was bovendien in overeenstemming met 
de bijbelse notie, dat de aarde in vuur ten onder zou gaan: ieder object in een draai
kolk wordt immers mettertijd door die kolk zelf verzwolgen, en het bewijs van dat 
mechanisme leek met de observatie van de zonnevlekken (door Fabricius in 1611) te 
zijn geleverd. 

Zoals vele van zijn tijdgenoten was Isaac Newton (1642-1727) aanvankelijk een aanhan
ger van de cartesiaanse natuuropvatting. Aan Descartes' fysica kleefde echter duidelijk 
een aantal bezwaren, zowel van theologische als van fysische aard. Het rationele 
karakter van het cartesianisme liet weinig ruimte voor een voorzienige God die per
soonlijk in de natuur kon ingrijpen. In de cartesiaanse fysica was het voldoende om 
God als schepper te eren, maar een goddelijke sturing 1 eek daarna niet meer echt 
nodig (hoewel Descartes zelf dat niet met zoveel woorden beweerde). Dit deïstische 
karakter van Descartes' natuurleer stuitte op veel verzet, ook bij een man als Newton, 
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die ten diepste overtuigd was van het feit dat er î n de schepping sprake was van een 
groot goddelijk plan, en die het als zijn roeping zag om die 'heilige graal' met alle 
middelen na te speuren: met theologische, alchemistische, historisch-chronologische, 
wiskundige en fysische studies. 

l\!Iaar ook in dit fysisch onderzoek naar de grotendeels intuïtieve cartesiaanse fysica 
stuitte Newton op contradicties, tegenstrijdigheden die naar zijn mening de cartesiaanse 
werveltheorie onhoudbaar maakten. Newtons wiskundige analyse van de planeet- en 
komeetbewegingen wees uit (onder meer vanwege weerstandseffecten), dat de ruimte 
waarin de planeten bewogen nagenoeg leeg moest zijnS. Newtons eigen gravitatie
concept van wederzijds aantrekkende materie was weliswaar niet zo inzichtelijk als de 
vortex-theorie van Descartes, maar leidde wel tot resultaten die wiskundig te berekenen 
waren, en die bovendien in overeenstemming waren met de beschikbare astronomische 
waarnemingen. Door dit alles werd de Principia van Newton in belangrijke mate ook 
een weerlegging van de Principia van Descartes. Het is zeker niet toevallig dat de titels 
van beide natuurfilosofische boeken een sterke verwantschap vertonen. 

Het genie Newton was echter meer dan een weerlegger van zo maar een theorie. Met 
zijn gravitatie-theorie wist Newton een niet eerder geziene synthese aan te brengen 
tussen de aardse en de hemelse fysica9. Ook was Newtons kritische methode volstrekt 
nieuw. De beslissende rol die Newton (vooral in zijn Optica van 1704) toekende aan 
zorgvuldige waarnemingen en experimenten was voordien ongekend. 

Maar daarmee waren de ideeën van "'\lewton nog niet aanvaard. Het heeft tot ver in de 
achttiende eeuw geduurd voordat de gravitatietheorie algemeen erkenning vond. Dat 
het zover is gekomen, is mede te danken aan de geslaagde uitkomst van een aantal tests 
waaraan Newtons hemelmechanica in de loop van de achttiende eeuw werd onderwor
pen. Een tweetal van deze 'tests' zullen wc in deze studie nader onder de loep nemen. 

Een belangrijk probleem voor de acceptatie van de newtoniaanse fysica was dat de 
oorzaak van de gravitatiekracht volstrekt in het verborgene bleef. Juist de causaliteit 
van de cartesiaanse werveltheorie had deze zo plausibel en populair gemaakt. Was 
Newtons gravitatietheorie om dit soort redenen al moeilijk te aanvaarden, daar 
kwam nog eens bij dat Newton weliswaar een groot geleerde, maar bepaald geen 
didacticus was. Niet alleen de boodschap van de Principia was moeilijk te verteren, 
ook de stijl van het boek was niet gemakkelijk: de Principia was (en is) uiterst lastig 
om te lezen. 

Kortom, voordat de newtoniaanse opvatting van de planeetbewegingen de cartesiaan
se kon gaan verdringen, moest een flink aantal hobbels worden genomen. Allereerst 
had Newtons boek bekwame lezers nodig. Bedenken we dat de editie van 1687 slechts 
250 à 400 exemplaren groot was, en dat de tweede druk van het boek eerst in 1713 ver
scheen, dan moest het aantal lezers alleen alom die reden beperkt blijvenlO. Daar 
komt nog bij dat Newtons boek ook vrij slecht verkocht. De Leidse boekhandelaar 
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Pieter van der Aa, die in 1687 uit Fngeland twaalf exemplaren van de Principia ter 
verkoop had ontvangen, stuurde na verloop van tijd de helft terug, eenvoudigweg 
omdat hij geen kopers voor het boek kon vinden". Dat laatste was wellicht mede te 
danken aan het feit dat de eerste uitgave van de Principia slechts vier recensies kreeg. 
Belangrijke geleerden-tijdschriften wals Bayles NOllvelles de la République des letlres 
gingen volkomen aan de uitgave voorbijl2. 
Ten slotte moesten zij die van de editio princeps wèl kennis namen, niet alleen in staat 
zijn om het boek te lezen, ze moesten zich ook door de inhoud ervan laten overtui
gen. Zoiets vergt niet alleen tijd, maar ook een goede retoriek met de nodige kracht 
van argumenten. Kortom, alvorens de toegankelijkheid van de Principia groter kon 
worden en de invloed ervan kon toenemen, was het noodzakelijk dat een aantal van 
Newtons volgelingen zich zou opwerpen tot vertolker van zijn ideeën. 

ii. De doorbmak van de newtoniaclnse natuurwetenschap in Nederland 
De eerste signalen van een doorbraak van het newtonianisme in de Republiek kunnen 
omstreeks 1715 worden waargenomen. Dit had direct te maken met de uitgave van de 
tweede editie van de Principia te Cambridge in 1713. Van belang is bovendien dat deze 
tweede editie in het jaar daarop in Amsterdam als roofdruk werd nagedruktl3 . De ver
spreiding op het Europese vasteland van Newtons voornaamste tekst met betrekking 
tot de hemelmechanica nam hierdoor sterk toe. 

Het was ook in 1715 dat de Leidse hoogleraar in de geneeskunde Herman Boerhaave 
zich voor het eerst openlijk in een academische oratie uitsprak voor de empirisch
mathematische beginselen van Newtons methode l4 • Had zijn collega, de hoogleraar 
chemie Jacobus Le Mort, vier jaar tevoren nog uitbundig de draak gestoken met 
Newton en diens ideeën aangaande de universele aantrekking'\, Boerhaave bleek met 
die ongrijpbaarheid van dat gravitatiebeginsel niet zo'n moeite te hebben. Al was het 
dan 'allerwonderlijkst' dat haar oorsprong en aard zich niet uit mechanistische 
grondbeginselen lieten verklaren, haar werkingen konden niettemin uitstekend wor
den verklaard. Bovendien: 'men verstaat niet uit de oorzaak de werking, maar uit de 
werking iets van de oorzaak', aldus Boerhaavel6 . 

Het was eveneens in 1715, dat de jonge advocaat Willem Jacob 's-Gravesande tijdens 
een ambassadereis naar Londen persoonlijk Newton ontmoette. Twee jaar tevoren, in 
1713, was hij een van de oprichters geweest van het geleerden-tijdschrift Journal 
Litéraire, dat in zijn kolommen van meet af aan stelling nam voor Newtons ideeën '7 . 

Het is voor het newtonianisme in Europa van grote betekenis geweest dat 's-Grave
sande na zijn terugkeer uit Engeland (in 1717) benoemd werd op de Leidse leerstoel voor 
wis- en sterrenkunde. Het is namelijk onmiskenbaar dat de leerboeken die hij vanuit 
Leiden de wereld instuurde, meer hebben bijgedragen tot de verspreiding van Newtons 
empirisch-mathematische methode op het vasteland van Europa dan de Principia van 
Newton zelf. Met name 's-Gravesandes handboek Physices elementa mathematica, expe
rimentis confirmata. Sive introductio ad philosophiam newtonianam (ofwel: wiskundigt 
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grondbeginselen van de natuurkunde, door proefondervindingen gestaafd, met een 
inleiding tot de newtoniaanse wijsbegeerte], dat hij in de jaren 1719-1721 publiceerde, 
werd zeer gezaghebbend. De retorische overtuigingskracht die 's-Gravesande aan zijn 
boeken wist mee te geven, door zijn betoog te ondersteunen met een groot aantal 
eenvoudige en plausibele demonstratie-voorbeelden, was een van zijn grootste ver
diensten. 's-Gravesandes boek beleefde dan ook verscheidene herdrukken, vertalingen 
en bewerkingen. Het demonstratie-instrumentarium dat 's-Gravesande samen met de 
Leidse instrumentmaker Jan van Musschenbroek voor de newtoniaanse fysica ont
wikkelde, vond (hetzij in origineel, hetzij als replica) in grote hoeveelheden zijn weg 
naar talloze instrumentenkabinetten in het achttiende-eeuwse Europa18 . 

Kortom, voor de verspreiding van het newtonianisme op het continent heeft de Leidse 
universiteit absoluut een sleutelpositie ingenomen. Deze positie werd nog sterker met 
de komst naar Leiden (in 1739) van Petrus van Musschenbroek (1692-1761), een broer 
van 's-Gravesandes instrumentmaker Jan van Musschenbroek. Deze jongste telg uit de 
derde generatie van deze befaamde Leidse instrumentmakersfamilie was bij Boerhaave 
gepromoveerd (ook weer in dat mirakelse jaar 1715), waarna hij met een newtoniaans 
curriculum werkzaam was geweest als hoogleraar in Duisburg en Utrecht'9 . Binnen de 
newtoniaanse fysica zou Van Musschenbroek dé kampioen worden van een eigen, 
meer empirisch-baconiaans (dat wil zeggen op het verzamelen van gegevens) gerichte, 
experimentele uitwerking van de natuurkunde. Ook Van Musschenbroeks boeken 
zouden langdurig en tot ver over de landsgrenzen heen hun invloed doen gelden en 
daarmee bijdragen tot de 'zege' van deze 'Musschenbroekse' variant van het newton ia
nisme. 

Door dit trio van Leidse hoogleraren, maar ook door nog nader te bespreken publica
ties, colleges en voordrachten van mensen als Nieuwentijt, Fahrenheit, Desaguliers en 
anderen, kreeg het newtollianisme in de Nederlandse Republiek een faam met grote 
aantrekkingskracht, zelfs in die mate dat talrijke geïnteresseerden vanuit het buiten
land toestroomden om zich in Leiden of elders te laten informeren over de nieuwe 
natuurfilosofie20 . Om slechts een paar mensen te noemen: uit Frankrijk kwamen 
Nollet en Voltaire, uit Duitsland kwam Von Haller, uit Skandinavië kwam Sweden
borg, en vanuit Engeland en Schotland kwam in die jaren een groot aantal studenten, 
die voor het merendeel in Leiden college liepen21 • 

Een laatste belangrijke ontwikkeling in 1715 was de publicatie van een volumineus 
werk getiteld Het Regt gebruik der Werelt Beschouwingen. Dit boek was geschreven 
door Bernard Nieuwentijt, burgemeester en arts te Purmerend". Hij introduceerde in 
~ederland een wijze van natuurbeschouwing die wel wordt aangeduid met de term 
'fysico-theologie'. Deze naam is afgeleid van het Engelse boek Physico-theology van 
William Derham, dat eveneens in 1715 (te Londen) uitkwam en dat vaak in één adem 
met dat van Nieuwentijt wordt genoemd 23 • De in beide boeken gehanteerde benade
ringswijze val1 vrome godsverheerlijking door natuurstudie was gericht tegen het 



28 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

Afbeelding 5 - De broers Jan van Musschenbroek (1687-1748) en Petrus van Musschenbrock (1692-1761), 
verdiept in astronomische studiën. Fragment van schilderij door Hieronimus van der Mij uit 1715 

(MuSèLlm Boerhaave, Leiden) 

extreme rationalisme, zoals men meende dat dit door Descartes en zijn epigonen 
werd gepredikt. Men voelde zich daarin gesteund door Newton, die in zijn fysica een 
duidelijke plaats had ingeruimd voor de goddelijke voorzienigheid. Newton speurde 
weliswaar natuurwetten na, maar die wetmatigheden waren er alleen maar bij de gratie 
Gods. Want allicht wilde de Schepper zich betrouwbaar voordoen aan zijn schepse
len: daarom liet hij de natuur volgens wetten reguleren. De goddelijke almach t liet 
echter onverkort toe dat er in die natuur werd ingegrepen, en anderzijds werden die 
wetmatigheden in de natuur benut tot onderhoud van die zelfde schepping. Zo 
meende Newton dat er geregeld kometen inde zon vielen om deze met brandstof te 
voeden, tot weldaad van de aarde en haar bewoners24 . William Whiston en Edmund 
Halle}', twee van Newtons naaste medewerkers, achtten het zeer wel denkbaar dat de 
goddelijke voorzienigheid in bijbelse tijden een van die kometen gebruikt had om via 
diens staart de beruchte zondvloed te genereren. 
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Het newtonianisme als natuurfilosofie had daarmee geen van de bezwaren die kleef
den aan de opvattingen van Descartes. Integendeel, het creëerde de mogelijkheid tot 
een zeer individuele godsverheerlijking door de wonderen van de schepping in ogen
schouw te nemen met behulp van een microscoop, luchtpomp of telescoop. 

Wellicht is dat ook een van de belangrijkste redenen waarom het newtonianisme in 
Nederland van meet af aan zo sterk is omarmd door de relatief kleine groep van 
doopsgezinden 25 . Deze religieuze stroming kenmerkte zich van origine door een 
sobere levensstijl met een zeer persoonlijke en spiriluele beleving van het geloof. 
Uitgesloten als deze groep was van alle ambten en bedieningen in de Republiek, wa
ren de doopsgezinden - zo meent men - in de zestiende en zeventiende eeuw wel in 
maar niet va11 de wercld26 . Het fysico-theologische aspect van het newtonianisme 
legitimeerde de natuurstudie in deze kring, die door handel en nijverheid juist aan 
het begin van de achttiende eeuw tol materiële welstand was gekomen. Bovendien 
sloot het newtoniaansc idee van een goddelijk plan voor de mens en de schepping, dat 
net als de bijbel bestudering verdiende, rechtstreeks aan bij het doperse gedachtengoed, 
zoals dat in de zeventiende eeuw in deze groep werd beleden. De wetmatigheid van de 
natuur was daardoor makkelijk aanvaardbaar, en in deze kring was daarom al vroeg 
oog voor de manipuleerbaarheid en toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis. De 
doopsgezinde zijdefabrikant David van Mollem bijvoorbeeld, aan wie Van Musschen
broek in 1736 zijn Beginsele11 der Natuurkunde opdroeg, beschikte al aan hel begin van 
de achttiende eeuw over een fabriek, die deels door waterkrachl werd aangedreven27 . 

Natuurstudie bood de doopsgezinden niet alleen spirituele contemplatie, maar gaf hen 
bovendien de mogelijkheid tol economische innovatie en maatschappelijke emancipa
tie. In dat opzicht zou de in verhouding massale omarming van het newtonianisme 
in doopsgezinde kring gezien kunnen worden als een teken van vroege verzuiJing>8. 

Hoe dan ook, dankzij de theologische inbedding van het newtonianisme kon de 
fysico-theologie uitgroeien to t een zeer efficiënt en effectief vervoermiddel voor de 
kennis omtrent de nieuwe natuurwetenschap. De theologische retoriek legitimeerde 
de studie van de natuur en maakte het naspeuren van wetmatigheden tot een alleszins 
toelaatbare bezigheid. Vooral vanwege de grote verspreiding van de fysica-theologische 
lectuur was dit de vorm waarin de newtoniaanse natuurkunde buiten de 'geleerde 
wereld' gestalte kreeg. Nieuwentijts boek was immers een ware bestseller (een zesde 
druk verscheen in 1740) en ook vergelijkbare publicaties kenden een grote afzet29 . 

iii. Het begrip 'newtonianisme' 
Wat moeten we nu eigenlijk onder 'newtonianisme' verstaan? Hoe problematisch en 
divers zo'n samenvatlende term kan zijn, is al vaak aan de orde gesteld30. Toch zullen we 
gemakshalve de conventie volgen door over newtonianisme te spreken, waarbij we ons 
laten leiden door wat de Nederlandse newtonianen daar destijds zelf onder verstonden. 

Wanneer we bijvoorbeeld bij het leerboek van 's-Gravesande te rade gaan (dit was 
immers het eerste natuurkundeleerboek van Nederlandse origine dat zich als newto-
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niaans afficheerde), dan blijkt dat ook 's-Gravesande moest vaststellen dat het niet 
altijd even duidelijk was wat men onder bepaalde begrippen moest verstaan. Over 
zijn eigen studiegebied, de natuurkunde, schreef hij bijvoorbeeld in 1719: 

Al wie de schriften [ ... 1 over de natuurkunde [ ... 1 vergeleken heeft, zal naulyb in twyffel kunnen 

trekken, of met dien naam worden geheel verschillende wetenschappen bedoeld. terwyl ze allen 

voorgeven de waare oirzaak der n<ltuurlyke verschynsclen tç onV0l1wen3J • 

Wat behoorde volgens 's-Gravesande zelf tot die natuurkunde? Welnu, dat zag hij 
ruim: de natuurkunde probeerde gewoon te verklaren, hoe al het geschapene 'naar 
wetten bestierd' werd. Uitsluitend met 'de eerste vorminge der dingen' (dus de schep
ping zelve) hield de natuurkunde zich niet bezig. Dat viel immers niet te bestuderen 
en uitspraken daarover vielen dan ook onder het domein van de theologie. 

Een dergelijke definitie, waarbij het resultaat van de gehele schepping tot het 
domein van de natuurkunde wordt gerekend, is uiteraard nauwelijks een zinvolle 
afbakening te noemen. Volgens 's-Gravesande werd de natuurkunde dan ook niet 
zozeer gedefinieerd door de begrenzing van het studiegebied, maar werd het vakge
bied vooral door de werkwijze bepaald. En die werkwijze, daarover liet hij geen twijfel 
bestaan, was wiskundig van aard en was verder gefundeerd op door Newton geformu
leerde stelregels, waaronder diens befaamde Hypotheses non fingov . Met andere woor
den: newtoniaans zijn zij die geïnspireerd door Newtons werkwijze de natuur willen 
onderzoeken: met de ondervinding als uitgangspunt en als toetssteen en met de wis
kundige redenatie als onontbeerlijk analytisch hulpmiddel. 

Daarmee willen we uiteraard niet ontkennen dat ook binnen deze vroeg achttien
de-eeuwse definitie van het newtonianisme als methode voor natuuronderzoek er 
volop ruimte bestaat voor diversiteit aan opvattingen. Die ruimte eiste trouwens ook 
's-Gravesande voor zich op: in 1725, in het voorwoord van de tweede editie van zijn 
leerboek, schreef hij op sommige punten nadrukkelijk af te wijken van de ideeën van 
Newton. Toch had hij 'geenszins in twijfel getrokken om het opschrift Inleiding tot de 
Newtoniaanse Wysbegeerte te behouden'. Al wie het methodische spoor van Newton 
insloeg, mocht zich Newtoniaan noemen; blind zweren op de 'meester' was daartoe 
niet vereist33. Over het feit dat ook die 'meester' zich vrij voelde om andere accenten 
te leggen, rept 's-Gravesande dan niet eens. Newtons Optieks, met een grote nadruk op 
experimenten, is een geheel ander boek dan Newtons Prineipia, dat veel wiskundiger 
van aard was. Hoc kon dat ook anders, bij een wetenschap in ontwikkeling? 

Ook het begrip newtonianisme was daarmee van meet af aan, als vanzelfsprekend, 
aan verandering onderhevig. Recente studies van Jacob, Stewart, Golinsky en anderen 
hebben laten zien hoezeer bijvoorbeeld in Engeland het newtonianisme is uitgegroeid 
tot een sociale beweging (door Stewart zelfs heel plastisch als 'transportmiddel' aan
geduid) voor zowel technische vernieuwing als voor maatschappelijke en economische 
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innovatie34• Dit proces verleende de wetenschaps beoefening legitimiteit en verankerde 
in brede kringen de notie dat de natuur aan wetmatigheden onderhevig was. Deze 
natuur werd daarmee manipuleerbaar en werd daardoor in sommige opzichten 
bruikbaar. De hechte inbedding van het newtonianisme in de Engelse samenleving 
als gevolg van dit complexe proces van verregaande popularisatie, institutionele pro
tectie en zowel technische als financiële ondernemingszin zou daarmee voorwaarden 
scheppend zijn geweest voor de succesvolle industrialisatie, welke tegen het eind van de 
achttiende eeuw in het Verenigd Koninkrijk op gang kwam. Op dit meer technisch
maatschappelijke aspect van het newtonianisme zullen we echter hier niet ingaall. De 
aard van de sterrenkunde en de maatschappelijke belangstelling voor dat vakgebied 
zijn daarvoor van een te andere orde dan bij het vakgebied van de techniek, om zich 
voor dergelijke beschouwingen te lenen. 
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Ajbeelding 6 -Afbeelding van het zonnestelsel, uit Martin, Aigemecile oefenschoole van konsten er 
wetenschappen, 1763 
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Probleemstelling 

Het voorgaande brengt ons terug bij de doelstelling van de hier voorliggende studie. 
Waarom gekozen voor de sterrenkunde? Was die dan specifiek newtoniaans? Allicht 
niet. De menselijke belangstelling voor de sterrenkunde is immers traceerbaar tot in 
prehistorische tijden. Niettemin is er ten aanzien van de sterrenkunde in de achttiende 
eeuw onmiskenbaar een aantal belangrijke newtoniaanse aspecten aan te wijzeIl. De 
sterrenkunde was een belangrijk toepassings- maar ook teslgebied voor de newtoni
aanse natuurkunde. 

Een essentieel onderdeel van Newtons Principia uit 1687 was immers het gravitatiebe
ginsel, waarmee volgens Newton en zijn aanhangers de loop van alle hemellichamen 
was te verklaren. De studie van de sterrenkunde, en in het bijzonder de planeet- en 
komeetbewegingen, werd daarom als essentieel onderdeel ervaren van een newtoniaans 
'onderzoeksprogramma'. Twee aspecten van dit programma worden in dit boek nader 
onder de loep genomen. Het eerste betreft het onderzoek naar de loopbaan van 
kometen, het tweede beLreft de pogingen om de astronomische eenheid (i.c. de af
stand tussen de aarde en de zon) te bepalen. Beide thema's kwamen uit onvervalst 
newtoniaanse hoek. In beide gevallen was het Edmund Halley (redacteur en financier 
van Newtons Principia) die met sterrenkundige onderzoeksvoorstellen kwam: opmer-

\

kelijk genoeg gebaseerd op observaties die eerst lang na zijn eigen dood zouden kunnen 
worden verricht. Het eerste idee (in definitieve vorm gepubliceerd in 1705) betrof de 
mogelijke terugkeer, omstreeks 1758, van een komeet en vormde een belangrijke test 
voor Newtons hemelmechanica. Het tweede idee (het meest uitvoerig gepresenteerd in 
\1716) betrof een passage van de planeet Venus langs de zon in de jaren 1761 en 1769. 

\ 



34 H\LEID1NG EN PROBLEEMSTELLIN(; 

De ohservatiegegevens hiervan zouden henut kunnen worden voor een - naar ver
wachting ongekend nauwkeurige - bepaling van de afstand tussen de aarde en de 
zon. Hoewel dit tweede thema op het eerste gezicht wellicht meer copernicaans dan 
newtoniaans zou kunnen worden genoemd, dacht men daar destijds anders over. 
Enerzijds vanwege de signatuur van de initiator (Halley), anderzijds omdat via Newtons 
gravitatiewet een directe relatie kon worden gelegd tussen de astronomische een heid 
en de massa van de zon. Bovendien had Newton zelf een grote passie voor funda
mentele, en dus kennelijk als goddelijk bedoelde, eenheden. Zo kende Newton ook een 
bijzondere betekenis toe aan de maten en gewichten die in de bijbel gehanteerd 
worden bij de beschrijving van de tempel van Salomo. In zijn Chronology of Ancien! 

Kingdoms Amended geeft Newton daarom een beredeneerde reconstructie van deze 
tempel, compleet met plattegronden en maatvoering". In dat licht bezien ging het bij de 
astronomische eenheid vanzelfsprekend ook om de bepaling van een eenheid die in 
newtoniaanse zin als 'fundamenteel' kon worden aangemerkt. 

l~en tweede reden om Juist deze twee sterrenkLmdige thema's nader onder de loep te 
nemen is gelegen in het feit dat de geschiedenis van de sterrenkunde in Nederland, 
juist voor deze periode, volstrekt onderbelicht is gebleven. Nieuw bistorisch onder-
zoek kan in zo'n geval tot nieuwe inzichten aanleiding geven. Deze geringe aandacht 
voor de beoefening van de sterrenkunde in de achttiende-eeuwse :-.iederlanden zal 
mede zijn veroorzaakt doordat de bekendste Nederlandse newtonianen, zoals 
Boerhaave, 's-Gravesande en Van Musschenbroek, aan de astronomie maar weinig 
aandacht hebben besteed. Toch rekenden ze alle drie de sterrenkunde wel degelijk tot 
een integraal onderdeel van zowel de newtoniaanse fysica als de menselijk cultuur. Zo 
stelt Boerhaave in zijn vermaarde newtolliaansc rede van 1715, dat 'de astronomie zoveel 
ontwikkelt dat onbedrieglijk is, en de mensen zoveel goeds verschaft, dat het geluk der 
menselijke samenleving zonder dal niet kan bestaan'36 • Ondanks zo'n krachtige uit
spraak ruimt 's-Gravesande in zijn leerboeken maar weinig, en Van Musschenbrock 
zelfs in het geheel geen plaats in voor de hemelmechanica. Dat was overigens geen 
blijk van een principiële afwijzing van de sterrenkunde als onderzoeksgebied17 . Hun 
persoonlijke aandacht ging eenvoL1dig meer uit naar andere aspecten van de newtoni
aanse natuurkunde, al moet gezegd zijn dat met name Van Musschenbroek in het 
begin van zijn carrière (als hoogleraar te Duisburg en Utrecht) wel degelijk enige 
sterrenkundige interesse aan de üag heeft gelegd. 

ii. De mythe van de kwijnende Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw 
Mede door de eigen accenten gelegd door ',-Gravesande en Van Musschenbroek wordt 
de geschiedschrijving van de Nederland,e astronomie in de achttiende eeuw nog in 
belangrijke mate bepaald door het beeld dat in de negentiende eeuw van deze periode 
is geschetst. Zo schrijft Collot d'Escury in 1835 in zijn bekende overzichtswerk van eh 
Nederlandse wetenschappen: 
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Het moet verwondering baren, dat met de dood van Huygens het de sterrenkunde hier te lande 

aan vlijtige beoefenaren heeft gaan ontbreken; althans ik vinde [van] gcene mannen van naam in 

dit vak, len] van gccne waarnemingen van belang hier gedaan, melding gcmaakl tot op LuJofs, die 

in de helft der XVIII-de eeuw bloeide3'. 

In vergelijkbare bewoordingen drukte de Leldse hoogleraar sterrenkunde Kaiser zich 
dertig jaar later uit39 . Ook recentelijk nog is gesteld dat de oorzaak van het feit dat 
Nederland pas in de tweede helft van de negentiende eeuw is begonnen met het LlÏt
zenden van sterrenkundigen buiten de landsgrenzen, gezocht moet worden in het 
'ontbreken van een continue traditie in de beoefening van de sterrenkunde alhier'. 
Pas dankzij de tomeloze inzet van de bovengenoemde Frederik Kaiser zou het vak in 
Nederland voldoende aanzien hebben gekregen om 'na twee eeuwen van ups en downs' 
weer op 'internationaal niveau zinvolle bijdragen te kunnen leveren'4u . 

Hoewel het in objectieve zin zeker waar is, dat het eerste decennium van de achttien
de eeuw in geheel Europa een vertraging van de groei van wetenschappelijke kennis te 
zien geeft, gaat het veel te ver om in de hierboven aangehaalde bewoordingen over de 
beoefening van de sterrenkunde in Nederland te spreken4'. Ons onderzoek wijst uit 
dat hier in de achttiende en vroeg negentiende eeuw wel degelijk interessant sterren
kundig werk op niveau is gedaan. Maar dan vooral door de in bet begin van dit boek 
genoemde groep van 'liefhebber-dilettanten' en niet - zoals later te doen gebruikelijk 
was - door universitair werkzame onderzoekers. 

Onder meer door het sterke accent dat in de Nederla ndse geschiedschrijving altijd is 
gelegd op de wetenschapsbeoefening in universitair verband, is het idee dat ook buiten 
dit wetenschappelijke instituut wetenschap kon zijn hedreven, ,>\'at op de achtergrond 
geraakt. Toch is het voor de achttiende eeuw nauwelijks zinvol (en eigenlijk zelL, ana
chronistisch) om een onderscheid te maken tussen dilettanten en universitaire 
onderzoekers42• De 'sterrenkundige' als beroepsbeoefenaar bestond immers nog niet 

en op de keper beschouwd was de universiteit destijds alleen een onderwijsinstelling. 
Onderzoek deed men ook daar doorgaans alleen uit persoonlijke nieuwsgierigheid. 
Op dat punt was dus eigenlijk iedereen een 'liefhebber', ook in de sterrenkunde. Wil 
Inen toch enig onderscheid aanbrengen, dan zou er wellicht een verschil kunnen wor
den gemaakt tussen een sterrenkundige interesse gevoed door universitair onderwijs 
en een sterrenkundige belangstelling gestimuleerd door een buiten-universitaire bron 
van kennis. Het is echter de vraag hoe zinvol zo'n onderscheid is. 

Hoe dan ook, vrijwel de enige die tot op heden aandacht heeft opgeëist voor het 
I niet-onverdienstelijke werk van deze Nederlandse groep van buiten-universitaire ster-

\
renkUndige dilettanten, is de astronoom-historicus Van der Bilt. Zijn kleine boekje over 
dit thema is inmiddels al weer bijna zestig jaar oud43 . Wel zijn in die tussentijd nog 
',waardevolle detailsludies gqmbliceerd, onder meer door Crone, Schippers, Terpstra, 

ran Eeghen, Davids en Sliggers44• 

\ 
\ 
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Afheelding 7 - Titelprent doof Frans van Bleyswyk, uit Derham, Godgeleerde natuurkunde, 17392 



PROBLEEMSTELLING 37 

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, is de sterrenkunde als thema Ier bestudering 
interessant vamvege een mogelijk meer eigen ontwikkeling van de Cysico-theologie in 
Nederland, waardoor er wellicht meer aandacht zou zijn geweest voor vrome con
templatie, dan voor grensverleggend natuuronderzoek. Dat de fysico-theologie bij de 
beoefening van de sterrenkunde een rol speelde, is onmiskenbaar. Derhams Astro
theology was in Engeland even populair als zijn Physico-theology, en ook in Nederland 
zijn Derhams beide boeken niet alleen vertaald, maar zelfs verslonden4s . Hoezeer de 
sterrenkunde bij de fysico-theologie aansloot, mag geïllustreerd zijn door een uit
spraak van de Zutphense advocaat Johan Lulofs, de man die in 1743 's-Gravesande als 
hoogleraar te Leiden zou opvolgen. Kort daarvoor, in 1741, gaC hij in het voorwoord van 
een newtoniaans leerboek als zijn mening ten beste, dat 'er geen wetenschap is, die ons 
meer opleid tot de kennisse van een allerhoogsten en alvermogenden God, den schepper 
van hemel en aarde', dan de sterrenkunde46 . In hoeverre dit soort uitspraken meer bete
kende dan een sausje ter rechtvaardiging van sterrenkundig onderzoek, is een van de 
vragen die we nader willen onderzoeken. Want behalve fysico-theologisch gemotiveerd 
kon men uiteraard ook nog gewoon nieuwsgierig zijn. Dat algemeen menselijke aspect 
was voor de - in Nederland veel gelezen - Franse auteur Nollet toch ook van niet te 
onderschatten betekenis. Immers, 'de nieuwsgierigheid alleen zou ongetwyffeld starre
kundigen hebben doen geboren worden', zo schreef hij in een van zijn overbekende 
leer- en leesboeken47 • 

iii. Methodiek van onderzoek 
Bovengenoemde thematische aanpak is vruchtbaar gebleken, niet in de laatste plaats 
omdat door de keuze van de genoemde thema's ook systematisch onderzoek mogelijk 
bleek van een aantal nog bewaard gebleven Nederlandse locale kranten. Uit de sterren
kundige literatuur zijn immers de data bekend van de relevante hemelse fenomenen. 
En hoewel de regionale krant als publicatiemedium eerst i n de achttiende eeuw 
opkomt, en hoewel deze dunne, en meestal twee à drie keer per week uitkomende kran
ten als regel nauwelijks aandacht besteedden aan plaatselijke gebeurtenissen, blijken 
sterrenkundige verschijnselen in het door ons onderzochte tijdvak zo vaak de aandacht 
te hebben getrokken, dat locale waarnemingen dikwijls in de krantenkolommen zijn 
terug te vinden. Dit maakt het mogelijk om zicht te krijgen op de populatie van destijds 
actieve Nederlandse waarnemers. 

Aanvullende bronnen, zoals contemporaine literatuur, restanten van gevoerde 
wetenschappelijke correspondentie en intekenlijsten op natuurwetenschappelijke 
werken48 , maken het mogelijk om tot een beredeneerde typologie te komen van deze 
groep van (merendeels) sterrenkundige dilettanten uit dit tijdvak van de 'Nederlandse 
Verlichting'. We beogen dus vooral het netwerk van sterrenkundige wetenschapsbeoefe
naren in kaart te brengen, uitgaande van de veronderstelling, dat wetenschappelijk 
werk van enkelingen alleen kan gedijen dankzij de inbedding van die arbeid in de 
aandacht en de stimulans van anderen. Gezien het feit dat de betrokkenen doorgaans 
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Afbeelding 8 -- Bericht uit de Oprechte Haarlemsdu Courant van 4 februari ]744 over een observatie 
van de komeet 1744-I. Het betreft hier de eerste keer dat een illustratie in deze krant verscheen 

niet tot de maatschappelijke bovenlaag van de Nederlandse samenlevi ng behoorden, 
waren persoonlijke gegevens vaak lastig te achterhalen. Een uitputtende prosopogra
fische kartering van deze groep van sterrenkundige 'konstgenoten' hebben we daarom 
niet nagestreefd. Doorgaans is de informatie beperkt lot een minimum-biografie49 . 

Een bijkomend voordeel van de thematische tweedeling 'kometen' en 'astronomische 
eenheid' (of'zonne-parallax', zoals men dit thema in de achttiende eeuw noemde) is 
dat, waar kometen altijd onverwacht aan de hemel verschijnen, er een respons kan 
worden geregistreerd, terwijl in het andere geval, waarbij het optreden van de planeet
overgangen juist lang tevoren bekend was, juist de voorbereidingen van de observaties 
in kaart kunnen worden gebracht. Hierdoor komen wezenlijk verschillende aspecten 
van wetenschapsbeoefening in zicht, namelijk preparatie, reactie en evaluatie. Door dit 
alles kan een breed spectrum van verschijnselen met betrekking tot zowel de creatie als 
de consumptie van wetenschap in de achttiende-eeuwse Nederlandse samenleving in 
kaart worden gebracht. 

ivo Temporele afbakening 
Waarom is er gekozen voor het tijdvak 1715-(J73S)-1770? De keuze voor het jaar 1715 

zal duidelijk zijn: dit is het algemeen aanvaard startpunt van het newtonianisme in 
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de Nederlanden. De gekozen sterrenkundige thema's preciseren deze tijdsindeling 

echter op een natuurlijke wijze. Het feitelijke startpunt van deze studie verschuift 

hierdoor naar de jaren dertig van de achttiende eeuw, toen dankzij de spectaculair 
opkomende 'publieke' belangstelling voor de newtoniaanse natuurkunde, de belang

stelling ook voor de hemelmechanica in een stroomversnelling kwam. 
De sterrenkundige interesse wet·d in die tijd bovendien sterk gestimuleerd door een 

aantal markante astronomische verschijnselen. Zo waren er in de jaren 1732-1740 

opmerkelijk veel zon- en maan-eclipsen, welke aanleiding gaven tot even zo vele 

eclipsberekeningen 1o . Verder was er in 1736 een passage van Mercurius voor de zon, 
en een jaar later was aan de hemel de eerste spectaculaire komeet sedert decennia te 

zien. Deze vloed van astronomische gebeurtenissen zorgden voor diverse berichten in 
locale kranten. Daarmee konden de namen van diverse Nederlandse waarnemers 
worden vastgesteldS '. 

Voor de afgrenzing '1770' zijn zowel intern sterrenkundige argumenten als extern 

sociaal-maatschappelijke argumenten te geven. \Vat de eerste betreft: toevalligerwijs 

was de komeet van 1769 de laatste spectaculaire komeet van de achttiende eeuw. De 
kometen daarna waren zo klein, dat er voor het grote publiek daar geen eer meer aan 

vit:! te behalen, Bovendien bleek de baan van de kleine komeet van l770 dermate 
afwijkend van karakter, dat mede door deze verschijning het kometenonderzoek na 

1770 een geheel andere (meer analytische) fase inging. \Vat het probleem van de 

astronomische eenheid betreft, daar lag de afgrenzing zo mogelijk nog simpeler: na 
de Venus-passage van 1769 waren de evaluatiemogelijkheden bij gebrek aan relevante 

observaties voor lange tijd uitgeput. 
Daar komt nog bij dat rond 1770 toevalligerwijs een aanmerkelijk deel van de Neder

landse sterrenkundigen komt te overlijden dan wel om andere redenen de activiteiten 
moet staken. vVeliswaar betreden ook nieuwe 'spelers' het veld, maar deze nieuwelingen 

lijken meer te zijn ingebed in kaders die de omstreeks deze tijd geboden worden doo r de 
inmiddels opgerichte grote Nederlandse wetenschappelijke genootschappen. Bovendien 

wordt in deze periode de publieke belangstelling voor de astronomie duidelijk minder. 
Er treedt een geleidelijke verschuiving op in de richting van de elektriciteit en de 

chemie. Beide fysische vakgebieden ontwikkelden zich snel in het laatste kwartaal van 

de achttiende eeuw. Meer nog dan de mathematisch steeds gecompliceerder wordende 
sterrenkunde lenen deze 'nieuwe' vakgebieden zich voor popularisatie. Dat komt ook 

tot uiting in de krantenberichten, die zich na 1770 nauwelijks meer richten op de ster

renkunde maar wel op deze meer 'spannende' experimentele wetenschappen. 
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Afbcclding9 - Het observatorium van Ole Römcr, astronoom te Kopenhagen. Gravure uit P. Horrebow, 
Basis Astronomiae, 1735 (collectie Louwman, Wassenaar) 
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De 'state of the art' aan het begin van de eeuw 

Wat waren rond 17°0 de meest knellende problemen in de sterrenkunde? De zeventien
de eeuw had de professie ingrijpend gewijzigd. Door de uitvinding van de verrekijker 
(overigens een Nederlandse claim), het slingeruurwerk (ontwikkeld door Huygens in 
1657) en de micrometer kon de astronomie zich ontwikkelen van een grotendeels 
kwalitatief vak tot een kwantitatieve discipline waarin precisiemetingen mogelijk 
waren. Kon Tycho Brahe aan het eind van de zestiende eeuw waarnemingen uitvoeren 
met instrumenten die tot op twee boogminuten nauwkeurig waren, rond 1700 was deze 
precisie sterk gestegen, naar men destijds dacht tot ongeveer acht boogseconden (ter 
vergelijking: de maandiameter is ongeveer 30 boogminuten groot, dat zijn 1800 boog
seconden). Tegen het einde van de eeuw zou de voortschrijdende techniek metingen 
mogelijk maken met een nauwkeurigheid van omstreeks een seconde. Vergeleken met 
Brahe dus een verbetering met ruim een factor honderd. 

De sterk verbeterde observatietechnieken droegen er toe bij dat het zestiende-eeuwse 
wereldbeeld van Copernicus steeds meer in zwang kwam. In 1700 waren aan de hemel 
vier rotatiecentra bekend, te weten de zon, de aarde en de planeten Jupiter en Saturnus. 
Ook hadden de observaties tot gevolg gehad, dat de schaal van het veronderstelde 
hemelgewelf extreem was vergroot. De kosmische dimensies bleken veel groter te zijn 
dan men ooit voor mogelijk had gehouden. Dit bleek onder meer uit het volgende: 
ondanks de sterk verbeterde instrumentatie bleek men niet in staat te zijn om een 
schijnbare beweging van de dichtst bij zijnde sterren aan te tonen. Deze zogenaamde 
'sterrenparallax' was een noodzakelijk gevolg van de veronderstelling van Copernicus 
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dat de aarde rond de zon draait. Net zoals een reiziger op aarde een stilstaande boom 
tegen de horizon ziet bewegen, zo moet een astronomische waarnemer een verschuiving 
kunnen constateren van relatief dichtbij staande sterren ten opzichte van verder weg 
staande sterren. In feite zou men de projectie van de aardbaan tegen het hemelgewelf 
moeten kunnen waarnemen. Uit het feit dat deze verschuiving niet boven de meet
nauwkeurigheid van de toenmalige instrumenten uitkwam, concludeerde de Engelse 
astronoom Bradley in 1728 dat de afstand tot de dichtst bijzijnde ster toch zeker zo 'n 
400.000 zonsafstanden (ofwel astronomische eenheden) moest bedragen. Dit was een 
aanzienlijk grotere afstand dan de in de Oudheid en Middeleeuwen gehanteerde 
schatting van omstreeks 20 astronomische eenheden. De schaal van het veronderstelde 
hemelgewelf moest dus met een factor 20.000 worden opgerekt'. 

Veroorzaakte de verbeterde meetnauwkeurigheid enerzijds een conceptuele uitbrei
ding van het heelal, juist vanwege het feit dat er geen sterrenparallax werd gemeten, 
anderzijds bezorgde die toegenomen nauwkeurigheid, via een andere route, toch een 
onomstotelijk bewijs van de beweging van de aarde rondom de zon. Bij zijn speurtocht 
naar de sterren parallax on tdekte Bradley namelijk een geheel onvoorzien effect: de 
astronomische aberratie. Dit is een systematische verschuiving van de waargenomen 
positie van een ster als gevolg van de eindige snelheid van het licht. De verklaring 
ervan was even briljant als eenvoudig. In de tijd waarin het licht zich door een telescoop 
van objectief naar oculair verplaatst, vervolgt de aarde razendsnel haar weg rond de 
zon, waardoor de richting waarin een ster wordt waargenomen iets verandert. Dit is 
vergelijkbaar met een vaantje boven in de mast van een schip: ook dat wijst niet de 
werkelijke maar slechts de schijnbare windrichting aan. Het valt eenvoudig na te gaan 
dat deze richtingsverandering maximaal 20 boogseconden kan bedragen, een geringe 
waarde, maar niettemin groot genoeg om nog met Bradleys instrumenten aangetoond 
te kunnen worden. 

Waren de bovengenoemde ontdekkingen concrete gevolgen van de verbeterde instru
mentatie, ook in theoretisch opzicht was er sinds het begin van de zeventiende eeuw 
bepaald het nodige veranderd. Met Newtons gravitatietheorie was er een nieuw ver
klarend element in de astronomie gebracht, dat een vruchtbare voedingsbodem 
vormde voor verdergaand wetenschappelijk onderzoek. Nu de planeetbewegingen, 
inclusief de wetten van Kepier, door Newtons theorie correct verklaard en beschreven 
werden, was het de vraag of ook de banen van die andere fascinerende hemellichamen, 
de kometen, voorspeld konden worden. Daarnaast bleven er vraagtekens aangaande 
onregelmatigheden in de maanbeweging en over de juiste vorm van de aarde. 

Van groot belang was ook de vraag naar een betrouwbare plaatsbepaling op aarde, 
een vraag waarmee het belang van de zeevaart nauw was verbonden. Ten slotte werd 
het als hinderlijk ervaren dat de natuurlijke maatlat voor het zonnestelsel, de reeds 
genoemde astronomische eenheid of zonneparallax, slechts bij benadering bekend 
was. Het waren stuk voor stuk vraagstukken waarvoor de positionele astronomie in 
combinatie met wiskundige analyse het materiaal en de oplossingen moest aanleveren. 
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Afbeelding 10 - Een sterrenkundige observatieplaats omstreeks 1700. Mogelijk is deze prent geïnspireerd 
op Hartsoekcrs kortstondige Amsterdamse observatorium. Anonieme gravure uit: Hartsoeker, Proeve der 
Deurzichtlcunde, 1699 (UB Utrecht) 

Bij dit alles waren trouwens nog diverse problemen op te lossen met betrekking tot de 
observaties zelf. Instrumentele eigenaardigheden bijvoorbeeld, zoals de kleurschifting in 
lenzen, of problemen omtrent de vraag hoe men meetinstrumenten kon vrijwaren 
tegen vervorming door bijvoorbeeld vocht- of temperatuursinvloeden, of (als het 
grotequadranten hetrof) tegen verbuiging door de zwaartekrach l. Zorgvuldige en 
regelmatige ijkingen en evaluaties bleken nodig, zowel van instrumenten en sterren
kundige tabellen als van meetprocedures. Hoe tijdrovend dit alles ook was, het bleek 
telkens zeer noodzakelijk. Daarbij kwam het steeds terugkerende probleem van de 
atmosferische straalbreking: hoe moest men de waargenomen positie van een ster 
corrigeren voor de breking van het licht in de dampkring, opdat uiteindelijk de werke
lijk positie kon worden vastgesteld? 

Organisatie van sterrenkundig onderzoek in Europa 
Wie hielden zich in deze periode eigenlijk bezig met instrumenteel sterrenkundig 
onderzoek? Was de Nederlandse rol echt zo bescheiden als door Collot d'Escury en 
Kaiser is verondersteld? Of hebhen zij over het hoofd gezien dat in het Europa van 
rond 1700 de instrumentatie van de wetenschap nog maar nauwelijks op gang was 
gekomen?2 Wanneer we op grond van een paar voor de hand liggende bronnen een 
globaal vergelijkend overzicht opstellen van de operationele observatoria in Europa 
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uit de periode 1710-1750 (zie bijlage 1), dan lijkt het met die ~ederLmdse positie best 
mee te vallen. Hoewel aan dit overzicht niet meer dan een indicatieve waarde mag 
worden toegekend (vergelijkend onderzoek naar de sterrenkunde i 11 het achttiende
eeuwse Europa is nog nauwelijks verricht3), geeft het als eerste verkenning niettemin 
interessante informatie. Het totaal aantal waarnemingsplaatsen op deze lijst is iets 
groter dan tachtig4. Van deze observatoria (overigens een groot woord voor wat in die 
tijd vaak niet meer was dan een plat dak met losse instrumenten) stonden er zeven 
onder een vorstelijk protectoraat; eveneens zeven waren opgezet door (of vanwege) een 
academie; zes als gevolg van universitaire bemoeienis; vijf werden gerund door een 
geestelijke orde, en van het restant mag het merendeel waarschijnlijk wel tot de parti
culiere sterrenwachten worden gerekend. Van de veertien landen in Europa waarvan 
observatoria en/of waarnemingen bekend zijn, staat Nederland, wat betreft het aantal 
waarnemingsplaatsen op de zesde plaats, na qua oppervlak veel grotere landen als 
Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en Italië. 

Ohscrvatoria in Nedrrland 

De Nederlandse Republiek beschikte niet over een vorstelijke sterrenwacht en dit 
bolwerk van protestantisme kon evenmin bogen op een observatorium dat door 
geestelijken werd gerund. Daarentegen kon men wel prat gaan op twee, reeds vroeg in 
de zeventiende eeuw gestichte universitaire sterrenwachten: één in Leiden, opgericht 
in 1632, en een ander in Utrecht, operationeel sedert l642. Een derde observatorium, 
da t in 1630 in Dordrecht op kosten van de stadsregering was ingericht in een torentje 
bij de Latijnse School aldaar, had inmiddels opgehouden te functioneren5• In Leiden 
bestond de sterrenwacht uit een houten observatieplatform met draai- en afsluitbare 
koepel, dat was bevestigd op het dak van het Academiegebouw aan het Rapenburg. In 
Utrecht kon men beschikken over de Smeetoren: het restant van een middeleeuwse 
versterking aan de rand van de stad. Ook deze toren was voorzien van een houten 
observatieplatform6 . 

Nu is een sterrenwacht inrichten iets geheel anders dan een sterrenwacht in bedrijf 
houden. En juist aan dat laatste wilde het - zo lijkt het - nog wel eens schorten. Het 
aantal waarnemingen dat vanuit deze twee sterrenwachten is opgetekend - althans is 
overgeleverd - is bedroevend gering. In overzichten van Europese sterrenkundige 
waarnemingen, die in de achttiende eeuw zijn verzameld op het Franse Observatoire dr 
Paris, hebben we in het tijdvak !700-1740 voor Leiden slechts drie observaties aan
getroffen, en voor Utrecht zelfs geen enkele7. 

Ondanks die geringe activiteit kwamen er in beide locaties toch af en toe buitenlandse 
bezoekers langs. Zo kreeg de jonge Zweed Swedenhorg in 1712 door bemiddeling van de 
Zweedse ambassadeur in Den Haag toestemming om op het Leidse observatorium 
astronomische waarnemingen te verrichten. In hoeverre daarvan iets terecht is geko
men, vermeldt de historie niet, maar wel schijnt het contact met de instrumentmaker 
Jan van lVlusschenbroek te hebben opgeleverd dat Swedenborg zich in Leiden de tech-
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Linksuoven: aJb.ll- Het Academiegebouw te Leiden (CA Leiden); rechtshoveil: afb. 12 - c;czicht op de 
Hortus B()t~l1icus en de acbtcrlijdc van het Academiegebouw te Leiden. Op het dak van dit gebOll\\- was 
van 1632 tot 1860 de universitaire sterrenwacht gevestigd. Anonieme gravure uit 1712 (GA Leiden); 

onder: afb. 13 - Schetstekeningen van het inwendige van de draaibare koepel van het observatorium 
te Leiden, naar Von U[fenbach, MerkwürdiJ;e Reisen durch {.--l Holland, 1711 (GA Leiden) 
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niek van het lenzen slijpen eigen maakteR. Eeniaar eerder had ook Von Uffenbach de 
Leidse sterrenwacht bezocht en er vol verbazing opgetekend hoe de koepels met 
hehulp van een ingenieus raderwerk konden worden verdraaid9 . Fen astronoom had 
hij er echter niet aangetroffen. Dat kon ook niet, want in de periode 1705-1717 was er 
geen hoogleraar in Leiden die de sterrenkunde doceerde. Weliswaar had de in Leiden 
woonachtige wiskundige en musicus Lotharius Zumbach de Koesfelt in 1706 van de 
universitaire curatoren toestemming gekregen om op het universitair observatorium 
waarnemingen te doen, maar tot een formele aanstelling was het niet gekomen. In 
1708 vertrok Zumbach overigens naar Kassel om er de laatste negentien jaar van zijn 
leven te slijten als astronoom in dienst van de Hertog van Hessen-KasselJO • In Leiden 
was het beheer over de instrumenten in deze tijd in handen van de Amsterdamse ins
trumentmaker Coenraad Metz, die in 1706 op aanheveling van de scheidende hoog
leraar De Volder van het curatorium van de universiteit de opdracht kreeg om de 
Leidse astronomische instrumenten na te lopen en schoon te maken". In 1708 werd 
daarop de Leidse instrumentmaker Jan van Musschenbroek aangesteld tot 'oppasser' 
van het Thcatrum Astronomicum, zoals het observatorium toen werd genoemd12• 

Een indruk van de accommodatie waarover het Leidse observatorium beschikte, 
wordt gegeven in het reisverslag van de Zweedse astronoom Bengt Ferrner, al moeten 
we daarbij wel bedenken dat Ferrners reisverslag uit 1759 dateert en dus niet in aUes 
een betrouwbaar beeld kan geven van de situatie een halve eeuw eerder. Grote ver
bouwingen zijn er echter niet geweest, zodat wc (afgezien van de instrumenten) 
mogen aannemen dat Ferrners beschrijving van de locatie ook voor eerdere jaren een 
goed inzicht verschaft'3. In Leiden trof fermer de volgende ruimten aan: allereerst 
was op de derde verdieping van het Academiegebouw een vertrek ingericht voor een 
passage-instrument, met middaglijn en uurwerk. Vlak tegenover deze kamer was een 
andere, die in Ferrners tijd alleen diende om oude, onbruikbaar geworden instrumenten 
en andere voorwerpen te bewaren. Het observatorium zelf, op het dak van het Aca
demiegebouw, bestond uit 'twee planken huisjes, het eene graoter en het andere kleiner, 
die op dat hellende dak stonden en gesteund werden door balken en timmerwerk, die 
nu niet bepaald stevigheid beloofden'. 

De toenmalige hoogleraar, Lulofs, moest dan ook toegeven dat wanneer er bij obser
vaties meerdere personen aanwezig waren, men niet zeker kon zijn van de uitkomst van 
de waarnemingen. De 'huisjes' op het waarnemingsplat waren voorzien van een 
afdak, 'zo laag dat men het met zijn hand kon aanraken'. Rondom hadden ze luiken, 
welke naar behoefte konden worden geopend of gesloten. Het geheel maakt duidelijk 
de indruk meer geschikt te zijn voor demonstratie-doeleinden dan voor geavanceerde 
metingen. Demonstreren, dat was dan ook precies het gebruik dat 's-Gravesande van 
het observatorium maakte'4 . Wanneer Albrecht von Haller het observatorium in 1727 

beschrijft, dan merkt hij er vooral over op: 'Hier besiet Hen s'Gravesande zuweilen 
die Steme im Beysein der Pursche'r,. 
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Afbeelding 14 - Telescoop van Hearne, gekocht in 1734 door 's Gravesande ten behoeve van de sterren
wacht te Leiden (Museum Boerhaave, Leiden) 

Het ziet er niet naar uit dat het observatorium in Utrecht voor iets anders werd 
gebruikt. Het gebrek aan overgeleverde waarnemingen doet vermoeden dat ook hier het 
accent lag op de instructieve waarde van observaties, Voor dat doel was de Smeetoren 
overigens van meet af aan ingericht. Bij de stichting in 1641 wordt slechts gerept over de 
mogelijkheid tot het uitvoeren van 'astronomische demol1stratiën ende speculatiën van 
den professor ende studiosi matheseos',6, Ook later (in 1680) is er alleen sprake van 
'astronomische demonslratiën'17, 

Even, in 1723, leek dat anders te worden, Na het aantreden in dat jaar van Petrus van 
Musschenbroek als hoogleraar werd het besluit genomen om de Smeetoren, de 'Turris 
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astronomiea', opnieuw in te richten en 'bequaem' te maken tot een 'observatorium 
astronomicum'ld. Van Musschenbroek kreeg gelden voor een nieuw groot quadrant 
(dat hij bij de eerder genoemde Amsterdamse instrumentmaker Metz liet maken) en 
voor enige telescopen, die hij bij de vermaarde natuurfilosoof en lenzenslijper 
Hartsoelcer mocht uitzoekenl9 . Toch was het ook hier 'schijn bedriegt', want geregelde 
observaties deed Van Musschenbroek er alleen op het gebied van de meteorologie. 
Van zijn lland kennen we alleen sterrenkundige waarnemingen met betrekking lot de 
Mercurius-overgang van 1736 en de komeet van 1737. Wanneer Van Musschenbroek 
zich in september 1737 opmaakt voor de observatie van een maan-eclips, heeft hij 
meer oog voor de aardse dauw die op de 'blikke verrekykers' was afgezet, dan voor dit 
hemelse verschijnsepo. Wel zet hij op de Smeetoren soms studenten aan het werk, 
zoals Alvaro Telles Dacosta uit Amsterdam, die er in november en december 1731 met 
een telescoop van 25 voet onderzoek doet naar zonnevlekken2l . 

Een Utrechtse 'oppasser' voor de 'stads astronomische instrumenten' kwam eerst na 
het vertrek van Van Musschcnbroek. In 1743 werd een zekere Jacobus Lommers in die 
functie aangesteld. Lommers was afkomstig uit het Duitse Gulick en was als soldaat 
naar de Nederlanden gekomen, waar hij door zijn huwelijk in 1717 te Utrecht was blijven 
hangen en er zich aanvankelijk tot kompasmaker en later - vermoedelijk onder 
invloed van Van Musschenbroek - tot fysisch instrumentmaker had ontwikkeld. Zijn 
eerste gedateerde werkstuk (een 'zeilsteen') dateert uit 1739, maar het is bekend dat 
hij al eerder heeft geparticipeerd in Van Musschenbroeks onderzoek naar magneten'·2. 

In de periode volgend op het vertrek Van Musschenbroek lijkt de Smeetoren weinig 
meer te worden gebruikt. Van Musschenbrocks opvolger, Jacobus Odé, was in Utrecht 
al jaren hoogleraar in de bespiegelende wijsbegeerte, en kreeg nu het onderwijs in de 
astronomie er gewoon bij. Dat Odé zich over sterrenkundige observaLies, zelfs in 
demonstratieve zin, hoegenaamd niet druk heeft gemaakt, mag wel blijken uit het feit 
dat de fysische en astronomische instrumenten, dje na Van Musschenbroeks vertrek in 
bewaring waren gegeven bij de 'Kameraar' van de universiteit, daar in 1751, bij Odé's 
dood, nog steeds onaangeroerd lagen. De omstandigheid dat Odé's weduwe uit privé
bezit twee telescopen en een astrolabium in de aanhieding had, vergunt ons nog enige 
twijfel omtrent het onaangeroerde karakter van alle instrumenten"3. Niettemin, wan
neer Ferrner in 1759 Utrecht aandoet en de sterrenwacht vanuit zijn eigen waar
nemers-perspectief bekijkt, dan is zijn oordeel welhaast vernietigend: 

Het observatorium is armzalig. Het was alleen een vierkante toren die op de stadwal stond en 

vroeger gebruikt is voor de verdediging van de stad. De langste zijde en'an was ongevecr 14 cl [= ca. 

8,} meter], maar de muur was zo dik dat binnenin weinig ruimte meer overbleef dan voor de opgang. 

Het was zo hoog als een gewoon huis van drie lagc verdiepingen. Het dak was van houtcn planken cn 

strekte zich naar alle kanten uit. Op dit plat, onder de blote hemel, moesten de waarnemingen 

geschieden. Er was een lachtkantig] planken huisje, zo laag dat men daarin niet rechtop kon gaan, en 
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Afheelding 15 - De Smeetorell te Utrechl, Hier was tussen 1642 en 1853 het universitair observatorium 

gevestigd (afgebroken 1854), Gravure door H, Spilman, circa 1740 

zo smal, dat elke zijde ervan niet meer dan 5 cl = ca. j meter: was. Hier was de middaglijn zo ruw 

uitgezet dat een grove koperen draal! van ollgeveer 1/4 of 1/5 duim doorsnede, ill verschillellde !JOdl

ten vastgespijkerd op een ongelijke bodem, de enige inrichting \\,\5 om de tljd te 

Op het feit dat het Utrechtse observatorium ook na de verbouwing van 1724 vooral 

ten dienste van het onderwijs stond, wijslook de vaststelling door Lichtenberg, in 
1770, dat in dit observatorium een 'Auditorium' aanwezig was, waar de toenmalige 

hoogleraar Hennen, 'zuweilen die Astronomie liest', Het onderste stuk van de Smee

toren was toen bewoond, vermoedelijk door de oppasser, aangezien de hoogleraar hier 
'seine Bequemlichkeit haben kann'25. Een muurquadrant was toen niet meer aanwezig 

(ook Fermer had dat instrument niet aangetroffen), hetgeen erop wijst dat het in 1723 

bestelde quadrant van Metz niet of nauwelijks operationeel is geweest. 

Het kon nog beroerder. Bij de resterende hogescholen in Groningen, Franeker en 
Ilarderwijk \vas cr in het geheel geen accommodatie om sterrenkundige waarnemingen 

te verrichten, ondanks het feit dat aan deze universiteiten van oudsher wel dege:lijk 

onderwijs in de sterrenkunde werd gegeven. In Groningen werd de wens tot het i n
richten van een sterrenkundig observatorium pas in 1799 geuit. Voor rraneker en 

Harderwijk is een dergelijk verlangen in het geheel niet opgetekcnd26 . 
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Afbeelding 16 - Kijker voor corresponderende hoogten 
van Sisson, gekocht in 17.34 door Van Musschenbroek 
voor de sterrenwacht te Utrecht (Universiteitsmuseum 
Utrechtî 

Behalve de twee bovenbeschreven universitaire observatoria was er rond 1700 waar
schijnlijk nog een derde, eveneens institutioneel opgezet, observatorium voor korte 
tijd in de Republiek in bedrijf. De stad Amsterdam zou kort voor de eeuwwisseling 
op een van de bolwerken een sterrenkundige waarnemingsplaats hebben ingericht 
ten behoeve van de reeds eerder ter sprake gekomen ~Jicolaas Hartsoeker (1656-1727). 

De berichten hierover zijn echter zo vaag, dat alleen nader historisch onderzoek zal 
kunnen uitwijzen wat het waarheidsgehalte en de betekenis van dit observatorium 
kan zijn geweest27 . Belangrijk kan het nauwelijks geweest zijn, want al in 1704 is 
lIartsoeker uit Amsterdam vertrokken om in Düsseldorf 'eerste mathematicus' van de 
Hertog van Hessen-Kassei te worden. Pas na 1716 zou hij weer naar de Nederlanden 
terugkeren. Hij overleed eind 1727 te Utrecht28 . 

Bij deze twee of drie observatoria moeten we het houden, want zuiver particuliere 
sterrenwachten uit dit tijdvak zijn ons niet bekend. Daarbij moet wel worden aan
getekend dat er met name in havensteden zoals Amsterdam, Rotterdam, Enkhuizen 
en Middelburg een groot aantal gebouwen met dakplateaus of uitkijktorens was te 
vinden. Het merendeel van deze observatieposten zal geschikt zijn geweest voor het 
verrichten van incidentele sterrenkundige waarnemingen, en dat zal dus ook best zijn 
gebeurd29 . De Franse astronoom Jacques Cassini verrichtte bijvoorbeeld in 1697 tijdens 
zijn reis door de Nederlanden tal van waarnemingen in steden als Antwerpen, Rotter-
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dam, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Van deze observaties 
werden er verscheidene vanaf dit soort dakplateaus gedaan30 • Waarschijnlijk deed 
oud-schipper Dirk Slikker uit Akersloot hetzelfde. In 1703 publiceerde Slikker een 
bundel met aantekeningen over 'verscheyde waerneeminge, nu onlangs gedaen aan de 
zon, maen en sterren', verricht met een zelf gebouwd houten quadrant met een straal 
van 44 voeten, 'overtreffende alle voorgaende waerneminge in volmaektheyd'. Slikker, 
die zichzelf een 'groot liefhebber der wis-konst' noemde, publiceerde zijn boek voor 
alle 'liefhebbers der hemel-loopkunde'31 • Er zullen er daarom wel meer geweest zijn, 
maar bij gebrek aan bronnen doen we er voor deze periode verder hel zwijgen toe. 

Het opleidingsprofiel van de Nederlandse astronomen tiil /zei tijdvak 1715-1770 

Uit de eerste vijftien jaar van de door ons onderzochle periode is nauwelijks een 
observatie bekend. In de periode daarna zijn er echter zo'n negentig sterrenkundige 
waarnemers opgespoord. Welk soort opleiding heeflnu de meeste sterrenkundigen 
opgeleverd? Van de 91 waarnemers die in het tijdvak 1715-1770 zijn gevonden (zie bij
lage 6) hebben er zeven-en-twintig (30%) een universitaire opleiding; opgeleid tot 
landmeter zijn er twaalf (13%), waarvan twee die zowel een landmeetkundige als een 
universitaire vorming hebben gekregen. Opgeleid op een andere wijze, maar wel 
onmiskenbaar wiskundig geschoold, zijn er negen-en-twintig (31%). Daarvan hebben 
er dertien (14%) een zeevaartkundige opleiding (één dubbeltelling met landmeters); 
een (1%) behoort tot een geestelijke orde en vijftien (16%) zijn opgeleid door een 
particuliere rekenmeester. Van zes-en-twintig waarnemers (25%) is niet bekend hoe 
ze aan hun kennis zijn gekomen. 

De groep is bcLrekkelijk klein, dat is zeker. Maar in die hescheiden omvang wijkt de 
Nederlandse astronomische gemeenschap niet af van wat we elders zien. Althans, de 
twee beschikbare studies die handelen over een min of meer vergelij kbare populatie van 
sterrenkundigen (te weten die van Homet over Franse astronomen in de Provence uit 
de periode 1680-17W en die van Murdin over Engelse slerrenkundigen uit het tijdvak 
1675-1742) behandelen eveneens vrij kleine groepen. Homet komt tot vier-en-twintig 
sterrenkundigen en Murdin telt er een-en-veertig32• In zijn recente studie over de 
Duitse astronomie in de achttiende eeuw verstrekt Baasner merkwaardigerwijze geen 
gegevens over aantallen of achtergronden van de door hem bestudeerde sterrenkun
digen. Maar een door ons uitgevoerde globale telling van de door Baasner genoemde 
astronomen gaat voor het tijdvak 1700-1770 de zestig niet te boven33• 

Gegevens over de opleiding van al deze sterrenkundigen zijn echter niet systematisch 
verzameld. Wel valt op dat zowel in Frankrijk als in Engeland veel sterrenkundigen een 
kerkelijke achtergrond hadden. Van de door Homet bestudeerde populatie was bijna 
twee-derde aan een geestelijke orde verbonden. Onder hen waren de Jezuïeten het tal
rijkst. Murdin constateert dat bijna een kwart van de Engelse sterrenkundigen een vader 
had die voorganger was geweest in de Anglicaanse Kerk. Een groot aantal vervulde zelf 
ook een kerkelijke betrekking34 . 
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Het beroep van 'sterrenkundige' 
Een opvallend verschil tussen het buitenland en de Nederlandse situatie is bovendien, 
dat met name in Engeland, en in mindere mate ook in Frankrijk en in Pruisen, in 
deze tijd al sprake was van sterrenkundigen die voor hun diensten van overheidswege 
werden betaald. Zo kende Engeland vanaf 1675 de post van Astronomer Roral, een 
positie het eerst bekleed door Tohn Flamsteed, en later door Edmund Halleyen James 
Bradley. In het koninklijk observatorium te Greenwich genoot overigens niet alleen 
Flamsteed een inkomen. Op het hoogtepunt van zijn loopbaan (omstreeks 1700) kon 
Flamsteed over maar liefst elf betaalde hu lpkrachten beschikken, die allemaal konden 
worden ingezet voor sterrenkundige observaties35 • Een vergelijkbare (betaalde) posi
tie werd in Parijs ingenomen door de dynastie van de Cassini's. In vier opeenvolgen
de generaties (van 1671 tot ]793) zouden zij het ambt vervullen van directeur van het 
prestigieuze Observaloire Royal de ParÎs. Er waren in Frankrijk trouwens ook mindere 
goden. De Provence kende een provinciale variant van de Cassini's: in Marseille kreeg 
'Père' Louis Feuillée ook betaald voor de positie van koninklijk astronoom en mathe
maticus. Vergelijkbare gevallen deden zicll voor in Duitsland. Zoals boven al bleek, wist 
de vorst van Hessen-KasseI in de vroege achttiende eeuw twee Nederlandse sterren
kundigen aan zich te binden. In 1704 was het Nicolaas Hartsoeker en in 1708 was het 
Lotharius Zumbach de Koesfelt, die zich door een betaalde baan tot dienst aan de 
hertog lieten verlokken. Betaling, als ook vorstelijke protectie, kregen ook verschillende 
leden van de familie Kirch-Winckelmann, die (met enige onderbrekingen) in Berlijn als 
astronoom en almanak-maker in dienst waren van de in 1700 gestichte KÖlligliche 
Preussische Akademie der Wissenschaften36 • 

Voorbeelden als deze laten zien dat het beroep van 'sterrenkundige' pas in de acht
tiende eeuw gaat ontstaan. Het merendeel van de sterrenkundig geïnteresseerden 
moest zijn geld op een andere wijze verdienen dan met de sterrenkunde, zeker in de 
Republiek der ~ederlanden. Het is om die reden dan ook weinig zinvol (en zelfs ana
chronistisch) om een onderscheid te maken tussen 'professionele' of 'niet-professionele' 
astronomen. In de observationele astronomie is een onderscheid tussen 'universitair' 
en 'niet-universitair' evenmin zinvol, omdat - zoals we zagen - de beide Nederlandse 
universitaire sterrenwachten eigenlijk alleen voor onderwijs-doelen en hoegenaamd 
niet voor onderzoeks-doelen werden benuP7. 

Nederlandse opleidingen met sterrenkunde in het curriculum 
Sterrenkunde vereist wiskundige kennis, eigenlijk zelfs meer dan gemiddeld, en zonder 
natuurkunde kan het eigenlijk ook niet. Dat was althans de mening van de leidse hoog
leraar 's-Gravesande die in 1717 zijn inaugurele oratie speciaal aan het thema van 'de 
toepassing van de wiskunde in alle wetenschappen' wijdde. In deze rede had hij het met 
name over de toepassing van de wiskunde in de natuurkunde en benadrukte hij tevens 
de noodzaak om de perfectionering van de sterrenkunde juist aan die natuurkunde te 
ontlenen. Zo stelde hij onomwonden dat: 'een krachtige ontwikkeling van de astrono-
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mie staat of valt met het bevorderen van de beoefening der zogenaamde mathematische 
fysica'3 8• 

Een gecombineerde wis- en natuurkundige vorming? Toegespitst op de sterrenkun
de? Waar was die destijds eigenlijk te verkrijgen? Aangezien van de achttiende eeuw 
wel gezegd wordt dat men bij de beoefening van de natuurwetenschap de wiskunde 
schuwde, is het zaak het contemporaine onderwijsaanbod in de wis-, natuur- en 
sterrenkundige vakken in kaart te brengen. 

Het besl toegerust tot de combinatie wis-, natuur- en sterrenkunde waren de vijf 
Nederlandse universiteiten. Die boden inderdaad in meerdere of mindere mate een 
gecombineerde wis- en naluurkundige opleiding, zij het aanvankelijk als een onder
deel van de filosofische faculteit 39 • Daarbij werd de sterrenkunde van huis uit gezien 
als een integraal onderdeel van de wiskunde. De zeventiende eeuw kent dan ook heel 
wat hoogleraren in de wiskunde enlof filosofie, die zich eveneens als sterrenkundige 
hebben geafficheerd. Leiden had bijvoorbeeld zijn Rudolph Snellius, die vanaf 1587 

elke week de cosmographia ct astronomica doceerde. Franeker kon in de zeventiende 
eeuw bogen op professoren als Adriaan Metius en Johannes Phocylides Holwarda, 
auteurs van respectievelijk Institutiones astronomicae et geographicae (1608) en de 
Priesche sterrekonst (1652). Groningen had Nicolaas Mulerius, die over kometen 
schreef en vermaardheid verwierf door zijn aantekeningen bij een heruitgave (in 
1617) van Copernicus' De revolutionibus. Utrecht kende Johannes Graevius als auteur 
van een spraakmakend boek over kometen en Johannes Luyts, die met zijn AstroIlo

mica institutio uit 1692 een specifiek op de sterrenkunde gericht leerboek schreef. lIet 
Amsterdamse Atheneum ten slotte kon met trots wijzen op een Martinus Hortensius, 
leerling van de hefaamde astronoom Philippus Lansbergen 4o • 

Sterrenkunde als afzonderl ij ke leeropdracht bestond echter n iet. Het was juist 
's-Gravesande die daar verandering in bracht. Hij was de eerste hoogleraar in Nederland 
die bij zijn aanstelling het vak 'sterrenkunde' afzonderlijk benoemd kreeg. Daarmee 
werd als het ware zijn eigen stelling benadrukt dat sterrenkunde voortaan op een 
andere manier, namenlijk fysisch, gefundeerd zou zijn. Van nu af aan zou het om 
meer gaan dan het wiskundig analyseren van hemelbewegingen. Bij het speculeren 
over de oorzaken van die bewegingen zouden de aardse en hemelse fysica voortaan 
innig met elkaar zijn verbonden41 • 

Die afzonderlijke Leidse leeropdracht 'sterrenkunde' is op de meeste hogescholen 
nagevolgd, zij het met grote achterstand (vgl. bijlage 2). In 1732 volgde Utrecht als eerste, 
door de benoeming van de zittende hoogleraar wijsbegeerte en wiskunde, Petrus van 
Musschenbroek, tot formeel hoogleraar in de sterrenkunde. Aan Van Musschen
broeks onderwiis lijkt echter niets essentieels te zijn veranderd, hetgeen erop wijst dat 
deze benoeming meer gezien moet worden als een blijk van erkentelijkheid voor het 
afslaan van een professoraat in Kopenhagen dan als een stap met inhoudelijke conse
quenties. Misschien ook was het een pleister op de wond die was geslagen door het 
overlijden van Van Nlusschenbroeks vrouw, in mei van dat jaar. Hoe dan ook, het 
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Afbeelding 17 - WiJlem Jacob 's-Gravcsande (1688-1742), eerste hoogleraar in de sterrenkunde in de 
Nederlanden. Schilderij door H. van Limborch, Leiden. 

enige inhoudelijke gevolg lijkt een verhoging van Van Musschenbroeks wedde met 
f 200 per jaar te zijn geweest. Wel is na Van Musschenbroeks vertrek de afzonderlijke 
leeropdracht (met een onderbreking van drie jaar) gehandhaafd4}. 

Harderwijk volgde als derde universiteit: in 1743 werd hier een van 's-Gravesande's 
oud-studenten, te weten Johan Hendrik van Lom, tot hoogleraar in de sterrenkunde 
benoemd. Voordien onderwees Van Lom al wiskunde en wijsbegeerte. En net als in 
Leiden en Utrecht bleef ook hier de afzonderlijke leeropdracht sterrenkunde in het 
vervolg gehandhaafd43 • 

De Groningse universiteit volgde in 1767. Frederik Adam Widder, die al vijftien jaar 
als lector filosofie aan de universiteit was verbonden, werd dat jaar bevorderd tot 
hoogleraar, en bij deze gelegenheid kreeg ook hij de leeropdracht sterrenku nde te ver
vullen. Studenten in dat vak schijnt hij echter niet of nauwelijks te hebben gehad44 • 

In Franeker, ten slotte, is het pas in 1785 tot een afzonderlijk vernoemd professoraat 
in de sterrenkunde gekomen. In tegenstelling tot elders, zijn hier de wegen van de 
sterrenkunde en de fysica lang gescheiden gebleven. Ze kwamen pas bij elkaar in de 
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Afbeelding 18 - Willem Loré (1679-1744), decennia lang lector - en slechts één jaar buitengewoon hoog
leraar - wiskunde te Franeker. Postuum schilderij door Bernardus Accama (Museum 't Coopmanshûs, 
Franekcr. Foto Iconografisch Buww, Den Haag) 

persoon van Sebald Juslinus Brugmans (zoon en studenl van de vroegere franeker 
hoogleraar natuurkunde Antonius Brugmans). Met zijn 22 jaren moest Brugmans jr. 
zowel natuurkunde, astronomie, logica als metafysica doceren. Na nog geen jaar hield 
hij het voor gezien en vertrok hij voor een betere post naar Leiden. Naar de sterren
kunde heeft hij - voor zo\'er we weten - nooit meer omgekeken 45 . Wellicht heeft in 
Franeker de bijzondere positie van lector Willem Loré, eerder die eeuw, een ontwik
keling zoals aan de andere universiteiten in de weg gestaan. /\an de Friese hogeschool 
heeft de niet-academisch geschoolde Loré decennia lang het (Nederlandstalige!) wis
kundeonderwijs gedragen. Daarbij zal hij ook basaal onderricht in de sterrenkunde 
hebben gegeven. De leeropdracht wiskunde berustte weliswaar formeel bij een hoog
leraar geneeskunde, maar die keek in feiLe niet om naar het wiskunde-onderricht46. 
Hierdoor heeft Loré enerzijds de kans gehad om de Franeker academie een centrale 
positie te laten innemen bij de vorming van landmeters en waLerstaatkundigen in 
Noord-Nederland, maar anderzijds heeft juist dit praktische accent een integratie van 
de sterrenkunde met het aan de hoogleraren filosofie opgedragen onderwijs in de 
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fysica in de weg gestaan47 • Lorés opvolger Nicolaas Ypey (gevormd als hij was door 

zijn praktisch ingestelde voorganger) is op de ingeslagen weg doorgegaan. Na zijn 
benoeming in 1744 - eerst als buitengewoon en drie jaar later als gewoon hoogleraar 
in de wiskunde - viel ook hem in 1754 een uitbreiding van de leeropdracht ten deel, 
maar nu in de vestingbouwkunde en niet in de sterrenkunde. Dat de werkelijkheid 
soms gecompliceerder is dan op papier kan worden uitgedrukt, mag blijken uit het 
feit dat we juist deze Ypey nog regelmatig als actief beoefenaar van de sterrenkunde 
zullen tegenkomen4s • 

1 Ioewcl de combinatie van een wiskundige, natuurkundige en sterrenkundige vorming 
in zijn volle breedte alleen aan de universiteiten was te vinden, kon het onderwijs aan 
de zogenaamde' Illustere scholen' het universitaire aanbod soms enigszins benaderen. 
Een voordeel van deze scholen was dat het onderwijs aan deze instellingen vaak 
geheel of gedeeltelijk in de landstaal werd gegeven, en niet, zoals bij de universiteiten, 

in het Latijn. 
Zo gaf bijvoorbeeld Matthijs Soeten te Amsterdam vanaf 1709 regelmatig 'openbare 

Nederduytsche lessen aangaende de wis- en sterrekonst'. De filosofisch-fysische com
ponent ontbrak daarin echter. ln hoeverre deze nog is ingevuld door de hoogleraar 
filosofie Tiberius Hemsterhuis, die na 1704 formeel ook de leeropdracht wiskunde 
had te vervullen, staat te bezien. 'Nederduytse' lessen zal hij niet hebben gegeven. 
Daarvoor was Hemsterhuis te veel classicus (na zijn vertrek, in 1717, naar Franeker 
doceerde hij daar nog uitsluitend Grieks). Tht lector Soeten vanaf 1729 tot aan zijn 
dood, in 1733, de enige docent was van dit Amsterdamse Atheneum, illustreert overigens 
het moeizame bestaan van dit soort opleidingen. Tot grotere bloei in Amsterdam 
kwam hel onderwijs onder Martinus Martens, die in 1743 benoemd werd tot lector in 
de wis-, sterre- en zeevaartkunde. Van hem en zijn sterrenkundige activiteiten zullen 
we nog nader vernemen49• 

Hoezeer toevallige omstandigheden het onderwijsaanbod van de Illustere scholen 
konden bepalen, illustreert het voorbeeld van de Doorluchtige School te Deventer. Het 
feit dat hier überhaupt wiskunde werd onderwezen mag geheel worden toegeschreven 
aan het niet-aflatende streven van een locale rekenmeester, die zichzelf behalve als 
houder van een Franse school ook graag de status van 'Lector' en later 'Professor' aan 
het Atheneum zag toegemeten. Deze markante Simon Tyssot de Patot (hij geniet enige 
bekendheid als auteur van imaginaire reisverhalen) diende het Deventer Atheneum van 
lllR8 tot 1727. In het laatstgenoemde jaar moest hij op beschuldiging van godslastering 
de stad ontvluchten, om de rest van zijn leven in de vrijstad IJsselstein te slijten. Iloewel 
Tyssot naar eigen zeggen in zijn Deventer colleges ook ruim aandacht aan de astrono
mie besteedde, lijkt hij daarin geen school gemaakt te hebben. Uit de regio Deventer is 
ons althans geen enkele sterrenkundige observatie uit de achttiende eeuw bekendS". 

Hetzelfde geldt trouwens voor 's-Hertogenhosch, waar in 1730, na een 'belangeloos 
aanbod' van de 'Waalse predikant Elias de )oncourt, aan de Illustere School een on-
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bezoldigde leerstoel in de wiskunde in het leven was geroepen. De Joncourt was in 
Leiden opgeleid (onder meer door 's-Gravesande) en werkte vanah729 mee aan het 
in dat jaar door 's-Gravesande en Prosper Marchand heropgerich Le Journa/ Litéraire. 
In 1737 werd hij tevens benoemd tot (nu bezoldigd!) hoogleraar in de wijsbegeerte. 
Elf jaar later, in 1748, zou hij Den Bosch verlaten mel een niet geheel duidelijke 
bestemming. Hij schijnt enige tijd in Parijs te hebben gewoond. In de jaren 1743-1746 
ver laaIde hij 's-Gravesandes leerboek in de Newtoniaanse natuurkunde in het Frans, 
en in 1755 volgde een Franse vertaling van Pembertons A view of Sir Isaac Newtons 
Philosophy (uit 1728). Later wordt De Joncourt genoemd als leermeester van de erf
prins (de latere Willem V) in Den Haag\'. 

Een bijzonder geval is de havenstad Rotterdam. Ook hier is slechts één enkele ster
renkundige observatie gevonden (van de komeet van 1742) en dal terwijl hier wel 
degelijk aan wis- en slerrenkundige vorming in de Nederlandse taal werd gedaan. 
Weliswaar gebeurde dit niet aan een IlIuslere School (want van een met enige continuï
teit voortbestaande Illustere School kan in Rotterdam nauwelijks worden gesproken), 
maar we] werden hier van stadswege functionarissen aangesteld ten behoeve van het 
onderwijs in de zeevaartkunde of de anatomie5'. Zo was hier van 1718 tot 1744 Jacob 
Lufneu werkzaam als 'Lector in de mathesis' en hoewel van zijn onderwijs hoegenaamd 
niets bekend is, doet de veilingcatalogus van zijn boeken- en instrumentencollectie 
vermoeden dat hij behalve aan de wiskunde en navigatie ook ruim aandacht besteedde 
aan fysica en astronomie53 . Als voormalig sludent van TIoerhaave en 's-Gravesande zou 
men mogen verwachten dat ook hij mct het 'Leids newtonÎaans virus' besmet was 
geraakt. Hoe dan ook, noch van Lufneu, noch van zijn opvolgers zijn er sterrenkundige 
activiteiten bekend54. 

Behalve te Amsterdam, waar de leeropdracht 'stcrrekunde' vanaf 1743 afzonderlijk 
werd benoemd, zijn er slechts twee Illustere Scholen die een vergelijkbare ontwikkeling 
hebben doorgemaakt, zij het pas laat in de achttiende eeuw. Zo werd in Maastricht in 
1764 een speciale leerstoel 'aardryks- en sterrekunde' gecreëerd, volgens sommigen ten 
behoeve van de officieren van het Limhurgs garnizoen, maar - naar kwade tongen 
beweerden - eigen I ijk ter meerdere glorie van een Maastrichtse predikant met gevoel 
voor status\). 

Ten slotte kreeg ook Middelburg in 1782 een lectoraat in de 'mathesis, physica en 
astronomie' maar ook in dit geval lijkt de persoonlijke ambitie van een toevallig aan
wezige kandidaat een grotere rol te hebben gespeeld dan een werkelijke behoefte aan 
onderrichtS6 . 

Een opleiding die voor de praktische wiskunde van grote betekenis is geweest, was de 
zogenoemde 'Duytse Mathematiek' te Leiden. Dit was cen onder de vlag van de Leidse 
universiteiL gedreven ingenieursschool, bestemd voor de vorming van landmeters en 
vestingbouwers. De school was al in 1600 onder de protectie van Prins Maurits tot 
stand gekomen en kenmerkte zich door exclusief Nederlandstalig onderwijs. Na een 
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periode van hloei was deze opleiding in de praktische wiskunde in 1667 gesloten, maar 
in 1697 waren er initiatieven ontplooid om de school te doen herleven. Een nieuwe lec
tor werd in 1701 benoemd en drie jaar later werd een eigen gebouw betrokken. Volgens 
Van Winter behoorden noch sterrenkunde, noch navigatie tot het studieprogramma 
van deze 'Duytsche mathematique', maar in 1763 lijkt daar toch verandering in te zijn 
gekomen. In dat jaar wordt de nieuwe lector Johannes Arent Fas althans benoemd 
voor het Nederlandstalig onderwijs in de 'hoogere wiskundige wetenschappen met 
derselver gebruik in de natuur- en sterrekunde'\7. Maar ook dan zijn we al ruim in de 
tweede helft van de achttiende eeuw aangeland. 

Minder grijpbaar (maar voor het onderwijsaanbod in de lagere segmenten van de 
samenleving zeker zo belangrijk) moet het wiskunde-onderwijs zijn geweest dat werd 
gegeven door diverse particuliere rekenmeesters,R. Alleen al in i\msterdam zijn er in 
de eerste vier decennia van de achttiende eeuw zo'n kleine twintig personen aan te 
wijzen die zich als 'leermeester in de wis-konst' of als 'mathematicus' afficheerden)0. 

Weliswaar zal dit onderwijs in de eerste plaats bedoeld zijn geweest voor het aanbrengen 
van een elementair niveau van rekenkunde, ten behoeve van vakken als zeevaart- of 
boekhoudkunde, maar dat de ambities en kwaliteiten bij deze groep van mathematici 
soms verder gingen dan een basaal niveau staat bui len kijf. Als voorbeeld mag Andreas 
van Luchtenburg dienen. Deze leermeester in de 'Hemel- Aard- en Zeemeet-Komt' was 
eerst in 1684 te Rotterdam werkzaam. Daarna richtte hij in 168') te Willemstad een 
'Konst-school' op om er de 'geometrie, astronomie, navigatie en fortificatie' te onder
wijzen. Alsof dat nog niet genoeg was, kon men zich er ook nog bekwamen in het 
'Italiaens boekhouden; de cyffer-, schryf- en graveer-konst, in wapens, beelden, letters, 
liniën, lanu-, zee- en hemcl-caertcn, op koper, silver en goud'. Desgewenst kon ook een 
spoedcursus worden gevolgd, waarmee men in acht weken tijd voor het landmeters
examen bij het Hof van Holland kon worden klaargestoomd. Twee jaar later verlegde 
Van Luchtenburg zijn activiteiten naar Amsterdam, waar hij eenzelfde praktijk uitoefen
de in een Collegium Mathematicum. Het was hier dat hij in 1693 claimde 'de volmaekten 
loop des Hemels' te hebben uitgevonden. De oude astronomie en chronologie, zo 
beweerde Van Luchtenburg, was ongefundeerd en kon slechts 'abuzyve en confuyse 
Rekeningen' voortbrengen. Hij echter kende het geheim van de 'konst', en had daarmee 
de sleutel tot een perfecte navigatie in handen. Zijn bewering leidde tot felle disputen 
met collega mathematici, waaronder een zekere Lieuwe Willems Graaf uit Harlingen. 
In het Amsterdamse doolhof aan de Rozengracht werd zelfs een mathematisch duel 
georganiseerd, waarbij aan de twee felste kemphanen, Graaf en Van l.uchtenburg, de 
vraag werd voorgelegd om voor een aantal vooraf vastgestelde tijdstippen te bepalen 
wat de positie van de maan zou zijn en die berekeningen met observaties te controleren. 
Geen van de deelnemers bleek daarin correct uit te komen, zo stelden de twee scheids

rechters (de mathematici Matthijs Soeten en Jan Siffry) vast: Van Luchtenburch zat er 
hoogstens iets minder naast dan Lieuwe Willems Graaf60. 
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Afbeelding 19 - Jacob de Buquoy (1693-1760), particulier leermeester in de wis- en zeevaartkunde te 
J laarlem en Batavia. Ets door Cornelis van Noorde, 1758 (Foto Iconografisch B1Ireau, Den Haag) 

Dat dit soort particuliere rekenmeesters bepaald geen marginaal verschijnsel vorm
den, toont het geval aan van Pieter Halm. Van hem is het bekend dat hij als leraar 
stuurmanskunst te Amsterdam in het tijdvak 1737-1776 zo'n vijfhonderd stuurlieden 
opleidde61 • Hoe betrekkelijk echter bij zo'n specifiek op de navigatie gerichte oplei
ding de astronomische vorming (in moderne wetenschappelijke zin) was, wordt fraai 
geïllustreerd door het relaas van Holms voorspelling van een planeten-conjunctie. 
Holm meende zeker te weten dat op 16 maarl1756, 's-middags 011116.35 uur, de plane
ten in precies dezelfde stand zouden staan als aan het begin van de schepping. Dat 
hield volgens hem in dat op dat ogenblik de zon, de maan en de sterren tegelijkertijd 
aan de hemel le zien zouden zijn. Aangezien hij dit verschijnsel een periodiciteit van 

532 jaar toedacht en de schepping volgens Holm 5852 jaar geleden moest hebben 
plaatsgevonden, zou het precies de elfde keer zjjn dat dit verschijnsel op aarde zou 
kunnen worden waargenomen. Volgens de dagboeknotities van een nieuwsgierige 
koopmansbediende waren er die bewuste middag enige duizenden mensen bij Holms 
huis samengestroomd om de gebeurtenissen af te wachten. Kort tevoren was heel 
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Nederland opgeschrikt door de uitlopers van een grote aardbeving die met name in 
Portugal had huisgehouden, en hierdoor gevoed deed het gerucht de ronde dat Holm 
voor die middag ook nog een aardbeving verwachtte. Maar omdat het bewolkt was en 
er uiteindelijk absoluut niets viel te beleven, ging de menigte morrend uiteen. De 
teleurstelling over het uitblijven van enig spektakel was groot en Holm kreeg dan ook 
allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd62. 

Dergeliike opvattingen aangaande conjuncties leefden er meer in de kring van parti
culiere rekenmeesters. Joannes van der Boot, 'leermeester der wis-konst' te Zierikzee, 
publiceerde bijvoorbeeld in 1742 een Wiskonslig bewys van 't begin der schepping. Van der 
Boot, die net als Holm vooral zeelieden opleidde, meende op grond van astronomische 
argumenten bewezen te hebben dat de wereld 'zyn aanvang genomen heeft 4000 jaaren 
voor Christus geboorte; op donderdag den 21-ste maart, des morgens ten 2 uuren 15 
minuten, gereekend na 't middag-rond der stad Zierikzee; met de zon in 't eerste teeken 
van libra, met een volle maan'63. Ook Van der Boot baseerde zi.in berekening op de 
gedachte dat bij de schepping alle planeten op een rechte lijn hadden gestaan. 

Leermeesters als Van Luchtenburch, Holm of een Van der Boot hadden dus wel oog 
voor sterrenkundige verschijnselen, maar veel verder dan tot een uitdagend tijdverdrijf 
kwamen zij niet. Fysisch-astronomische vraagstellingen waren hun vreemd. 

Dat er echter af en toe uitzonderingen waren op deze regel, illustreert het geval van 
Pieter Blom, stadsdrilmeester en adjudant van de burgerij te Amsterdam. Voor zover we 

hebben kunnen nagaan, was hij de eerste onder de particuliere reken meesters die zijn 
privé-onderwijs in de wiskunde combineerde met lessen in de fysica (of natuurfilosofie, 
zoals dat destijds werd genoemd). Blom noemde zichzelf dan ook 'Philo-Mathema
ticus'. In navolging van Van Luchtenburg (wellicht was hij zijn opvolger) duidde hij 
zijn les-colleges eveneens aan als Collegium Mathematicurn. Maar anders dan Van 
Luchtenburch onderwees Blom daar niet alleen alles wat 'tot de wis-konst' behoorde, 

maar ook de 'physice wetenschappen'. In zijn advertentie in de Amsterdn mse Courant 
van 25 mei 1706 noemt hij in het bijzonder de mechanica en de optica, vakgebieden 
die traditioneel al dicht tegen de wiskunde aanlagen64. Blom is daarmee een fraai 
voorbeeld van een overgangsfiguur. Hij nam zelf nog leerlingen in de kost: h ij leidde 
in feite dus een 'Konst- en Kost-school', waar men kon worden opgeleid in vaardighe
den waarmee later een betaalde betrekking in de samenleving kon worden verkregen, 
zoals landmeter, stuurman of ingenieur. Met zijn aandacht voor de fysica preludeert 
Blom echter al op de Nederlandstalige les-colleges die in Amsterdam vanaf ongeveer 
1718 werden gegeven door Daniël Gabriël Fahrenheit, een in Dantzig geboren instru
mentmaker, die in 1717 te Amsterdam was neergestreken65 . 

In die stad was Fahrenheit de eerste die lessen verzorgde 'ter lering ende vermaak'. Het 
was dus niet zijn doel om leerlingen op te leiden voor een beroep, maar Fahrenheit gaf 
zijn voordrachten voornamelijk ten gerieve van een groep 'mennoniste liethebbers'66. 
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Fahrenheit was dan ook uit ander hout gesneden dan de bovenbeschreven 'leermeesters'. 
Nadat hij in 1701 op veertienjarige leeftijd wees was geworden, werd hij door zijn 
voogden uit Dantzig naar Amsterdam gestuurd om daar voor de handel te worden 
opgeleid. Uit die tijd moet Fahrenheits kennis van de Nederlandse taal stammen. In 
1707 wist hij aan de macht van zijn voogden te ontsnappen en begon een tien jaar 
lange zwerftocht door Europa. Deze reis zou hem langs vele hekende geleerden voe
ren. Zo bezocht hij in Denemarken de astronoom Roemer en in Duitsland ontmoette 
hij zowel Leibnitz als Wolff. Van de laatstgenoemde, die hem in Leipzig bezig had 
gezien bij een poging tot de constructie van een 'perpetuum mobile' stamt ook de 
fraaie uitspraak over Fahrenheit, dat hij betrekkelijk weinig kennis had van de 

mathematische wetenschappen en dat hij bij het uitvinden meer aan het toeval overliet 
dan dat hij zijn verstand gebruikté7• Dat uitvinden lukte niettemin met groot succes. 
Behalve thermometers en barometers, die hij in Duitsland begon te vervaardigen, maak
te Fahrenheit aanvankelijk ook spiegeltelescopen. In 1716 construeerde hij er een voor 
Leibnitz, die hij testte via observaties aan de satellieten van Jupiter. In 1717 opnieuw 
in Nederland gekomen, legde hij zich in Amsterdam vooral toe op de vervolmaking 
van zijn barometers en thermometers. Dit werk bracht hem al snel in contact met 
Boerhaave en 's-Gravesande te Leiden. Daarbij bleef het niet. 7:ijn werk trok ook de 
aandacht van de veelzijdige Amsterdamse taalgeleerde Lambert ten Kate, die kort na 
Fahrenheils komst in Amsterdam via een publicatie in het tijdschrift Bibliothèque 

Allcieulle et Moderne de aandacht vestigde op de bijzondere kwali teit van Fahrenheits 
producten68 . Ten Kate zal het ook geweest zijn die Fahrenheit in 1718 ertoe aanzette 
om met zijn lessen voor de Amsterdamse groep van Doopsgezinde liefhebbers te 
beginnen69 . In die voordrachten beperkte Fahrenheit zich aanvankelijk tot vrijwel 
dezelfde vakken als die welke Blom onderwees: mechanica, 'gesigtkunde', 'hydrostatica 
of waterweegkunde', de 'eigenschappen der lugt' en een beetje chemie70 • Eind 1721 blijkt 
hij tot leidraad van zijn cursus te hebben gekozen: 'het eerst kortlyks uytgekomene 
Latynse tractaat van den heer professor 's-Gravesande, genaamt Physices Elementa 

lvJathematica, behalven 't geen ik van myne eygene ondervindingen vermeene daar by te 
voegen'?l. 

Sterrenkunde speelde in Fahrenheits colleges geen enkele rol. Daarvan vernemen 
we pas iets na 1732, toen een zekere Desaguliers, die Fahrenheit al in 1724 tijdens een 
reis naar Engeland had ontmoet, het grote publiek in de Republiek voor de natuur
en sterrenkunde in 'vuur en vlam' had gezet72 • Daarover echter meer in het volgende 
hoofdstuk. 

Astronomie versus astrologie 

Sinds mensenheugenis is de vraag gesteld of, en zo ja in welke mate, de verschijnselen 
aan de hemel het leven op aarde beïnvloeden. Waar natuurlijke ritmes zoals die van de 
seizoenen of die van dag en nacht vanzelfsprekend bepaald worden door sterrenkundige 
wetmatigheden, is de vraag naar eventueel minder inzichtelijke verbanden allicht 



ACHTERGRONDE\I 

legitiem. Slechts een stap verder, en we betreden het terrein van de astrologie: de preten
tie van de voorspelbaarheid van aardse gebeurtenissen uit hemelse fenomenen. 

Hoe verhield zich aan het hegin van de achttiende eeuw de sterrenkunde tot de 
sterrenwichelarij? Omtrent de pure astrologie bestond onder de vroege newtonianen 
nauwelijks misverstand, althans zo lijkt het. Want zo schrijft Van Musschenbroek 
ergens: 

Men moet de Astroiogisten wel onderscheiden van de Astronomisten of Starrekykers, want deeze 

ocfTcncn zich als Mannen in eene vaste en waare Weetenschap, met de loop der Hemelsche verschyn

sclcn: daar de ,mdere zich met losse voorzeggingen, nergens op steunende, en met bedriegeryen voor 

ligtgeloovigen bezig houden73 • 

Dat wetenschappelijk kennis een basis vormde waarmee bijgeloof en sterrenwichelarij 
konden worden bestreden, of zelfs konden worden weerlegd, was aan het eind van de 
zeventiende eeuw ook de mening van BalLhasar Bekker, predikant te Amsterdam. 
Speciaal met dat oogmerk schreef hij een Ondersoek van de betekellinge der kometen, 

welk boekje hij samenstelde naar aanleiding van de spectaculaire komeetverschijningen 
in de jaren 1680, 1681 en 16827'1. 

Maar toen, net als nu, staat of valt het succes van zo'n aanpak met de overtuigings
kracht en het gezag die aan wetenschappelijke kennis worden toegekend. Daarvan 
getuigt ook Nicolaas Duyn, een Haarlemse liefhebber die we elders in dit boek beter 
zullen leren kennen. Ook Duyn verzette zich krachtig tegen 'comeet-leezers' en andere 
astrologische prognosticaties. Er waren immers argumenten genoeg om 'zommige 
ligt- en overgeloovige menschen te bestryden, en van hunne misverstanden te over
tuigen; indien dat ze te overtuigen waaren: want de ondervinding heeft geleerd, dat 
zommige menschen zoo verzot zyn op hunne ingeheelde grollen en herzenlooze 
schimmen, dat de allerovertuigenste reden en klaa rste ondervindingen niet magtig 
zyn om hunne dweeperyen uit het hoofd weg te neel11en'75. 

Toch bleef ook voor echt wetenschappelijk geïnteresseerden ruimte voor twijfel, met 
name waar het de vraag betrof naar een eventuele relatie tussen de verschijnselen aan 
de sterrenhemel en de weersgesteldheid. De wetenschappelijke meteorologie stond 
aan het begin van de achttiende eeuw immers nog geheel in de kinderschoenen. 
Weliswaar waren instrumenten zoals de barometer en de thermometer al in de zeven
tiende eeuw tot stand gekomen, maar pas in het begin van de achttiende eeuw waren 
deze i nstrumenten voldoende betrouwbaar geworden om er ook seriële metingen 
l11ee te kunnen uitvoeren. Daarbij ging men vaak uit van de veronderstelling dat er 
een duidelij ke maar bij gebrek aan gegevens nog niet opgehelderde relatie bestond 
tussen de stand van de planeten en de toestand van het weer. Toen in de jaren 1715-

t7tS de Friese aristocraat en weerkundige waarnemer Douwe Botnia van Burmania 
mede op astro-meteorologische overweginge l1 ge baseerde weersvoorspellingen publi-
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ceerde76 , kreeg hij van de Amsterdamse arts Willem van Ranouw direcl veel bijval. Van 
Ranouw had over Burmania's 'voorwikkingen' van gedachlen gewisseld mel 'een zeer 
groot Sterrekundige', en 'dien Heer was van gedachten, dat in de voorwikkingen der ver

anderingc of stant van 't Weer en der Saizoenen groot regard gegeven moet worden op 
de Aspecten, Conjunctien, Beweegingen en Vlekken der grootte Hemellichten en 
Planeten'77. 

Ook l\icolaus Cruquius, een van de eersten in Nederland van wie seriële meteoro
logische waarnemingen bekend zijn, was van zulke astro-meteorologische verbanden 
overtuigd. Cruquius meende bovendien dat deze opvattingen onmiskenbaar newtoni
aans waren gefundeerd. Zo schreef hij in 1725 aan de Engelse Royal Society: 

Metcorogical phenomena, ii is ag reed, are prüclucècl by various C<lllScs. And that the innuence of 

the planets is one such cause has been conclusivcly demonstratcd by the work of thc great 

Newlon. Nor has it escaped the 'ltlention of Nat lIral Philosophers that. dcpending on their aspects to 

lhe earth and on thc different pattcrns of their conjunctions and oppositions - in other words, their 

positions - thc heavenly bodies affect the earth, the waters and the atmosphere in cnlirely different 

ways. From which it follows that neither meteorological phenomena can be understood apart from 

the influence of the plan cts , nor can such influencc he understood without knowledge of I11cteoro

logical phenomena. And indeed, the wisest astronomcrs of every agc have been aware of this 7S. 

Cruquius heeft zich zijn hele leven bezig gehouden met een vergelijking tussen sterren
kundige variabelen en de dagelijkse veranderingen van de 'meteores'. Hij voerde daartoe 
tal van tijdrovende astronomische berekeningen uit: variërend van planeetstanden en de 
tijdstippen van op- of ondergang van zon of maan tot aan eclipsen. Resultaten van deze 
berekeningen publiceerde hij ook, doorgaans in gecondenseerde, grafische vorm, zoals 
in zijn roop, plaats en distantie der plancclen lIyt den aardbol voor de jaren 1729 tot 

173279 . 

Soortgelijke astro-meteorologische vlugschriften werden rond 1730 geproduceerd 
door de Leidse arts en mathematicus Conrad Zumbach de KoesfeIt, die zijn pamfletjes 
tevens gebruikte voor het bekend maken van markante obscrva tics, zoals die aangaande 
zonnevlekken of het noordcrlicht80. Cruquius daarentegen verrichtte nauwelijks ster
renkundige waarnemingen, althans noch zijn aantekeningen of zijn correspondentie, 
noch zijn nagelaten publicaties leggen daarvan enige getuigenis af81 • Wel noteerde 
Cruquius dagelijks tal van andere variabelen, merendeels weerkundig van aard, maar 
soms ook (naar hedendaagse begrippen) minder inzichtelijke zaken, waaronder waters
tanden en soms zelfs zijn eigen gewicht. De wetenschappelijke waardering voor dit 
consciëntieuze en arbeidsi ntensieve werk was in ieder geval groot, niet in de laatste 
plaats vanwege de grafische weergave van de meetgegevens (inclusief het gebruik van 
weersymbolen), van welke techniek Cruquius zo niet de uitvinder dan toch zeker een 
van de eerste gebruikers mag worden genoemd82. 



66 ACHTERGRONDEI\ 

Ajbeelding 20 - Grafische voorstelling van de 'loop, plaats en distantie der planeet en' voor het jaar 
1732, uit: Cruquius, Al/rora en Vesper (1735) 

Toch is het in het licht van hct bovenstaande nauwelijks een verrassing dat wc ondcr 
de schaarse papicren die van hem bewaard zijn geblcven, ook een door Cruquius per
soonlijk vervaardigde horoscoop aantreffen, kennelijk gemaakt ten behoeve van een 
van zijn vrienden83 • Waannee maar gezcgd wil zijn dat de sterke scheiding tussen 
astronomie en astrologic, zoals deze in hel begin van dcze paragraaf door Van 
Musschenbroek onder woorden werd gebracht, in de praktijk loch niet zo slrikt in 
acht werd gcnomen als men op grond van diens woorden zou kunnen vermoeden. 

Astro-meteorologische ideeën bleven circuleren gedurende de hele achttiende eeuw. 
Zo deinsde een serieuze astronoom als Jan de Munck in Middelburg er in 1750 niet 
voor terug om weersvoorspellingen uit een Amsterdamse aSlrologische almanak op 
hun realiteitsgchalte te testcn B 1. En een niet nader genoemde weerkundig waarnemcr 
uit Harlingen liet in 1760 in dc krant zetten, dat na jarenlange crvaring was geconsta
teerd dat het weer een evenwicht tussen warmte en koude bereikte, zodra de maan 
'tot het point van Conjunctie' met de zon was gekomen85 . 
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Een grondige toetsi ng van astro-meteorologische ideeën aan de totale canon van ver

zamelde gepubliceerde weerkundige waarnemi ngen over de periode 1736-1775 liet 
echter in 1777 al weinig ruimte meer voor 'hoop tot het maken van vaste regels'. De 
immense afstand tot de planeten maakte een fysische beïnvloeding van de luchtge
steldheid op aarde toch al weinig waarschijnlijk. Dat nam niet weg dat de auteur van 
het bewuste stuk de vraagstelling als zodanig legitiem genoeg vond. Dit in tegensteil i ng 
tot de pure astrologie, welk 'zot stelsel' eigenlijk geen woord waard zou zijn geweest, 
'ware 't niet dat veele, en zelfs vry kundige menschen, nog eenigen prys stelden op dit 
verzonnen stelsel'Ró. 

Inderdaad is het opvallend dat diverse onderwijzende wiskundigen, zoals Symon 
Panser te Embden, Jan Alhertsz van Dam te Hoorn en Daniël Schaink te Amsterdam, 
in de samenstelling van deels astrologisch geïnspireerde almanakken een aardige aan
vulling op hun broodwinning zagen87 • Dit is overigens geheel in de traditie van de 
zeventiende eeuw, waarin astrologische praktijken van mathematische liefl1ebbers een 
nog veel grotere omvang hadden. 

De voortzetting van de productie van almanakken met astrologische prognosticaties 
is overigens op zichzelf al een teken dat het grole publiek astrologische opvattingen 
bleef waarderen88 • Trouwens, ook de populariteit van een achttiende-eeuwse astro
loog als Ludeman is voldoende gedocumen teerd om te concluderen dat er een markt 
bleef voor astrologische opvattingen89 • In een enkel geval bleek alleen de 'verpakking' 
aan de tijdgeest te zijn aangepast: in 1762 was althans een specifiek astrologisch gezel
schap werkzaam onder de welluidende naam: Studio Crcscit Sapicntia90 . Wij echter 
laten dit onderwerp verder rusten. 



AflJccldil1g 21 - Sterrenkundige liefhebbers wnd een tafelplanetarium of 'Orrery', MCI/olinl van 

Valenlin (;recn naar een schilderij van Joseph VVright of Derby 
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Popularisering 

De schaalvergroting van het natuurwetenschappelijk voordrachtencircuit rond 1730 

Cruciaal voor de ontwikkelingen van de natuur- en sterrenkunde in Nederland is de 
popularisering van de newtoniaanse natuurkunde zoals die rond 1730 is ingezel. Het 
verhaal is bekend. De 'Voorreden' uit 1736 van Van Musschenbroek in zijn Beginselen der 

natuurkunde, een bock geschreven 'ten dienste der Landgenooten', is al vaak aangehaald: 

Nooit heeft men in hel Verccnigd Nederland meer liefhebbers der natuurkunde ontmoet, dan in 

onzen tegenwoordigcn deze tyd: want niet alleen bloeit deze wetenschap onder de meeste geleerden, 

maar ook by veel voornaame kooplieden, en menschen van allerlei rang en waardigheid. 

In de tweede editie van 1739 ging Van Musschenbroek ook in op de diverse genoot
schappen die inmiddels ter bestudering van d ie natuurkunde in 'sommige voornaame 
steden' waren opgericht. Hij noemt daarbij met name plaatsen als Amsterdam, 
J-laarlem, Middelburg en Schiedam. 

Van Musschenbroeks enthousiasme heeft lange tijd het beeld laten bestaan dat het 
bij de genootschapsvorming voor natuurstudie om een volstrekt nieuw verschijnsel 
ging. Inmiddels is door studies van Vermij en anderen wel gehleken dat dit beeld 
onjuist is. De Kederlandsc Republiek kent juist een lange en vermoedelijk vrij on- . 
onderbroken traditie van dilettantistische wetenschapsbcocfelling. In plaatsen als 
Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Middelburg zijn 
vanaf de vroege zeventiende eeuw groepen aan te wijzen die zich zowel op de studie 
van de natuur als die van de wiskunde hebben toegelegd9 '. Het niveau van kennis en 
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kunde lijkt in deze kringen soms verrassend hoog te zijn geweest. Experimenteel 
werk (vooral met luchtpompen) werd niet geschuwd. 

Ook de nadruk die Van Musschenbroek legt op de wetenschapsbeoefening onder 
mensen van allerlei rang en stand was niet nieuw. Al in 1628 koesterde Isaac Beeck
man plannen voor een Collegium Physico-Mathematicum, waarin Nederlandstalige 
informatie over de natuurwetenschappen kon worden uitgewisseld, dit 'tot gerieff 
van timmerlien, metsers, schippers ende andere borgers, ende voornemelyck heeren 
ende studenten'9 2 • In de zeventiende eeuw waren bovendien vrijwel alle belangrijke 
natuurwetenschappelijke werken van Descartes in het Nederlands vertaald, wat op 
zich al een onmiskenbare aanwijzing is voor een buiten-universiLaire belangstclling91 • 

Wat was er dan wel nieuw? Wat maakte Van Musschenbroek dan wel zo enthousiast? 
Eén aspect geeft hij zelf al aan, namenlijk de schaal van de publieke belangstelling. Het 
waren niet langer kleine gideonsbendes die 7ich op de wetenschappen toelegden, 
omstreeks 1730 raakten veel grotere groepen mensen in de ban van de natuurweten
schap. Va n die opleving in de belangstelling zijn diverse getuigenlssen overgeleverd. 
Zo schrijft Jan Wagenaar in 1737: 

Men rigt overal gezelschappen op, daar men de natuurkunde verhandelt, en proeven doet. 

Verscheide hyzondere persoonen maaken hun werk van het verzamelen van veel en kostbaare 

werktuigen, ,'n onthaalen hunne vrienden mincln op smaakelyke spyzc en drank, dan op Céné 

reeks van natllllrkundige waarnecmingen. Daar heerscht een soort vall een naa-yver onder 't 

gemeen. Elk zoekt een natuurkenner Le worden. De koopman trekt zyne hand van de schryt1:afel, 

om die aan de lugtpomp te slaan, en ontziet zig niet daar aan, en zelfs aan het samenstellen van werk

tuigen, tot zweetens toe te arbeiden. De handwerksman verpoost zig van zyn werk, door een ander, 

daar hy meer vermaak in schepl. Lr, zou men 't gcloovcn, landluiden zelve, die men als voorbeel

den van domheid plagt aan te zien, oefenen zig in dc wiskunde, en worden natuurkenners'H. 

We mogen dus wel uitgaan van een - ook voor tijdgenoten - in het oog springende 
schaalvergroting van de natuurwetenschappelijke belangstelling. In het bovengenoemde 
citaat geeft Wagenaar trouwens aan dat bij dit wetenschappelijk enthousiasme de beoe
fening van de wiskunde niet werd verontachtzaamd: een opmerkelijk gegeven, dat 
vaak wordt overgeslagen. Voor ons onderwerp is deze constatering echter niet zonder 
belang. 

De voornaamste vraag blijft echter: welke oorzaken zijn er voor die opvallend toe
genomen ontwikkeling aan te wijzen? Twee, mogelijk drie elementen komen hier 
samen. Allereerst was er het fysico-theologische argument dat de newtonianen ter 
legitimering van de wetenschapsbeoefening aanreikten. We stipten het eerder al aan: de 
uiterst rationele cartesiaanse wijze van argumenteren, zeker in de radicale vorm zoals 
die werd beoefend in spinozistische kringen, was al vóór 1700 verdacht geworden. De 
beoefening van wis- en natuurkunde stond bij de aanhangers van Spinoza zeer hoog 
aangeschreven95 . Het kan dus haast niet anders of de fel anti-spinozistische houding 
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die destijds door de Nederlandse orthodoxie werd ingenomen, moet remmend gewerkt 
hebben op de ontplooiing van die wis- en natuurkundige vakken in brede kringen. 

Van die ballast werd het natuuronderzoek bevrijd door de na 1715 door Nieuwentijt 
en zijn epigonen gepropageerde newtoniaanse aanpak. Daarin werd immers het 
natuuronderzoek gepresenteerd als sleutel tot godsverheerlijking, en werd geen jota 
afgedongen op de goddelijke voorzienigheid. Niet voor niets noemde Nieuwentijt 
zijn boek Het regt gebruik der wereltbeschouwingen. Zijn (ofwel Newtons) aanpak was 
de juiste en niet de atheïstische van Descartes-Spinoza. Nieuwentijts tweede boek gaf 
dan ook al in de titel aan dat het was geschreven ter weder legging van Spinosaas denk
beeldig samenstel 96 • Via Newton legitimeerde Nieuwentijt opnieuw het natuuronder
zoek. Dat heeft velen zeker aangesproken. Van Musschenbroek erkende dat trouwens. In 
de eerder genoemde 'Voorreden' uit 1736 noemt hij het 'leezen der voortreffelyke 
Waereldbeschouwingen' van de 'godvruchtigen en wyzen Heer Nieuwentijt' als de voor
naamste stimulans voor de geconstateerde 'ongemeene drift' in de beoefening van de 
natuurkunde. Ook de Leidse lector in de wiskunde Willem la Bordus schrijft in 1739 

deze 'opgewakkerde lust' voor de natuur- en wiskunde 'in ons Nederland' in de eerste 
plaats toe aan de invloed van Nieuwentijt en diens Engelse geestverwant Derham97 • 

Desaguliers zegetocht door de Nederlanden: de kracht van overtuigende retoriek 
Na de legitimatie volgt de stimulans. En die kwam rond 1730 en wel in de persoon 
van John Theophilus Desaguliers (1683-1744), rechtstreeks uit het newtoniaanse 
Engeland. Voordat Desaguliers naar Nederland kwam, had hij al een indrukwekkende 
carrière achter de rug als popularisator van de newtoniaanse fysica in Engeland. Daar 
stond Desaguliers niet alleen bekend als een bekwaam experimentator en een groot 
technicus, maar bovenal genoot hij er vermaardheid als een man die gezegend was 
met geweldige retorische talenten. Die talenten buitte hij uit door gedurende een 
lange reeks van jaren in tal van voordrachten de nieuwe fysica te propageren en met 
demonstraties te illustreren. Desaguliers' belang voor de ontwikkeling van het newtoni
anisme in Engeland kan daardoor moeilijk worden overschat98 . 

Ook voor de Nederlandse Republiek is Desaguliers van grote betekenis geweest. 
Nederlandse contacten onderhield Desaguliers allang. Zo had hij in 1718 een aan
bevelend preface geschreven bij de Engelse editie van het boek van Nieuwentijt en drie 
jaar later had hij persoonlijk 's-Gravesandes vermaarde leerboek in het Engels omge
zet99 . 's-Gravesandes aanschouwelijke aanpak van de fysica was koren op Desaguliers 
molen. Demonstratie-modellen van het genre zoals die in 's-Gravesandes boek werden 

beschreven sloten perfect aan bij de werkwijze van Desaguliers. Dergelijke apparaten 
boden hem een retorisch kader om zijn publiek met overtuiging voor de newtoniaanse 
fysica te winnen. Want overtuigen kon hijl Volgens de Amsterdamse uitgever Isaac 
Tirion, die hem zelf heeft horen spreken, wist Desaguliers door zijn: 
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Afbeelding 22 - John Theophilus Desaguliers (16R3-1744). Gravure door P. Pelham naar een schilderij 
van H. Hysing. 

buitengcmeene klaarheid en weergalooze bekwaamheid in het voorstellen cn neemen zyner proeven 

[ ... l het gansche newtoniaansche samenstel zoo klaar en bevatbaar voor te stellen, dat lieden van 

allerlei rang en beroep, ja juffers zelve, zyne lessen met een zonderlinge graagte bywoonden, en 

daar door in liefde en hoogagtinge voor deezc nutte wetenschap ontstoken werden JOo • 

Desaguliers kwam misschien al in 1729 naar Kedcrland, maar zekcr is dat allerminst. 
Er zijn vage bcrichten dat hij in dat jaar in Middelburg begonnen zou zijn mct het 
houden van voordrachten over de newtoniaanse fysica. Het enige dat we, dankzij 
onderzoek van Van Reyn, weten, is dat Desaguliers van medio juli tot eind november 
1729 niet in Engeland valt te traceren'Ol. Hij zou dus in die tussentijd in de Nederlanden 
geweest kunnen zijn, bijvoorbeeld in verband met zijn tweede passie, de vrijmetsc
larij102. Wellicht ook kwam hij gewoon over voor familiebezoek: cen jongere broer van 
zijn vader woonde sinds begin '700 in Amsterdam en hield daar als leermeester in de 
wiskunde de traditie tot lesgeven van het geslacht Desaguliers in ere'03. Misschien is 
tijdens zo'n eerste reis het idee geboren om de in Engeland zo succesvol gebleken 
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reeks voordrachten ook een keer op het continent uit te proberen. Vast staat dat Des
aguliers in augustus 1731 in Rotterdam een serie voordrachtcn heeft gehouden. Dat 
was dan wel met een paar maanden vertraging, want al in het voorjaar was via een in 
Rotterdam gedrukte prospectus aangekondigd dat Desaguliers: 

prefereert uit Engeland over te komen, in het laalst van de maand april, of in het begin van may 

1731, mede brengende alle zyne werktuigen, om de navolgende experimenten te doen, en die op 

het allereenvoudigst en meest verstaanbare wyze uit te leggen, en dat op 't minste aan 64 per

soonen die hier toe willen inschrvven'04. 

Die inschrijving kon plaatsvinden bij Bartholomeus Loftus, 'predikant van de Engelsche 
Gemeente' te Rotterdam, en bij Abraham Edens, koopman aldaar105. Die zouden ook 
garant staan voor het retourneren van de gestorte gelden, indien Desaguliers onver
hoopt niet zou kunnen komen. Volgens de prospectus zouden de lessen in twee tranches 
worden gehouden, dc ene in het Engels en de andere in het [<rans. In de praktijk 
pakte dat anders uit. Eenmaal in Rotterdam aangekomen liet Desaguliers weten dat: 

de lessen in deze voege werden geschikt, dat zy des morgens van half agt tot negen uure in de 

Fransche taal, des morgens te tien uuren in de Engclsche taal, en des namiddags te vier uuren in 

het Latyn gegeven werden, alles voor heeren, dames en andere liefhebbers, alle werkdagen, behalve 

des saterdags lO6 • 

Het geheel geeft de indruk van een gestroomlijnde, op zakelijke leest geschoeide 
onderneming. Voor ons onderwerp, de sterrenkunde, is daarbij van bijzonder belang dat 
in de eerder genoemde prospectus al werd aangekondigd dat Desaguliers voor een be
drag van drie guineas per persoon een extra reeks van vijftien lessen wilde verzorgen, 
speciaal gewijd aan de astronomie: 

waardoor een iegelyk, die dezelve hoort, en de werktuigen daar toe geschikt, ziet behandelen, in 

die korten tyd een geheel denkbeeld van die wetenschap kan hebben, beter dan of hy een geheel 

jaar daar in studeerde, en met boeken en de gemeenc globen te werk ging. 

Met zo'n afzonderlijke lessenreeks 'sterrenkunde' handelde Desaguliers vrij uitzon -
derlijk. In Engeland deed hij dat al zo'n tien jaar, maar onder zijn collega-voor
drachtskunstenaars in de fysica was hij in deze tijd zo ongeveer de enige'°7. Bijzonder 
was bovendien dat Desaguliers de Nederlanden had uitgekozen voor een try-out van 
een geheel nieuwe vinding. Dit betrof zijn demonstratieplanetarium, het eerste dat 
speciaal voor onderwijsdocleinden was vervaardigd108 • Desaguliers' belangstelling 
voor zo'n apparaat kwam niet uit de lucht vallen. Al in 1719 had hij bij zijn lessen 
gewag gemaakt van de 'Orrery', een immens kostbaar planetarium dat kort tevoren was 
gemaakt door de instrumentmaker George Rowley. Deze had het gevaarte geconstru-
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eerd in opdrachl van Charles Boyie, de vierde graaf van Orrery, aan wie het toeslei 
zijn naam ontleende. Een beschrijving ervan was in 1719 gepubliceerd achter het 
overzicht van Desaguliers' lessen109. 

Desaguliers heeft zjjn planetarium laten construeren aan de vooravond van zijn ver
trek naar de Nederlanden. Het vervaardigen van een nieuwe constructie is lastig en 
zo'n bezigheid duurt vaak langer dan voorzien. Wellicht was dat de reden dat de 
komst van Desaguliers enige vertraging opliep. In elk geval bleek het apparaat een 
doorslaand succes, en wel zodanig, dat een van Dcsaguliers toehoorders er in 1732 een 
afzonderlijk boekje over publiceerde. Inmiddels had Desaguliers na Rotterdam ook 
Den Haag aangedaan. Zijn contactpersoon daar was de Engelse predikant Chevenix, 
de 'kapelaen van zyne excellentie den Grave van Chesterfield'"o. Deze Lord Chester
field was de Engelse gezant in Den Haag, en het was te zijnen huize dat Desaguliers in 
september 1731 de eerste maçonieke inwijding in Nederland volbracht. De gelukkige 
nieuwe vrijmetselaar, Hertog Frans van Lotharingen, bleek even sterk geïnteresseerd te 
zijn in Desaguliers' newtoniaanse als in diens maçonnieke boodschap. De Amsterdamse 

Courant wist althans op 4 oktober te melden: 

NEDERLANDEN - 's-Gravenhage - den 2e october. De geleerde en beroemde Dr. Desaguliers, geeft 

hier tegenwoordig een gantsch beloop of cursus van de mechanische en experimentele philosophie, 

waarbij niet alleen vele persooncn van den eersten rang assisteren, maar ook heeft de Hertog van 

Lotharingen dien doctor verscheyde malen met zyn tegenwoordigheid vereert. 

Desaguliers bleef in Den Haag tot eind oktober. Begin november begon hij zijn lessen 
in ;\ ms terdam. U it de krant blijkt dat de Amsterdamse voordrachten op een vergc 
lijkbare wijze waren opgezet als in Rotterdam en Den Haag: 

Dr. Desaguliers adverteert dat hy zyne experimcnteele philosophie lessen zal aanvangen op don

derdag den eersten .11ovember, 's namiddags ten drie uuren in de Lalynsche, en 's-avonds ten zes 

uuren in de Franschc tael, en dan mede dagelyks op dezelve uuren continueeren, het en zy't 

grootste getal intekenaren by de eerste lessen andere uuren daer toe verkiezen. De inteekeninge 

kan nog geschieden by de boekverkopers in vorige couranten gemeld, als meede by Dr. Desagu

liers zelf, ten huyse van ;Vlol1Sr. Maisonneuve, op de Princegraft naest de brollwery van 't Rode 

Hart, alwaer hy ook zylle lessen zal houden; zynde by alle de bovengenoemde de catalogus der 

experimenten in 't Hollands cn Fransch, en nader onderrigting te bekoomen. 

Inmiddels waren de lesnotities van een van Desaguliers eerste toehoorders in handen 
gekomen van Isaac Tirion, de Amsterdamse uitgever die zich in de loop van de jaren 
zou ontpoppen als een krachtig promotor het newtoniaans gedachtengoed in de 
Nederlandse taal. Tirion zag zijn kans schoon. Want hoewel deze aantekeningen niet 
waren gemaakt met het oogmerk ze te laten drukken, wist Tirion de betrokkene over 
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Afbeelding 23 - Planetarium van Desaguliers, uit Beschryving van het plilnetariunl (1732) 

te halen om de notities uit te werken en ten behoeve van zijn A msterdamse clientèle 
te laten drukken. De eerste druk was vrijwel onmiddellijk uitverkocht. Een tweede 
druk bleek althans nodiglll. Dat brengt ons tot de vraag: hoeveel mensen hebben de 
voordrachten van Desaguliers nu eigenlijk bijgewoond? 

Op grond van de voorliggende gegevens valt daar wel een ruwe schatting van te 
maken. Het toevallig bewaard gebleven exemplaar van Desaguliers Rotterdamse pro
spectus onthult dat de intekening plaatsvond voor vijftien lessen. De lessen werden 
dagelijks gehouden, dns hij een ritme van vijf lessen per week namen deze ongeveer 
drie weken in beslag. Desaguliers bleef circa twee maanden in Rotterdam, dus er was 
genoeg tijd voor twee opeenvolgende lesreeksen. In Ro tterdam waren er per dag drie 
parallelsessies gepland, de astronomiecolleges niet meegerekend. In totaal zullen 
in Rotterdam dus ongeveer zes complete fysicacursussen zijn gehouden. Per cursus
zo zegt de prospectus - waren er minimaal 64 intekenaren nodig, dus een klein 
rekensommetje leert dat in Rotterdam ongeveer 2 x 3 x 64 ~ 384 (zeg maar: een kleine 
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vierhonderd) bezoekers kunnen zijn geweest, alleen al voor de voordrachten over de 
newtoniaanse natuurkunde. De prospectus van de sterrenkundige cursus is verloren 
gegaan, daar valt dus weinig over te zeggen. Bovendien zullen sommige mensen beide 
cursussen hebben gevolgd, zodat we deze lessenreeks verder maar buiten beschou
wing laten. 

Een vergelijkbare berekening voor Den Haag (verblijf tijd een maand, dus een cursus) 
komt uit op een kleine tweehonderd mensen. Amsterdam spant de kroon met een 
verblijf tijd van drie à vier maanden (november 1731 tot en met februari 1732), maar 
met een lol twee lessen per dag verminderde frequentie, dus zo'n vier- tot zeshonderd 
personen. Over Middelburg en Utrecht, waar Desaguliers ook geweest moet zijn, 
zwijgen we maar. In het tijdvak augustus 1731 tot februari 1732 komt deze schatting 
dan uit op tussen de duizend en twaalf-honderd Nederlandse toehoorders. Met een 
toegangsprijs van drie gouden guineas per persoon komt dat neer op een omzet voor 
Desaguliers van ruim drieduizend guineas"2 • I-lierbij zijn de astronomiecolleges waar
voor ook drie guineas (of in combinatie vijf guineas) werd gerekend, niet meegeteld. 
Kortom, het voordrachtencircus van Desaguliers mag mei rechl een commercieel 
aantrekkelijke onderneming worden genoemd. 

Onze schatting van het aantal toehoorders krijgl enig reliëf wanneer we dit getal probe
ren af te zetten tegen enige andere cijfers. Bedenken we bijvoorbeeld dat de intekenlijst 
van de Amsterdamse avondvoordrachten van Benjamin Bosma, een van Desaguliers 
navolgers over een bijna dertigjarige periode (te weten van 1752 tot aan 1781) in totaal 
ongeveer driehonderdvijftig namen bevat, met een maximum van tachtig intekenaren in 
het jaar 1765, dan zegt dat toch wel wat over de grote indruk die Desaguliers destijds 
gemaakt moet hebben113 • Zeker wanneer we ons realiseren llat hij vermoedelijk heel 
wat leden van de Nederlandse elite onder zijn gehoor heeft gehad. 

Verder zijn er nauwelijks harde cijfers die de publieke belangstelling voor de nieu
we natuurkunde staven. Er zijn hoogstens nog enkele gegevens met betrekking tot de 
intekening of oplage van natuurwetenschappelijke boeken. Zo heeft Van Eeghen uit 
de archieven van de Leidse uitgever Luchtmans achterhaald, dat de tweede oplage (in 
1739) van Van Musschenbroeks Reginsels der natuurkunde, beschreeven ten diel1ste der 
landgenooten in totaal duizend vijftig exemplaren bedroegll4 . De eerste druk uit 1736 

lijkt tegenwoordig iets zeldzamer te zijn, hetgeen doet vermoeden dat deze oplage 
tussen de vijf- en zevenhonderd exemplaren zal hebben gelegen. Een iets hoger aan
tal, namelijk 1.200 exemplaren, is bekend van Voltaires Elémens de la philosophie de 
Neuto1l, welke in maart 1738 te Amslerdam bij Desbordes en Ledet over de toonbank 
ging, maar waarvan de verspreiding vanzelfsprekend verder reikte dan de Neder
landse Republiek. Helaas is de oplage niel bekend van de vertaling van Desaguliers 
eigen natuurkundeboek A course of experil1lental philosophy dat in 1736 (slechts enkele 
maanden na Van Musschenbroeks boek) in Nederland werd uitgebracht onder de 
titel De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt. Wel is er de intekenlijst in het 
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Volkomen samenstel der optica door Robert Smith, dat destijds door uitgever Tirion 
gepresenteerd werd als een vervolg op Desaguliers' NatuurkuIlde. Daarop prijken de 
namen van 176 Nederlandse intekenaren. Maar dan leven we al in 1753 en spreken we 
over een tamelijk gespecialiseerde optisch-astronomische verhandeling. Toegespitst 
op één onderwerp was ook de kostbare foliouitgave van Swammerdams Bijbel der 
lUlture uit 1738, waarvan de tekst was geredigeerd door Boerhaave en Gaubius. Hierin 
staan de namen van 318 intekenaren opgesomd1l5 • 

Harde cijfers zijn er ook voor de Sterrekundige waarneemingen op de comeet of 
staartsterre, sedert 29 novem bel' 1743 tot 1 maart 1744, welk boekje werd gepresenteerd 
als een gezamenlijke uilgave van Tirion te Amsterdam en Van Hoekke in Middelburg, 
maar waarvan de oplage in werkelijkheid bekostigd werd door de auteur, de Middel
burgse stadsarchitect Jan de Munck. Diens (indirect overgeleverde) notities verraden 
een oplage van driehonderd exemplaren"6 • Een veel groter aantal liet de Haarlemse 
'beminnaar der nutte weetenschappen' Nicolaas Duyn in 1743 drukken van zijn 
Nuttige en noodige oejjening, een eigenhandige compilatie uit diverse natuurweten
schappelijke geschriften, waaruit Duyn zonder gêne enorme stukken overschreef. 
Duyn bleef echter met groot deel van de oplage zitten. Bij zijn dood in 1745 waren er 
in het sterfhuis nog '520 Duijn-oeffeningen' en bij de Haarlemse boekverkopers nog 
eens 116 delen als onverkochte voorraad aanwezig"? Een vergelijkbare hoeveelheid, 
namenlijk vijfhonderd delen in het sterfhuis en 370 stuks bij de boekverkopers, 
resteerden van Duyns Aanmerkingen en aanteekeningen, van drie meer dan gemeene 
strenge winters, een curieus maar toch origineel boekje over meteorologie en bevol
kingsstatistiek, dat door Duyn in 1743 was geproduceerd en uit bewondering aan de 
Leidse hoogleraar Petrus van Musschenbroek was opgedragen"8. 

Deze gegevens zijn fragmentarisch en anecdotisch, maar toch geven dit soort cijfers 
de indruk dat de omvang van het voor popularisering gevoelige (en vooral stedelijke) 
publiek, in de jaren dertig van de achttiende eeuw het aantal van ongeveer tweeduizend 
personen niet te boven zal zijn gegaan. 

Planetaria: de aanschouwelijke vertolking van een door wetten gereguleerd heelal 
De impact van Desaguliers' lessen voor de sterrenkunde mag grotendeels worden toe
geschreven aan zijn demonstratieplanetarium, dat hij, zoals reeds opgemerkt, in 
Nederland voor het eerst heeft gebruikt, en daar - naar het zich laat aanzien - ook 
heeft achtergelaten. 

Het idee van een planetarium was niet nieuw. Al in de zeventiende eeuw zijn er tal 
van mechanieken verzonnen en vervaardigd die de loop van de planeten (en soms 
ook van hun satellieten) moesten verbeelden. Een fraai voorbeeld van zo'n zeventiende
eeuws planetarium vormt de zogenaamde Leidsche Sphaera, een wat verraderlijke 
naam voor een onvervalst Rotterdams product. Het apparaat (dat nu te bewonderen 
valt in Museum Boerhaave te Leiden) is vervaardigd door de horlogemaker Steven 
Thrasi, vermoedelijk even voor 1672, in opdracht van de Rotterdamse regent Adriaan 
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Gravure uit hel in 1711 in diverse talen 
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Vroesen. Het draagt de naam Leirlsche Sphocra omdat het in 1710 door de Rotterdamse 
familie Schepers geschonken is aan de Leidse universiteit"~. Na een revisie door de 
instrumentmaker Bernard Cloesen is het werkstuk vervolgens opgesteld in de Leidse 
universiteitsbibliotheek 'tot gebruyk van de liefhebbers der wetenschappen en van de 
astronomie'120. 

In Engeland, de thuishaven van Desaguliers, was het planetarium vooral in zwang 
gekomen in de vorm van de zogenaamde 'Orreries', een extreem kostbaar werkstuk 
waarin de loop van het stelsel aarde, maan en hinnenplaneten via een ingenieus 
radersysteem werd uitgebeelduI. Desaguliers was de eerste geweest die een dergelijk 
apparaat had benut voor demonstratiedoeleinden, maar volgens hem kleefden nogal 
wat nadelen aan deze 'machines"22. Ze waren bijvoorbeeld erg kostbaar en slecht te 
vervoeren. Een meer principieel bezwaar was gelegen in het feit dat bij geen enkele 
'Orrery' de onderlinge verhouding tussen de planeten deugde. Niet alleen waren de 
planeten te groot ten opzichte van hun loopbanen, die banen waren bovendien niet 
met elkaar in verhouding. Helemaal bar vond Desaguliers het gesteld met de toen 
zeer recente 'Grand Orreries', een innovatie van de instrumentmaker Wright, waarin 
ook de buitenplaneten werden weergegeven. Dat 'valse begrip' van de sterrenkunde 
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was pas echt duur betaald, zo vond Desaguliers. Zelf hechtte hij bijzonder aan een 
correcte maatvoering. Mede daarom had hij zelf een apparaaL bedacht waarmee ten 
behoeve van zijn lessen 'een regt begrip van de hemelsche verschijnselen' kon worden 
bijgebracht. Het apparaat werd inwendig aangedreven via diverse tandraderen en ka
trollen en kon letterlijk in een handomdraai worden bediend. Ook waren er diverse 
hulpstukken, waarmee het naar believen kon worden verbouwd tot bijvoorbeeld een 
tellurium ter demonstratie van het zon-aarde-maan-systeem, of tot een jovilabium 
om de bewegingen van Jupiters satellieten aanschouwelijk te maken. Ook konden 
zon- of maaneclipsen worden uitgelegd door het zonnebolletje in het midden door 
een lantaarn te vervangen. Volgens Desaguliers was het planetarium daardoor bij uitstek 
geschikt om mensen die geen tijd of gelegenheid hadden om zich op de studie van de 
sterrenkunde toe te leggen, 'in weinige dagen' een behoorl ij ke ken nis te verschaffen 
van de meeste verschijnselen aan de hemel. In het bijzonder kon men zo genezen 
worden van 'dat gemeene vooroordeel tegen de beweging van den aard-kloot'. 

In augustus 1731 bracht Desaguliers het apparaat mee naar Holland en presenteerde hij 
het kersverse instrument aan het enthousiaste Nederlandse publiek. Want enthousiast 
was men, getuige de anoniem, maar met twee gravures van Jan Casper Philips uit
gegeven Beschryving van het Planetarium, dat in het najaar van 1732 te Amsterdam 
met enige vertraging werd uitgegeven'23 • Volgens de auteur van het boekje (waarin we 
het laatste literaire product van de veelzijdige taalkundige Lambert ten Kate menen te 
herkennen'24 ) was het niet alleen fantastisch hoe dit 'voortreffelyk konststuk' de 
'loffelijke stelling van Copernicus' en vele andere zaken 'zoo eenvoudig en bevattelijk' 
voorstelde, dat niemand meer kon twijfelen aan de structuur van de 'zonnewaereld'. 
Maar het was minstens zo geweldig dat door deze vernuftige slructuur van het heelal de 
'wysheid en magt van den Schepper aller dingen' werd aangewezen. Kortom, Desagu
liers' demonstratieplanetarium bleek in de Nederlanden bij uitstek over te komen als 
de brenger van zowel een newtoniaanse als een fysico-theologische boodschap. 

Voor ons is van belang dat Desaguliers in zijn sterrenkundige lessen twee kwesties 
met nadruk aan de orde stelde: allereerst was er zijn voorliefde voor de schaal van het 
heelal. Het stoorde Desaguliers reusachtig dat hij in zijn planetarium alleen de relatieve 
dimensies tussen de planeten kon weergeven. 1 rij begon zijn lessen met het planetarium 
dan ook met op te merken, hoe onzeker de afstand tot de zon wel niet was. Geen van de 
bekende meetmethoden kon die afstand 'op een miljoen mijlen na bepalen'. Wat dat 
betreft had men te wachten: 

tot den naasten v()Orb\'g,111g van Venus dwers over het platte rond ,·an de !.On in 't Jaar 1761, wanneer 

men door 't waarnemen van dien voorbygang den afstand zal konncn vinden op minder dan een 

500ste gedeelte na van den gcheclcn afstand, gelyk den Heer Halley bewezen heert in de Filosofische 

Transactien 125. 
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Afbeelding 25 - Schetstekeningen van Desaguliers betreffende zijn tellurium, uit een brief aan Petrus 
van Musschenbrock te Utrecht van 19 maart 1730 (UB Leiden) 
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Verder wees hij nadrukkelijk op de waarschijnlijkheid van de terugkeer van de kometen. 
Omdat de baan van deze hemellichamen de schaal van zijn planetarium te boven 
ging had hij alleen een paraboolvormig draadje gespannen 'onderstut door drie 
pilaartjes' om het deel van een komeetbaan vlak bij de zon weer te geven. Een aantal 
dunne zilverdraadjes moest de staart van het object uitbeelden. Om de (door Newton) 
als ellipsvormig voorgestelde baan van de komeet weer te geven had Desaguliers juist 
in deze tijd (waarschijnlijk zelfs tijdens zijn bezoek aan Holland) een aanvullend 
demonstratieapparaat bedacht, dat door anderen later toepasselijk een cometarium is 
genoemd126 . Wanneer Desaguliers in maart 1732 weer terug is in Londen, is dit het 
eerste apparaat dat hij demonstreert op een bijeenkomst van de Rayal Society127• 

Hiermee was de Dutch connection voor Desaguliers nog niet voorbij. Een paar maanden 
later, vermoedelijk omstreeks september-oktober 1732, is hij opnieuw in de Neder
landen. Berichten over lezingen zijn er ditmaal niet, zodat hij kennelijk vooral voor 
andere zaken over was. Over één van die affaires worden we ingelicht door het recente 
bock van Stewart, waarin gemeld wordt dat Desaguliers voor zijn beschermheer, de 
Hertog van Chandos, in Den Haag moest onderhandelen over de verkoop van een 
geheime methode voor de raffinage van goud en kwikzilver. Deze methode zou daar 
zijn uitgevonden door een zekere Baron Silburgh, een man berucht vanwege zijn 
drankzuch t128 • 

Een tweede zakelijke transactie betrof de verkoop van Desaguliers planetarium aan 
de Utrechtse universiteit. Petrus van Musschenbroek had zijn leeropdracht juist in juli 
van dat jaar uitgebreid gezien met die van de sterrenkunde, en bij deze benoeming was 
hem welwillend toestemming verleend tot de aanschaf van enige sterrenkundige instru
menten. Desaguliers planetarium stond hoog op Van Musschenbroeks verlangl ijst je, 
dat hij in oktober 1732 bij de Utrechtse Vroedschap indiende '29 • Die wens was geen 
bevlieging van Van Musschenbroek. Hij was een van de eersten in Europa die van het 
bestaan van dit planetarium op de hoogte was. Al in maart 1730 had hij uitvoerig met 
Desaguliers over de constructie van het apparaat gecorrespondeerd'30 . Het heeft er 
veel van weg dat Van Musschenbroek en Desaguliers elkaar kort tevoren hebben 
getroffen (wellicht tijdens een verkennend bezoek van Desaguliers aan Nederland in het 
najaar van 1729?) en dat Van Musschenbroek, enthousiast geworden door Desaguliers 
verhalen, het naadje van de kous wilde weten. Die gedetailleerde informatie stuurde 
Desaguliers dan ook, waarbij de werking met enige schetsen werd toegelicht. 

Op 6 oktober 1732 aanvaardde Van Musschenbroek zijn ambt als hoogleraar in de 
sterrenkunde met een oratie De praestantia et utilitate astronomiae in ceteris dis

ciplinis ('van de vooraanstaande plaats en het nut van de sterrenkunde in overige 
vakgebieden')131. Zou Desaguliers onder zijn gehoor hebben gezeten? Volgens Van 
Musschenbroeks eigen getuigenis is Desaguliers dat jaar in Utrecht geweestm . 'INas er 
een mooiere gelegenheid denkbaar voor het tonen van een planetarium? Hoe dan 
ook, een maand laler, in november 1732 viel inderdaad het besluit om de 'sphaera van 
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den heer Desaguilliers uitgevonden 0111 te tonen de phaenomena der aerde, om de 
zon drajende' aan te kopen. Leiden had zijn Sphaera, Utrecht nu dus ook!'33 

Hoeveel het apparaat de Utrechtse Vroedschap gekost heeft, vermeldt de historie 
niet. Van Musschenbroeks wensenlijstje noemt weliswaar een bedrag van honderd 
gulden, maar als dat klopt, zou dit een vriendenprijsje geweest zijn. Vier jaar later, in 
1735, vroeg de Friese stadhouder, de latere Willem IV, aan Desaguliers offerte voor de 
levering van eenzelfde exemplaar. Desaguliers antwoordde prompt. Aan Mr. Chevenix, 
de kapelaan die in 1731 de organisatie van Desaguliers Haagse lessen had verzorgd en 
die in deze bricfwerd aangeduid als 'Chaplain tn his serene Highness the Prince of 
Orange', liet hij weten dat hij graag bereid was een exemplaar voor de prins te laten 
vervaardigen 111. Desaguliers deed het voorkomen alsof de prins het apparaat voor een 
zacht prijsje kon krijgen. Voor de Hertog van :Vlarlborough had hij het planetarium 
in twee stukken mogen opdelen: een stuk voor de zon en de planeten, en een stuk 
voor het aarde-maan-stelsel. Dat maakte veel hulpstukken overbodig en bad de 
bediening vereenvoudigd. Nu Desaguliers nog beschikte over de 'patronen' van de 
beide planetaria, zodat de werklieden deze slechts hoefden te copiëren, kon hij het 
apparaat aan de Prins van Oranje aanbieden voor 470 guineas. Dit hedrag stond volgens 
Desaguliers in redelijke verhouding met wat er elders in Engeland voor een 'Orrery' 
werd gerekend. Het Gra11d Orrery voor de Engelse koning George III had duizend 
guineas gekost; dat voor de Engelse Oost-Indische Compagnie zo'n achtbonderd, en 
weer een ander exemplaar had zei fs 1100 guineas gevergd. Voor een fractie van dat 
bedrag zou de Prins van Oranje nu twee planetaria in handen kunnen krijgen. 

Het was leuk geprobeerd, maar in 1735 kon Desaguliers naar de order fluiten. Pas 
omstreeks 1747, toen de stadhouderlijke waardigheid in de gehele Republiek werd her
steld, zou Willem IV overgaan tot de aanschaf van een klassiek Engels Grand Orrery 135. 



Afbeelding 26 - Engels Orrery van Wright en Cole uit het bezit van staJhouder Willem 1 V, geschon
ken in 1785 door diens zoon, stadhouder Willem V, aan de Universiteit te Franekcr ter gelegenheid 
van het tweede eeuwfeest van deze academie (Museum 't Coopmanshûs, Franeker) 



Afbeelding 27 - Planetarium in 1738 vervaardigd door Pieter Eijsenbroek te Haarlem ten behoeve 
van het Natuur- en Sterrekundig Collegie aldaar (Adier Planetarium, Chicago) 
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U niversiteiten, geleerde genootschappen en 
de institutionalisering van onderzoek 

Genootschappelijkheid el! onderzoek 
Een onmiskenbaar gevolg van Desaguliers' rondgang door de Nederlanden was de 
impuls die zijn lessencyclus gaf aan een actieve beoefening van de Newtoniaanse 
natuurkunde. In verschillende Nederlandse steden bleken discussiegroepjes te ont
staan of te herleven, die als informeel gezelschap geregeld bij elkaar kwamen, 'niet 
alleen 0111 over de natuurlijke verschijnselen te redeneren, maar ook om zelf proeven te 
nemen",!;. Deze groepjes beoogden duidelijk meer te doen dan het slaafs nabootsen van 
de aangedragen demonstratieproeven. Ze deden ook zelf onderzoek, met het oog
merk bestaande kennis te vergroten. Op het belang van eigen natuurwetenschappelijk 
onderzoek was al eerder gewezen. In zijn befaamd oratie van 1715 had Boerhaave de op 
onderzoek gerichte buitenlandse genootschappen, zoals de Engelse Royal Society, de 
Franse /Icadémie Royale des Sciences en de Italiaanse Aca dc 111 ia del Cimento, omstan
dig als voorbeelden ter navolging geschetst137 . Ook Willem van Ranouw, een van de 
medewerkers bij Fahrenheits eerste les colleges, had al in 1720 een warm pleidooi 
gehouden voor een onderzoeksgerichte attitude'38 . Want hoewel er volgens Van Ranouw 
nergens op aarde een plaats te vinden was waar 'in zoodanig een kleinen lands-omtrek 
zulk een groot getal van wetenschappen, konsten en handwerken gekent en geoefent 
word als in dit ons volkrijke vaderland', was die situatie niet vanzelfsprekend. De meeste 
kennis was namelijk verkregen door een toevloed van 'ontelbaare vreemdelingen' en 
door andere bijzondere 'toevallen'. Er was in de Nederlanden nauwelijks expertise te 
vinden die was verkregen door eigen onderzoek, uitvinding, of 'naauwkeurige naspoo
ring en te werkstelling van proeven'. Daarom dreigden deze schatten weg te smelten 
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wanneer 'de gronden waarop dezelve op rusten' niet voortdurend werden onderhouden. 
Volgens van Ranouw ging vrijwel ieder handwerk gebukt onder een fundamenteel 
gebrek aan kennis. Want hoe rijk Nederland ook was aan 'allerhande konstoeffenaars 
en treffelijke handwerkslieden', het land was 'verwonderensaardig arm in waare ken
ders der natuurlijke historiën'. De Nederlandse ambachtsman wist bijna nooit hoe hij 
zijn werk moest verbeteren. En de 'weinige kenders der proefkundige natuurkunde en 
mechanica, dewelke wij in ons Land hebben, zijn niet genoeg, en worden ook niet 
genoegzaam ondersteunt om dit gebrek te vervullen'. Volgens Van Ranouw was het 
daarom dringend noodzakelijk om 'werkzaamer' te zijn en meer liefhebbers tot het 
doen van wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen. Want aldus Van Ranouw: 
'hierin bestaat de welstand en de eigentlijke grond der zaakelijke en geen papiere
finantien van een welgestelde vrije borgerstaat'. 

Op de vraag hoe het dan wel moest, had Van Ranouw ook een antwoord klaar. In 
navolging van het zeventiende-eeuwse Italië moest men zich verenigen in broeder
schappen om zo: 

door het aanleggen van middelen en [ ... l nauwkeurige bespiegelingen, proef-ondervindingen, en 

schrandere waarnemingen der eigenschappen, hoedanigheeden, en verschijnselen der bijzondere 

natuurlijke schepzeIs, licht en kragt bij te zetten aan de konsten en verwonderenswaardige hand

werken139 • 

Zo'n organisatie zou echter niet vanzelf van de grond komen, zo waarschuwde Van 
Ranouw. Er zou, net zoals dat in Engeland gebeurde, een duidelijke financiële onder
steuning moeten zijn door 'groote en aanzienlijke Heeren'. Die zouden bijvoorbeeld 
werkhuizen moeten oprichten 'op hunne kosten, tot onderzoek, verbeeteringe en uitvin
dinge der konsten en wetenschappen'. Eerst dan zou 'onze alom beroemde koophandel 
en wezendlijke welvaart' zijn gewaarborgd. In 1720 bleek Van Ranouw nog een roepende 
in de woestijn. Zelfs zijn vriend Fahrenheit schreef aan Boerhaave dat hij Van Ranouw 
'vrij stout' vond redeneren, zodat hij verwachtte dat het tijdschriftje waarin Van 
Ranouw zijn ideeën ontvouwde maar een kortstondig bestaan zou zijn beschoren'40 . 

Waarom die nadruk op genootschappen? Kon de universiteit die onderzoeksgerichte en 
grensverleggende rol niet vervullen? Op die vraag, waarop nu, rond het jaar 2000, gerust 
met een volmondig 'ja' kan worden geantwoord, was destijds zo'n instemmende reactie 
minder evident. Want tot in de negentiende eeuw werd er een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de rol van universiteiten en die van wetenschappelijke genootschappen. 
Het werd als de taak van de universiteiten gezien om zich op kennisoverdracht (dus 
onderwijs) te concentreren, terwijl de geleerde genootschappen zich zouden toeleg
gen op de verwerving van nieuwe kennis, dan wel op de verspreiding daarvan'4' . Die 
onderzoeksattitude komt bijvoorbeeld fraai tot uiting in de volledige titel van de 
Philosophical Transactions, de verhandelingen die door de Engelse Royal Society werden 
uitgegeven. Volgens de ondertitel van dit geleerdentijdschrift ging het om een 'Account 
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of the present undertakings, studies, and labours of the ingenious in many considerable 
parts of the world'. Ue nadruk lag dus op nieuwe kennis, waar ook ter wereld vergaard. 

lIet was ook juist ter bescherming van de universitaire onderwijstaak dat de Leidse 
universiteit in 1760 bezwaar maakte tegen het verstrekken van een officieel octrooi 
aan het eerste officieel gereglementeerde wetenschappelijk genootschap in de Neder
landen, de toen acht jaar tevoren tot stand gekomen Hol/andsche Maatschappij der 
Wetenschappen. Men ging in Leiden pas accoord toen vast stond dat de Hollandsche 
Maatschappij geen wetenschappelijk onderwijs mocht verzorgen en zich uitsluitend zou 
concentreren op onderzoek 140 • De oorspronkelijk beoogde onderzoeksdoelstelling van 
de Hollandsche Maatschappij blijkt ook onmiskenbaar uit de taakomschrijving van 
het genootschap, zoals die in het stichtingsjaar van dil genootschap onder woorden 
werd gebracht door de Leidse hoogleraar Johan Lulofs: 

Een Maatschappij der Weetenschappen moedigt niet alleen de zaakcn aan, die nuttig zijn voor 't 

vaderland en den godsdienst, maar oeffent dezelve ook. En dil is zekerlijk het voornemen ook van 

Uw Eds en van ons allen'4J • 

Uiteindelijk kwam van het voorgenomen 'eigen' onderzoek m~ar weinig terecht. Zoals 
door Mijnhardt terecht is geconstateerd, heeft de Hollandsche Maatschappij door een 
breed scala van oorzaken niet zozeer gefunctioneerd als centrum voor research, maar op 
zijn best als 'doorgeefluik' voor de resultaten daarvan144. Die teleurstellende ontwikke
ling schrijft hij vooral toe aan de te grote geografische spreiding van de leden, waardoor 
een daadwerkelijke samenwerking achterwege bleef. Een belangrijke factor zal boven
dien zijn geweest dat de I Iollandsche Maatschappij, in tegenstelling tot veel geleerde 
genootschappen in h et buitenland, geen gesalarieerde krachten i 11 dienst had. Het 
relatieve succes van een Marlinus van Marum, die later bij hel in 1778 gestichte 
Teylers Genootschap in dienst trad, laat zien tot welke wetenschappelijke prestaties 
een volledig belaalde kracht in staat bleek. En dat rendement was waarschijnlijk nog 
hoger uitgekomen wanneer Van Marum in staat was gesteld om 7.ich te specialiseren'45. 

In het licht van Desaguliers' succesvolle rondgang door de Nederlanden rijst de vraag, 
waarom zo'n wetenschappelijk genootschap niet al twintig jaar eerder, dus in de jaren 
dertig, was ontstaan? Het had zo voor de hand gelegen. De heersende elite had bij 
Desaguliers op de eerste rang mogen zitten, en de ondernemende geldschieters hadden 
toch in staat moeten zijn om de echo van Van Ranouws oproep uit 1720 op te pikken? 
Werd het belang van onderzoek immers niet in steeds bredere kringen gedragen? Juist in 
1731 had Van Musschenbroek nog een bewerking uitgegeven van de onderzoekingen die 
in de zeventiende eeuw waren verricht door het oudste wetenschappelijke genootschap 
in Europa, de Italiaanse Academia del Cimento. Dit instituul werd door Van Musschen
broek duidelijk als voorbeeld ter navolging gepresenteerd. De Nederlanden ontbeerden 
echter een Hertog van Toscane of een andere vorst die met een financiële injectie 
grootse wetenschappelijke verrichtingen kon stimuleren. Het onderzoeksgerichte 
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genoo lschapsideaal kwam daarom alleen op plaatselijk nivea u van de grond. Want 
initiatieven waren er in de jaren 1732-1733 wel degelijk. 

Een aantal 'jonge honden' pakten de wetenschappelijke handschoen op. Leonardus 
Stocke (als arts opgeleid in Utrecht onder Van Musschenbroek) vestigde zich in 1733 op 
23-jarige leeftijd in Middelburg en begon er vrijwel onmiddellijk met voordrachten in 
de trant van Desagulicrs. Hij sloot vriendschap met zijn buurman, de stadsarchitect 
Jan de Munck, en samen met een tiental geïnteresseerden begonnen zij al snel met 
eigen onderzoek, dat enerzijds in het verlengde lag van de onderzoekingen welke Van 
Musschenbroek in Utrecht uitvoerde, en anderzijds de lijn volgde van De Muncks 
eigen interesse: de sterrenkunde. In 1735 bouwde De Munck op eigen kosten een 
'observatorium', dat tevens als huisvesting diende voor Stockes Genootschap in de 

Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde. Onderzoeksresultaten uit deze kring werden 
uitgewisseld met andere geïnteresseerden in Holland en Utrecht, en zowel Stocke als 
De Munck correspondeerden met erkende geleerden in het buitenland'46 • Op verge
lijkbare wijze opereerde in Haarlem een Natuur- en Sterrekundig Collegie. Hier lijkt 
de arts Jan Engelman de grote stimulator te zijn geweest. Hij was even oud als Stocke, 
alleen was Engelman opgeleid in Leiden onder Boerhaave en 's-Gravesande147. In 1736 
had deze groep van "Nakkere Wijsgeren te Haarlem' al zoveel indruk gemaakt, dat 
Van Musschenbroek hen in het voorwoord van zijn Beginsels der Natuurkunde als 
voorbeeld ter navolging stelde. Waarom? Mogelijk mede omdat dit gezelschap zich 
niet alleen op de consumptie, maar ook op de productie van wetenschap richtte, hoe 
bescheiden dan ook. Het Hollandsch Magazijn, een tijdschrift dat vanaf 1750 door 
medelid Jan Bosch werd uitgegeven, bevat diverse onderzoeksresultaten uit deze groep 
van natuur- en sterrenkundige 'dilettanten'148. Dit Haarlems gezelschap beschikte 
bovendien over een eigen gebouw met waarnemingsplat, en over de daar verrichte 
observaties werd druk gecorrespondeerd. Het Haarlemse genootschap was daarmee het 
meest productief. Van verschillende leden zijn publicaties bekend, en in 1743 deed 
Engelman zelfs een poging om 's-Gravesandes newtoniaanse leerboek in het Nederlands 
te vertalen. Dat project strandde echter na het eerste deel, volgens getuigenis van 
's-Gravesandes biograaf Allamand omdat het boek toch te moeilijk was voor het 
Nederlandstalige publiek, en het daardoor te weinig afzet vond149. Dat ook deze Haar
lemse groep 'konstgenoten' Desaguliers als inspiratiebron had, wordt fraai geïllustreerd 
door het planetarium dat in 1738 door het medelid Pieter Eijsenbroek ten behoeve 
van het Haarlems genootschap werd vervaardigd, en dat in veel opzichten een getrouwe 
copie lijkt te zijn van het product van Desaguliers'50 . 

Ook in Amsterdam bleek Desaguliers school te hebben gemaakt. Hier verzorgde de 
27-jarige autodidact Martinus Martens vanaf 1734 natuurkundige lessen, eveneens 
voor een informeel genootschap van belangstellenden. Over deze groep is helaas maar 
weinig bekend. Door de Middelburgse stadsarchitect De Munck, die ermee corres-
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pondeerde, werd het aangeduid als een 'waardig en sch rander collegie'. Ook Van 
Musschenbroek wist te melden dat Martens met een genootschap le Amsterdam 'niet 
weinig lof inlegde'151. Deze activiteit bezorgde Martens in 1742 de lucratieve opdracht 
om de 'tnappa mundi en 't hemelspleyn' in de vloer van de befaamde burgerzaal van het 
Amsterdamse stadhuis opnieuw te tekenen en bij een steenhouwer in marmer te laten 
uitvoeren152 • Het jaar daarna werd Martens benoemd tot lector in de wis-, sterre- en zee
vaartkunde aan het Amsterdamse Atheneum en werd hij aangesteld als 'examina lor voor 
de theorie' bij de Verenigde Oost-indische Compagnie'53 . In 1748 werd hij bovendien 
voor het gewest Holland 'Inspecteur-generaal van 's lands financiën'154. Kortom, voor 
iemand die tot zijn dertigste levensjaar als eenvoudig bediende op een koopmans
kantoor had gewerkt en die zich door zelfstudie in de wis- en natuurkunde had 
bekwaamd, was dit beslist een glansrijke carrière. Een gevolg van al deze activiteiten 
was wel dat Martens gezelschap na 1743 lijkt te zijn verlopen '55 . 

Een ander Amsterdams lescollege opereerde vanaf 173R onder leiding van de voor
malige schoenmaker en mathematisch autodidact Jan van den Dam. Ook van deze 
groep is weinig bekend. Wel staat vast dat Van den Dam zich heeft laten inspireren 
door de uit Duitsland afkomstige natuurfilosofische ideeën van Christiaan Wo I ff. 
Deze ging uit van een rationele, streng deductieve methode'56 • Getuige het feit dat 
veel van Wolffs werken in het Nederlands zijn vertaald en uitgegeven, moet in 
Nederland in brede kring voor diens ideeën belangstelling hebben bestaan. Ook de 
structuur van het 'Copernicaanse Werelds-gebouw' behoorde tot het domein van de 
Wolffiaanse filosofie'\7. Van den Dam, die door een Franse bezoeker (enigszins over
dreven) een grand Wolffien werd genoemd, besteedde in elk geval veel aandacht aan 
het planetenstelsel. In 1738 maakte hij een ingenieus planetarium naar eigen ontwerp, 
dat mede voor demonstratiedoeleinden was vervaardigd. Een verbeterde versie van deze 
Sphaera Perfecta werd in 1754 uitgebracht. Van de hand van Van den Dam verscheen in 
1749 ook een vertaling van het Engelse boek van Isaac Watts, Eerste beginselen der 
sterre- en aardrijkskunde. Ook een aanspraak die Van den Dam gehouden heeft bij de 
aanvang van zijn dagelijkse lessen, getuigt van zijn sterrenkundige fascinatie. Astro
nomische waarnemingen door Van den Dam zijn echter niet bekend'58 . 

Het meest ambitieus was de Amsterdamse uitgever Isaac Tirion. In november 1733 

startte hij een nieuw tijdschrift, de Uitgelecze Natuurkundige Verhandelingen, waar
mee Tirion duidelijk beoogde een Nederlands equivalent te maken van de Engelse 
Philosophical Transactions. Het blad zou berichten geven 'van veele voornaame deelen 
van de natuurkunde en natuurlijke historie, alsmeede van nieuwe ontdekkingen, 
proeven en waarnemingen, door voornaame natuurkundigen, in verscheide gedeelten 
des aardrijks, genomen of beschreven'. In een voorbericht gaf Tirion aan wat hem daar
bij voor ogen stond. Volgens hem was het tijdschrift ondernomen 'hij geleegenheid 
dat de Heer J.T. Desaguliers [ ... l uit Engelant hier ziinde, in weinige lessen, een 
samenstelsel van de hedendaagse natuurkunde verhandelde'. Door diens voordrachten 
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A(beelding 28 - De Sphaera Perfecta ontworpen in 1738 door jan van den Dam, uit: Korte verk/ai/ring 
van een op nieuw geïnvel1 teert en gemaakt planetarium (1754 2 ) 
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waren de harten van vele toehoorderen met 'groote lust tot de ondervindelijke 
natuurkunde ontstooken'. Velen namen zich voor om op de door Desaguliers geschetste 
weg door te gaan door het verrichten van voortgezet onderzoek. Maar men ontdekte al 
snel dat de 'genegenheid' zich verder uitstrekte dan de 'gelegenheid'. Literatuur in de 
landstaal was er nauwelijks en er was daardoor een duidelijke vraag naar vertaalde 
stukken uit de werken van Engelse, Franse en andere 'Maatschappijen'. Tirion had 
daarom dit initiatief genomen tot bundeling van diverse berichten, een initiatief dat 
ook door Desaguliers was geprezen, waarbij de meester zelf beloofd had om er 'de 
behulpzaame hand aan te bieden'. 

Het gat in de markt was door meer uitgevers opgemerkt. Ook Tirions collega's 
Tielenburg en 't Lam waren bijvoorbeeld naar aanleiding van Desaguliers' bezoek 
gestart met een eigen tijdschrift, waarin de 'beste dagelijks in 't licht komende uit
landsche schrijvers [ ... l ten algemeenen nutte' bijeen waren gebracht'59. 

Tirion echter beoogde meer te bereiken dan de vertaling van enige stukjes. Volgens 
hem zouden de Uitgeleeze Natuurkundige Verhandelingen ook uitermate geschikt zijn 
om als platform te dienen voor de uitwisseling van zowel onderzoeksresultaten als 
nieuwe ideeën: 

En zoo dit gelukt, zal dit werkje van een veel uitgebreider nuttigheid worden dan men in 't eerste 

overleg gedagt heeft. Want dan zal het voor ervaarenen zoo wel als ongeoefenden een middel van 

voortzetting van de weetenschap der natuurkunde en natuurlijke historie verstrekken. Men zal er 

dingen in vinden, die nooit beschreeven zijn, en waarvan men tot nog toe onkundig is geweest. 

Want ik verbeelde mij niet dat Nederland zoo ontbloot is van schrandere filosoofen, die ons iets 

zouden konnen opgeeven daar de natuurkenners van andere gewesten hun voordeel mee zouden 

konnen doen. 

De eerste nummers van Tirions tijdschrift gaven naast vertaald werk uit de Philo

sophical Transactions en de Mémoires van de Franse Académie des Sciences inderdaad 
ook werk van vaderlandse bodem. Uit Utrecht bood Van Musschenbroek een grote 
verscheidenheid van meteorologische waarnemingen aan, observaties die 'de zulke 
welke hun werk maaken van den hemel en sterren te beschouwen, met vergenoeging 
zullen aandoen'. Uit Dordrecht berichtte Arnold Marcel over de 'magnetische kragt 
van een zeker soort van zwart zand'. Uit Middelburg berichtten de artsen Paulus de 
Wind en Jan Steenwyk over bevindingen gerapporteerd in de maandelijkse bijeen
komst van de Middelburgse 'Genees- en Heelmeesteren'. Uit Amsterdam gaf Jan 
Siewertsz Centen bericht over een 'vreemd schepsel' dat hij in september 1737 op zijn 
reis naar Engeland had gezien, en uit dezelfde stad stuurde Martinus Martens enige 
'aanmerkingen over de kragten van vrijbewoogen lighamen'. Uit Leiden kwam er van 
Boerhaave een bericht over 'proefnemingen met kwikzilver'. Uit Zutphen stuurde de 
in Leiden afgestudeerde Johan Lulofs zijn gedachten over de 'oorsprong van het 
noorderlicht' en uit de kring van de Haarlemse konstgenoten zond Jan Noppen 'dage-
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Afbeeldmg 29 - De grootst\; en 'kunstigste' zonnewijzer uit de 18e eeuwse Nederlanden, opgericht in 
1731 in de tuin van het Prinsenhof, de Groningse residentie van de Fries-Groningse stadhouder. Foto 
naar de toestand tussenl~12 en 1953, toen de poort was opgesteld in de tuin van hel Natuurkundig 
Laboratorium te Groningen (Rijksdicmt voor de Monumentenzorg, Zeist) 

lijkse waarnemingen van de lucht en het weer', zoals hij die op het Gemenelandshuis 
van Rijnland in Halfweg had geregistreerd. 

Het was een hoopvol begin. Toch kwam Tirions initiatief niel van de grond. Het 
ontbeerde een institutionele, of beter gezegd genootschappelijke inbedding. In zijn 
eerste voorbericht gaf Tirion zelf al aan dat hij over de eerste resultaten niet tevreden 
was. Het ontbrak hem bijvoorbeeld aan goede redactionele ondersteuning. Omdat de 
twee 'zeer geagte personen' die hij daarvoor op het oog had, kort na elkaar waren 
overleden, was zijn initiatief bijna 'als in de geboorte blijven steeken'. Na drie delen 
stierf het tijdschriftje in 1741 dan ook een geruisloze dood, evenals trouwens dat van 
zijn Amsterdamse collega's Tielenburg en 't Lam. 

Stadhouder Willem IV en de stimulering van de wetenschapsbeoefening in de Nederlanden 
Gebrek aan coördinatie en een ondersteunende infrastructuur lijken de vorming van 
een Nederlands wetenschappelijk genootschap in de jaren der lig van de achttiende 
eeuw in de weg te hebben gestaan. Even leken de kansen weer toe te nemen na het 
herstel in 1747 van het stadhouderschap in de gehele Republiek. De tot deze waardig
heid geroepen Friese stadhouder Willem IV leek bij uitstek geschikt te zijn om de 
vorming van een centraal wetenschappelijk genootschap te initiëren. Zijn weten
schappelijke belangstelling en die van zijn echtgenote, de Engelse prinses Anna van 
Hannover met wie hij in 1734 in het huwelijk was getreden, was groot. Reeds in hun 
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Friese periode hadden ze in Leeuwarden bijeenkomsten bijgewoond waar de nieuwste 
wetenschappelijke ontwikkelingen waren besproken. Met 'genootschappelijkheid' was 
men in Leeuwarden ook vertrouwd. In Friese hofkringen is al in 1731 sprake van een 
speels Franstalig genootschap, het Conseil des Constants Errans, onder leiding van een 
'president[ e]', een 'secretaire' en een 'doyen', en waarvan de onder een klassicistisch 
pseudoniem verscholen leden zich als 'Chevaliers de l'Ordre' lijken te hebben aan
geduid'60 . Bekend is verder hèt verhaal van de discussie gevoerd op het Loo, naar 
aanleiding van de publicatie van Voltaires Elclllens de la Philosophie de Neuton in 1738, 

tussen Willem IV, prinses Anna en de Pruisische kroonprins Frederik, over Newton, 
Clarke en Leibnilz '61 . Eenmaal koning geworden, zou Frederik in 1744 leiding geven 
aan een spectaculaire vernieuwing van de in Berlijn gevestigde Königlich Preussischen 
Akademie der \Vissenschoften met het dubbele oogmerk om zowel de beoefening van 
kunsten en wetenschappen als zijn eigen status als vorstelijk mecenas te bevorderen'62 . 

Zoiets had voor Willem IV toch ook voor de hand gelegen? 

Het was er waarschijnlijk ook wel van gekomen, indien Willem in 1751 niet zo schielijk 
was gestorven. Dat in 1752 de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen tot stand 
kon kome11, heeft ongetwijfeld veel te maken met het voorbereidend werk van Willem 
IV en zijn naaste raadgevers, waaronder Willems naamgenoot Willem Bentinck van 
Rhoon'63 . 

In het begin van de jaren dertig moet Willem IV met het newtonianisme kennis 
hebben gemaakt. :\logelijk in Holland, maar in ieder geval in Engeland, had hij de 
aanstekelijke lessen van Desaguliers bijgewoond. De poging om diens planetarium te 
kopen is hierboven al besproken. Vanaf 1736 kreeg de Friese stadhouder geregeld 
instructie in de wiskunde en vestingbouwkunde van Loré en Ype)' uit Franeker. Dat 
deze hun voorliefde voor deze vakken ook op de prins wisten over te brengen, daarvan 
getuigt Willems opdracht aan de Leeuwarder instrumentmaker Foppes tot de 
vervaardiging van een kostbaar landmeetkundig instrument van bijzondere construc
tie164• Uit correspondentie tussen Willem IV en zijn thesaurier-generaal Johan 
Cornelis Radermacher blijkt dat die wetenschappelijke belangstelling voor landmeet
kundige instrumenten door een opmerkelijk aantal naaste medewerkers van de prins 
(waaronder de bovengenoemde Bentinck van Rhoon) werd gedeeld'65• Het behoeft dan 
ook geen verbazing te wekken dat, zodra in 1744 te Franeker een wetenschappelijk 
zwaargewicht als Samuel Koenig tot hoogleraar was benoemd, er contacten blijken te 
zijn tussen Koenig en het Friese hof. Koenig hield er voordrachten, die hij met proef
nemingen toelichtte. Onder leiding van Koenig begon Willem TV met de aanleg van 
een kabinet van wetenschappelijke instrumenten16ö . ~adat Willem stadhouder was 
geworden, verhuisde Koenig als wetenschappelijk adviseur mee naar Den Haag. Ook 
daar hield Koenig geregeld colleges, vermoedelijk in hoofdzaak voor belangstellenden 
uit hofkringen. Ren bewaard gebleven handschrift getiteld 'Lecons de Physique de 
Mr. Ie Prof. Koenig, qu'il a dOlllle a la Haye, 1751-52' legt nog steeds getuigenis af van het 
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Afbeelding 30 - Trigonometrisch instrument door \Vytze Poppes, in 1752 door Prinses Anna van 
Hannover geschonken aan de Leidse universiteit, met gegraveerde inscriptie (Museum Boerhaave, 
Leiden ). 

hoge niveau (ook in wiskundig opzicht) van deze colleges167• Koenig wordt ook ver
antwoordelijk gehouden voor de stichting van een stadhouderlijke sterrenwacht 
op bet Haagse binnen hof, wel ke vanaf begin 1757 operationeel was'68 . Van Koen igs 
belangstelling voor de sterrenkunde getuigt ook de catalogus van zijn bibliotheek en 
instrumentenkabinet, welke in 1758 in Den Haag onder de hamer is gekomen. Koenigs 
exemplaar van een Grand Orrery door Adams (dat pas in 1754 was vervaardigd) was 
het kostbaarste planetarium dat in de achttiende eeuw in de Republiek is geveild. Hij 
zal er aan het Haagse hof vast en zeker demonstraties mee hebben gehouden. De 
symbolische waarde van het zonnestelsel was voor een stadhouder met vorstelijke 
allures dan ook van niet te onderschatten betekenis. De Franse koning Lodewijk XIV 
was niet zonder reden ooit 'de zonnekoning' genoemd. Wellicht was dit ook de reden 
dat in 1731 in de tuin achter het - vooral voor represenlatiedoeleinden bestemde -
Prinsenhof te Groningen de fraaiste en grootste zonnewijzer werd opgericht die toenter
tijd in de Nederlanden te vinden was'69 . Immers, wanneer de newtoniaans geïnspireerde 
fysica-theologie leerde dat in het zonnestelsel alles zijn van God gegeven plaats had 
en dat dit systeem bovendien door centrale krachten werd beheersl, dan kon zo'n 
metafoor de goede verstaander niet ontgaan. Dit thema was in 1728 door DesaguJiers 
fraai uitgewerkt i n een gedicht bestemd voor de Engelse koningin Carolina (de schoon-
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AfbecldillgJl- Zilveren penning vervaardigd door Martinus Holtzhey in 1747 ter gelegenheid van cic' 
herstelling van Willel1l IV al., stadhouder van de Republiek der zeven verenigde '\ederbndcn, De keer
zijde \'ertoo11t het zonnestelsel 111et de dierenriem, en het op Newtons gra\'itatiekracht zinspelende 
()lllschrift Cl\US TRAHO SI;.vm:vl TRAIIORQUE AB ILLlS: 'Ik alleen trek er zeven, en ik word door 
hen aangetrokken' (Koninklijk Penningkabinet, Leiden) 

moeder van vVillem IV), dat als titel droeg: The Newtonian Systcm ofthe World: the /Jcst 
model of Gouvernl1iCri t 170. Dat een penning die in 1748 werd geslagen ter gelegenheid van 

het herstel het stadhouderschap, behalve het portret van Willem IV, een schematische 

afbeelding van het zonnestelsel droeg, zegt in dat verband genoeg'7'. 

Dat het de nieuwe stadhouder ten aanzien van de wetenschappen zowel ging om de 

inhoud als om de status die er vanuit ging, lijkt wel waarschijnlijk. In het licht hiervan is 

het veelzeggend dat er voor de korle regeerperiode van \Villem IV (van 1747 tot 1751) 

een opmerkelijk groot aantal initiatieven werd ontplooid ter stimulering van weten

schap of economie72. Zo creëerde \iVillem TV uit voorliefde voor de 'Ons soo dierbare 

mathematische wetenschappen', waarvan hij het nut voor de samenleving en het 'krijgs

bestuur' erkende, een groot aantal honoraire (en dus niet bezoldigde) functies ter 

bevordering van de beoefening van een aantal praktische vakken met wiskundige 

inslagl7J . Dat daarmee ook zijn eigen slatus was gediend, was uiteraard de eerste winst 

In elk geval waren ze er toch maar: de stadhouderlijke 'Astronomus', 'Architect', 

'Instrumentmaker', 'Oculist' or '1 ngenicur-,vlodellist'74', Verder verleende Willem 1V een 

Goese landmeter octrooi voor een 'perpetuum mobile'l75, stelde hij twee astronomisch 

geschoolde wiskundigen aan tot on! werper van de Hollandse en Zeeuwse loterijen '7(', 
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Afbeelding 32 - Theodoliet vervaardigd omstreeks L750 door Benjamin Ayres, zoals aangepast in 
1886 door de astronoom J.c. Kaptcyn voor het uitmeten van de fotografische platen van diens Cape 
Photographic f)urchmustcruilg (Universiteitsmuseum Groningen) en - detail met signatuur 

en kwamen onder zijn bewind Zeemanscolleges in Amsterdam en Rotterdam, alsmede 
een militaire ingenieursschool in Den Haag tot stand177. Een Academie van Wetenschap
pen ontbrak nog. Maar zoals gezegd, mede dankzij Willems vertrouweling Bentinck van 
Rhoon zou ook die wetenschappelijke 'missie' in de jaren 1752-1754 worden volbracht'7R• 

Ook toen zou de geboden steun vooral 'honorair' zijn. De Hollandsche Maatschappij 
zou voor haar financiering vooral zijn aangewezen op de steun van de aangezochte 
directeuren: een typisch Nederlandse oplossing van institutionalisering van het parti
culiere mecenaat. 

Resumerend mogen wij vaststellen dat men in de Nederlandse Republiek in de eerste 
helft van de achttiende eeuw institutioneel gezien bij de beoefening van de natuur
wetenschappen was aangewezen op de inzet van particuliere belangstellenden. Daarbij 
waren die belangstellenden wiskundig wellicht beter toegerust dan wel is gedacht, en 
heeft de vernieuwende inspiratie van het newtonianisme, mede dankzij de theologische 
legitimatie die deze wetenschappelijke stroming bood, wel degelijk tot onderzoek 
gestimuleerd. De beoefening van een vak als de sterrenkunde lijkt daardoor alleen in 
institutionele zin af te wijken van wat er toentertijd in de rest van Europa gebeurde. 
Hoe deze tak van onderzoek zich concreet heeft ontwikkeld, zal in de twee volgende 
sterrenkundige case-studies en détail worden onderzochL. 
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Afbeelding33 - De komeet die Newton inspi.reerde: tekening door Lieve[nJ Verschui[eJr van de 
komeet van 1680 zoals gezien boven Rotterdam (GA Rotterdam) 



VAN 

'KONSTGENOTEN' 

EN HEMELSE 

FENOMENE'T 

(Newtons 'Principia' en Halleys 'Synopsis' 

In 1714 werd te Amsterdam een roofdruk uitgegeven van de tweede editie van Isaac 
Newtons beroemde boek Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, een werk dat 
het jaar tevoren in Cambridge was gepubliceerd'. Weliswaar was dit voor de mechanica 
zo baanbrekende boek al sedert 1687 in de 'geleerde wereld' voorhanden, maar de 
invloed ervan werd pas op grotere schaal merkbaar na de publicatie van deze tweede 
editie in de jaren 1713 en 1714. 

In Newtons Principia speelden kometen een grote rol. Van het belangrijke derde 
boek van de Principia waarin Newton de bouw van ons zonnestelsel behandelt, is 
ongeveer een derde deel gewijd aan kometen2 • Dat had uiteraard gewichtige redenen. 
Tot aan het moment waarop de Pril1CÎpia uitkwam was er een principieel onderscheid 
gemaakt tussen kometen en planeten3• Van de planeten was de beweging sinds oeroude 
tijden bekend. Hun geregelde tred langs de ecliptica was dermate lang in kaart 
gebracht, dat ze in ieder wereldbeeld tot de constante fenomenen met voorspelbare 
beweging werden gerekend. Planeten waren de stabiliteit zelve. Hoe anders lag dat bij 
de kometen. Hun onberekenbaarheid was juist regel. Kometen waren niet alleen 
objecten die er anders uitzagen en anders bewogen, maar ze leken ook een ander doel 
te dienen. Kometen verschenen onverwacht, lieten zich zien met sterk uiteenlopende 
gedaante en helderheid, en verdwenen daarna schijnbaar weer in het niets. Kometen 
hebben dan ook altijd tot de verbeelding gesproken. Hoe vaak is een komeet niet aan
gezien voor een vingerwijzing Cods, een waarschuwing voor onheil of ziekte? 

Daar komt nog bij dat men lange tijd niet eens geweten heeft dat komeetverschij
ningen tot de astronomische verschijnselen moesten worden gerekend. Juist vanwege 
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hun veranderlijkheid en hun (schijnbaar) rechte loopbaan aan de hemel had Aristoteles 
ze ooit bij de meteorologische verschijnselen ondergebracht, in het zogenaamde onder
maanse: het gebied van de hemel waar alle bewegingen 'van nature' recht waren. Het 
was destijds eenvoudigweg ondenkbaar dat deze fenomenen zouden behoren tot de -
onveranderlijk beschouwde - sterrenhemel: de plaats waar de eenparige cirkelbeweging 
als 'natuurlijke' beweging gold. Pas aan het eind van de zestiende eeuw was in die 
gedachtengang verandering gekomen. Dankzij parallaxmetingen van Tycho Brahe en 
Michael Maestlin was aangetoond dat kometen wel degelijk ver van de aarde verwij
derd waren en daarmee tot de sterrenkundige verschijnselen moesten worden gere
kend. De zeventiende eeuw had daarop talrijke speculaties gebracht, zowel over de 
aard van hun loopbaan als over de achterliggende mechanismen en betekenissen van 
deze zo lang gevreesde staartsterren. Het voert in dit kader te ver om op deze speculaties 
in te gaan4. TIet zij hier voldoende om op te merken dat pas rond 1680 de gedachte post 
vatte dat de baan van een komeet een parabool zou kunnen zijn5. Voor die tijd was 
een komeetverschijning vaak aangezien als de opeenvolgende verschijning van twee 
kometen: één op weg naar de zon en één van de zon afgekeerd. 

Het is de grote verdienste van Kewton geweest, dat hij aan de hand van de specta
culair heldere komeet van 1680 heeft laten zien dat kometen en planeten door precies 
hetzelfde mechanisme - namelijk de gravitatie - worden gestuurd. In de Principia van 
1687 toonde Newton aan dal die hypothese met een mathematische zekerheid moest 
leiden tot een loopbaan volgens een kegelsnede: een ellips, parabool of hyperbool. 
Voortaan was er qua heweging geen principieel onderscheid meer te maken tussen 
een planeet en een komeet: beiden behoorden onlosmakelijk tot het zonnestelsel. 
Slechts hun uitgangspositie leidde tot verschillende excentriciteiten van de doorlopen 
kegelsnede. Die breuk met het verleden was een fascinerend gegeven dal nog lange 
tijd een nadere bestudering rechtvaardigde. 

Alvorens Newton zijn ideeën over kometen had kunnen toetsen en weergeven, had hij 
een methode moeten ontwikkelen waarmee hij de baan van een kameel kon afleiden 
uil aardse waarnemingen. Dat was bepaald niet eenvoudig geweest. Newton zelf 
beschouwde het als een van de lastigste problemen die hij had moeten oplossen tijdens 
het schrijven van zijn PrincipiI.!. Hij had vastgesteld dat de ellipsvormige baan van een 
hemellichaam om de zon kon worden weergegeven door een zestal heliocentrische 
coördinaten6. Achtereenvolgens zijn dit (vgl. ook figuur 1): het tijdstip van de perihe
lium-passage T (jaar, maand, dag, uur; uitgedrukt ten opzichte van een specifieke plaats 
op aarde); de perihelium-afstand q (d.i. de kortste afstand tot de zon); de inclinatie i 
(d.i. de hoek tussen het baanvlak en het vlak van de ecliptica); de lengte van de klim
mende knoop 0, gemeten vanaf het Lentepunt ï ; het argument w, (d.i. de hoek tussen 
het perihelium en de klimmende knoop) en de excentriciteit e van de ellipsvormige 
baan. Aangezien in de praktijk een komeet alleen in de nabijheid van de zon wordt 
waargenomen, en daarmee in dat deel van zijn baan dat met grote overeenstemming 
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Figuur 1 - de zes parameters die de baan van een komeet in de ruimte vastleggen 

benaderd kan worden door een parabool, kon J\ewton voor de excentriciteit de waarde 

e = 1 stellen. Er resLeren dan nog vijf onafhankelijke parameters. Voor de herekening van 

die vijfbaancoördinaten staan uitsluiLend geocentrische waarnemingen ter beschikking. 

Deze ,\ardse waarnemingen leveren echter drie andere paramclers op, te weten: het 

Lijdstip van waarneming (t), de lengte op (btlijdstip (1), gerekend vanaf een gegeven 

nulmeridiaan en de hoogte hoven de horizon op dat tijdstip (H). 

Newton had dus een antwoord moeten vinden op de volgende vraag: hoe bepaal je 

met een serie gegevens van t, L en H de best passende baan curve, ofwel de beste vijf 

heliocellfl'ische coördinaten? De methode die hij gevonden had, berustte op het 

gebruik van een set van ten minste drie waarnemingen van t, L en H. Mel deze geo

melrische methode bleek Newton in staat om een redelijke benadering te vinden 

voor de vijf benodigde baancordinalenH• Hel had hem ongeveer een half jaar gekost 

om die methode te vinden. Daarna had Newlol1 zijn ideeën uitgewerkL aan de hand 

van een enkel voorbeeld, namelijk de grote komeet van 1680. 

Echler, met het 'bewijs' dat de wiskundige vorm van een komeetbaan een kegel

snede was, had Newlon, strikt genomen, nog niet het bewijs geleverd dat kometen 

ook daadwerkelijk en met regelmaat bij de zon terugkeerden. liet is de verdienste van 

Edmund Hallel' (1656-1742) geweest, dat deze hel exemplarische karakter van de 

Principia tol meer kometen wist uit te breiden. Hallel', die :\Tewtons Principia voor 

de drukpers had gereed gemaakt, was van jongs af aan in kometen geïnteresseerd 

ge'Neesl. In feite was hij het geweest die J\ewton tot het schrijven van diens Principill 
had aangezet, dit mede naar aanleiding van een discussie over de loop van kometen. 
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Afbeelding34 - Edmund Halley (1(,,6-1742) met in zijn hand een document waarop eell parahooI
vormige komeelbaan. Schilderij door Th. Murray ca. 1690 (Royal Society of London) 
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Halley nam nu als eerste de taak op zich om oude geschriften te doorvorsen, op zoek 
naar vroegere komeetwaarllcmingen die zich zouden lenen voor een test van Newtons 
hypothese over een periodieke terugkeer van kometen. Hoewel de gedachte van een 
terugkeer op zichzelf niet nieuw was9, was Halley wel de eerste geleerde die Newtons 
methode voor de berekening van komeetbanen op grote schaal heeft toegepast. Het 
resultaat van die arbeid resulteerde in Halleys vermaard geworden Astronomiae 
Cometicae Synopsis uit 170510: een presentatie van de vijf heliocentrische baanelementen 
voor in totaal 24 historische kometen. 

Uit een vergelijking van deze baanelementen trok Halley de conclusie dat kometen 
inderdaad (periodiek) in hun baan terugkeerden. Hij sprak bijvoorbeeld het vermoeden 
uit, dat de kometen van 1531,1607 en 1682 verschijningen ï.ouden zijn geweest van een en 
dezelfde komeet, die d us rond zou moeten gaan met een periode van ongeveer 76 jaar". 
De overeenkomsten tussen de genoemde kometen uit Halleys tabel waren inderdaad 
markant (zie tabelJ). De geringe verschillen konden ofwcl aan waarnemingsfouten, 
ofwel aan baanstoringen worden toegeschreven. 

Tabel 1: baanelementcn1l van de kometen 1531) 16(Jl en 1682 

T ]531 1607 1681 

q 0,5 6700 0,58680 0,583 28 

17° 56' 17° 02 17° 56'-

n 19° 2)' 20° 21' 21° 16' 

W 107(\ 46' 1080 (Jó' Lo8° 23' 

Bij zijn conclusies was Halley niet geheel eenduidig. In de eerste (Latijnse) editie van 
de Synopsis (uit 17(5) presenteerde hij de terugkeer van de komeet als een hypothese 
waarvan de geldigheid vrijwel vast stond, maar in de Engelse edities van de Synopsis 
(uit 1705 en 1715) leek hij minder zeker van zijn zaak. Zijn vertrouwen in de identiteit 
van de kometen van 1531, 1607 en 1682 bleek echter in de editie van 1719 weer hersteld te 
zijn. Niettemin bleef zijn boodschap, dat toekomstige generaties astronomen er goed 
aan zouden doen om rond 1758 op te letten of de komeet inderdaad zou terugkeren. Pas 
dan zou het bewijs van de periodiciteit van komeetbanen werkelijk zijn geleverd '3. 

Ondertussen was Newton zelf van Halleys argumenten voldoende overtuigd geraakt 
om de aankondiging van een terugkeer in het jaar 1758 op te nemen in de tweede editie 
van zijn Principia van 1713, met welk boek we dit hoofdstuk zijn begonnen. Dat niet
temin op het gebied van komeetbanen nog lange tijd veel werk le doen bleef, daarvan 
was ook Newton overtuigd. Hiervan getuigt onder meer de opmerking, die hij in 1702 

tegen zijn Nederlandse gast Prans Burman maakte, namelijk dat: 
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hoewel de bepaling van komeetbanen inmiddels tot de voornaamste taken van de astronomen 

behoort, er voor dat oogmerk toch eigenlijk een langere tijd vereist is, omdal werkelijk betrouw

bare observaties omtrent komelen niet eerder dan door Tycho rBraheJ zijn gedaan14 

Al met al is de achttiende eeuw bij uitstek het tijdvak geweest waarin het 'probleem 
van de loopbaan der komelen' centraal stond. In het begin van de eeuw werd de 
kwestie op de wetenschappelijke agenda gezet en werden voorspellingen gedaan die 
nog hetzelfde centennium werden getoetst. Het eind van de eeuw zag ten slotte de 
presentatie van een oplossingsmethode, gevonden door Olbers, die in feite in hoofd
lijnen tot op de dag van vandaag ongewijzigd is gebleven. 





Afbeelding35 -- Gravure betreffende de komeet van 1737, uit: Europische Mercurius, (1737) 
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'Wewtoniaans' kometenonderzoek in de Republiek 

De komeet van 1737: de eerste grote !cO/neet uit de achttiende eeuw 

Vanaf ongeveer het tweede kwart van de achttiende eeuw trok het probleem van de 
loopbaan - en de eventuele terugkomst - van de kometen de aandacht van een aantal 
Nederlandse onderzoekers. Die belangstelling werd vooral merkbaar nadat in 1737, 

voor het eerst sinds tientallen jaren, een heldere komeet aan de nachtelijke hemel te zien 
was. Op deze komeet werden waarnemingen uitgevoerd in plaatsen zoals Amsterdam, 
Antwerpen, Assendelft, Emhden, Krommenie, Middelburg, Oostzaan, Utrecht, Zaan
dam, Zaandijk en op enige locaties in Friesland. Een uitvoerig en geïllustreerd bericht 
verscheen in de veel gelezen huopische Mercurius en ook andere kranten besteedden 
aandacht aan de imposante verschijning'5. 

De mooie en heldere komeet van 1737 viel als het ware in goed bewerkte aarde. De 
belangstelling voor de hemelmechanica was, mede als gevolg van de voordrachten van 
Desaguliers in het begin van de jaren dertig van de achttiende eeuw, sterk toegenomen. 
Bij zijn voordrachten had hij met zijn demonstratieplanetarium furore gemaakt. 
Mede door zijn toedoen waren in Amsterdam, Haarlem, Middelburg, Dordrecht en 
Schiedam informele gezelschappen ontstaan die de beoefening van natuur- en sterren
kunde nastreefden. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken d,j( het merendeel 
van de komeetwaarnemers uit dit tijdvak voortkomt uit deze groep van buiten-uni
versitair werkzame onderzoekers. 
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Nicolaas Struyck (1686-1769): een kometenvorser van formaat 
Van de Nederlandse komeetonderzoekers uit de achttiende eeuw is de in Amsterdam 
werkzame Nicolaas Struyck stellig de belangrijkste. Zijn publicaties over komelen zijn 
in het door ons onderzochte tijdvak ongetwijfeld de invloedrijkste. 

Het WelS inderdaad de in 1714 uitgebrachte Amsterdamse roofdruk van Newtons 
Pl'incipia die Struyck met het probleem van de loopbaan van kometen in aanraking 
bracht: een vraagstuk waaraan hij het grootste dec! van zijn leven zou wijden1é . Zo is 
Struyck na Halley de eerste geweest die serieus geprobeerd heeft om diens tabel van 
de baanelementen van 24 kometen ui 1 te breiden. Halleys Synopsis achtte hij dan ook 
zeer hoog. Volgens Slruyck was die label niet meer of minder dan 'een schat voor de 
sterrekonstenaars van de toekomende eeuwen'. De grote inspanningen die Nicolaas 
Struyck zich ten aanzien van het contemporaine kometenonc1erzoek heeft gelroost, 
rechtvaardigen een wat uilvoeriger biografische schets. Wie was deze man, en wat was 
zijn achtergrond? 

Struyck geniet vooral bekendheid door zijn publicaties op het gebied van de verze
keringswiskunde en de bevolkingsst:Jtistiek. Enigszins overdreven is hij wel eens aan
geduid als de 'vader van de Nederlandse levensverzekeringen"7. Zijn bijdrage aan de 
actuariële wetenschap is in elk geval zo belangrijk dat Van Schevichaven het tweede 
lijdvak van de levensverzekeringswetenschap in Nederland met Struyck als voor
naamste persoon laat beginnenlR. Ook de wetenschapshistoricus Dirk Struik (geen 
familie) noemt Struyck 'de belangrijkste Nederlandse wiskundige van zijn tijd"9. 
Struycks belangstelling was echter aanmerkelijk breder. Hij heeft originele bijdragen 
geleverd op het gebied van de aardrijkskunde, sterrenkunde, entomologie, algebra, 
kansberekening, chronologie, carlografie en nog enkele andere vakgebieden. Zelf 
achtte hij zijn astronomische arbeid van minstens even groot belang als zijn actuarië
le werk. Het is kenmerkend dat Struyck zich, op hel enige portrel dat van hem 
bekend is20 , laat afbeelden met een komeetbaan in zijn hand en niet met een symbool 
van één van zijn andere bezigheden. Ook tijdgenoten keken zo tegen hem aan: als 
men tegenwoordig Struycks boeken raadpleegl, dan valt op de originele rugtitel vaak 
iets te lezen in de trant van Sterrekundige Ferhandelingen. Het was vooral vanwege 
zijn sterrenkundige prestaties, dat Struyck ooit is aangezocht als lid van het eerste 
wetenschappelijke genootschap in de Nederlanden. 

Dit verschil in waardering heeft uiteraard zijn redenen. De voornaamste is eenvoudig: 
Struycks demografische en actuariële inspanningen hebben meer succes opgeleverd 
dan zijn sterrenkundige of aardrijkskundige onderzoekingen. Mede als gevolg daar
van heeft dil deel van zijn wetenschappelijke arbeid ruime aandacht van historici 
gekregen". Struycks astronomische werkzaamheden, en met name zijn grote inspan
ningen op het gebied van de bepaling van komeetbanen, zijn nogal stiefmoederlijk 
behandeld22 • 
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Afbeelding 36 - Nicolaas Struyck (1686-1769) met in zijn hand ccn document waclrOjl een jlarabool

vormige k0111cetb,lan. Gravure door T. Houbrakennaar T.M. Quinckhart, 1738 

Struyck werd op 21 mei 1686 ie Amsterdam gehoren uit Lutherse ouders. I lij was het 

tweede kind van Nicolaas Struyck Nicolaaszoon en Geertruy Wcsdorp en de vijfde 

'Nicolaas Struyck' in opeenvolgende generaties. Zijn overgrootvader was 'varensman' 

geweest, zijn grootvader zijdehandelaar en zijn vader oefende het ambacht van goud

smid uit, een vak dat hij vermoedelijk van een oom had geleerd, die ook goudsmid 

wa513 . De familie was stevig ingebed in de Lutherse gemeente van Amsterdam. Vader 

Struyck had in 1686 als elJ}arige jongen één van de eerste stenen mogen leggen van de 

later zo bekend geworden ronde Nieuwe Lutherse Kerk aan het Sing"P·1. 

Over de jeugd van Kicolaas Struyck hebben we niets van belang kunnen achterha

len. Dat zijn vader wel eens een vlindertje voor hem ving, is zo ongeveer het enige dat 

we over zijn jeugd vernemen15 . "Vel blijkt hieruit dat al vroeg de kiem is gelegd voor 

Struycks entomologische interesse. In 1740 schrijft hij dat de 'Insecten weleer een 

groot deel van mijn lief11ebbery uitmaakten'. Met resultaat overigens. 1 n 17 Jil had hij al 

zes kloeke Coliodelen gereed met eigenhandige tekeningen van 'Verscheijden uijlland

sche insecten' en andere naturalia 26 • Hoewel Struyck over dit onderwerp nauwelijks 
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heeft gepubliceerd, heeft hij deze entomologische interesse zijn leven lang gehouden. 
Dat blijkt onder meer uit het feit dat in 1761 de Nederlandse bewerking van Linnaeus' 
Natuurlyke historie of uitvoerige beschryvillg der dieren, planten, en nzineraalen aan 
hem is opgedragen27. De auteur, Martinus Houttuyn, noemt Struyck bij die gelegen
heid 'een kundig beminnaar van de mathematische wetenschappen, niet alleen, maar 
ook en in 't byzonder van de natuurlyke historie'. 

Hoe Struyck zijn wiskundige begaafdheid heeft ontwikkeld, hebben we helaas niet 
kunnen achterhalen. Naar zijn opleiding kunnen we slechts gissen28 . Deugdelijk was 
deze beslist; dat blijkt naderhand wel, uit zijn manier van werken. Hij beheerste 
meerdere talen, kende zijn weg in diverse bibliotheken en zijn wiskundige talenten 
waren goed ontwikkeld. Het is daarom verleidelijk, mede gezien Struycks brede belang
stelling, om verband te leggen tussen de vorming van de jonge Nicolaas Struyck en een 
kring van dilettant-geleerden die aan het eind van de zeventiende eeuw in Amsterdam 
bijeenkwam. Wiskundige, astronomische en geografische kennis van hoog niveau was 
daar zeker aanwezig29 . 

In 1712 berekende Struyck voor het eerst zon-eclipsen.l". Of hij toen al actief was als 
leermeester van aankomende boekhouders en stuurlieden, staat niet vast. Een van 
zijn vroegste biografen weet te melden dat Struyck pas met zijn onderwijs in de 'wis
kunde en de daarmeede vermaagschapte weetenschappen' is begonnen, toen hij 'tot 
rijper jaren' was gevorderd31 . Een nadere datering van die activiteiten wordt niet gege
ven3'. Hoe het ook zij, aan het eind van zijn leven bezit Struyck als leermeester een 
reputatie die er zijn mag33 In de eerste decennia van zijn leven bekleedt hij enige 
stedelijke ambten, waaronder die van 'botweger', welke betrekking hij in zijn naam 
laat waarnemen door de werkman Reynier Schaap34. Mogelijk heeft hij een functie 
bekleed in de Amsterdamse wisselhandeP'. Hij voelt zich in elk geval al vroeg 'wis
kundige', getuige zijn inschrijving als 'matthetius' hij zijn registratie als 'ingeboren 
poorter' van Amsterdam in 172436, 

In 1716 verscheen Struycks eerste wiskundige publicatie. Met deze Uytreekening der 
kanssen in het speelen, door de arithmetica en algebra, beneevens een verhandeling van 
looterijen en interest maakte hij direct naam als een bekwaam kenner van de wiskundige 
kansrekening. Later in zijn leven zouden nog verscheidene publicaties over dit onder
werp volgen37. Ook redigeerde hij (tot op hoge leeftijd) een aantal wis- en boekhoud
kundige leerboeken, hetgeen zal samenhangen met zijn inmiddels aangenomen rol 
van particulier rekenmeester. Ten slotte geniet Struyck een zekere vermaardheid als 
geograaf. Zijn aardrijkskundige belangstelling blijkt direct uit de titel van zijn 'opus 
magnum', de Inleiding tot de algerneene gcographie, benevens eenige sterrekundige en 
andere verhandelingen uit 1740. Ook in het supplementdeel, zijn Vervolg van de be
schryving der staartsterren, en nader ontdekkingen omtrent den staat van 't menschelijk 
gcslagt) ucneevens eenige sterrekundigl', aardrijkskundige en andere aanmerkingen, dat 
dertien jaar later van de drukpers rolt, besteedde Struyck aandacht aan geografische 
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onderwerpen. Maar zoals de titel al aangeeft lagen de accenten toen duidelijk anders. 
Dat is echter geen teken van verminderde aardrijkskundige belangstelling. Zijn en
gagement voor dit vakgebied had Slruyck kort tevoren, in 1750, ruimschoots kunnen 
uitleven als een van de bewerkers van de Nederlandse editie van het boek van Bernhard 
Varenius, Volkomen samenstel der aardryks beschryvinge. Dit was de Nederlandse ver
taling van Isaac Newtons bewerking van een oorspronkelijk in 1672 verschenen boekJ8 . 

Over deze en andere wetenschappelijke kwesties die hem interesseerden, publiceerde 
Struyck na 1757 geregeld in het tijdschrift Uitgezogte Verhandelingen, een periodiek 
opgezet en geredigeerd door zijn vriend Martinus Houttuyn39 , Daarnaast schreef hij 
af en toe in een populair tijdschrift als de Nederlandsche Postrijder>o. Ondertussen 
onderhield Struyck een intensieve correspondentie met tal van geleerden in binnen
en buitenland. Een en ander leverde hem ook wetenschappelijke erkenning op. In 1749 

werd hij benoemd tot Fellow van de eerbiedwaardige Royal Society ofLondon. In 1755 

volgde zijn officiële aanstelling als correspondent van de grote Franse tegenhanger, de 
Académie Royale des Sciences te Parijs4J • De toen zojuist opgerichte Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen te Haarlem bleef niet achter en verzocht hem datzelfde 
jaar om tot de kring van leden toe te treden. In Amsterdam ontving Struyck ook 
menig rondreizend geleerde. Hij werd onder andere bezocht door de wiskundige De 
Mondoteguy (1722), die hem met de Franse geleerde De l'Isle in correspondentie 
bracht. Een ander Frans geograaf, De la Condamine, die hem in december 1744 

bezocht, leende hem zelfs een waardevol handschrift met astronomische waarnemingen, 
gemaakt tijdens diens recente expeditie naar Peru42 . Vergelijkbare observaties ontving 
Struyck in 1762 van de Franse astronoom Chappe d'Auteroche, die een afschrift over
legde van zijn in Siberië vervaardigde metingen aan de Venusovergang van 176143 . 

Struyck maakte duidelijk indruk op zijn bezoekers en dat tot op hoge leeftijd, zo 
getuigt ook de Zweedse astronoom Bengt Fermer, die hem in maart 1759 bezocht, en 
in zijn reisverslag de volgende notitie van deze ontmoeting heeft overgeleverd: 

Deze man is nu 75 jaar oud, maar nog fiksch en vlug, en praatte heel geschikt over wetenschappe

lijke onderwerpen. Eén van de eerste dingen, die hij mij vroeg, was hoe de heer Wargentin het 

maakte, Daarop vroeg hij mij, of in oude Zweedse historieboeken niet iets opgetekend stond over 

kometen, dat niet bekend was uit de historieboeken van andere volkeren. Daarop liep het gesprek 

over astronomie in het algemeen. [ ... l Daar het nu donker was, behield hij zich voor om mij een 

andermaal zijn uitgebreid cometarium enz. te toonen, Ik nam afscheid van hem en ging met den 

heer de Clercq naar zijn huis om het avondmaal te gebruiken. De heer de Clercq was een leerling 

geweest van den heer Struyck en was vrij goed thuis in de mil I hC11latica en de fysica44• 

Het laatste bekende buitenlandse bezoek aan Struyck werd in 1767 gebracht door 
de astronomen Pingré en Messier. Hun reisverslag biedt spijtig genoeg weinig details 
van de ontmoeting tussen dc;'.e drie grootheden uit de achttiende-eeuwse kometen
research 45. 
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De aanzet tot Struycks kometenonderzoek 
We vernemen voor het eerst iets van Struycks interesse voor kometen via enkele brieven 
die hij in 1722 schreef aan de Franse astronoom en geograaf Joseph-Nicolas de l'Isle te 
Parijs46 • Deze De l'lsle was op Struyck attent gemaakt door een collega-wiskundige 
(De Mondoteguy) en nodigde hem uit tot het uitwisselen van brieven. Inderdaad is 
er, zij het aarzelend en met lange onderbrekingen, een bescheiden correspondentie 
tussen heide heren tot stand gekomen. 1n zijn eerste brief aan De l'[sle schreef 
Struyck dat hij op dat moment maar weinig tijd beschikbaar had om aan wiskundig 
werk te besteden. Hij had wat aan eclipsen gewerkt, maar het meest interesseerden 
hem de kometen: 

J'ai lravaille depuis quelque tem[p]s sur les Cometes, Mans' Halley a par trois observations d'une 

comete par un calcul aritmetique dtlerminé sa distance, La parametrc de la parabole qu'on supposc 

qu'il decrit & les autres choses qui sont necessaires pout' fixer son chemin, sans nous donner sa 

manière mais seulement ses responces comme on Ie ptut vair dans les Trallsactions Philosophiral. 

En imitant ce grand astronome, je trouve aussi un manière sur Ie même problème, qui est à mon 

sentiment Ie plus difficile dans l'astronomie. J'avois dessein de les dmlller au pllbliclj, mais ('est trop 

tard, parce que j'apprend qlle ce livre de Mr. Halley sur ce sujet etoit presqlle achevez d'imprimer47• 

Struyck had dus in 1722 al het plan opgevat om over kometen te publiceren. Het simpele 
gerucht dat Halley zelf met een niemye verhandeling zou komen, had hem er nog van 
weerhouden. Wel had hij nog de moeite genomen om Newtons Principia grondig 
door te spitten. Hij had er enige fouten in ontdekt, welke hij aan de Leidse hoogleraar 
Willem Jacob 's-Gravesande had doorgegeven, die - naar hij had horen zeggen - zou 
werken aan een nieuwe, derde editie van de Prillcipia48 • Slruyck zou het verder op 
prijs stellen wanneer De l'Isle hem gegevens kon sturen over kometen die ooit in 
China waren gezien en waarvan notities in Parijse bibliotheken werden bewaard. 

De I'Isle heeft inderdaad voldaan aan Struycks wensen. Met het toezenden van een 
forse lijst van Chinese komeetobservaties heeft De l' lsle ongetwijfeld een stimulans 
gegeven aan Struycks plannen tot het samenstellen van een nieuwe, kritische kometo
grafie. Een dergelijk werk leek hem de enige mogelijkheid om nog vóór het door 
Halley geoormerkte jaar 1758 uit te vinden of er nog andere kometen waren die in 
hun loopbaan zouden terugkeren49 . 

Struyck wilde dus via de eerder door Halley bewandelde weg van kritische analyse van 
oude waarnemingsgegevens komen tot de vaststelling van 'newtoniaanse' baancoördi
naten. Reeds in het prille begin (1722) meende hij hiermee enig succes te hebben 
gehad. Aan De l'Isle schreef hij althans: 

Unc des raisons que j'ai de VOllS demander les comètes c'est gue je croy avoir deCOllvert Ie retour de 

qllelqucs alltres cometcs que ce 3011 4 dont Ie periode est certainement (Onn11, qui sont ecrit dans la 

carte dll systeme solaire sllivant Ie sentiment du chevalier Newton, & qlle je chcrche a verifier les 

mienncs non seulement par 110S historiens, mais aussi s'il est possible par des cc rits Chinois'o. 
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Verdere details ontbreken, en de lijn met De l'Isle brak voorlopig af. Kennelijk kreeg 
Struyck andere zaken aan zijn hoofd, want over kometen vernemen we lange tijd 
niets meer. Maar De l'Isle, die inmiddels naar het Russische hof in St. Peters burg was 
verhuisd, vergat hem niet. Negen jaar later, in 1731, deed hij bij de Leidse hoogleraar 
's-Gravesande navraag naar deze 'jeune mathematicien d' Amsterdam, nommé Nicolas 
Struyck', van wie hij al zo lang niets meer had gehoord51 . 

En dan, in 1737, blijkt plots dat Struyck in de tussenliggende vijftien jaren stug aan 
zijn 'kometografie' heeft verder gewerkt. Dat jaar begon namelijk, onder leiding van 
de Amsterdamse uitgever [saac Tirion, hel drukken van de eerste bladen van, wat in 
1740 voltooid zou worden als Struycks Inleiding tot de algemeellc geographie52 • In deze 
compilatie van wat evident jarenlang noest zwoegen is geweest, heeft Struyck twee grote 
stukken aan zijn kometenonderzoek gewijd. Op beide stukken zullen we verderop 
terugkomen. 

Hoewel Struyck dus ten minste vanaf 1722 serieus met het probleem van de periodiciteit 
van kometen is bezig geweest, heeft hij het nooit aangedurfd om contact te zoeken 
met zijn grote voorbeeld, de nestor van alle astronomen, Edmund Halley. Eerst in 
1737, als de eerste resultaten van zijn kometografie bij de drukker gereed liggen, durfde 
hij hem de volgende brief te schrijven, waarin hij trots zijn (\Termeende) vondst van 
acht nieuwe periodieke kometen vermeldt: 

Hon. d. Sir, 

I make bold to write you a shorl Letter, which 1 hope wil! not be took amiss. hom my youth I 

have taken a great deal of pleasure in the mathematieks, though there was nothing I admircd 

more than lhe glorious Inventions of the famous Newton, and prineipally that Propo,ition ",here 

by having three observations of a Comet geoJllctrieal!y to detcrmine the way, according to the 

supposition of its being a I'arabola. But as thai methad could Ilot be do ne sa accurate there fore 

you have traced it by Calculation, and thereby composed that famous Table of 24 Comets, whieh 

in a work of mine, now under the Press, I call a Treasure for the Astrol1omers of future ages. 1 

knew but of three Comets, whose periodical times are discovered, which arc those of the years 

16R2, lCi61 & 1680: whieh (if not mistaken) werc all three found by rour worthy self. Bl' the help of 

whieh tablc I believe I have found the Periocl or cight others: wl hi~ eh III would very willingly 

commul1icate to you, with all the reasans that induced me therc to, but would be toa long lo be 

rccited here, and far exceed the bounds of a LetterSJ. 

In hoeverre Halley op Struycks brief heeft geantwoord, is ons niet gebleken. Het heeft 
er alle schijn van dat er nooit op Struycks brief is gereageerd 54 . Wel is de brief in het 
voorjaar van 1738 voorgelezen op een bijeen komst van de Engelse Royal Society. Hoe 
dan ook, hel heeft Struyck cr niet van weerhouden om op de ingeslagen weg voort te 
gaan. 
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De eerste wetenschappelijke kometografie (1740) 

In november 1739 sloot Struyck de tekst afvan zijn Inleiding. l\og geen maand later, 
in december 1739, was het hoek al leverbaar. Een eerste reactie liet niet lang op zich 
wachten. Al halverwege januari 1740 kreeg Struyck in een vlugschrift ongezouten kritiek 
te verduren van een jaloerse collega-mathematicus, Willem Kersseboom55 • Deze had 
niet alleen commentaar op de methode van lijfrenteberekeningen welke Struyck in 
dit boek presenteerde, maar beschuldigde hem ook van plagiaat. Voor ons onderwerp 
is deze onverkwikkelijke affaire niet van belang. Het mag genoeg zijn te vermelden 
dat Struyck, door de studies van Van Schevichaven en Van Haaf ten, in deze kwestie 
van alle blaam is gezuiverds6 • 

Struycks boek bestaat uil twee, afzonderlijk gepagineerde, stukken. In het eerste 
stuk behandelt Struyck de geografie in brede betekenis. Hij begint bij de sterren, en 
daalt zo (welhaast letterlijk) af naar de aarde. Een nauwgezette uiteenzetting over het 
zonnestelsel en de planeten neemt hij terloops mee. Wie zo grondig inzet, mag aan de 
aardrijkskunde zelf niets te wensen overlaten. Van die aarde behandelt Struyck dan 
ook vrijwel alle den kbare facetten. Hij schrijft over het inwendige van de aarde, maar 
ook over diens dampkring. Hij behandelt de bergen, maar ook de mijnen, die de delf
stoffen leveren. Er is een hoofdstuk over de bossen, moerassen en woestijnen, maar 
ook over de dieren die er wonen. De continenten komen aan de orde en uiteraard 
ook de zeeën die ze scheiden. Voor iemand, waarvan het de vraag is of hij het gewest 
Holland ooit is uit geweest, vertoont Struyck een bijzondere aardrijkskundige kennis. 

Die eruditie blijkt ook het tweede gedeelte van zijn boek, dat Struyck aan demografi
sche, actuariële en astronomische vraagstukken heeft gewijd. In dit stuk behandelt hij 
de zon- en maaneclipsen; geeft hij aanmerkingen op de omloop van Jupiter rond de 
zon en onderzoekt hij de argumentatie voor of tegen een dampkring rond de maan. 
Belmgrijk zijn vooral een Inleiding tol de algemeene kennis der comeeten oJ staartsterren 
en de Korte beschryving van alle de cameeten of staartsterren, die ik i1l de geschiedenissen 
heb kunnen vinden57 • 

Tn de eerstgenoemde komeetverhandeling behandelde Struyck de wijze waarop uit 
minimaal drie waarnemingen van een komeet, de vijfbaanelementen, die resteren na 
de hypothese van een parabolische loopbaan kunnen worden berekend. Hij behoort 
daarmee tot de eerste in Europa die een dergelijke handleiding publiceerde58 . Want 
hoewel Newton en Halley in principe hadden aangegeven hoe een dergelijke berekening 
moest worden uitgevoerd, zijn veel details van hun werkwijze onbekend gebleven59 • 

Struyck echter demonstreerde aan de hand van een rekenvoorbeeld, stap voor stap, 
hoe de baan van een komeet door middel van meetkundige technieken kon worden 
bepaald. Hij liet ook zien hoe, uitgaande van gegeven baanelementen, viel uit te rekenen 
waar de bewuste komeet op een bepaald tijdstip vanaf de aarde zou zijn waar te nemen. 
Dit laatste was vooral van belang voor het verifiëren van een berekende baan met de 
overige beschikbare waarnemingsgegevens. Ook publiceerde Struyck de voor deze 



'NEWTO"lIAA"IS' KOMETENONDERZOEK IN DE REPUlil.lFK 115 

A:F1J,III. 

A 

J\jbeelding37- Een bladzijde uit Struycks Inleiding tot de Algemeene Geographie (1740), voorstellende 
enige geometrische figuren behorend bij de door Newton ontwikkelde meetkundige methode voor 
de bepaling van heliocentrische komeetelementen uit geocentrische observatiegegevens. Figuur 2 

bijvoorbeeld (letterlijk gecapieerd naar propositie XLI uit Newtons Pril1cipiil) speelt daarin een 
voorname rol: vanuit drie verschillende posities op de aardbaan (weergegeven met de letters T, t, en 
1) is een komeet waargenomen, achtereenvolgens in de richtingen TA, tB ell TC. lIet probleem is om 
posities van deze komeet te bepalen die voldoen aan de wetten van KepIer. Dit gebeurt door een aan
tal opeenvolgende benaderingen, Een eerste 'gok' betreft de positie weergegeven door de letters ABC; 
een tweede - verbeterde - positie is aangeduid met de letters abc. 
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berekeningen benodigde tahellen, waaronder de door Halley in 1705 geïntroduceerde 
'Ceneraale tafel'. Deze tabel stelde de gebruiker in staat om voor ieder denkbaar tijdstip 
de schijnbare plaats aan de hemel te berekenen, zodra de baanelementen bekend 
waren60 . 

Nog belangrijker dan de 'Inleiding tot de Algemeene kennis der Comeeten' was 
Struycks 'Korte Beschryving van alle de Comeeten'. Laatstgenoemde verhandeling 
wordt algemeen beschouwd als het eerste kritische bronnenonderzoek aangaande 
kometen dat ooit is gepubliceerd61 . Daarmee wil niet gezegd zijn dat er niet eerder 
overzichten van historische komeetverschijningen waren verschenen. Reeds in de 
zeventiende eeuw waren er verscheidene van dergelijke opsommingen uitgegeven. De 
bekendste daarvan zijn de Cometographia van Hevelius en het Theatrum Cometicum 
van Lubienietsky, beide puhlicaties daterend uit 166862 • Maar - afgezien van Halley
had geen onderzoeker het opsporen van periodiciteiten tot doel van een dergelijk 
werk gemaakt. Struyck deed dat nadrukkelijk wel. Immers, zo redeneerde Struyck, als 
kometen terugkeren, dan moeten ze ook eerder zijn gezien: 'daarom heb ik dezelve in 
de geschiedenissen nagegaan'. Van de eerder gepubliceerde kometografieël1 bleek hij 
echter niet onder de indruk, met name vanwege 'de verdigtselen en misslagen die 
daar in zijn'. Zo noemde hij Lubienietsky een 'beuzelaar' en zelfs bij de door hem veel 
hoger gewaardeerde Hevelius wist Struyck nog 174 fouten op te sporen; fouten, die hij 
overigens mild aanduidde als 'verdigte' citaten: 

Ik zeg dit niet om de roem van dien voortrclIelijken waarneem er en graoten sterrekundigen te ver

duisteren, maar om aan te tonen, dat men de comeetschryvers met omzigtigheid moet gebruycken, 

en liever, 'I geen men desaangaande nodig heeft, by de geschiedschrijvers zelfs [te] zoeken 63. 

Struyck betoonde zich dus voor zijn lijd ongewoon kritisch, en hij pleitte ervoor om 
zoveel mogelijk naar de historische bronnen terug te gaan. Het aantal werken, dat 
Struyck bij naam en toenaam in zijn kometografie aanhaalt is enorm. Toch was ook 
hij zich bewust van zijn beperkingen. Aanvankelijk wilde hij alleen die kometen 
opnemen, waarvan hij omtrent de haanelementen volstrekt 7eker was. Caandeweg 
heeft hij dat criterium echter bijgesteld, door ook de geloofwaardigheid van de be
trokken schrijvers in zijn oordeel te betrekken. Want wanneer auteurs elders in hun 
geschiedschrijving correcte en verifieerbare informatie gaven, dan zouden de door 
hen vermelde kometen ook wel correct kunnen zijn. Struyclz erkende echter, dat ook 
zijn eigen 'historie' niet geheel vrij van 'dooling' zou zijn. Maar wat kan een mens 
anders dan zijn best doen? 'Men komt maar in trappen tot de weetenschap'64 . 

Wat had die wetenschap volgens Struyck te bieden? Een 'Historie van de kometen' 
zou in de eerste plaats dienstig zijn voor de algemene kennis omtrent de 'hemelsloop' 
van deze hemellichamen. De mogelijkheid om op grond van een kritische analyse van 
de historische komeetgegevens te komen tot voorspellingen in de trant van Halley, 
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stond onbetwist hoven aan Struycks prioriteitenlijstje. Daa maast zou ook de chrono
logie of tijdrekenkunde gebaat zijn bij een deugdelijke komeetbeschrijving. Dit zou 
een correcte geschiedschrijving bevorderen. /.0 beweerde Struyck dat hij voorvallen uit 
de Engelse en Franse geschiedenissen had kunnen dateren, via komeetbeschrijvingen 
die hij bij Byzantijnse schrijvers had aangetroffen65 . Om dezelfde reden had hij bij het 
doornemen van oude literatuur ook notities gemaakt omtrent de zon- en maan
eclipsen die hij tegenkwam. Tenslotte zou een studie over de baan van kometen ook 
gegevens kunnen opleveren voor een nauwkeuriger bepaling van de afstand tussen de 
aarde en de zon. Al doende kwam Struyck tot een beschrijving van in totaal 229 

kometen 66 ; aanzienlijk minder dan de 350, vermeld door Hevelius en nog weer minder 
dan de 415 kometen genoemd door Lubienietsky. Van de in Struycks boek opgenomen 
kometen waren er bovendien vier-en-veertig nooit eerder in een kometografie vermeld. 

Is Struyck in zijn opzet geslaagd? Zelf meende hij van wel. In 1737 had hij aan Halley 
geschreven dat hij het aantal periodieke kometen met een achttal had kunnen ver
meerderen. In zijn Inleiding handhaafde hij die stelling, alleen nu leren we ook zijn 
motivatie kennen. En dan blijkt dat hij, ondanks zijn claim, niet in staat is gebleken om 
Halleys historische methode van een vergelijking van baancoärdinaten ongewijzigd te 
volgen. 

Voor de bepaling van de omlooptijd van een komeet zijn er in principe drie moge
lijkheden te onderscheiden. Allereerst bestaat de theoretische mogelijkheid om uit 
observaties gedaan tijdens één passage de grote as van de komeelbaan en daarmee de 
omlooptijd te bepalen. De vereiste berekeningen zijn echter uiterst complex en de 
noodzakelijke meetnauwkeurigheid is dermate hoog dal een betrouwbaar resultaat in 
Struycks tijd absoluut onmogelijk was. Dan is er de vergelijking van de vijfbaancoör
dinaten. Stemden l wee parabolische banen min of meer met elkaar overeen, dan was 
het mogelijk dat het om de/.elfde komeet kon gaan. De tijd tussen twee overeenstem
mende waarnemingen moest dan gelijk zijn aan een of meer omlooptijden. Met die 
aldus gevonden omlooptijd kon dan worden nagegaan of eerdere verschijningen in 
de 'Historiën' waren opgetekend. Werden die inderdaad gevonden, dan was daaruit de 
'lengte en breedte van de ellips, of de geheele weg van de comeet openbaar'. Deze his
torische methode was in theorie zeer eenvoudig, maar door het eenvoudige feit dat er 
in de geschiedkundige bronnen nauwelijks meetgegevens voorhanden waren, waaruit 
enigszins betrouwbare baancoördinaten konden worden afgeleid, zat er voor Struyck 
niet veel anders op, om ook een andere aanpak te beproeven. Door Pingré is deze 
later de gismetiIode genoemd6ï . In deze aanpak wordt gezocht naar gelijke perioden 
tussen de verschijning van kometen. Maar (zo is inmiddels gebleken) wordt een 
dergelijke reeks 'komeetverschijningen' inderdaad gevoll den, dan is de kans dat het 
inderdaad gaat 0111 een en dezelfde komeet uiterst gering. 

Destijds dacht Struyck daar duidelijk anders over. Maar dat had ook alles te maken 
met zijn eigen schatting van het totale aantal kometen dat in het heelal aanwezig zou 
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zijn. Naar Struycks idee ging dit aantal de duizend niet te boven68 . Dit gevoelen 
gevoegd bij het feit dat iedere komeet ruimtelijk een eigen oriëntatie bezat, bracht 
Struyck ertoe te veronderstellen dat het mogelijk moest zijn om via kritisch bronnen
onderzoek, identieke kometen op te sporen. Met een beperkt aantal kometen zou er 
inderdaad enige kans op succes zijn geweest. 

Van de drie kometen, die door de 'Engelschen' als periodiek waren 'gedentificeerd', 
meende Struyck bijvoorbeeld tal van verschijningen te hebben gevonden die niet eerder 
in de literatuur waren gesignaleerd. De vermoedens omtrent hun periodiciteit kon hij 
daarmee duidelijk onderschrijven. \Vaarom zou dit bij andere kometen ook niet 
mogelijk zijn? Aldus zocht Struyck naar opeenvolgende verschijningsintervallen: 
reeksen, die konden leiden tot een vermoedelijke omlooptijd. 

Zo was Struyck tot zijn claim gekomen van acht nieuwe periodieke kometen. Wel 
maakte hij daarbij onderscheid in 'zekere:' en 'waarschijnlijke' omlooptijden. Van de acht 
'periodieke' kometen stonden cr volgens Struyck slechts drie werkelijk vast. De terug
keer van drie andere was niet meer dan 'waarschijnlijk' en bij de resterende twee kon hij 
het niet nalaten om de mogelijkheid te opperen, maar daar bleef het dan ook bij. 

Het meest stellig was Struyck ten aanzien van de komeet van 1652. De baanelementen 
van deze vrij nauwkeurig waargenomen komeet waren door Halley berekend, en 
Struyck meende op grond van zijn eigen onderzoek een periode voor deze komeet te 
hebben vastgesteld van 138 jaar. Tot aan zijn dood zou Struyck aan deze gedachte 
vasthouden, want: 

al de byzonderheden komen zo eenparig overeen met de laatste waarnemingen, dat daar de minste 

reden van twyrrcling niet overblijft of dit wel één en dezelfde corneet geweest zy; en zy die omtrent 

't jaar 1790 kven, zullen die wederom zien verschijnen"9. 

Resumerend heeft Struyck bij geen van de door hem als periodiek bestempelde 
kometen Halleys historische methode van overeenstemmende baan elementen gebruikt 
om een een vermoeden van periodiciteit te formuleren. Maar aldus Struyck, 

meent iemand dat dit maar gissingen zijn, het is niet van dat zoort, waar van men den uitslag 

nooit zal weeten; want zo dit gesch rift niet verloren word, zal men in 't vervolg van tyd zien, wat 

ik wel of qualvk begreepen heb 70 • 

Hierna zal blijken dat de tijd inderdaad heeft aangetoond dat Struyck met zijn gissin
gen verkeerd zat. 

Struyck als Ncwtoniaan 

In hoeverre nam Struyck deel aan het kosmologische debat tussen cartesianen en 
newtonianen? In zijn boek van 1740 ging hij aan dit aspect van kometen vrijwel volledig 
voorbij. Hij mopperde wat op de 'hedendaagsche wysgeeren' die, zoals Desaguliers, 
van mening waren dat kometen als brandstof voor de zon dienden, maar voor een 
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dergelijke vermetele stelling waren volgens Struyck in het geheel geen bewijzen. Dat 
zou in de volgende eeuwen wel ontdekt worden, zo verwachtte hijl'. Voor hem was 
het prohleem daarmee afgedaan. Pas in 1753, in zijn Vervolg van de beschrYl'Îng der 
staartsierren, wilde hij meer woorden kwijt over de mogelijke functie van kometen72• 

In navolging van l\'ewton stelde hij zich toen op het standpunt dat kometen door 
God waren geschapen, vermoedelijk met het doel om de aarde en de planeten voor 
'een menigte van Eeuwen' in stand te houden. Door sommigen (waaronder Euler) 
was betoogd dat de ruimte loch niet geheel leeg was, zodat de planeten geleidelijk 
zouden moeten afremmen, als gevolg van de lichte wrijving die zij in die ruimte 
ondervonden. Hierdoor zouden ze onvermijdelijk in een spiraalbaan naar de zon 
terecht komen. Struyck achtte het goed denkbaar dat de Goddelijke voorzienigheid 
kometen had geschapen om dil te verhinderen. Bij iedere komeetpassage zouden de 
onderlinge aantrekkingskrachten ervoor lOrgen dal er versnellingen of juist remmingen 
zouden optreden, juist voldoende om het geschetste proces te voorkomen. In dat ver
band vroeg Struyck zich af of dit wellicht de reden was dat de 'Hoofden der Comeeten' 
zo klein waren: eenvoudigweg omdat de kometen dan niet gehinderd zouden worden 
door de interplanetaire wrijving? En zou de samenhoudende functie van de staart
sterren ook niet de reden kunnen zijn waarom kometen zowel met, als tegen de 
draairichting van de planeten konden bewegen? De 'nuttigheid en noodzaaklykheid' 
van de kometen toonde in elk geval aan met 'welken grooten wysheid ons Samenstel 
des Werelds' was gemaakt. 

Uit dit alles mag duidelijk zijn dat Struyck zich nauwelijks opwond over de kosmo
logische betekenis van de staartsterren. Veel meer interesseerde hij zich voor de 
dynamica van deze hemelse passanten. Hoewel Struyck zich reeds in 1722 aanhanger 
van Newtons gravitatieheginsel betoonde, wil dat niet zeggen dal dit verklaringsmodel 
voor dc hemelmechanica op dat moment iedereen van zijn geldigheid had overluigd73 • 

Met al zijn wiskundige mogelijkheden had Newtons theorie ook zwakke punten. 
Kewton kon bijvoorbeeld niet verklaren waarom de hemellichamen elkaar aantrokken. 
Evenmin kon hij uitleggen waarom de planeten in een zelfde vlak rond de zon draaiden. 
De eerdere theorie van Descartes kon juist die vragen wel bevredigend beantwoorden. 

Ook voor de komeethewegingen bood de cartesiaanse vorlcx- of draaikolk-hypothese 
een goede verklaring. Des cartes veronderstelde dat iedere vaste ster het centrum was 
van een grote materiewervel. Als een ster zou uitdoven, dan verdween ook de bij
behorende vortex. Naar aanleiding van de observatie van zonnevlekken, dacht Descartes 
dat dit zou gebeuren wanneer het steroppervlak geheel met dergelijke 'vlekken' werd 
bedekt. De aldus gedoofde ster zou dan terecht komen in de invloedssfeer van de 
wervel van een naburige, nog actieve ster74 . De uitgedoofde ster werd daarmee naar 
het centrum van deze wervel gezogen. Net als bij een windhoos zou hierbij de zijde
lingse (of tangentile) snelheid toenemen. 
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Volgens Descartes was met die tangentiële snelheid onlosmakelijk een centrifugale 
kracht verbonden. (Het effect van de draaimolen was ook toen al bekend.) Kortom, 
juist door die centrifugale kracht zou de oude stcr weer dc neiging krijgen om zich 
van het rotatiecentrum te verwijderen, het zelfde rotatiecentrum waar de ster aanvan
kelijk naar toe viel. Het resultaat was een competitie tussen de in sterkte toenemende 
centrifugale kracht en de oorspronkelijke druk om naar het rotatiecentrum af te 
dalen. De uitkomst van deze competitie was bepalend voor het lot van de oude ster. 
Was deze in staat om voldoende snelheid van de lokale wervel over te nemen, dan zou 
de centrifugale kracht dermate toenemen, dat de ster geleidelijk zou gaan 'opklimmen'. 
Deze 'stijging' zou tot aan de rand van de wervel kunnen doorgaan. OiJ die manier 
zou het hemellichaam zelfs in een andere, naburige materiewervel terecht kunnen 
komen. Dat was cruciaal, want op dat moment was de uitgedoofde ster een komeet 
geworden: een rusteloos hemellichaam, reizend van wervel tot wervel. Anderzijds, als 
de centrifugale kracht niet groot genoeg zou zijl1 om de wervel te verlaten, dan zou 
op deze manier een 'dwaalster' zijn ontstaan: een planeet, voor eeuwig gevangen in 
dezelfde draaikring. Met deze hypothese was Descartes destijds in staat om de waar
genomen verschijnselen op een samenhangende wijze rationeel te verklaren. Op zichzelf 
was dat een niet geringe verdienste. Zelfs in de achttiende eeuw, toen Descartes' theorie 
over het algemeen sterk werd geridiculiseerd, werd die prestatie door sommigen nog 
erkend. Zo schreef de wiskundige d'Alembert in de befaamde Encyclopédic dat 
Descartes het nauwelijks beter had kunnen doen, gelet op de gegevens die in zijn tijd 
beschikbaar waren. Wat was immers natuurlijker dan de aanname dat planeten mee
dreven in een rond de zon roterende vloeistof? 

Struycks Inleidillgverscheen juist op het moment dat de discussie over de iïlosofische 
systemen van Descartes en Newton omsloeg in het voordeel van de laatste. Een mooi 
voorbeeld van deze ontwikkeling vormt Voltaires Elémens de la philosophie de Neuton, 
welk bock in 1738 te Amsterdam werd uitgegeven75 • In dit geschrift probeerde Voltaire 
de 'nieuwe' wetenschappelijke inzichten van Newton (or althans die welke door 
Voltaire aan Newton werden toegeschreven) voor een breed en (in Frankrijk) nog 
grotendeels Cartesiaans geäriënteerd publiek toegankelijk te maken. Voltaires boek is 
een van de eerste pogingen om het newtonianisme op het Europese vasteland te popu
lariseren. In zijn Elémens gaat Voltaire uitvoerig in op het - in zijn ogen onmogelijke -
systeem van Descartes en prijst hij de zegeningen van Newtons gravitatic76 • Van enkele 
jaren eerder dateert Voltaires spitse vergelijking van de man die van Parijs naar 
Londen reist en die vertrekt uit een Frans universum, geheel gevuld met cartesiaanse 
draaikolken en aankomt in het Engelse equivalent, volstrekt leeg en beheerst door 
tlewtoniaanse gravitatiekrachten77 . 

Een pikant detail van de eerste uitgave van de Elémcns is dat Voltaires tekst is vol
tooid door een onbekend gebleven 'mathématicien Hollandais', een en ander als 
gevolg van een conflict tussen de Franse filosoof en zijn Amsterdamse uitgevers. Het 
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valt buiten het bestek van ons verhaal om hierop in te gaan, maar interessant is wel 
dat de kometen juist in dit laatste gedeelte van de Elémer/s worden behandeld. Cezien 
het nogal speculatieve karakter van de teksl, bijvoorbeeld waar deze de ontberingen 
beschrijft die de veronderstelde bewoners van kometen lijdens een passage langs de 
zon zullen ondergaan, kan Struyck onmogelijk met deze onbekende 'mathématicien 
Hollandais' worden geïdentificeerd7R • Wel is de auteur duidelijk op de hoogte van 
Newtons Prirzcipia en de daarin beschreven methode van de benadering van de ellips
vormige komeetbaan door een parabool. Ook de terugkeer van de kometen wordt 
aangehaald als een van de voornaamste aandachtspunten van de 'Philosophes'79 

Ook Slruyck liet zich uit over de aanhangers van Descartes. Weliswaar drukte hij 
zich niet zo sterk uit als Desaguliers, die hen met een 'leger van Gothen en Vandalen 
in de filosofise weereld' vergeleek, maar zijn verwondering was er niet minder omBo • 

In zijn boek sprak hij zijn verbazing uit over de Franse astronoom Jacques Cassini, 
die nog in 1733 trachtte vol te houden dat alle kometen in het zonnestelsel in dezelfde 
richt i ng rond de zon draa iden als de planeten8'. In de cartesiaanse vortextheorie was 
dat, gezien de rotatierichting van de wervel, ook noodzakelijk. Volgens Cassini 
behoorden deze 'retrograad' bewegende kometen niet tot ons zonnestelsel, maar 
bewogen ze eenvoudig om een andere ster waarvan de vortex omgekeerd liep aan die 
van de zon. Cassinis veronderstelling dat dergelijke kometen dicht langs de aarde 
scheerden in plaats van langs de zon, was volgens Strllyck in tegenspraak met de 
geringe waarnemingsfrequentie van deze retrograde kometen. 

Ook de kometentheorie van Bouguer uit 1735 kon in Struycks ogen geen genade vin
den. Bouguer had kritiek geuit op het feit dat Newton drie waarnemingen voldoende 
achtte om een komeetbaan met een parabool te benaderen82• Als die waarnemingen 
dicht bij elkaar lagen, dan kon die baan volgens Bouguer goed benaderd worden door 
een rechte lijn. Waarmee overigens niet gezegd was dat Bouguer een ellips-, parabool
of zelfs hyperboolvormige baan uitsloot. Gezien de enorme schaal waar het hier om 
ging, was dit bepaald geen onredelijke opmerking. Toch ging Struyck dit te ver. Het 
was voor hem onverteerbaar dat de achterhaalde zeventiende-eeuwse gedachte van 
een rechte komeetbaan opnieuw als een reële mogelijkheid werd geopperd. Struyck 
behandelde Bouguer dan ook als een ketter, alsof het hem om een geloofskwestie 
ging. Voor Struyck was de zaak dan ook zeer principieel: hoe kon een mens in vredes
naam vasthouden aan de notie van de terugkeer van de kometen wanneer de baan 
van zo'n komeet als een rechte lijn mocht worden voorgesteld?83• Reeds in zijn brief 
aan Halley had Struyck zijn verontwaardiging geuit over Bouguer, die 'that celebrated 
Proposition' van Newton aangaande de komeetbanen in diskrediet had gebracht. 'The 
French do not know the true motion of the co mets, or at least don't care to folIow it', 
was Struycks conclusie. Hij had daarom partij gekozen tegen de Franse astronomen 
en wiJde laten zien dat hun veronderstellingen ongegrond waren. In zijn bock kwam 
dit voornemen echter niet goed uit de verf. Struyck moest zelfs toegeven dat de 
manier 'die de beroemde Newton leert' ook gebukt kon gaan onder het 'ongemak' van 
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waarnemingen die kort na elkaar waren verricht, zodat de meetgegevens onderling 
weinig verschillen vertoonden. Maar wat Bouguer betrof, diens uitgangspunten waren 
'geen onweederspreekelyke ondervindingen die altyd proef houden'; het waren slechts 
veronderstellingen, aldus Struyck, en die zijn principieel dubieus. Bouguers aanname 
dat de baan van een komeet voor een rechte lijn kon worden aangezien, bestreed hij 
door op te merken dat in het zonnestelsel geen enkel lichaam volgens een rechte lijn kan 
lopen. Dat Struyck hiermee Newtons gravitatiekracht impliciet als bron van storing 
aanmerkt, is duidelijk; aan het karakter van Bouguers opmerking als wiskundige 
benadering doet zo'n opmerking uiteraard in het geheel geen recht. 

Een andere veronderstelling van Bouguer betrof de snelheid van een komeet. In het 
korte interval tussen drie opeenvolgende waarnemingen zou deze als constant kunnen 
worden beschouwd. Hierop pareerde Struyck, dat bij alle hemellichamen waarvan de 
afstand tot de zon wijzigde, de snelheid ook principieel veranderde; deze kon dus 
nimmer gelijk blijven. Ook dat was op zichzelf natuurlijk een juiste vaststelling, maar 
opnieuw een die in het lichl van Bouguers aanname van zeer korte tijdsinlervallen 
nauwelijks als bevredigend kon worden aangemerkt. Niettemin slelde Struyck: 'Is het 
dan niet gevaarlyk om uit deze twee onwaarheden iets goeds te besluiten? Uit valsche 
onderstellingen, vloeien in 't gemeen valsche besluiten'. Hij besloot de discussie met 
een korte rechtvaardiging: 

Dog wil icmand de wysbegeerle van Descartes, op onderstellingen gegrondvcst, beter agtcl1 als die, 

dewelke op de hedendaagsche proefnemingen steunt, het is my onverschillig. Ik zou dit alles met 

stilzwygen voorby gegaan hebben, indien men niet, met omegt gctragt had, om de roem van dat 

ongemeene konstige voorstel te verduisteren, 't welk ons de eerste kennis heeft gegecven om de 

corneeten met geen minder naukcurigheid uit te reekencn als de pLlllcctcn84 . 

Hieruit komt een tweede argument voor Struycks verontwaardiging naar voren. 
Bouguer had het aangedurfd om Newton, de Grole Meester zelve, aan te vallen. Als 
rechtgeaard newtoniaan kon Struyck dat niet over zijn kant laten gaan. Struycks aanval 
op Bouguer zegt dus eigenlijk meer over de sfeer van het moment dan over de inhoude
lijke argumentatie. Want in legenstelling tot Cassinis stuk kan Bouguers verhandeling 
absoluut niet als cartesiaans worden aangemerkl. Zoals later door Pingré fijntjes is 
opgemerkt, had Struyck Bouguers verhandeling kennelijk mel minder aandacht gelezen 
dan hij gewoon was te doen85 • Pingré sprak daar zijn verwondering over uit, want juist 
van Struyck, deze 'cométographe savan l & eclairé', was Pingré zoiets niet gewend. Naar 
aanleiding van Struycks verwijtende opmerkingen had Pingré Bouguers verhandeling 
verscheidene malen aandachtig doorgenomen, maar hij had daarbij niet de geri ngste 
aanwijzing gevonden voor het 'misdadig vergrijp' van cartesianisme dat Bouguer was 
aangewreven. Integendeel, noch de naam, 110ch de ideeën van Descartes werden door 
Bouguer genoemd; dit in tegenstelling tot die van Newton, wiens methode door 
Bouguer weliswaar werd bekritiseerd, maar die niettemin werd bestempeld als 'mooi en 



'NEWTONIAANS' KOMETENONDERZOEK IN DI'. lü:I'UBLIEK 123 

zeer geleerd', Vanuit historisch pcrspectiefwas dat laatste zo vreemd niet, want Bouguer 
staat juist bekend als een van de eerste aanhangers van l\ewton in Frankrijk86 Bouguers 
benaderingsmethode voor komeetbanen zou bovendien nog vele onderzoekers in de 
achttiende eeuw tot verdergaand onderzoek inspireren87 , Ironisch genoeg, zou uitgere
kend Bouguer in 1755 worden aangewezen als Struycks eerste officiële correspondent 
namens de Franse Académie Royale des Sciences, Helaas hebben we van de tussen hen 
gewisselde brieven niets kunnen terugvinden. We hadden graag geweten of in deze cor
respondentie het hierboven beschreven incident nog ter sprake is gebracht. 

Reacties op Struycks konzetografie 

1. in de Republiek: persoonlijke contacten 
Zoals het nog steeds gaat, verging het ook Struyck: zijn publicatie genereerde reacties 
en nieuwe wetenschappelijke contacten. Reeds in december 1739 werd hij benaderd 
door geïnteresseerde dilettant-astronomen als Martinus Martens uit Amsterdam en 
Jan de Munck uit Middelburg88 • Hun belangstelling stond niet op zichzelf, want, zoals 
reeds vermeld, waren beide astronomen op lokaal niveau de spil van een grotere 
kring van wetenschappelijk geïnteresseerden. Ook het Haarlems Natuur- en Sterre
kundig Col/egie liet van zich horen. Verder geraakte Struyck in correspondentie met 
Symon Panser, 'stads-mathematicus en leermeester der wis-, sterre- en zeevaartkunde' 
te EmbdenR9 • Maar afgezien van het contact met Dirk Klinkenberg, lid van het voor
noemde Haarlemse Collegie, lijken deze nieuwe contacten niet of nauwelijks tot enige 
duurzame samenwerking te hebben geleid. Wellicht bestond daarvoor een te grote 
discrepantie tusse n de vooral theoretisch geöriënteerde Struyck en de overige, meer 
praktisch georiën teerde, 'konstgenoten'90 • 

Zo zal Struyck weinig waardering hebben gehad voor een man als Nicolaas Duyn, 
deken van het Haarlemse schoenmakersgilde en een van de voortrekkers van voor
noemd Collegie. Duyn gaf in 1743 een boek uit onder de wijdlopige titel Nutte en 
noodige oeffening, of kort vertoog dat de natuur- en sterrenkunde en meer andere weten
schappen den mensch opleiden en aanzetten tot de kennisse Gods en zijn dienst. Daarin 
schreef Duyn grote stukken uit Struycks kometografie letterlijk over, weliswaar met 
bronvermelding - echt plagiaat kan het dus niet genoemd worden - maar toch91! Dat 
Struyck nadien ook Duyns demografische werk links laat liggen behoeft, in dat licht 
bezien, nauwelijks verbazing92 • 

Overigens kon het op het punt van overschrijven nog dwazer: de Antwerpse mathe
maticus Jacobus Thomas Roelans kwam in 1737 met een curieus boekje waarin hij de 
voorspellingen van LIalley met betrekking tot de terugkeer van kometen geheel en al 
tot de zijne had gemaakt. Roelans beweerde zonder enige reserve 'dat er een comeet
starre zal gezien worden in het [jaarlI758, ende in hel jaar 1789', en dat alles volgens 
zijn eigen 'theorie'9J. 
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2. Recensies 
Dal Struycks contacten had, en met name in Noord-Holland, blijkt ook uit een artikel 
over kometen van de hand van Adriaan Loosjes) houthandelaar en tevens voorganger 
van de Friesch-doopsgezinde gemeente te Zaandam. Loosjes heeft een grote ver
scheidenheid aan artikelen op zijn naam staan. Het bewuste stuk schreef hij voor het 
tijdschrift Godgeleerde, historische, philosophische, natuur-, genees- en aerdryks- kundige, 
poetische en regtsgeleerde vermakelyklzcden94 . Zoals de titel al aangeeft, ging het om 
een populair getint blad met een inhoud van 'voor-elk-wat-wils'. Loosjes' artikel is, 
strikt genomen, geen recensie van Struycks boek. Het is meer een aanbeveling tot 
lezen. Hij was aan zijn stuk begonnen als reactie op de komeet van 1737, de eerste sedert 
een kwart eeuw die in onze gewesten was waargenomen. Loosjes schetste een aantal 
ideeën over kometen zoals die door 'oude philosophen' waren gehuldigd. Vervolgens 
stond hij stil bij de komeet van 1737, welke hij in navolging van een obscuur Engels 
pamflet zag als de vervulli ng van een voorspelling van Newton95 • Ten slotte verwees 
Loosjes met nadruk naar het 'onlangs in het licht gebragte' boek van de 'naarstigen en 
nauwkeurigen heer Struik', waarin de geïnteresseerde lezer veel 'genoegen' zou kunnen 
vinden. 

Loosjes' artikel is niet zozeer interessant vanwege de inhoud, maar wel wegens de 
plek waar het is geschreven, te weten: Zaandam. Destijds leefde direct ten noorden 
van het Amsterdamse IJ een betrekkelijk grote groep van wiskuhdig en astronomisch 
geïnteresseerden die duidelijk met elkaar èn met Struyck in contact stonden96. In zij n 
artikel noemt Loosjes cr twee, namelijk 'myn goede vrienden Gerrit en Adriaan 
Spinder te Crommenie', wiens observaties op de komeet van 1737 hij met een plaat 
illustreert. Dezelfde gebroeders Spinder (beiden 'geadmitteerd landmeter') hadden in 
1737 al inzage gehad in Struycks manuscripten97 . Tot deze hing van liefllebbers 
behoorde ook de (later door Struyck in zijn testament bedachte) mathematicus Jacob 
Oostwoud uit Oost-Zaandam, met wie Loosjes enige tijd later de informatie voor de 
Tegenwoordige Staat van Holland zou leveren98 • Struyck zelf noemt ergens nog Jan 
Cabel, 'schoolmeester en voorzanger' le Krommenie, van wie bij zijn overlijden werd 
gezegd, dal hij bekend stond als een 'groot liefuebber van de l-Iemelloopkunde'99. ln 
1736 had Cabel met de gebroeders Spinder te Krommenie metingen uitgevoerd aan de 
Mercuriusovergang, een observatie waarbij landmeter Jan Noppen uit Haarlem te gast 
was'oo. In zijn functie van 'opziener bij het hoogheemraadschap Rijnland' zou Noppen 
vanaf 1737 jarenlang meteorologische (en af en toe ook astronomische) waarnemingen 
verzorgen. Het zal ook Noppen zijn geweest, die Adriaan Spinder ertoe heeft over
gehaald om omstreeks 1738 naar Haarlem te verhuizen. Daar maakten zowel Noppen als 
Spinder deel uit van het reeds genoemde Natuur- en Sterrenkundig Collegie rondom 
Dirk Klinkenberg. 

Daarbij komt nog, dat uitgerekend een van Loosjes directe collega's in Zaandam, te 
weten de gereformeerde predikant Lucas ConynenberglO " tweemaal was gepromo
veerd op kometen: in 1728 had hij zowel een fysisch-astronomisch als een theologisch 
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proefschrift over dit onderwerp verdedigd102. Conynenbergs dissertaties waren in de 
Republiek de enige academische proefschriften sedert decennia welke aan dit thema 
waren gev\'Ïjd! Het is daarom nauwelijks voorstelbaar dat Conynenberg niet op enigerlei 
wijze bij de bovenbeschreven kring van wis- en sterrenkundig geïnteresseerden was 
betrokken103. 

Een serieuzere reactie op Struycks publicatie is te vinden in de Boekzaal der geleerde 
waerelt, indertijd het reccllsietijdschrift bij uitstek. De onbekende recensent zag 
Struycks Inleiding als een logisch gevolg van een ontwikkeling die in 1715 was ingezet 
met de uitgave van Het regt gebruik der wereldbeschouwingen van Bernard Nieuwen
tijt. Hij schreef: 

Sedert de geleerde heer Nieuwentyd, door het uitgeven van zijne Wcrcldtbeschouwing, de nieuws

gierigheid tot het onderzoeken van de wonderen der nature, in onze landlsgenoten heeft ontstoken 

en gaande gemaakt, zag mell van tijdt tot tijdt deze studie veldt winllen, en het vooroordeel. tegen 

dezelve van sommigen opgevat, vermindcrcn104. 

Inderdaad valt het niet te ontkennen dat Nieuwentijts boek een krachtige stimulans 
heeft gegeven aan de popularisering van de natuurwetenschappen in de Nederlanden. 
We beschreven het reeds. 0Jieuwentijts boek luidde hier het begin in van een nieuw 
en uiterst populair genre van wetenschapsbeocfening: dc fysico-theologie. Maar om 

nu met de Boekzaal-recensent van 1740 te stellen, dat Struycks boek 'insgelyks van dit 
soort is', lijkt toch wat te veel gezegd. Allicht hebben fysico-theologische invloeden op 
Struyck ingewerkt. Hij was nu eenmaal een kind van zijn tijd. Maar theologisch te 
duiden opmerkingen, of getuigenissen die wijzen op een fysico-theologische inspiratie, 
zijn bij hem slechts spaarzaam te vinden. Anderzijds hoeven we noch bij Nieuwentijt, 
noch bij zijn Engelse evenknie Derham, te zoeken naar wezen lijke informatie over 

kometen: informatie die Newtons Prillcipia overvloedig verschaft105 • Struyck verwijst 
dan ook veelvuldig naar Newton, maar nauwelijks naar Nieuwenlijt, Derham of 
andere fysico-theologen106• 

Waar theologisch te duiden opmerkingen geheel ontbreken in het gepubliccerde 
deel van Struycks komelenresearch, is het des te interessanter om na te gaan wat hij 
hierover te melden heeft in de rest van zijn boek. Dan blijkt dat Struyck, net als het 

merendeel van zijn Nederlandse tijdgenoten, betrekkelijk orthodoxe ideeën aanhangt. 
Van enige kritiek op het bijbelse scheppingsverhaal is hij niet gediend. Wanneer het hem 
zo uitkomt, dan kapittelt hij geleerden van formaat met even groot gemak, waarmee hij 
elders hun wetenschappelijke kwaliteiten bewondert. Wanneer Halley bijvoorbeeld de 
mogelijkheid openhoudt dat de aarde ouder is dan uit de bijbel kan worden opgemaakt, 
dan wordt 'dat gevoelen' door Struyck met sterke atKeuring ter zijde geschoven lU7 . En als 
de Engelse geleerde Thomas Burnet suggereert dat bergen en heuvels op aarde eigenlijk 
overbodig zijn, dan is Struyck in zijn commentaar uiterst fel: 
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De bergen zijn niet maar bv geval neergezet, want op de aarde zijn geen onnoodige, nog oncier

lvke dingen geschapen. Ik weet niet hoe dat Thomas Burnct zulks durft te zeggen. Dit schijnt mij 

toc eene waanwysheid; en op deeze wys loopt men gevaar, om uit zijne gedachten uit te wissen de 

hooge eerbied, die men aan 't opperweezen schuldig is108• 

In zulke zaken is Struyck volstrekt helder: de 'natu urlyke reden' leert dat er één God 
is die alles heeft gemaakt en onderhoudt'o9. De schepping is principieel volmaakt. Niets 
is overbodig of zinloos. Dat de mensen dat niet altijd begrijpen is een andere zaak. Gods 
wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk. Kortom, religie beschouwt Struyck als een 
vanzelfsprekend gegeven. Vanuit dat axioma is de schepping vanzelfsprekend boeiend 
om te bestuderen. Godsdienstigheid is daarmee wel een rechtvaardiging voor natuur
wetenschappelijk onderzoek, maar niet de ultieme drijfveer daartoe'lO. 

3. BllÎtenlalldse reacties 
De reacties op Struycks Inleiding bleven aanvankelijk beperkt tot het Nederlandse 
taalgebied. De taal vormde duidelijk een barrière voor een snelle internationale ver
spreiding. Later zou menige buitenlandse geleerde nog de verwchting slaken dat het 
jammer was dat Struycks werken niet in een meer gangbare taal waren vertaald. 
Struyck had zelf al geprobeerd om daar iets aan te doen. Een samenvatting van zijn 
werk in het Latijn was in 1740 gestuurd naar de redactie van de Nova Acta Eruditorum 
te Leipzig, die het stuk inderdaad in zijn kolommen opnam, zij het P,1S in 1744111 . 

Hierdoor is het nauwelijks verbazingwekkend dat Struycks werk in de eerste jaren na 
publicatie in het buitenland vrijwel onopgemerkt is gebleven. Het zou tot 1743 duren 
alvorens de eerste buitenlandse geleerde van Struycks werk kennis kon nemen. Ook 
ditmaal lag het initiatief daartoe bij Struyck zelve, die via zijn goede vriend John May 
een exemplaar van zijn boek liet bezorgen aan Cromwell Mortimer, de secretaris van 
de Royal Society of London. Mays begeleidende brief is één grote aanbevelingJ\2. Aan 
het slot ervan schrijft May: 

There are scvcral other lhings [ ... l in this work, that clcscrves tbc altention or the curious and 

whercon I could say a great deal morc, but as thc writer is my very worthy [riend, I must stop, eIse 

you would think those praises wcre occasioned by a prepossessed veneration I have for him. 

However I am wel! assurcd il wil! be a great pleasure to him if the English astronomers find any

thing therein tlnt would be agreeable to them!l3. 

Het mocht echter niet baten. I n tegenstelling tot de verwachtingen droeg M ortimer 
geen kennis van 'the Low Dutch Language' en hel geschenk verdween, zo goed als 
zeker ongeleï.en, in de bibliotheek van de Royal Society. Dientengevolge was het de 
Franse astronoom De rIsle die als eerste buitenlandse sterrenkundige werkelijk moeite 
deed om van de inhoud van Struycks boek kennis te nemen. Want moeite deed hijl 
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De l'Isle had van Struycks kometografie vernomen via een opmerking in een klein 
boekje dat Dirk Klinkenberg hem in 1745 in St. Petersburg had toegestuurd" I. Een 
kometografie! Dat interesseerde hem want net als Struyck verzamelde hij sinds jaar en 
dag alles over kometen. De 1'1s1e greep onmiddellijk de pen om een brief te schrijven 
aan de man met wie hij ruim twintig jaar eerder al over kometen van gedachten had 
gewisseld1l5 . Hij herinnerde Struyck aan hun oude contacten en verzocht hem beleefd 
om een exemplaar van diens boek. Nog geen maand later was de brief in Amsterdam 
gearriveerd, waar Struyck hem per kerende post antwoord gaft16. Maar helaas, de boot 
die voor het transport zorg moest dragen, werd gemist en de volgende bleef in het ijs 
steken"7, zodat De l'Isk eersl in maart 1746 over Struycks boek in het hem onbekende 
'Flamand' kon beschikken; nog juist op tijd om het bock weer in te pakken voor zijn 
verhuizing naar Parijs, waarheen De 1'1sle vertrok na twintig jaar aan het Russische 
hof en de Keizerlijke Academie van Wetenschappen le hebben doorgebracht. Ironisch 
genoeg werd De l'Isles boedel via Amsterdam naar Parijs getransporteerd. luist op 
dat mome11t schreef Struyck ongeduldig naar St. Petersburg om te vragen of zijn 
boek wel was aangekomen"8• Het kan soms vreemd lopen. Uiteindelijk was De l'Isle 
pas in 1749 voldoende genstalleerd om ten volle van Struycks publicatie kennis le 
kunnen nemen en erop te reageren"9 • Uiteraard was het nieuwe er toen wel van af. 
Toch toonde De l'Isle zich uiterst verguld met Struycks bock, dat hij een 'uitmuntend 
werk' noemde en waarin vele zeldzame en nuttige wetenswaardigheden betreffende 
de astronomie konden worden gevonden. In Sl. Petersburg had hij nog juist de tijd 
gehad om een deel ervan in het Frans te laten vertalen120 • Daar ter plaatse waren vol
doende Duitse tolken geweest die ook de Nederlandse taal machtig waren. In Parijs 
lag dat een stuk lastiger, hetgeen zijn reactie aan Struyck mede sterk had vertraagd. In 
St Pelersburg had De l'Isle, net als Struyck, jaren gewerkt aan een vergelijkbare comho
graphic cornptelle, waarvoor hij alle komeetobservaties die hij maar kon vinden, zo 
gedetailleerd mogelijk, had verzameld. Lijn nieuwe werkzaamheden in Parijs zouden 
het hem echter niet meer mogelijk maken om dit werk te voltooien. De l'Isle bleef 
niettemin reuze benieuwd naar de resultaten van Struycks verdere onderzoekingen, 
waarvan deze in zijn brief van 1745 melding had gemaakt. Maar daarover later meer. 
De chronologie van de gebeurtenissen vereist dat we eerst enige nieuwe komeet
onderzoekers van Nederlandse origine aan de lezer voorstellen. 

Andere sterrenkundige onderzoekers: i. JiJn de Munek (1687-1768) 

Inmiddels hadden ook anderen interesse gekregen voor het onderwerp van de kometen. 
In het Zeeuwse Middelburg was de plaatselijke stadsarchitect Jan de Munck bijvoor
beeld zeer actief op het gebied van de sterrenkunde, waaronder ook de kometen. Van 
hem weten we dat hij len minste vijf kometen heeft waargenomen. Aan een van deze 
kometen (die van 1744) heeft hij zelfs een afzonderlijk boekje gewijd. Van de kometen 
van 1744 en 1748 zou hij bovendien de (mede- )ontdekker genoemd kunnen worden, 
maar daarover later meer. 
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De Munck was van eenvoudige komaf. Geboren in 1687 in het Zeeuws-Vlaamse Hulst, 
zou hij daar omstreeks 1710 door een zekere \\', de Jonge zijn opgeleid in de 'mathesis 
ende astronomie'. In elk geval hlijkt hij kort daarna werkzaam te zijn als landmeter op 

het eiland Walcheren. Tn 1715 wordt hij poorter van Middelburg en huwt hij Catharina 
Duynewey, de oudste dochter van de deken van het Timmermansgilde, een gilde waarin 
hij zelf als gezel wordt opgenomen. Dankzij zijn invloedrijke schoonvader weet De 
Munck snel op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Hij ontpopt zich als een kun
dige zakenman, waarbij hij handig gebruik weet te maken van zijn wiskundige aanleg. 
Zo verwerft hij in 1717 een aanstelling als landmeter bij de Gecommitteerde Raden van 
Zeeland, een positie die in 1728 versterkt wordt door zijn benoeming vanwege de Staten
Generaal tot 'examinateur' van de landmeters. Een soortgelijke functie, te weten die van 
'examinateur van de roeyers of gauseerders van het vaatwerk' valt hem in 1734 ten deel. 
Inmiddels was hij zijn schoonvader als deken van het Timmermansgilde opgevolgd, 
waarna rond 1730 zijn carrière culmineert in een aantal belangrijke ambtelijk-tech
nische aanstellingen, te weten die van stadsarchitect, huis- en timmermansbaas van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie ter kamer Zeeland, erfscheider, proefrneester van 
het timmermansgilde en brandmeester-generaal van de stad Middelburg. 

Al met al is dit een zo grote opeenstapeling van functies, dat we ons kunnen afvragen 
of dit nu aan De Muncks grote kwaliteiten, dan wel aan een gebrek aan concurrentie, 
of aan gewone Zeeuwse zuinigheid te danken is geweest. Misschien van alles wel een 
beetje. Hoc dan ook, een en ander wijst wel uit dat De Munck als technisch vakman 
in Middelburg op een zeker aanzien kon rekenen. 

Hij had bovendien de tijd mee. Zijn werkzaam leven valt juist samen met een 
periode van grote bedrijvigheid en economische expansie, en dus ook met een grote 
bedrijvigheid in de bouw. In Middelburg zijn cr dan ook heel wat gebouwen aan te 
wijzen waaraan zijn naam is verbonden. AI deze activiteiten hebben De Munck geen 
windeieren gelegd. Voor de opbouw van zijn persoonlijk vermogen zijn echter zijn 
beleggingen minstens zo belangrijk geweest. Al in 1721 kon hij het zich permitteren 
om als participant deel te nemen aan de Middelburgse Commercie Compagnie, een 
soort naamloze vennootschap welke in 1720 was opgericht en die vele schepen op 
West-Indië heeft uitgerust. Daarnaast had De Munck een groot belang in de in 1722 

mede op zijn initiatief gestichte Sociëteit der Laagmolens, een groot windmolenpark in 
het nabijgelegen Nieuwland. ~'[ede onder zijn leiding zou deze onderneming zich ont

wikkelen tot de belangrijkste houthandel en houtverwerkende industrie op het eiland 
Walcheren, een belangrijke toeleverancier bovendien voor de Zeeuwse scheepswerven. 
Door deze bundeling van belangen moet De Munck in korte tijd vrij vermogend zijn 
geworden. Zijn vermogen stelde hem uiteindelijk (in 1735) in staat om de toch niet 
geringe kosten van een eigen astronomisch observatorium te dragen12l • 

Het is niet zonder meer duidelijk waarom De Munck zich voor de sterrenkunde is gaan 
interesseren. Uiteraard was hij door zijn opleiding tot landmeter en architect behoorlijk 
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toegerust met geometrische en empirische kennis, hetgeen het omgaan met berekenin
gen en instrumenten stellig heeft bevorderd. Wat dat betreft is hij als het ware een late 
representant van het zeventiende-eeuwse type van de 'vernufteling': een technicus die de 
wetenschapsbeoefening als logisch verlengde van zijn dagelijkse bezigheden uitoefende, 
en zo als autodidact in de sterrenkunde op een redelijk niveau wist te komen. 

Zelf schrijft De Munck dat hij in 1724 voor het eerst met sterrenkundige observaties 
is begonnen. Vier jaar tevoren had hij echter al een zonnewijzer voor de Abdijtoren 
ontworpen, hetgeen erop wijst dat hij met verwante zaken al eerder is bezig geweest. 
Een tweede zonnewijzer van zijn hand dateert uit 1729122. Het is denkbaar dat de aanzet 
voor De Muncks astronomische belangstelling samenhangt met zijn betrokkenheid 
bij de reeds genoemde Middelburgse Commercie Compagnie en de Sociëteit der Zaag

molens. Het succes van beide ondernemingen hing immers ten nauwste samen met een 
veilige scheepvaart, en dus ook op een onder meer op astronomische waarnemingen 
berustende goede navigatie. 

Werpt het bovenstaande enig licht op het opbloeien van de Muncks sterrenkundige 
belangstelling, het verklaart nog niet waarom hij er in 1735 toe over is gegaan om 
enorme kosten te maken voor de inrichting van een volwaardig observatorium, een 
gebouw met een instrumentarium, waarmee naar De Muncks eigen zeggen observaties 
en metingen mogelijk waren, net 'zoo goed als op eenige voorname Academiën'123. 

Allereerst zal De Munck niet onberoerd zijn gebleven door wat er aan ontwikkelingen 
in de lucht zat. Hij is een mooi voorbeeld van de zakenman die zich de popularisering 
van de 'nieuwe' natuurwetenschap enthousiast liet aanleunen. In dat verband kunnen 
we niet voorbijgaan aan de grote invloed die de arts Leonardus Stocke op De Munck 
moet hebben uitgeoefend. Stocke had zich in 1733, na zijn studie in Utrecht waar hij 
student onder Van Musschenbroek was geweest, te Middelburg gevestigd124 . Toeval
ligerwijs kwam hij terecht in de Middelburgse Spanjaardstraat, vrijwel als buurman van 
De Munck. Sterk beïnvloed door zijn leermeester, de fysicus Van Musschenbroek, begon 
Stocke reeds enkele maanden na zijn komst in Middelburg met een Genootschap in de 

Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde waarvan Jan de Munck een van de markante 
leden was. Dit genootschap heeft Stocke twaalf jaar lang geleid. Naar we nu weten, 
was het sedert 1735 gehuisvest in het privé-observatorium dat De Munck dat jaar 
optrok in zijn achtertuin aan het Middelburgse Molenwater, direct naast zijn even
eens nieuw gebouwde woning. 

Via Stocke ontving De Munck niet alleen een degelijke natuurwetenschappelijke 
scholing, maar kwam hij bovendien in contact met wetenschappelijk onderzoek. Zo 
was Stocke op verzoek van zijn voormalige hoogleraar Van Musschenbroek ertoe over 
gegaan om dagelijks weerkundige waarnemingen te verrichten en naar zijn leermeester 
te zenden. Van Musschenbroek die ook anderen in Dordrecht, Harderwijk en Leiden tot 
hetzelfde had aangemoedigd, hoopte door deze bescheiden coördinatie van meetgege
vens aanwijzingen te vinden voor een verondersteld verband tussen weersgesteldheid en 
het optreden van verschillende ziekten. 
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Afbeelding 38 - Het observatorium van stadsarchitect Jan de Munck op de Zuidsingel van het 
Molenwater te Middelburg. Het woonhuis met in de gevel een torsende Atlas is bewaard gehleven. 
De observaticloren is in 1775 afgebroken. Gravure - waarschijnlijk door A. Schouman - uit De 
Munck, De Groote Zon Eclips dewelke voormllen zal (1748) 

Stocke heeft deze waarnemingen van 1735 tot aan 1741 volgehouden, waarna ze door 
I)e Munck zijn voortgezet tot aan 1767'25. Verder staat vast dat De Munck samen met 
Stocke onderzoek heeft verricht aan 'nedervallende daauw op verschillende metalen en 
andere stoffen', opnieuw een serie waarnemingen in navolging van Van Musschen
broek. Of Stocke ook geadviseerd heeft bij de inrichting van De Muncks observatorium 
weten we niet, maar waarschijnlijk is dat wep26. Als Utrechts student zal Stocke onge

twijfeld kennis hebben gemaakt met het op initiatief van Van Musschenbroek in 1725 

geheel vernieuwde universitaire observatorium. Een observatorium overigens, dat na 
Van Musschenbroeks vertrek naar Leiden (in 1736) tientallen jaren nauwelijks meer is 
gebruikt. 

Het zal vermoedelijk ook Stocke zijn geweest die de niel-academicus De Munck 
ertoe heeft aangezet om over zijn waarnemingen contact op te nemen met enige 
'echte' geleerden. De Munck stelde in elk geval zowel de Royal Society in Engeland12?, als 
Jacques Cassini (de directeur van het Franse Observatoire de Pm'is), als de l'\ ederlandse 
hoogleraren 's-Gravesande en Van Musschenbroek van de bouw van zijn observatorium 
op de hoogte. Na 1736 ontwikkelde zich een correspondentie van enige omvang. Na 
de komeetwaarneming van 1737 werden daarin ook buiten-universitair werkzame 
'lotgenoten' betrokken, zoals Martens en Struyck te Amsterda m, Spinder en Duyn te 
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Haarlem, Roelans te Antwerpen, Panser in Embden en Van Thol te Maassluis. Na de 
observatie van de kleine komeet van 1742 ving bovendien een jarenlang volgehouden 
briefwisseling aan met geestverwant Dirk Klinkenberg128• 

Een hoogtepunt van erkenning viel De Munck in 1747 ten deel, toen hij (vermoedelijk 
op voordracht van J.e. Radermacher) benoemd werd tot 'Astronomus en Observateur 
in de Hemelloop en Sterrekunde van zyne Hoogvorstelyke Doorluchtigheid den 
Heere Prince van Orange en Nassau, Gouverneur en Stadhouder van de Vereenigde 
Nederlanden'. Weliswaar betrof deze benoeming slechts een eretitel, een eenvoudige, 
maar sympathieke geste ler stimulering van de wetenschap, afgegeven door een 
zojuist in zijn waardigheid herstelde stadhouder Willem IV, maar toch! De status ervan 
straalde op De Munek af, zeker in het voor dit soort zaken gevoelige îvliddelburg. Een 
fraai verzorgde publicatie over een zon-eclips, welke De Munck in 1748 op eigen kos
ten liet drukken, lijkt dan ook meer De Muncks eigen presentatie en status te hebben 
gediend, dan dat hiermee de vooruitgang van de wetenschap werd nagestreefd129 • 

Dat was onmiskenbaar anders bij een eerdere publicatie, de Sterrekundige waamee

mingen op de comeet of staartsterre, sedert 29 november 1743 tot 1 maart 1744, een boekje 
dat De Munck in de zomer van 1744 uitgaf naar aanleiding van een van de meest 
spectaculaire komeetverschijningen uit de gehele achttiende eeuw. Over zijn beweeg
reden tot deze uitgave schrijft De Munck dat hij zich daartoe verplicht voelde, omdat: 

het voor een yder betaamelyk is zyne verkreegene kennis ten algemecnèn nutte te maken, opdat de 

wetenschappen niet verborgen blijven, maar meer en meer müügen aangroeien, tot verheerlyking 

van den almachtigen en ol1cindigen Schepper en ten nutte van hel nage,lagl' i C , 

Dankzij dit boekje kan dit 'nageslagt' nu inderdaad iets achterhalen omtrent De 
Muncks gedachtengoed aangaande kometen. Een komeet moet een 'wonderbaar 
samenstel wezen', zo stelt hij vast. Dergelijke hemellichamen moeten geheel anders van 
constructie zijn dan de planeten welke ook door de zon beschenen worden, maar die 
daardoor nimmer een staart vertonen. Het ontstaan van die komeetstaart fascineert De 
Munck in hoge mate. Wordt deze gevormd doordat een komeet 'een brandbaar vast 
lichaam is, dat door de nabyheid van de zon' ontstoken wordt? Of ontstaat een staart 
juist door een inwendig vuur, 'gelijk onze brandende bergen die 'uitbersten' door een 
'medewerking' van de zon? Of gaat het bij zo'n staart om een 'vloeystof', die uit het 
'lichaam van de comeet' wordt uitgeworpen, en welke vloeistof we dankzij de erop 
teruggekaatste zonnestralen kunnen waarnemen? Opmerkelijk is dat De Munck de 
vorming van een staart door de eigenbeweging van de komeet (zoals een rooksliert) 
minder waarschijnlijk acht dan de hypothese dat de 'uytvloeyingen [ ... ] die de staart 
formeren' door een 'voortstotende kragt der zon' achterwaarts gedreven worden. Al 
met al is dit een curieuze en vroege formulering van het latere hegrip 'zonnewind'. 
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Ajbeelding39 - Jan de Munck (1687-
17(8), met in zijn hand een boek met 
het opschrift i\.stronornisc Observaticn'. 
Op tafel ligt het perkamenten charter 
W,ldrmee Willem IV De Mllncks benoe
ming tot astro1JOmllS bekrachtigde. 
In de boekenkast achter hem zijn 
werken van Newton, Huygens en C:assini 
herkenbaar opgesteld. Gravure door 
J. Houbrakcn naar een naar schilderij 
door Jan Palthe uit 1760 (Zelandia 

Illustrata, Middelburg) 

De Munck achtte een getrouwe weergave van de door hem uitgevoerde observaties 
van belang omdat het bij deze komeet een verschijnsel betrof aat nog zelden zo was 
gezien. Bovendien, zo stelde hij, de 'weynige waarneemingen, die de voorgaanden 
eeuwen ons van dusdanige verschynsels hehben nagelaaten, geeven nog weinig zeker
heit van derzelver getal, figuur, byzonderheeden, loop en wat dies meer zy'. Vandaar 
dat hij ook een drietal uitslaande platen heeft laten maken van zijn eigen tekeningen 
van de komeet, tekeningen overigens die hij eerst aan andere 'weetgierige Heeren 
Liefbebbers' had voorgelegd, direct nadat deze de komeet door zijn kijkers hadden 
geobserveerd, 'waarop zy my eenparig betuigden het verschynsel ook in die gedaante te 
beschouwen"}'. Een aantal onder hen had het schouwspel vergeleken met 'een ons taken 
bombe of grat1aat, welkers pyp brandende een helder ligt geeft, terwyl het lichaam 
zelver duister is'. Het was, hoe dan ook, een boeiend gezicht geweest. Overigens, zo 
betoogde De Munck, was de kennis over de kometen wdanig gevorderd, dat het 
inmiddels absoluut vast stond dat het I ichamen waren die een bepaalde, vastliggend.e 
loop hadden. Ze konden dus 'niets quaads' betekenen. Maar verder dan dat wilde De 
Munck niet gaan: 'onze eeuw is thans veel te Verligt, om hierover vvydlopige betoo
gingen van mI' te verwagten'. 

Hel boekje werd in een oplage van driehonderd stuks gedrukt en vervolgens verzon
den naar wie er maar belangstelling voor toonde. Binnen Zeeland werden exemplaren 
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lLPLAAT, 

Afbeelding 40 - Telescopische komeetobservaties door Jan de Munck, uit: Sterrelcundige waarneemingen 
ap de comeet af staartsterre (1744) 

verspreid over Walcheren, Goes, Sluis en Zierikzee, en per bode gingen exemplaren 
naar Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden en Maassluis. Ook het buitenland werd 
niet vergeten: Cassini in Parijs werd bedacht en zes exemplaren gingen naar Londen, 
'ter presentie aan de voornaamste sterrekundigen aldaar'. 

Het boekje leverde De Munck enerzijds te verwachten reacties op: tevredenheids
betuigingen van collegawaarnemers, zoals Spin der uit Haarlem, Martens uit Amsterdam 
of Van Thol uit Maassluis. Anderzijds klonken er ook uiterst kritische geluiden: reacties 
van bijvoorbeeld Klinkenberg, Struyck en de kersverse hoogleraar Lulofs. Alvorens we 
op deze controverses ingaan, is het echter nodig om enige andere spelers op het 
kometentoneel nader aan de lezer te introduceren. 

ii. Dirk Klinkenberg (1709-1799) 

Een hoofdrolspeler mag Klinkenberg gerust genoemd worden. Zonder hem zou de 
achttiende-eeuwse Nederlandse kometenresearch, ja de gehele vaderlandse astronomie 
in dit tijdvak, er volkomen anders uit hebben gezien. Opgeleid als landmeter, maar met 
een bezieling voor de sterrenkunde, zou Klinkenberg zijn leven lang als 'liefhebber' 
werkzaam blijven in zowel de praktische als ook theoretische astronomie'32 . Als ontdek

ker van de kometen 1743-lI, 1744, 1748-lI, 1762 en 1764, en als onafhankelijk waarne
mer van die van 1742-1, 1748-1, 1757, 1759, 1760, 1769, 1770-1, 1773, 1779, 1781-lI, alsmede 
van de 'schijnkomeet' van 1781, waarvan Klinkenberg als een van de eersten in Europa 
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wist aan te tonen dat dit hemellichaam in werkelijkheid een planeet moest zijn (nadien 
Uranus genaamd), is hij de meest actieve Nederlandse kometenjager aller tijden. Tot 1751 

woonde Klinkenberg in Haarlem, waar hij tot de kern van het Natuur- en Sterrenkundig 
Collegie behoorde dat over een eigen gebouw met waarnemingsplat beschikte'33. Binnen 
die groep werkte Klinkenberg als komeetwaarnemer samen met mensen als brouwer 
en collega-landmeter Adriaan Spinder, spinner en instrumentmaker Pieter Eijsen
broek, alsmede de latere texticlfabrikant Jacobus Barnaart jr. 

In 1751 kreeg Klinkenberg een aanstelling bij het Hoogheemraadschap Rijnland, 
waardoor hij naar Leiden moest verhuizen. Nog datzelfde jaar schreef hij zich als 
stdent astronomie en geometrie in bij de Leidse universiteit. De werkzaamheden voor 
het hoogheemraadschap lieten hem echter nauwelijks tijd over om aan zijn grote pas
sie, de sterrenkunde, te besteden. T n 1753 liet hij in een brief aan Struyck weten dat 
zijn 'astronomische liefhebberij nu genoegzaam geheel in duijgen' lag'34• In 1755 

kwam daarin een kentering. Dat jaar slaagde Klinkenberg er in om in Den Haag 
benoemd te worden tot 'Ordinaris Klerk ter secretarie van het gewest Holland'. Met 
deze naam werd merkwaardigerwijze een waterstaatkundige betrekking aangeduid, 
welke Klinkenberg tot aan zijn' dood zou bekleden'3'. Hij verhuisde dus naar de hofstad, 
waar hij vrijwel onmiddellijk de beschikking kreeg over het stadhouderlijk observatori
um. Deze sterrenwacht was kort tevoren ingericht in een van de hoektorens van het 
stadhouderlijk kwartier: het huidige Binnenhof. Mede vanwege zijn verdienstelijke 
waarnemingen in dit observatorium wordt Klinkenberg in 1783 benoemd tot stad
houderlijk astronomus, de eretitel, die in 1747 voor het eerst was toegekend aan de 
Middelburgse astronoom Jan de Munck. Eerder al was Klinkenberg op grond van zijn 
wetenschappelijke verdiensten verkozen tot lid van de Ilollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen (1753) en het Rataafçch Genootschap der Proefondervindelijke Wysbegeerte 
(1769). Ook was hij, net als Struyck, benoemd tot officieel correspondent van de Franse 
Académie Royale des Sciences (1759)'36 . Zijn briefwisseling is dan ook aanzienlijk en 
vormt een ware goudmijn met informatie aangaande de sterrenkunde van de achttiende 
eeuw'37 . 

Klinkenbergs eerste astronomische publicatie dateert uit 1743. Hoewel dit boekje niet 
over kometen handelt, wordt Struycks kometografie hierin toch met ere genoemd'38 , 

Struycks boek was voor Klinkenberg dan ook een grote inspiratiebron. Het was hier
uit, dat hij zich in de jaren 1742-1744 de techniek van de berekening van komeetbanen 
eigen maakte'39. De heldere komeet van 1742 (de eerste komeet welke na de publicatie 
van Struycks boek aan de hemel opdook) werd door Klinkenberg dan ook grondig 
gedocumenteerd '40 . Hij verzamelde alle observaties waar hij de hand op kon leggen 
en probeerde op grond daarvan haancoärdinaten te bepaien. Terzelfder tijd bracht hij 
menig uur onder de nachtelijke hemel door. Niet tevergeefs zo bleek, want al in 
augustus 1743 mocht hij de eerste komeetontdekking op zijn naam schrijven'41. En 
een paar maanden later was het opnieuw raak. 



'l\EWTOl\IAA)!S' KOMETENONDERZOEK lN DE REPUBLIEK 135 

Controverses over de kometen van 1744 en 1748 

1 n december 1743 kreeg Klinkenberg de nieuwe komeet in het vizier. Evenals eerder 
dat jaar liet hij van zijn vondst direct een berichtje plaatsen in de Oprechte Haarlem
sche Courant. In de aflevering van 12 december valt te lezen: 

Gepasseerde maandagavond ten 10 umen, is door Dirk Klinkenberg alhier een comeet ontdek! in 

het gesternte van Ari[els, en dezen avond ten 5'/4 uuren weder geobserveert. 

Zo'n berichtje plaatsen ging gemakkelijk, omdat Courantier Enschedé tot de leden 
van het Haarlems Collegie behoorde. Die verbondenheid zal er allicht ook toe hebben 
bijgedragen dat begin februari, toen de komeet zich zo spectaculair had ontwikkeld, 
dat hij 'volgens het getuigen van oude menschen, de comeel van het jaar 1680 en 1681 

zeer ver overtrof'lI\ opnieuw een bericht in de krant werd geplaatst, ditmaal zelfs 
voorzien van een illustratie, de eerste die ooit in de krant werd opgenomen! 

Niettemin, tot zover was die gang van zaken vrij gewoon. Dat geldt eigenlijk ook 
voor de briefwisseling die over de komeetwaarneming vanuit Haarlem op gang 
kwam. Zo schreef Klinkenberg al op 18 december over zijn vondst aan De Munck in 
Middelburg, en werd er op 6 januari 1744 een uitvoerig observatierapport gestuurd 
naar de Royal Society in Londenl43 • 

Er gebeurde pas iets merkwaardigs toen begin juni 1744 De Muncks boek over de 
komeet uitkwam144• Want zonder het met zoveel woorden te zeggen claimde De Munck 
in zijn Sterrekundige waarneemingen op de comeet of staartsterre in feite de ontdekker 
te zijn van deze inmiddels toch algemeen als belangrijk geziene - staartster. In zijn 
boekje gaf De Munck als datum van eerste waarneming onverbloemd de 29-ste 
november 1743 op. Tot dan toe was de eerste observatie van de komeet onbetwist toe
geschreven aan Dirk Klinkenberg, en wel op de negende december 1743. Maar in zijn 
boek repte De IvIunck over deze prioriteitenkwestie met geen woord. Evenmin schreef 
hij over Klinkenbergs observaties die ondertussen in alle kranten hadden gestaan. 
Ook de brief die Klinkenberg hem op de achttiende december over de komeet had 
geschreven, bleef onvermeld. Wel beschreef De Munck uitvoerig hoe hij zelf, bij toeval, 
op 29 november de komeet had gezien, alleen niet lang genoeg om er de positie van 
te kunnen bepalen. Vanwege bewolking was de komeet daarna onzichtbaar gebleven 
tot op de zevende december, 'wanneer ik dit Verschynsel voor de tweede maal zag, 
dog slecht voor een korten tyd'. Ook toen had De Munck geen hoekmetingen ten 
behoeve van een positiebepaling kunnen uitvoeren. Pas bij zijn derde observatie, op 
vijftien december had De Munck het object met een telescoop, 'een kyker van 15 voet 
met twee convexe glazen', bestudeerd 'en ik bevond deszelfs gedaante een weynig 
langwerpig [ ... 1 en nevelagtig; doch nadien de Lugt te veel betrokken wierd, konde ik 
hetzelve niet naauwkeurig meeten'. Al met al had het tot aan oudejaarsavond geduurd, 
alvorens De Munck in staat was gebleken om enigszins betrouwbare coördinaten te 
bepalen. Toch schrok hij er niet voor terug om de baan van de komeet ook voor het 
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Afbeelding 41 - De Muncks geconstrueerde en wellicht opgesierde baan van de komeet 1744-1 

tijdvak vanaf 29 november in een gravure weer te geven. Het zou hem niet in dank 
worden afgenomen. 

De twee brieven die Klinkenberg over dit boekje aan De Munck schreef, zijn helaas 
niet bewaard gebleven. Wel weten we dat hij eerst voorzichtig en daarna onverholen 
de geldigheid van De Muncks vroegste waarnemingen heeft aangevochtcn145 • Het 
pleit voor Klinkenberg dat hij deze prioriteitenstrijd niet op de spits heeft gedreven. 
Wellicht gaf hij De Munck toch het voordeel van de twijfel. Een zekere mate van 
observatievaardigheid kon De Munck immers toch niet worden ontzegd. Zo had De 
Munck in februari 1744 de komeet ook overdag weten waar te nemen door zijn telesco
pen in te stellen op een van tevoren berekende plaats, en dat was toch een opmerkelijke 
prestatie die slechts door een enkeling in het buitenland was geëvenaardJ46 . 

Hoe het ook zij, het incident heeft de persoonlijke verhouding tussen Klinkenberg 
en De Munck niet merkbaar verstoord, al is Klinkenberg - getuige zijn latere corre
spondentie - de affaire nooit vergeten. Maar dat deze gang van zaken een niet mis te 
verstane invloed heeft gehad op de relatie van De Munck tot andere astronomen 
(zoals Lulofs en Struyck) is overduidelijk. Voor hen was de betrouwbaarheid van De 
Munck als astronomisch waarnemer er door in het geding gekomen en van die smet 
op zijn blazoen zou De Munck zijn leven lang niet worden bevrijd. 

iii. Johan Lulofs (1711-1768) 

Het meest gebeten op De J'vlunck betoonde zich de (toen nog kersverse) Leidse hoog
leraar Johan Lulofs (1711-1768)'47. Deze uit Zutphen afkomstige man was het prototype 
van de academische intellectueel. Lulofs had zowel te Utrecht als in Leiden gestudeerd. 
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In Utrecht was hij in 1 n 1 tot doctor in de filosofie en magister in de vrije kunsten 
gepromoveerd op een proefschrift over het noorderlicht. In 1734 had hij te Utrecht 
tevens de doctorsgraad in de rechtsgeleerdheid behaald. Nog tijdens de afronding van 
zijn laatste studie, in 1733, had hij zich laten inschrijven aan de Leidse universiteit, 
waar hij colleges volgde in de wiskunde, sterrenkunde en aardrijkskunde. Naar deze 
vakken zou zijn belangstelling in de rest van zijn leven altijd blijven uitgaan, ook al 
zouden de omstandigheden hem vaak in een andere richting leiden. Maar in de jaren 
veertig van de achttiende eeuw was Lulofs nog volop met deze disciplines bezig. In 
1741 had hij naam gemaakt door een bewerking en vertaling te verzorgen van twee 
belangrijke sterrenkundige boeken'48 • Mede hierdoor was hij in 1742 aangezocht om 
de kort tevoren overleden 's-Gravesande als hoogleraar wis- en sterrenkunde in 
Leiden op te volgen' 49. Vanuit die positie zou Lulofs ook als sterrenkundig waarnemer 
zijn sporen verdienen. 

Lulofs en Struyck over De MI/nek 
De contacten tussen De Munck en Lulofs bleken in de jaren veertig uiterst moeizaam te 
verlopen, en dat niet alleen met betrekking tot de komeet van 1744. Toen De Munck zich 
in de jaren 1744-1748 tot Lulofs richtte met een verzoek om commentaar te leveren op 
een nieuw uit te brengen sterrenkundig boek (De Munck wilde daarin zijn voornaamste 
waarnemingen presenteren), dan laat Lulofs van dat initiatief geen spaan heel. Hij ver
wierp eenvoudigweg 'alle Middelburgse waarnemingen', een oordeel waar De Munck 
zich (zoals valt te begrijpen) maar moeilijk in kon vinden. Elders hebben we beargu
menteerd dat Lulofs' harde oordeel op dat punt waarschijnlijk te ongenuanceerd was'50 . 

Het ziet er naar uit dat vooral een gebrek aan respect de verhouding tussen Lulofs 
en De Munck bepaalde. Uit brieven gewisseld tussen Lulofs en Klinkenberg blijkt 
maar al te duidelijk hoe weinig waardering de eerstgenoemde voor De Munck kon 
opbrengen. Niet alleen achtte Lulofs 'de waarnemingen van De Munck zeer grof', ook, 
en bovenal, gaf hii aan dat hij De Munck 'niet veel vertrouwde'. Dat ging zelfs zo ver 
dat toen Klinkenberg in 1757 een nieuwe komeet signaleerde het Lulofs was die dit 
bericht onmiddellijk in een krant liet plaatsen, 'opdat De Munck of iemand anders 
niet met de eer zou gaan strijken'. Overigens liet ook Klinkenberg bij die gelegenheid 
zich nog ontvallen dat het De Munck was die hem in 1744 van zijn 'point d'honneur' 
had willen ontroven, 'dog met een slegten uitslag"5' . 

Hoezeer Klinkenberg in dat laatste gelijk had, blijkt bijvoorbeeld uit het volstrekt 
ontbreken van enige referentie aan De Munck in de publicaties van Nicolaas Struyck. 
Waar Struyck bij het verzamelen van zijn waarnemingen niet schroomde om gebruik 
te maken van de meest uiteenlopende bronnen en referenties, zoals brieven, boeken, 
oude kronieken, getuigenissen, scheepsjournalen, kranten en tijdschriflen, zwijgt hij in 
alle talen over Jan de !\lunck uit Middelburg. Dit mag toch een curieuze constatering 
worden genoemd, temeer daar het vast staat dat Struyck en De Munck verschillende 
malen met elkaar in briefwisseling hebben gestaan. Bovendien weten we dat Struyck 



HET PROBLEEM VAN DE LOOPBAA>J VAN KOMETEN 

Afbeelding 42 - Johan LuJO[5 (171l-17tiR). Schilderij door 11. van der è1lij uit Je senaatskamer te Leiden 
(Foto: lconogratlsch Bureau) 

van alle publicaties van De Munck een presentexemplaar heeft ontvangen. Maar zelfs 
bij zijn berichtgeving over de komeet van 1748 negeert Struyck de persoon van De 
Munck. En dat terwijl het juist bij die komeet vaststaat dat De Munck, zo niet de ont
dekker, dan toch zeker de eerste waarnemer in Noord-Europa is geweest. Zowel de 
Hollandsche Historische Courant als de Nederlandsche Jaarboeken leggen van dat feit 
een onweerlegbaar getuigenis af's2. 

vVaarom heeft Struyck alle observaties van De Munck doodgezwegen? Zeker weten 
doen we het niet, maar ook hier lijkt een gebrek aan vertrouwen en wellicht ook een 
incompatibilité des hUlI1eurs een rol te hebben gespeeld. Wat het eerste betreft: uit de 
correspondentie van Klinkenberg blijkt wel dat er in 1748 een opmerkelijk groot verschil 
viel te constateren tussen de waarnemingsgegevens van De Munck, Gabry, Klinkenberg 
en L1.110fs'53. Dit verschil zal de secure Struyck niel zijn ontgaan. Maar waar Struyck in 
andere gevallen dit soort van verschillen wel in zijn publicaties vermeldde, kan dat 
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aspect voor Struyck nauwelijks doorslaggevend zijn geweest'54. Blijft het tweede argu
ment. Daarvan weten we dat er inderdaad, reeds in 1741, aanzienlijke wrijvingen tussen 
De Munck en Struyck hebben bestaan. Het bijleggen van de geschillen vereiste toen zelfs 
de bemiddeling van hun collega-astronoom Martinus Martens. Bijzonderheden ont
breken helaas, al is het een pikant detail, dat een jaar later ook de verhoudingen tussen 
Martens en Struyck verstoord bleken te zijn. Zelfs dermate, dat Martens zijn observaties 
aangaande de komeet van 1742 niet beschikbaar stelde aan zijn stadsgenoot Struyck. In 
een poging ze toch te pakken te krijgen heeft Struyck zich toen uitgerekend tot De 
Munck gewend. Deze heeft de gevraagde observatiegegevens van Martens, die Middel
burg wel hadden bereikt, inderdaad aan Struyck toegestuurd. Of Martens dat ooit 
geweten heeft, is de vraag, want ook deze waarnemingen verzwijgt Struyck in zijn 
publicaties. 

Al met al moeten we opnieuw vaststellen dat zelfs in het kleine sterrenkundige circuit 
van de achttiende-eeuwse Republiek persoonlijke verhoudingen, en wellicht ook status, 
duidelijk een rol van betekenis hebben gespeeld'55. Waarom anders zou De Munck 
zich in 1748 tegenover Klinkenberg hebben beklaagd over 'eenige geleerden', die bezeten 
waren 'met jalousie' over zijn benoeming tot stadhouderlijk astronomus? 'Alle het welke 
mij ongenoegen geeft', aldus De Munck, 'omdat onkundige en roemsuchtige daar 
mede spotten" 56. 

ivo Pieter Gabry (1715-1770) 

Factoren als status en wetenschappelijke integriteit hebben zeker een rol gespeeld bij 
de waardering van de persoon en het werk van Pieter Gabry, een Haags rentenier die 
op bescheiden wijze maar wel betrekkelijk langdurig actief is geweest als meteoro
logisch en sterrenkundig waarnemer157. Gabry was in Indië geboren als zoon van de 2ge 
landvoogd van Ambon. In 1734 was hij in Groningen rechten gaan studeren, vanwaar hij 
enige jaren later de overstap maakte naar de Academie te Utrecht'58• Hoewel Gabry 
zich ook in Utrecht in de rechten bekwaamde, doet zijn latere passie voor de meteoro
logie vermoeden dat hij in Utrecht regelmatig onder het gehoor van Petrus van 
Musschenbroek te vinden was. Hoewel Gabry bij zijn dood in 1770 werd aangeduid 
als 'Advocaat voor de respectievelijke Hoven van Justitie in Holland', is ons van zijn 
juridische praktijk niets gebleken159. Des te meer heeft Gabry zich laten kennen als een 
ijverig verzamelaar van lidmaatschappen van wetenschappelijke genootschappen in 
geheel Europa. Deze geleerde instituties bestookte hij met vrijwel identieke verhande
lingen, die als regel in het Latijn waren gesteld. Doorgaans bleken deze werkstukken, 
die bijna kalligrafisch waren uitgevoerd, maar weinig te zeggen te hebben'60. 

In het tijdvak 1745-1768 publiceerde Gabry jaarlijks op eigen kosten een overzicht van 
de maandgemiddelden van zijn weerkundige waarnemingen. Dit overzicht verscheen 
onder de fraai klinkende titel Observationes meteorologicae constitutionis atmosphaerici 
aëris nostri. Gabry duidde zichzelf hierin aan als 'physicus, mathematicus & astrono-
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mus Hagae-Comitum"61. Hoewel de wetenschappelijke waarde van deze uitgaven zeer 
beperkt genoemd mag worden, maakt de duur van dit initiatief (en met name zijn 
niet aflatende aandacht voor het noorderlicht) hem toch tot een van de pioniers van 
de Nederlandse meteorologie'62 • 

Op een dergelijke manier besteedde Gabry ook aandacht aan de komeet van 1748. 

In een tweetalig (deels in het Nederlands en deels in het Latijn gesteld) vlugschrift, 
gaf hij een verslag van al zijn observaties, compleet met hemelkaart en aP63. Zowel De 
Munck als Klinkenberg maken in juni 1748 van deze kaart dankbaar gebruik. Toch 
moeten we ook in dit geval vaststellen, dat waar observatoren als Klinkenberg en De 
Munck probleemloos van Gabrys pennevrucht gebruik maken, dezelfde Gabry volstrekt 
genegeerd wordt door lieden als Struyck en Lulofs. Waar Gabry in het buitenland wel 
serieus wordt genomen164, schittert zijn naam door afwezigheid in de geschriften van 
Struyck en Lulofs. Dat de persoon van Gabry door hen geen enkele aandacht waardig 
wordt gekeurd, is overigens - naar enige jaren later zou blijken - objectief gezien niet 
geheel onterecht. In 1755 namelijk werd Gabry door de Haagse advocaat Drijfhout 
ontmaskerd als een plagiator die er niet voor terugdeinsde om waarnemingen (en zelfs 
muzikale composities) van anderen te presenteren als de zijne!65. Bij die gelegenheid 
plofte Lulofs zo ongeveer uit zijn vel. Het was de enige keer dat Lulofs zich in een brief 
(aan de Hollandsche Maatschappij) verwaardigde om zich, in niet mis te verstane 
bewoordingen, over Gabry uit te laten: 

Ik reken op goede gronden Gabry onder de pesten van de geleerde waereld, die niets doen dan de 

welenschappen benadeelen. De maatschappij diende naar mijne gcdachten met weinigc doch sterke 

bewoordingen haarc verachtinge te toonen voor de ijdele pogingen van dien vercierder van waar

nemingen'66 

Gabry hield echter wijselijk de eer aan zichzelf en bedankte per omgaande voor zijn 
lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij. Trouwens, ook de Zweedse astronoom 
Ferrner, die Gabry in juni 1759 bezocht, zag in hem weinig anders dan een simpele ver
zamelaar en een schijngeleerde. Ferrners reisverslag geeft een weinig verhullende 
impressie van Gabrys wetenschappelijke accommodatie el1 diens meetmethodieken: 

Baron Preis [zoon van de Zweedse ambJssadeurJ begeleidde mij naar Petrus Gabry, doctor juris, 

lid van de Roval Society, overigens een particulier dien ik, in opdracht van secretaris Wargentin, 

moest bedanken voor dc meteorologische waarnemingen, die hij hem naar Stockholm had gezon

den. Daar de tijd voor de middag nu te kort daarvoor was, nodigde hij mij uit om des namiddags 

zijne instrumenten en ziinlaboratorium te zien. [ ... J Nadat wij thee gedronken hadden, bracht hij 

ons naar zijne bibliotheek, waar hij ons verschillende instrumenten voor experimenteeIe physica 

toonde, die grootcndeels van geringe waarde waren. Hij had een groote verzameling barometers 

en lhermomcters, waaraan hij groote waarde hechtte. Zijn boekerij was niet heel groot , ... J. 

Daarna gingen wij naar beneden en werden in het zogenaamde laboratorium gebracht, waar ik niets 
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anders zag dan een te lcscoo p van vier voet en sommige boeken, Toen ik vroeg naar middaglijn, 

slingeruurwerk, micrometer cnll1eer dergelijke noodzakelijke instrumenten voor astronomische 

waarnemingen,'zei hij dat hij een accuraat seconde zakuurwerk had, dat hij bij voorkomende gele

genheden regelde naar een proefhorloge van een horlogemaker daar ter stede; voor een middaglijn 

hael hij daar geen gelegenheid, zei hij, en een micrometer dacht hij zich binnenkort aan Ic schaffen167, 

ferrners eindoordeel over Gabry laat dan ook weinig aan duidelijkheid te wensen over: 

Daar de heer Gabry niet verplicht is om te werken in astronomie en mathesis, want hij leeft van 

zijn geld, is het prijzenswaardig dat hij zoveel werkt als hij doel; maar zou meer eerbiedwaardig 

zijn als hij zich er niet zoveel aan gelegen liet liggen om meer Ic schijnen dan hij iS168 • 

Struycks voortgezette onderzoekingen gedurende het tijdvak 1740-1753 

Keren we terug naar de werkzaamheden van Nicolaas Struyck. In de jaren na de 
publicatie van zijn Inleiding tot de algemeene geographie had Struyck gestaag aan het 
kometenonderzoek doorgewerkt. Daarin toonde hij zich beslist een doorzetter, want 
zoals eerder bleek kan moeilijk betoogd worden dat Struyck na de publicatie van zijn 
bock veel stimulerende reacties heeft gekregen. 

In de Republiek had het boek hem een prioriteitenstrijd over verzekeringswiskunde 
opgeleverd met collega-mathematicus Kerseboom. Voorts was hij, na de eerste posi
tieve reacties, op gespannen voet komen te staan met astronomische liefhebbers als 
De Munck en Marlcns. En wat de academische wereld betreft: Johan Lulofs, de nieuw 
benoemde Leidse hoogleraar in de astronomie, had Struycks boek geen woord waardig 
gekeurd in diens uitbundig geannoteerde vertaling van John Keill Inleidinge tot de 
waare natuur- en sterreklInde, het eerste Nederlandstalige boek over de 'wiskundige 
sterrekunde', met ruim aandacht voor de kometen'69 . 

Ook Struycl<s internationale contacten leken aanvankelijk vruchteloos te blijven. 
Hij had brieven door heel Europa verzonden. Exemplaren van zijn boek waren gear
riveerd in Berlijn, Londen, St. Petersburg, Leipzig, Parijs en Rome170 • Voor zover we 
weten heeft Struyck echter in de eerste vijf jaar na publicatie geen enkele positieve 
buitenlandse reactie gekregen: Hallcy had hem nooit geantwoord, Mortimer liet zijn 
boek ongelezen, een niet nader genoemde 'Duitse professor' was er met zijn astrono
mische manuscripten vandoor gegaan, en De l'lsle reageerde pas vier jaar na ontvangst 
van het boek, toen Struyck daar stellig niet meer op rekende17'. 

Stimulerende geestverwanten: Houttuyn, Douwes en Klinlcenuerg 
Waarom is Struyck dan toch met zijn onderzoek doorgegaan? J let zal een combinatie 
van karakter, oprechte belangstelling en stimulerende vrienden zijn geweest. Uit alles 
blijkt dat Struyck niet alleen precies maar ook vasthoudend was. Bovendien heeft de 
omstandigheid dat uitgerekend in de jaren 1742 en 1744 kometen van formaat te zien 
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waren, het kometenonderzoek in geheel Europa sterk gestimulerend. Dat Struyck op de 
ingeslagen weg is voortgegaan, zal voorts mede te danken zijn geweest aan mannen als 
Houttuyn, Douwes en Klin kenberg. 

In de nog jonge Martinus Houttuyn trof Struyck zowel een vriend als een weten
schapsman in de meest brede zin van het woord. Na zijn studie medicijnen heeft 
Hou ttuyn zijn sporen vooral verdiend als publicist in de natuurhistorische vakken, 
maar daarnaast was hij ook actief als wis- en sterrenkundig liefhebb er' 72 • Als enige in 
de Nederlanden ontdekte Houtluyn bijvoorbeeld de zwakke komeet 1743-1, nog geen 
dag nadat deze in Berlijn en Wenen was gesignaleerd173 . Evenmin deinsde hij terug 
voor wiskundig werk. Op verzoek van Struyck berekende hij zowel eclipsen als baan
elementen van kometen. Ook voerden ze samen waarnemingen uit'74 . Tot aan Struycks 
dood kwam Houttuyn wekelijks bij hem thuis 0111 't een of ander boek te leesen of lel' 
leen te verso eken'. Ten slotte zou Struyck zo ongeveer in zijn armen sterven. 

Een collegiale rol was eveneens weggelegd voor Cornelis Douwes, malhematicus en 
examinateur bij de admiraliteit te Amsterdam. Ook Douwes had ervaring met eclips
berekeningen. Hij was bij uitstek deskundig op het gebied van de theorie van het 
navigeren op zee en ook hij bepaalde in deze jaren voor Struyck enkele komeet
banen'75 • Stimulerend voor Struyck moet ook het geregelde contact zijn geweest met 
de reeds genoemde Dirk Klinkenberg, dat omstreeks 1742 tot stand kwam. In hem 
ontmoette Struyck een verwante geest, die zich bovendien schatplichtig aan hem 
betoonde. Struycks Inleiding was voor Klinkenberg immers dè inspiratiebron geweest 
met betrekking tot de kometen. Uit dit boek had hij geleerd hoe een komeetbaan te 
berekenen. Van die specifieke kennis maakte Struyck nadien overigens een dankbaar 
gebruik. Kant en klare baanberekeningen ontving Struyck maar al te graag, zeker als 
ze afkomstig waren van een zorgvuldig rekenaar als Klinkenberg. Zulke berekeningen 
waren niet alleen lastig, maar ook tijdrovend. Klinkenbergs hulp bespaarde hem een dag 
of twee intensief werk, zo liet Struyck in 1748 aan Klinkenberg weten: werk, waar hij 
bovendien sterk tegenop zag176 . In deze periode troffen de beide astronomen elkaar 
regelmatig op de buitenplaats van hun gemeenschappelijke vriend, de Amsterdamse 
regent Jan Backer. Bij een van deze gelegenheden zal ook het plan zijn ontstaan om, 
samen met de Haarlemse uitgever Jan Bosch en de Amsterdamse cartograaf Jacob de 
Bucquoy, de bewerking en vertaling ter hand te nemen van de Geografie van Varenius. In 
de Engelse (door Isaac Newton persoonlijk verzorgde) editie was dit boek ooit Struycks 
grote inspiratiebron geweest. Dit gezamenlijke project werd in 1750 voltooid, ruim op 
tijd om voorbereidingen te treffen voor de jacht op de door J-Ialley omstreeks 1759 
voorspelde komeet. 

In de periode na het verschijnen van de Inleiding omvat Struycks kometenonderzoek 
een tweetal terreinen. Enerzijds probeerde hij nieuwe methoden uit voor de bepaling 
van komeetbanen, anderzijds ging hij door met het verzamelen en kritisch beoordelen 
van waarnemingsgegevens. Aanvankelijk legde hij zich daarbij toe op contemporaine 
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kometen, mau later, in de jaren 1747-1752, toen de gedachte aan een Vervolg op zijn 
boek gestalte kreeg, nam hij ook het onderzoek van oude kronieken weer ter hand. 
Hieronder zullen we nagaan hoe deze onderzoekingen verliepen en hoe ze zich verhiel
den tot datgene wat elders op dit gebied werd verricht. 

De ontwikkeling van nieuwe methodieken 
In 1687 had Newton in zijn Principia aangegeven hoe een aardse waarnemer uit drie 
komeetwaarnemingen de heliocentrische baanelementen kon vaststellen. Feitelijk was 
dat juist. Maar Newtons geometrische methode (die ook door HaJley is gevolgd) 
kende een aantal, nauw met elkaar samenhangende, problemen. De methode vereiste 
benaderingen die naderhand via een iteratief procédé verbeterd konden worden. 
Daarmee was de tijdsduur die een baanberekening vergde, in feite een functie van de 
nauwkeurigheid waannee de berekenaar zich tevreden stelde. (Het is overigens nog 
maar de vraag in hoeverre men zich dat destijds bewust was.) In elk geval was zo'n 
baanberekening uiterst tijdrovend. Een recente schatting gaat ervan uit dat Halley, 
voor elk van de 24 kometen die hij berekend heeft, ten minste een week nodig heeft 
gehad'77. Voor astronomen was er dus veel aan gelegen dat het vereiste rekenwerk inge
kort kon worden. Mede daarom bleven de benaderingen in Newtons (meetkundige) 
methode gedurende de hele achttiende eeuw wiskundigen en astronomen bezighouden. 
Nieuwe, meer geavanceerde oplossingen voor het probleem van de berekening van 
komeetbanen kwamen er echter pas nadat de wiskundige kennis op analytisch gebied 
voldoende was ontwikkeld. Uiteindelijk zou de kwestie in 1797 door Olbers worden 
opgelost. Struyck zou dat dus niet meer meemaken. Dat neemt niet weg dat er ook 
tijdens zijn leven al belangrijke stappen in de richting van deze oplossing zijn gezet. 
Daarbij dienen vooral de bijdragen van Leonard Euler en Johan Lambert genoemd te 
worden'7S• Lamberts werk (uit 1761) dateert echter uit de periode na de publicatie van 
Struycks boeken, zodat in feite alleen de bijdrage van Euler overblijft. 

In 1742 slaagde Euler er in om een eigen methode te vinden, waarmee hij (net als 
Newton) uit drie komeetwaarnemingen de benaderde baan van een komeet kon vast
stellen'79. Een belangrijk verschil met Newton was echter, dat bij Euler het onderscheid 
tussen kometen en planeten definitief wegviel. De vorm van de doorlopen baan volgde 
in principe uit de berekeningen. Een komeet kon in theorie iedere denkbare kegelsnede 
volgen'80 • Dat nam niet weg dat ook bij Euler de paraboolbenadering belangrijk bleef. 
Voor deze oplossing had Euler een theorema ontwikkeld, waarmee een relatie werd 
gelegd tussen de tijd die een komeet benutte voor het doorlopen van een parabolische 
baan, twee baanstralen en de koorde die door deze baanstralen op de parabool werd 
afgesneden. 

Struyclcs adaplatie van ElIlcr 
Struyck kende ELders werk via diens in 1744 verschenen bock 'J'hcoria motuum planeta
rum et cometarllm'~'. In zijn eigen boek van 1753 gebruikte hij Fulers werk nadrukkelijk, 
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overigens zonder diens vernieuwende analytische aanpak te volgen. Struyck bleef 
klassiek meetkundig werken. Wel nam hij, net als Euler, voortaan de lengte van de 
knoop en de helling van de komeetbaan als uitgangspunt voor zijn berekeningen. 
Euler had deze aanpak nodig om te komen tot de berekening van elliptische elementen 
van een komeetbaan. Struyck week echter ook hierin af door de vertrouwde parabolische 
benadering van Newton te volgen. Maar aan het eind van zijn (op geometrische overwe
gingen gebaseerde) berekeningen viel Struyck dan weer terug op Euler, ten einde de 
resultaten van zijn meetkundige methode alsnog algebrasch te kunnen verbeteren'82. 

Struyck laat zich aldus duidelijk kennen als een overgangsfiguur: opgegroeid als hij 
was met de euclidische meetkunde, had hij er kennelijk moeite mee om de vertrouwde 
geometrische aanpak los te laten; anderzijds schroomde hij niet om nieuwe metho
dieken te benutten wanneer dat hem zo uitkwam. De duur van zijn berekeningen zal 
cr echter niet korter op zijn geworden. Ook de baanelementen zullen via deze aanpak 
slechts zelden beter zijn uitgevallen, dan wanneer ze volgens zijn eerder gevolgde 
methode waren verkregen. Dit is althans later de mening van Olbers, die in 1797 

opmerkte dat Struyck zich hiermee veel overbodig en tijdrovend rekenwerk op de 
hals had gehaald'83 . Wel voerde Olbers als 'verzachtende' omstandigheid aan, dat een 
in 1761 door Lambert ontwikkeld theorema voor de bepaling van komeetelementen 
(dat de zaak sterk vereenvoudigde) in 1753 nog niet was gevonden, en derhalve aan 
Struyck onbekend was. 

Een driedimensionaal model voor komeetbllnen 
Een geheel andere weg sloeg Struyck in met de verwezenlijking van zijn plannen voor 
een drie-dimensionaal model voor komeetbanen. In 1740 had hij er al op gewezen dat 
het ruimtelijk karakter van de komeetbanen een goed begrip in de weg stond. Hoe kon 
men overzicht krijgen en houden? Een atbeelding van de gevonden loopbanen op 
papier was daartoe niet goed genoeg. Voor een helder inzicht was een ruimtelijk model 
nodig. Of, om het in Struycks eigen woorden te zeggen, 'Het was dan zeer Iloodzaakelyk 
dat men een Sphaera maakte, daar die [komeetbanen] heneffens de planeeten vertoond 
wierd. Dit zou een klaarder denkbeeld geeven, als door platte tekeningen'L84• 

Dit plan voerde hij in 1741 uit. Door een niet nader genoemde instrumentmaker liet 
hij twee schaalmodellen maken van het zonnestelsel. Eén voor de noordelijke hemel en 
een voor de zuidelijke. Alles op een schaal van 1:100.000. Op een marmeren ecliptica 
werden de kometen met bekende banen ruimtelijk uitgezet rond een centraal zonnebol
let je. Iedere komeet was weergegeven door een 'klootje met een staart'. Het geheel kon 
langs een koperen parabool naar iedere gewenste positie verschoven worden. De 
parabool was volgens de haancoördinaten op vertikale stijlen bevestigd. 

Beide apparaten moeten cr indrukwekkend hebben uitgezien (zie afbeelding) met hun 
op rolletjes beweeghare grondvlak en de zorgvuldig gegraveerde schaalverdelingen. Via 
zijden draden konden de zon, aarde en de kometen met elkaar worden verbonden, 
waarbij door hoekmetingen de gewenste helio- of geocentrische coördinaten aan de 
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Afbeelding 43 - Het cometari lllll "Qll Struyck, uit Vervolg van de beschryving der staartsterreIl (1753) 

'hemel' konden worden afgelezen'85 , Het was duidelijk Struycks bedoeling om op deze 
manier enig lastig rekenwerk te omzeilen. Door het instellen van de geocentrische 
coördinaten konden de heliocentrische worden afgelezen, en omgekeerd. 

Het instrument werd door Struyck aanvankelijk cometalabium, maar naderhand 
cometarium genoemd186 , Vanwege de koperen 'banden' roept het apparaat associaties 
op met een zogenaamde Grand Orrery: een type planetarium dat in Engeland sedert 
1712 furore maakte. Eén van de markante kenmerken van deze arreries is de uit koperen 
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banden vervaardigde halve hemelkoepel. Overigens houdt de vergelijking dan ook 
op: zowel doel als uitvoering van Struycks cometarium is wezenlijk anders dan die 
van de orrery, waarbij enkel de loop van de planeten werd uitgebeeld. Zoals hier
boven al bleek beoogde Struyck iets geheel anders. Zijn apparaat moest meer zijn dan 
een demonstratie-instrument. Struyck wilde letterlijk een 'werktuig' fabriceren; een 
apparaat, dat hem niet alleen overzicht bood op de ruimtelijke oriëntatie van de 
komeetbanen, maar waaraan hij, via de koorden die hij kon spannen, snel en zonder 
rekenen de posities ten opzichte van de aarde of de zon kon aflezen. 

Toch is het goed mogelijk dat de gedachte om de komeetbimen via koperen banden 
ruimtelijk te presenteren is ontstaan naar aanleiding van de orrery. Vermoedelijk 
heeft Struyck omstandig over dit apparaat horen vertellen, toen in 1731 de Engelse 
newtoniaan Desaguliers in Amsterdam een reeks succesvolle voordrachten hield over 
de 'nieuwe' fysica en astronomie. Daarbij maakte Desaguliers gebruik van een groot 
demonstratieplanetarium, dat nauw verwant was met de genoemde orreries'87 • Gezien 
Struycks interesse en relaties mogen we gerust aannemen dat hij deze reeks voor
drachten heeft bijgewoond'88 . 

We vernemen voor het eerst over Struycks cometarium via een brief die hij in sep
tember 1745 aan De l'Is I e verstuurdet89 . Hierin schreef hij: 

ray fait faire un Instrument sur lequel j'ay VLlS les Chemins de tous les Comètes do nt on a detcr

minée Ie Cours par les principes de M. Newton, & par la on peut trouver avec un extrème facilité 

la veritable longitude & latitude de tous ces Cometcs, VLlë de la Terrc a un certain tcmps donné, a 

condition 'Iue la Comete dans ce temps etoit visiblc par nos yeux, ou par les Telescopes, si un des 

Comctes qui sont SUf !'Instrument vient de nouveau se monLIer, on a d'abord sans caleul hormis 

un soustraction les al1l1ees dans lcquei il fait un ou plus de revolutions autour du Soleil. 

Uit verschillende bronnen blijkt dat Struyck nogal trots was op zijn vinding. Hij 
toonde de cometaria aan vrijwel iedere bezoeker die bij hem langs kwam. Aan het eind 
van zijn leven heeft Struyck er serieus over gedacht om het apparaat te legateren aan de 
Franse Acacf('mie des Sciencd90 • Ook bij Amsterdamse liefhebbers legde Struyck eer in 
met zijn werktuig, getuige het feit dat het apparaat in 1747 genoemd wordt als een van 
de prominente wetenschappelijke instrumenten in de nalatenschap van de 'mercator 
sapiens' Anthony Bierens'91 . Struycks cometarium was dus voldoende fraai bevonden 
om als show-piece in een voornaam kabinet te fungeren. 

Maar had het apparaat ook wetenschappelijke waarde? Struyck was daarvan abso
luut overtuigd. Voor hem was het apparaat een uiterst handig hulpmiddel om, in geval 
van een komeetwaarneming, snel te kunnen zien of het ging om een nieuwe dan wel 
om een reeds bekende komeet. In later jaren gebruikte hij het apparaat regelmatig met 
dit oogmerk'9 2 • Verder heeft de constructie van het cometarium Struyck ertoe aangezet 
om zijn in 1740 gepubliceerde voorspellingen aangaande de identiteit van verschillende 
kometen nader te overdenken en deels te herroepen. Dat laatste meldt althans Pingré, 
op gezag van een nu verloren manuscript van Struyck dat hij in 1763 van hem ter inzage 
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heeft gekregen'93 . Verder zal hij een en ander uit de mond van Struyck zelf hebben op
getekend, tijdens zijn bezoek in 1767. Pingré kende de cometaria dus uit eigen aanschou
wing. In zijn Cométographie van 1784 kenschetste hij ze als 'zeer vernuftige apparaten'. 

Een andere wetenschappelijk gevolg van de bouw van Struycks cometaria wordt 
vermeld door Dionis du Séjourl94 • Deze verdienstelijke kometenonderzoeker vond in 
1775 een berekeningsmethode voor komeetbanen die nagenoeg gelijk is aan de defini
tieve oplossing van dit probleem, welke Olbers in 1797 zou presenteren. In het boek 
waarin Du Séjour deze methode publiceert, schrijft hij aan Struyck een grafische be
naderingsmethode toe, welke in feite door Lalande in praktijk is gebracht, maar die 
inderdaad ontleend lijkt te zijn aan de constructiemethode die Struyck heeft toe
gepast bij de vervaardiging van de 'koperen parabolen' op zijn driedimensionaal come
tariuml95 . Lalande zwijgt over deze inspiratiebronl96 , maar gezien de nauwgezetheid van 
Du Séjour, die regelmatig in Lalandes nabijheid verkeerde, zal dit verhaal wel een kern 
van waarheid bevatten. Joseph-Jérome Ie François de Lalande (1732-1807) was een man 
die zeer goed thuis was in de problematiek van de bepaling van komeetbanen'97 . Reeds 
op twaalfjarige leeftijd was hij gefascineerd geraakt door de imponerende verschijning 
van de komeet van 1744. In 1759 verzorgde hij een Franse editie van de sterrenkundige 
tafels van Halley (waarin ook diens befaamde Synopsis was opgenomen) en in dezelfde 
periode assisteerde hij Clairaut bij diens titanenarbeid om het juiste tijdstip te voor
spellen van de terugkeer van de komeet die de geschiedenis zou ingaan als de 'komeet 
van Halley' 19S. Lalande wist dus als geen ander hoe gecompliceerd en tijdrovend derge
lijke baanberekeningen waren. In zijn Astronomie van 1764, een boek dat lange tijd als 
standaardwerk over de sterrenkunde heeft gefunctioneerd, propageert Lalande daarom 
het gebruik van een eenvoudige 'tekenkunstige bewerking' als de snelste methode om 
een redelijk betrouwbare komeetbaan te bepalen. Deze ruimtelijk schattingsmethode 
maakt gebruik van een set grote parabolen van 'bordpapier', welke met behulp van een 
getekende ecliptica waarop een weergave van de aardbaan, via uitproberen 'op het oog' 
worden uitgezocht als het best passend bij de beschikbare waarnemingen. Is een 
geschikte parabool gevonden, dan volstaat enig aanvullend rekenwerk om een bevre
digende baan op te leveren. 

Verzamelen en rubriceren van gegevens 

(1) contemporaine kometen 

Komeetwaarnemingen bleven Struyck interesseren. Zelf observeerde hij wellllg. 
Hij beschikte weliswaar over een kwalitatief goede spiegeltelescoop van de Engelse 
instrumentmaker George Hearne, maar voor echte metingen werd die zelden of nooit 
benut l 99. Het ongemak van nachtelijke observaties liet Struyck graag aan anderen 
over. Het was hem voldoende wanneer hij hun resultaten mocht verzamelen en rubri
ceren. Wat dat betreft was hij een echte kamergeleerde. Qua verschijningsfrequentie 
trof hij het wel. Werden er in de eerste veertig jaar van de eeuw slechts weinig kometen 
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ontdekt, in het tijdvak 1740-1753 werden er meer dan tien aan de hemel gezien (zie 
bijlage 4). En ook niet de minste: de spectaculaire staartsterren van 1742 en 1744 

genieten nog steeds enige vermaardheiu. Laatstgenoemde komeet met zijn opvallenu 
rijk geschakeerde staart was zelfs zo helder dat deze met enige moeite overdag kon 
worden waargenomen. 

De procedure die Struyck na een komeetontdekking volgde was doorgaans dezelfde. 
Zodra hem een bericht ter are kwam, via een brief of uit een of andere krant (Amster
dam was al vroeg een centrum voor nieuwsgaring), nam hij contact op met iemand 
waarvan hij meende dat deze betrouwbare waarnemingsgegevel1s zou kunnen leve

ren. Soms was dat de ontdekker van de komeet, maar meestal was het een andere 
astronoom die over goede waarnemingsomstandigheden kon beschikken. 

Zo correspondeerde hij over de komeet van 1742 met de Italiaanse astronomen 
Eustachio Zanotti en Petronio Matericci200 en liet hij via zijn vriend John May verzoe
ken 0111 observaties en berekeningen van de Engelse Astronomer Royal Jamcs Bradley'01. 
In eigen land begon Struyck in 1742 de reeds vermelde correspondentie met Dirk 
Klinkenberg. Met de Franse geograaf De la Condamine schreef hij over een komeet die 
gezien zou zijn in september 1744202. In januari 1745 benaderde hij de Middelburgse 
astronoom De Munck, omdat deze zou beschikken over uiterst vroege waarnemingen 
betreffende de grote komeet van 1744. Diens gegevens wees hij echter later als fraudu
leus van de hand. Even kritisch betoonde Struyck zich tegenover Eberhardt Christiaan 
Kindermann, 'sterrekundige van de koning van Polen' te Dresden. Diens claim van de 
waarneming van een komeet in 1746 werd door Struyck nauwelijks geloofd: '[ Kinder
manns] Verhaal schynt geen Comeet geweest te zyn, maar een ander Verschynzel', zo 
luidde zijn eindoordeel na kritische examinatie van datgene, wat Kindermann hem 
als bewijsvoering had toegezonden,,03. De komeet 1746-II bracht hem, via de Franse 
astronoom De la Caille en na bemiddeling van de Franeker hoogleraar Samuel Koenig, 
in contact met de jonge Zwitserse astronoom Loys de Cheseaux te Lausanneo4. De 
Cheseaux had toen al zijn faam gevestigd met een gedegen, maar op vele punten ver
nieuwende verhandeling over de komeet van 1743-1744205. 

Een novum bracht het jaar 1748, toen er in de maand mei gelijktijdig drie kometen 
aan de hemel verschenen. Nooit eerdcr in de geschiedenis van de komeetwaarneming 
was iets dergel ijks voorgevallen. Struyck had het er maar druk mce, want paradoxaal 
genoeg waren er nauwelijks betrouwbare metingen. Er bleek zelfs niemand te zijn 
geweest die ze alle drie had gezien. Bij de eerste komeet, welke een opvallend grote 
inclinatie bleek te bezitten, viel het nog wel mee. In de Republiek alleen al waren er 
zes onafhankelijke waarnemers. Volgens Nederlandse kranten was deze staartster ont
dekt door de stadhouderlijke 'astronomus' Jan de Munck uit Middelburg. Maar net als 
bij de komeet van 1744 negeerde Struyck diens observaties. Datzelfde doet hij trouwens 
ook met zijn eigen waarnemingen, evenals met die van Gabry te Den Haag, van Van 
Thol te Maassluis, Back te Utrecht en van Lulofs te Leiden. Van de Nederlandse waar
nemers achtte hij alleen Klinkenberg betrouwbaar genoeg om aan te refereren206 • Om 
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Afbeeldi11g 44 - De kometen van 

1742 en 1744, zoals waargenomen 
in de omgeving van Leiden. Prent 
door F. de Groot (Museum 
Rocrhaave, Leiden) 

Klinkenberg kon je dan ook moeilijk heen. Van de komeet 1748-II bleek Klinkenberg 
zelfs de enige waarnemer te zijn2()7. Dit hemellichaam had zich slechts kort en vaag 
vertoond: 'als een ligte vlek, bijna als de Nebulose in 't gordel van Andromeda', aldus 
Klinkenberg in een van zijn brieven. Alleen omdat de komeet een ster had bedekt was 
hij zeker van zijn zaak èn van de positie van dit hemellichaam geweest. Tenslotte was 
er de derde komeet geweest, die alleen in Dresden en Zuid-Afrika was waargenomen. 
Voor Struyck hield dit weer de verplichting tot correspondentie in 208 • Hij moest en 
zou zekerheid hebben over de waarnemingsomstandigheden. Dat streven naar volle
digheid ging zelfs zover dat toen zijn boek in 1753 op het punt van uitkomen stond, 
hij nog bij De la Condamine verifieerde dat cr sedert 1748 te Parijs inderdaad geen 
nieuwe kometen meer waren gezien20CJ • 'Nat zal hij zich daarom verbeten hebben, 
toen kort na de uitgave van zijn boek bekend werd, dat de Zweedse astronoom 
Wargentin in 1750 nog wèl een kleine komeet had opgcmerkt2JO , 
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(2) kometen in oude geschriften 
Vanaf het moment dat bij Struyck de gedachte rijpte om een Vervolg op zijn boek te 
schrijven, stond vast dat zijn kometen onderzoek hierin de voornaamsle plaats zou 
innemen211 • Daarom nam Struyck omstreeks ]745 het inmiddels al enige jaren stillig
gende onderzoek van oude bronnen weer ter hand. Hèt grote probleem daarbij was dat 
alle handsch riften die Struyck interesseerden in buitenlandse bibliotheken berustten, 
zodat hij, nog sterker dan dat dit bij de contemporaine kometen het geval was, afhanke
lijk was van de welwillende medewerking van derden. Volgens Pingré heeft dit feit 
Struyck regelmatig parten gespeeld, doordat zijn copiïsten het met de nauwkeurig
heid van hun transcriptie soms niet zo nauw namen m. 

Niettemin begon Struyck ook op dit gebied een hernieuwd offensief. Had hij bij 
zijn boek uit 1740 al een enorme stapel kronieken doorgenomen op astronomische 
gebeurtenissen, nu had hij via de gedrukte catalogi van diverse buitenlandse biblio
theken, een lijst opgesteld van manuscripten, waarvan de raadpleging hem zinvol 
voorkwam213 • Van een aantal handschriften op deze lijst probeerde hij via lokale 
geleerden informatie te ontvangen. Zo kreeg hij in 1747, door bemiddeling van Crom
well Mortimer (de secretaris van de Royal Society) de transcriptie toegezonden van 
een gedeelte van een man uscript uit de bibliotheek van Cam bridge214 • Dergelijke ver
zoeken om inlichtingen over 'antieke handschriften' of oude waarnemingen worden 
verzonden aan De la Caille'15 en De 1'Isle216 te Parijs, aan Forster en Cunningham te 
Dublin217 , aan Euler te Berlijn218 , aan Weidier te Wittenberg in Saksen219 en (in eigen 
land) aan Hemsterhuis te Leiden220 . 

Kortom, alleen al over het onderwerp van de kometen onderhield Struyck een 
briefwisseling van formaat. Bedenken we dat hij in deze periode ook bezig was om 
gegevens te verzamelen èll te bewerken op het gebied van de demografie en verzeke
ringswiskunde, en dat hij voor de Franse Académie Royale des Sciences via schepen 
van de v.a.c. de verzending verzorgde van de voor Zuidelijk-Afrika bestemde post 
van geleerden als De La Caille, Du Hamel du Monceau, Trudaine, Furgault en De la 
Condamine, dan is het nauwelijks te begrijpen dat al dit werk is uitgevoerd door 
slechts één man, zonder enig ondersteunend ambtelijk apparaat, instituut of acade
mie221 , Zoveel inzet, ijver en doorzettingsvermogen dwingt respect af. 

Struycks 'viae cometarurn' (1749): de presentatie van negentien nieuwe baandementen 
\Val was het resultaat van al die noeste arbeid? Wierp Struycks werk ook vruchten af? 
Slechts tot op zekere hoogte, gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen. Struycks grootste 
ambitie, de vondst van een nieuwe periodieke komeet op grond van overeenstem
mende baanelementen, had hij niet kunnen verwezenlijken. Wel bleek hij in 1749 in 
staat te zijn om de eerste werkelijke aanvulling te publiceren op Halleys befaamde 
Synopsis. Had Halley in 1705 de baanelementen gepresenteerd van 24 kometen, 
Struyck kwam nu met een lijst van negentien aanvullende baanelementen, waaronder 
achttien 'nieuwe'. Wel moet daar direct bij gezegd worden dat van deze reeks komeet-
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banen slechts de helft een direcl gevolg was van Struycks inspanningen: vijf had hij 
zelf berekend en vier waren cr op zijn verzoek door Cornelis Douwes gecalculeerd222 , 

Eén haan was op eigen initiatief door Dirk Klinkenberg bepaald223 , De rest was een 
compilatie van het werk van anderen, te weten van De la Caille (3), Bradley (2), Bets 
(1), De Cheseaux (1) en Maraldi (1), Het tijdrovende onderzoek van oude kronieken 
had de bepaling mogelijk gemaakt van de baan van twee nog niet eerder bekende, en 
de correctie van één reeds bekende komeet, Maar een zo intens gezochte periodieke 
komeet zat er niet bij, 

Toch betekende de publicatie van deze eenvoudige lijst Struycks internationale 
doorbraak als astronoom, Hij had de in het Latijn gestelde tekst gelijktijdig toe
gestuurd aan twee gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften: de Nova Acta 
Eruditorum te Leipzig en de Philosophical Transactions te Londen, Beide periodieken 
namen Struycks viae C011letarllil1 kort na ontvangst in hun kolommen Op224, Voor de 
Royal Society was het aanleiding om Struyck kort daarna als 'Poreign Fellow' in hun 
gelederen op te nemen. De voordracht daartoe werd ondersteund door geleerden van 
naam, waaronder de Nederlandse natuurkundigen Van Musschenbroek en Allamand, 
de Franse geograaf De la Condamine en de Engelse instrumentmaker James Short. 
Ter gelegenheid van de voordracht besprak de president van de Royal Society, Martin 
Pollzes, alsnog Struycks Inleiding tot de Algemeene Geographie uit 1740, In deze onge
publiceerde bespreking erkende Folkes de wetenschappelijke waarde van dit boek, 
waarvan de inhoud vanwege de taalbarrière in Engeland nauwelijks was opgemerkt. Dit 
laatste had Struyck niet verdiend, zo meende Polkes, gezien de grote inspanningen die 
hij zich had getroost. Deze 'gentleman who is a pers on very eminent in Holland for his 
great learning in Mathemalicks, Astronomy and Polilical Arithmelick' verdiende te 
worden opgenomen in de geleerde kring van de Royal Society of LOlldOlZ225 , 

Het 'Vervolg van de beschryvinge der Staartsterren' (1753): Struyclc als grondlegger van 
de kometenstatistiek 
Eind 1753 kwam dan eindelijk het lang voorbereide boekdeel van de drukpers: het 
Vervolg van de Beschryving der Staartsterren, en nader ontdekkingen omtrent den staat 
van 't menschelijk geslagt, beneevens eenige sterrekundige, aardrijkskundige en andere 
aanmerlcingen, Het drukken ervan had zo'n anderhalf jaar in beslag genomen226 ; een 
periode waarin de reeds afgedrukte bladen voor een kleine kring van geïnteresseerden 
ter inzage hadden gelegen227, 

Wat in dil Vervolg van de Beschryving der Staartsterren aangaande kometen is ge
presenteerd hebben we nagenoeg al besproken als onderdeel van Struycks kometen
research uit de jaren veertig, Toch waren enkele zaken uit dil boek nog nieuw, waaronder 
Struycks kometenstatistiek. Net als in de Viae Cometarum treffen we in het Vervolg 
eveneens een lijst aan van alle baanelementen die inmiddels bekend waren228 , Ditmaal 
was echter ook de motivatie van de berekeningen vermeld en was het aantal alternatieve 
uitkomsten sterk vergroot. De lijst van in totaal 42 kometen bood de statistisch aan-



152 HET PROBLEEM VAN DE LOOPBAAN VAN KOMETEN 

gelegde Struyck de mogelijkheid om deze komelen in le delen in twee soorten van 
'classen', Hij ontwierp hiermee de allereerste kometenstatistiek: met een verdeling van 
de kometen, volgens toenemende perihcliumafstand (in 15 klassen) en een verdeling 
volgens toenemende inclinatie (in 9 klassen van elk 10 graden)229. 

Hoewel Struyck beide lijsten weergeeft zonder commentaar of nadere motivatie, 
valt het aan te nemen dat hij met deze indeling beoogde na te gaan of aan deze ver
deling enige systematiek ten grondslag lag. Het was allang bekend dat de kometen zich 
niet beperkten tot een bepaald deel van de hemel, maar dat ze over alle richtingen ver
spreid voorkwamen. Maar wie weet zou een dergelijke kometenslatistiek toch nog iets 
vermogen te onthullen? Later achtte Pingrê een dergelijke indeling, hoewel gebaseerd 
op reële gegevens, niet erg zinvo]230 • De moderne tijd echter zou Struyck met zijn 
streven naar een dergelijke kometen statistiek alsnog gelijk geven. In hedendaagse 
handboeken wordt Struycks indeling weliswaar op eigentijdse wijze, maar verder 
identiek weergegeven2}'. De befaamde kometenonderzoekingen van bijvoorbeeld 
Hoek in de negentiende eeuw232, ofvan Van Woerkom en Oort in de twinligste eeuw233, 

zouden volstrekt ondenkbaar zijn geweest zonder een deugdelijke kometenstalistiek. 
Nicolaas Struyck mag daarvan gerust de grondlegger worden genoemd. 

viii. Reacties 
Struycks nieuwe boek kreeg ditmaal geen recensie in de Boekzaill. Men volstond met 
een uiterst korte signalering van het Vervolg van de beschryvinge der Staartsterren in 
het maandelijkse 'Letternieuws'234. Meer aandacht kreeg het werk in de Leipziger 
Nova Acta Eruditorum2 \5. In deze bespreking lag de nadruk echter op het gedeelte uit 
het boek dat handelde over de 'staat van 't menselijk geslacht'. Ondanks de titel van 
Struycks boek oordeelde men de kometen geen woord waardig. Die hadden kennelijk 
al voldoende aandacht gekregen in Struycks 'viae cometarum'. 

Andere recensies dan deze hebben we niet kunnen traceren. Voor de vaderlandse 
lezersmarkt bleef het boek te specialistisch om grote aandacht te trekken en voor 
buitenlandse geleerden was en bleef de Nederlandse taal een nagenoeg onoverkomelijk 
struikelblok. 

In andere vorm kwamen er wel reacties. In 1755 werd Struyck door de Franse Acadé
mil' Royale des Scienccs verheven tot de status van officieel 'correspondent', waardoor 
zijn naam voortaan jaarlijks in de sterrenkundige almanak, de Connoissance du Temps 
werd afgedrukt. Ook de Hollcmdsche l\1aatschappij der Wetenschappen verzocht hem 
dat jaar om tot de kring van eerbiedwaardige leden toe te treden236 • In het laatste geval 
stribbelde Struyck (voor de vorm?) nog enigszins tegen. Aan secretaris Van der Aa 
schreef hij althans dat hij op zo'n eerbetuiging niet in kon gaan: 

alzoo mijn jaaren reeds zo hoog geklommen zijn, dat ik na alle waarschijnlijkheid niet veel tot nut 

van het genoodschap zou kunnen toebrengen, en dat het mij niet redelijk voorkomt deeze Eertylel 

aan te neemen, zonder in desze]f:, Verhandelingen iets van het mijne in te vocgen 237• 
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Maar nadat zijn Amsterdamse collega Cornelis Douwes zich gehaast had om uit te 
leggen dat het lidmaatschap van de\llaatschappij Struyck tot niets zou verplichten, 
was het pleit snel beslecht. Struyck mocht zich lid noemen van de Hollarzdschc Maat
schappij en dat genootschap, op zijn beurt, kon pronken met een inmiddels alom 
geëerd lid. Zo kon iedereen content zijn238 • 
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Afbeelding 15 - Hemelkaart, opgesteld door Dirk Klinkenberg, ten behoeve van de speurtocht naar 
de komeet van Halley, uit: 'Kort berigt wegens eene comect-Sterre, die zich in den jaare 1757 of 1758 

volgens het systema van Newton, llalley, en anuere sterrekuncligell zal vertoonen' (1755). 
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C[)e Nederlanden en de jacht op de komeet van 
Halley (1755-1759) 

Actief uitzien naar een lang verwachte komeet 

Ilet cruciale jaar 1758 naderde intussen met rasse schreden. Zou Halley inderdaad 
gelijk krijgen? Zou zijn komeet echt terugkeren? Het antwoord op deze vragen stond 
nog allerminst vast. Dit temeer, daar de Engelse wiskundige Richard Dunthorne in 
1752 had laten zien, dat Hal1ey met één van zijn (drie) voorspellingen uit de Synopsis van 
1705 het vermoedelijk bij het verkeerde eind had. Halley had beweerd dat de komeet 
van 1680 met een omlooptijd van circa 575 jaar rond de zon zou gaan, en volgens 
Dunthorne kon dat op grond van gegevens uit een manuscript in de bibliotheek van 
Cambridge onmogelijk worden volgehouden239 • Wanneer Hallel' bij één komeet een 
fatale fout kon maken, waarom dan niet bij andere? Per slot van rekening had de 'his
torische methode' voor de bepaling van komeetbanen, ondanks intensief speurwerk, 
nog nimmer enig tastbaar resultaat opgeleverd. Niettemin, naarmate dit cruciale jaar 
1758 dichterbij kwam, bleken steeds meer astronomen in de kometenresearch geïnte
resseerd. Het werd ook in steeds sterkere mate een kwestie van reputatie, wie er gelijk 
zou krijgen: de kritische 'sceptici' of de onvoorwaardelijke 'gel overs'. 

Behalve de kwestie van de terugkeer als zodanig, was er ook het probleem van 'waar 
en wanneer' te zoeken, opdat men een eventuele terugkeer niet zou missen. Want 
zoveel was inmiddels wel duidelijk geworden: zelfs al zou de kOl1leet terugkeren, het 
tijdstip van die terugkeer stond nog allerminst vast. Er moest ernstig rekening worden 
gehouden met baanstoringen (vooral van de planeet Jupiter), zodat de komeet op een 
vroeger oflater tijdstip bij de zon zou terugkeren. In Frankrijk, waar inmiddels het 
zwaartepunt van het kometenonderzoek was komen te liggen, leidde deze vraagstelling 
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in 1757 tot het befaamde rekenprojecl van Clairaut. Deze begaafde mathematicus 
werkte met een team van medewerkers ruim een jaar aan storingsberekeningen, ten 
einde het correcte tijdstip van terugkeer te kunnen voorspellen. Uiteindelijk bleek hij 
net op tijd klaar te zijn voor de effectieve waarneming van de komeet in het voorjaar 

van 1759. 

Alvorens die waarneming een feit was, zouden er ook in de Nederlanden heel wat 
uren aan de voorbereiding van deze observatie zijn besteed. Struyck, maar vooral ook 
Dirk Klinkenberg, hadden in die preparaties een ruim en tot op heden onderbelicht 
aandeel. In Europees perspectief gezien is Klinkenberg zelfs de eerste geweest, die 
doelhewust aan een zoek-strategie voor de komeet van Halley heeft gewerkt. Al in 1751 

stelde hij een dergelijk plan op. Als doorgewinterd kometenjager wilde hij grondig op 
de ontwikkelingen zijn voorbereid. Want hoewel de baancoärdinaten van de komeet 
min of meer bekend waren, was het een geweldig karwei om uit te zoeken in welk 
gebied van de hemel de komeet in een willekeurig jaargetij zichtbaar zou zijn. 
Klinkenberg werkte er een groot deel van de winter van 1751 aan. 

Zoals het een deugdelijk wetenschapsman betaamt, hield Klinkenberg zijn resultaten 
niet voor zichzelf maar deelde hij ze met anderen, zoals zijn Haarlemse vrienden en 
Struyck. In het voorjaar van 1752, toen verder nog nauwelijks iemand over de waar
nemingsproblematiek had nagedacht, stuurde hij zijn 'tafels betreffende de verschijning 
van een comeet, die bij veele sterrekundige in de jaare 1757 of 1758 verwagt word' al naar 
De l'Isle in Parijs. Ook Lulofs in Leiden kreeg een exemplaar in handen: een verstandig 
gebaar, want deze Leidse hoogleraar zou niet lang daarna in zijn hoedanigheid van 
'Inspecteur-generaal van waterstaat' Klinkenbergs directe baas worden240 • In 1755 

tenslotte, werd een herziene versie van Klinkenbergs tabellen gepubliceerd in de 
Verhandelingen van de Hollandsche Moatschappij der Wetcnschnppen241 • Vergelijkbare 
tabellen en adviezen voor methodisch zoeken volgden kort daarop. Onafhankelijk 
van elkaar publiceerden hierover in Engeland: Rradley en Barker; in Frankrijk: Jamard, 
Buache en De Lalande en in Zweden: Schenmark242 • 

Overspannen verwachtingen: kometenkoorts in 1756 

Iets van de nerveuze spanning bij de astronomen sijpelde ook door naar het gewone 
publiek. In het najaar van 1755 werd in enkele Nederlandse kranten van de Franse en 
Zweedse verhandelingen over de komeet melding gemaakt243 . In reactie op deze 
berichten maakte de Utrechtse mathematicus Gerbrand Nicolaas Back publiekelijk 
bekend dat de komeet van 1682 ongetwijfeld zeer spoedig zou verschijnen244 • En Back 
leek toch te weten waarover hij praatte. Hij had zich aan de Utrechtse Academie tot 
landmeter laten opleiden (een kwaliteit waarvoor hij in 1739 admissie vroeg en ver
kreeg). Daarna had hij zich ook nog in de filosofie en de rechten bekwaamd. Na zijn 
afstuderen als jurist in 1744 had hij zich als advocaat in de stad Utrecht gevestigd 245 • 

In 1756 zou Back tevergeefs solliciteren naar de functie van 'leraar mathematiek' bij 
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Utrechtse vestiging van de nieuw gestichte fundatie van Renswoude. Hij zou tenslotte 

in 1781 verongelukken. 
De informatie omtrent Backs astronomische werkzaamheden is weliswaar frag

mentarisch, maar strekt zich uit over een lange periode, hetgeen er op wijst dat Back 
de sterrenkunde altijd trouw is gebleven. Zijn eerste observatie betrof de Mercurius

overgang van 1736. Daarna publiceerde hij berekeningen aangaande de zon-eclipsen 

van 1739 en 1748, de Mercurius-passage van 1743 en de Venus-overgang van 1761. Ver

der observeerde hij tenminste de kometen van 1744, 1757 en 1770. In Utrecht was Back 
daarmee onbetwist de lokale deskundige op het gebied van de aslronomieZ46 . 

Een dergelijke positie werd in Leeuwarden ingenomen door de locale instrument

maker Wytze Foppes (naar zijn geboorteplaats ook wel 'Dongjuma' genoemd). Foppes 

achtergrond en opleiding was echter geheel anders dan die van Back. Hij was oor
spronkelijk timmerman te Witmarsum, maar had zich (deels door zelfstudie, deels 

door privéonderricht van zowel de rekenmeester Claes OUes Jelbema, als de Franeker 

Lector in de wiskunde Loré) opgewerkt tot landmeter en mathematisch instrument
maker247 • Als zodanig had hij zich in 1750 te Leeuwarden gevestigd, waar hij al snel 

naam maakte als telescopenbouwer en sterrenkundig waarnemer. Het hoogtepunt van 
zijn sterrenkundige carrière valt rond 1761, wanneer hij met financiële ondersteuning 

van de Staten van Friesland in de gelegenheid wordt gesteld, om goed geoutilleerd de 
Venus-overgang van dat jaar te bestuderen. 

Ook deze Foppes verwaardigde zich begin 1756 tot een voors peil ing aangaande de 

komeet. Blijkens de Leeuwarder Courant hield Foppes het voor mogelijk dat de gezochte 
komeet al in juli 1756 te zien ZOl! zijn. Hij meende ook prccies te weten waar en wan

neer: 'in de morgenschemering, 9 à 10 graden boven de regterschouder van de Reus 
[= het sterrenbeeld 'Orion'J, Oost-Noord-Oost aan de Horizon'248. 

Op zichzelf hadden deze ongemotiveerde voorspellingen door lokale 'grootheden' 

weinig om het lijf. Maar de aard van de berichtgeving en de belangstelling ervoor 

wijzigde sterk toen er door een aantal predikanten verband werd gelegd tussen de 
berichten over de komst van de komeet en een grote aardbeving die in het najaar van 

1755 door geheel Europa te voelen was. 
In januari 1756 circuleerde het bericht in de vaderlandse pers dat de komeet zo 

dicht bij de aarde zou komen, dat deze, wanneer de goddelijke Voorzienigheid niet 

persoonlijk zou ingrijpen, hevig geschokt en in brand zou worden gezet'49. Volgens 

sommigen was de ondergang van de wereld onontkoombaar. Dat op deze berichten 
ontsteltenis volgde, laat zich raden. In het voorjaar van 175(i was er, vooral in Fries

land en in Amsterdam, cnige tijd sprake van een heuse komelenkoorts. Hierop werd 
weer handig ingesprongen door enkele, helaas anoniem gebleven, pamfletschrijvers. 

Het meest succesvolle vlugschrift uit dit genre was een boekje dat in maart 1756 van 
de persen kwam en dat nadien vele malen is herdrukt. V/ant wat te denken van een 
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Voorberigt van den schrilclcelyken comeet, dewelke zig waarschynelyk binnen korten zal 
vertonen, met een onderzoek of dezelve de aarde hevig schokken of in de brand steken 
zal 2SO? 

Hoewel we aan deze kometenkoorts in een ander verband al ruim aandacht hebben 
besteed, willen we aan deze gang van zaken hier niet voorbij gaan. Een analyse van de 
commotie van 1756 geeft een aardig beeld van de weerslag welke het 'nieuwe' weten
schappelijke denken in de Nederlandse samenleving teweeg bracht: niet alleen bij het 
nauwelijks in deze zaken opgeleide deel daarvan, maar ook bij een aantal 'gestudeerde' 
lieden, waartoe toch menige pamf1etschrijver mocht worden gerekend. 

Achtergronden: het metafysische 'nut' van kometen 
In het begin van de zeventiende eeuw was de bovennatuurlijke betekenis van de 
kometen vrijwel nog boven elke discussie verheven. Het universum was door God 
geschapen, en die deed nu eenmaal niets zonder goede redenen. Dus allicht hadden 
kometen een betekenis. Het waren 'dreyghementen Godts' en ze waren per definitie 
'zeer schrickelyck'. Er stond hoogstens ter discussie of de kometen rechtstreeks de 
oorzaak waren van onheilen, of alleen de hemelse voortekenen daarvan. Op die 
bovennatuurlijke betekenis van kometen is in de loop van de zeventiende eeuw sterk 
afgedongen. Door de toenemende nauwkeurigheid van astronomische waarnemingen 
werd duidelijk dat kometen natuurlijke hemellichamen waren, die - net als de pla
neten - een vaste baan volgden. Ze hoefden niet langer als de onvoorspelbare dragers 
van een goddelijke onheils boodschap geduid te worden. Kometen werden meer en 
meer 'gedemystificeerd'. Het voert hier te ver om op de achtergronden van dit proces 
in te gaan, maar gezien de belangrijke rol hierbij van mensen als Bayle en Bekker 
mogen zij niet ongenoemd blijven251. 

Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn te denken dat na Newtons Principia de 
kometen definitief ontdaan zouden zijn van hun mystieke lading. Immers de baan 
van een komeet kon men nu succesvol narekenen met behulp van diens 'gravitatie
beginsel'. In zijn Beginselen der natuurkunde uit 1736 had Petrus van M llsschenbroek 
dit gevoelen als volgt onder woorden gebracht: 

De natuurkunde maakt, dat alle onze bijgelovigheid vcrdwynt; dat wy voor geene wonderen aan

zien, 't geen natuurlyk is. [ ... J Wat is men niet vol schrik en vrees geweest, wanneer 'er Staartstar

ren aan de Lucht gezien wierden? !\![en wilde het voor roeden van Gods oordeel doen doorgaan, 

om lichtgelovige vrouwen en kinderen te verschrikken, en dus die wat beter naar zyne zinnelykheid 

te kunnen regecren: dan wederom deedt men haar beduiden oorlogen, pest, duurentyd, sterfgeval

len van VorsLcn, en al wat de losse lichtgelovigheid cn blinde yver meer kon uitdenken: doch nadat 

men door nette waarneemingcn en aantekeningen bevonden heeft, dat deeze Starren hunnen 

gezetten loop om de Zon hebben, en niet verschillen van andere Planeeten, is men van de ziekte 

van bygeloof en vrees hevrijd geraakt; Doch de gencezing van die ziekte is men alleen aan de 
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Natuurkunde verschuldigd. [ ... ] De Natuurkunde maakt, dat wy recht onderscheiden kunnen de 

wonderen van de natuurlykc vcrschynselen 2i2 . 

Het astrologisch bijgeloof omtrent kometen leek eenvoudig in de annalen van de 
geschiedenis te kunnen worden bijgezet. Toch zou het een misverstand zijn te denken 
dat door Newton en zijn navolgers niet langer een betekenis aan kometen werd toe
gekend. Integendeel. Ook voor Newton stond het als onwrikbaar vast dat het universum 
door God was geschapen en ook voor hem gold dat God niets deed zonder goede rede
nen. Maar als kometen niet langer de boodschappers van God waren, wat was hun 
betekenis dan wel? 

Zoals door Schaffer is betoogd, had Newton daarover zeer specifieke ideeën253 • De 
bovennatuurlijke (astrologische) betekenis van de kometen was weliswaar door 
Newtons fysica afgeschaft, maar daarvoor in de plaats kende Newton aan de kometen 
een theologische rol toe, die niet minder ingrijpend was. Juist doordat kometen zo'n 
verstaanbare plaats in de fysische astronomie hadden gekregen, moesten ze ook deel 
uitmaken van het 'Heilige Plan' dat de Schepper voor de Kosmos voorzien had. Want 
het was toch ook de Schepper geweest die de Natuur volgens die 'Wetten' had in
gericht? Ook Halley was deze mening toegedaan. Volgens Halley zou 'de Almachtige' 
vrijwel altijd gebruik maken van 'Natuurlijke Middelen om Zijn Wil tot uitvoering te 
brengen'54'. En kometen behoorden tot die 'Natuurlijke Middelen; dus moest daarin 
ook hun betekenis liggen. 

Zo opperde Halley het idee dat de bijbelse Zondvloed veroorzaakt kon zijn door 
een botsing van de aarde met een komeet. Een gedachte die door William Whiston, 
een andere 'honest Kewtonian', in gedetailleerde vorm werd uitgewerkt 255. Whiston 
ging zelfs nog verder. Volgens hem zou ook de 'eindtijd', zoals die in de bijbel werd 
voorspeld, vast-en-zeker door de inslag van een komeet worden bewerkstelligd. Overi
gens een idee, waar ook Newton niet onwelwillend tegenover st0nd2s6 • 

Kortom, volgens Newton en zijn directe navolgers waren kometen weliswaar fysische 
objecten, maar dan wel objecten met een duidelijk 'geheiligd' doel's-. Daarmee mag dui
delijk zijn, dat het bij Halleys voorspelling omtreJlt de terugkeer van een komeet niet 
uitsluitend ging om een wetenschappelijk probleem. De vraag of kometen periodiek 
terugkerende hemellichamen waren ging van meet af aan vergezeld van een existen
tiëcl probleem, namelijk zou een komeet het goddelijk instrument kunnen zijn ter 
voltrekking van het einde der wereld? Het is vooral dit aspect van kometen dat in de 
achttiende eeuw de aandacht van het publiek zal trekken. In 1715 oogste Whiston in 
Engeland bijval met zijn door kometen ingegeven voorspellingen over een op handen 
zijnde 'doomsday'2)8, In de jaren 1742-44 verhitte het probleem zowel Britse als Duitse 
gemoederen25Y en in 1756 brengt het dus een deel van de Nederlanden (en met name 
Friesland) in opschudding. Daarna (in 1757) raken de Engelsen weer onder de indruk 
van de kometen en tenslotte, in 1773, treft opwinding een deel van de Franse bevol
kint{;(). Het is slechts een greep, want ook daarna vallen er nog vlagen van een dergelijke 
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Afbeelding 46 - De bijbelse zondvloed 
door Whiston verklaard. Botsing 
tussen (de corona van) een komeet 
en de (eivormige) aarde, waardoor 
onderaards water zou zijn vrijgemaakt, 
dat vervolgens zou hebben blootgestaan 
aan een enorme getijdewerking 
(uit: A New Theory of thc Earth 
(Londen, 1696). 

'kometcnkoorts' te registreren2.61. Deze vlagen van collectieve angst lijken vaak in relatie 
te staan tot de een of andere vorm van chiliastisch denken, een oude christelijke traditie, 
waarin het denken over de 'eindtijd' een centrale plaats inneemt262• 

Een gedenkwaardige novemberdag in 1755 

De angst voor de 'eindtijd' die in 1756 in Priesland de kop opstak werd aangezwengeld 
door een cnorme aardbeving die op 1 novcmbcr 1755 door gehcel Europa te voelen was. 
De materiële schade ervan bleef weliswaar beperkt tot Noord-Afrika en Zuid-Europa 
(in Portugal werd de hoofdstad Lissabon volledig verwoest), maar in het resterende deel 
van Europa kwam de schok (in figuurlijke zin) minstens zo hard aan263 • Toen de 
omvang van de ramp ten volle duidelijk was geworden, bleek de ontzetting nauwelijks te 
peilen. Dat een aardschok zulke verwoestingen kon aanrichtcn ging het begrip een
voudig te boven. 

In Nederland was de beving als een 'watcrschudding' waargenomen264. In dc havens 
van Amsterdam en Rotterdam lagen de schepen bij windstil weer te slingeren alsof er 
een hevige storm woedde. Hier en daar braken ankerlijnen. Werd het later duidelijk 
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dat deze Nederlandse 'waterschudding' een uitloper was van de grote aardbeving in 
Zuid-Europa, destijds was dat niet direct bekend. Het zou zo'n drie weken duren 
voordat de eerste berichten vanuit Portugal tot de Nederlanden doordrongen. Aan
vankelijk werd dan ook alleen gespeculeerd over de oorzaak en de betekenis van de 
'eigen' Nederlandse waterbeving. 

Een produlctief predikant met eigen ideeën: ds. Muller en zijn visie op aardbevingen, 
kometen en de eindtijd 
Eén van die speculanten was de nog jonge Lutherse predikant Johan Georg Muller uit 
Leeuwarden26s • De toenemende verwarring over de gebeurtenissen is bij hem goed te 
volgen. Reeds een paar dagen na de aardschok produceerde Muller een pamflet, waarin 
hij zijn visie op het gebeuren uiteen zette. In deze Historische en natuurkundige aan
merkingen over de zeldzame aard- en water-schuddinge, die in de Nederlanden, en in 't 
byzonder in Friesland, op den1 november 1755, ... is voorgevallen is de toon bovenal 
nuchter. Muller gaf een beschrijving van de beving en hij speculeerde over de natuurlij
ke oorzaken ervan266 • En al stelde Muller zich op het standpunt dat dergelijke voorval
len dienden om het Nederlandse volk te prikkelen 'om de Almacht en het Opperbestier 
van de eeuwige Schepper te eerbiedigen267', in essentie was zijn boodschap rationeel. 
Nergens was zijn toon onheilspellend. Mullers boekje werd nog geen week nadat het 
van de drukpers was gekomen in Amsterdam gesignaleerd. In zijn dagboek merkte de 
koopmansbediende Jan de Boer er over op: 

Dewijl elk een de nat uurlykc oorz'lak van de aerd- en watcrsch uddinge, van den eersten dezen 

maand wil uitvinden, zo loop('n de gesprekken hier over al vrij wat buitensporig. Veele worden er 

gevonden, die deeze geheelc zaak tot het natuurlyke willen overbrengen, zonder iets aan de 

Albestierende over te laillen. Ik wil mij in alle diêrgelyke gesprekken in 't minsle niet inlaaten: dog 

houde het daar voor, dat er veele dingen natuurlijker wijze gebeuren, die voor dc onkundige in de 

natuur bovennatuurl)'k schijnen Ie zijn. Maar ik houde het ook daarvoor, dal den Schepper zijn 

geschapene dingen Bestiert naar Zijnen Wille; en dat de natuurlijke heerschinge in veele voorval

lende zaaken geen plaats heeft, maar moelen toe geschreven worden aan de Albestierende hand 

van den Schepper. Om alzoo de vreeze voor die kragtwerkende hand nooit uit het oog te verliezen. 

Over deze stoffe kwam he eden dit nevensgaande Boekje van de Vriesse drukpers hier overvliegen, 

onder den Tytel van Historische en Natuurkundige Aanmerkingen over de zeldzame aard- en water

schuddinge door J.G.M., waar in verschyde onderzoeken gevonden worden, die ik aan 't oordeel van 

een ander overlaat, dog het Zil] mij verwonderen, als dezen T.G.\1. niet haast een tegenschrijver 

krijgt268• 

Maar dan bereiken de eerste letterlijk schokkende berichten vanuit Lissabon de Repu
bliek. We schrijven dan 26 november 1755. Ook de Leeuwarder Courant geeft uitvoerige 
verslagen. Het verging ds. ivluller daarbij als ieder ander. Ook hij was merkbaar ontsteld 
over de schaal en de intensiteit van dit natuurgeweld. De binnengekomen berichten 
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deden hem de pen opnieuw ter hand nemen. Nauwelijks een week later, op 4 december 
1755, presenteerde hij een Vervolg op de historische en natuurkundige (lol1mer7ciilgel1 
over de zeldsame aard- en waterschuddinge. Ditmaal met een overzicht van de recente 
berichten uit Portugal en de rest van Europa. Ondanks zijn ontzetting betoonde 
Muller zich ook in dit relaas voornamelijk rationalist. Hij beschreef bijvoorbeeld een 
'natuurkundig experiment' waarmee hij de oorzaak van de \vaterschudding' meende te 
kunnen ophelderen. Dit natuurkundig houvast liet hij snel varen. Van zijn optimistisch 
rationalisme vinden we althans nauwelijks iets terug in de sombere eschatologische 
adventspreek die Muller slechts drie dagen later, op 7 december 1755, voor zijn Leeuwar
der gemeente uitsprak. De inkt van zijn tweede pennevrucht over de aardbeving was 
toen nog nauwelijks droog. Vanwaar die plotselinge ommekeer? 

Muller laat zich er niet over uit maar zijn preek van die zondag was onmiskenbaar 
beïnvloed door de berichten die daags tevoren in de Leeuwarder Courant hadden 
gestaan. Want die zaterdag had de krant niet alleen nieuws gebracht over de 'ysselyke' 
aardbeving uit Portugal. Er had ook een korte notitie in gestaan over 'een naderende 
komeet'. Een 7:weedse astronoom had enige berekeningen en voorspellingen gedaan 
omtrent de (door Halley voorziene) terugkeer van de komeet van 1682. Het was de 
eerste keer dat de Leeuwarder Courant over een komeet berichtte69 . 

Dit stuk markeert de kentering in Mullers denken. Weliswaar suggereerde het kran
tenberichtje geen enkel verband met de gepasseerde aardbeving (integendeel, de krant 
merkte zelfs op, dat 'die C:omeet geenszins gevaarlyk zou wezen'), maar de combinatie 
van beide berichten was voor Yluller kennelijk voldoende. De gepresenteerde verbin
ding was immers uiterst klassiek. Aristoteles had immers al een relatie gelegd tussen 
;lardbcvingell en luchtverschijnsels zoals kometcn270? Voor Muller werd die opvalting 
levend als nooit te voren. Zo bracht de zaterdagse krant hem de inspiratie voor zijn 
zondagse preek. En welk succes had die preeld Na afloop van de dienst kreeg Muller het 
verzoek om zijn rede 'te doen drukken' en op dit verzoek ging hij grif in. De brochure 
verscheen nog net voor de jaarwisseling van 1750. De titel ervan laat niets te raden over. 
Muller beschreef niets meer of minder dan de Voor-tekeru'l1 van de nahyheit van het 
vergaan der wereld en van den jongsten dag, opgemaakt ter gelegenheit van de vreeszelyke 
aardbevinge en waterschuddingc te Lissabon, de Nederlanden en elders. Voorgestelt ter 
waarschuwinge en chrislelyke toebereiding. Het werd uitgegeven door Abraham Ferwerda 
te Leeuwarden. Het boekje begint met een angstaanjagend citaat uit Lucas 21:25-37. 

Dit citaat verklaart tevens de omslag in Mullers denken: 

En daar sullen tekenen gesclüeden aan de sonne en maan en sterrcn; en op aerden "al den lieden 

bange zyn, e11 zy zullen zeer beangst worden: en de zee en de watergolven sullen hruischen. En de 

menschen sullen smagten van vreese en van verwagtinge der dingen, die komen sullen op aerden: 

want ook de kragten der hemelen sullen haar bewegen. 
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Mullers predikatie was een donderpreek die in vroeger tijden 'toen het chiliastisch 
denken hoogtij vierde' niet zou hebben misstaan. Met een grote omhaal van woorden 
probeert Muller relaties te leggen tussen aardse natuurverschijnselen (zoals aardbe
vingen) en hemelse fenomen (zoals vallende sterren). De laatste identificeerde hij 
gemakshalve met kometen. Deze kometen - zo veronderstelde hij - vallen in de zon 
met het doel die te 'voeden'. Voor zo'n groot vuur als de zon was immers brandstof 
nodig en zonder een goddelijke voorziening daartoe zou de zon 'haar schijn' moeten 
verliezen'?I. En een zon waarvan de lichtsterkte verminderde, zou toch onmiskenbaar 
een teken zijn van de 'eindtijd'? Daarom zou een komeet die niet in de zon viel, maar 
die er langs scheerde gezien moeten worden als een signaal van de naderende onder
gang van het zonnestelseP?2. Immers, de bijbel zegt aangaande de eindtijd: 'de zonne 
en maane zullen haare schyn verliezen en de sterren zullen van de hemel vallen', Wat 
kon met dat laatste anders bedoeld zijn dan de val van een komeet? Wanneer de zon 
door gebrek aan voeding noodgedwongen haar schijn zou verliezen, dan zouden we 
immers ook de maan minder zien, waarmee het bijbelwoord in vervulling zou zijn 
gegaan. Kortom, het kon haast niet anders of de waargenomen en aangekondigde 
fenomenen zouden tekenen zijn van de 'nabijheid van het vergaan deezer weereld'. 

Mullers onheilspredikatie ging erin als koek. De eerste druk ervan was vrijwel direct 
uitverkocht en een tweede druk werd in januari 1756 opgelegd. Daaruit blijkt al dat 
Muller in zijn sombere opvatting over de nabijheid van de eindtijd niet alleen stond. 
Trouwens, brochures met een soortgelijke inhoud verschenen ook buiten Friesland2?3. 
Reacties op deze uitzichtloze zienswijze bleven niet uit>74. Al op nieuwjaarsdag 1756 werd 
in Leeuwarden vanaf de kansel van de gereformeerde kerken ste 1I i ng genomen tegen het 
verstrekkende eschatologische standpunt van Muller'71. Tevergeefs, zoals snel zou 
blijken. 

In de weken die volgden werden allerlei op zichzelf onbeduidende natuurverschijnselen 
aangezien als voortekenen van het welhaast onafwendbare onheil. De Nederlandse 
pers maakte melding van aardschokken, 'vurige hemelsverschijnsels' en vermeende 
kometen276 • Op een bepaald moment circuleerde zelfs het - stellig ironisch bedoelde 
- bericht dat de maan was neergevallen op een plein in 'een voorname stad'277 , Toen er 
met de regen enig overgewaaid Sahara-zand naar beneden kwam, werd dat feit als een 
onheilspellende 'bloedregen' in de pers opgenomen278 • Een onder andere omstandig
heden vermoedelijk nauwelijks opgemerkte trilling van de bodem hield in deze dagen 
de mensen in de Zuidelijke Nederlanden angstig uit hun bed, En bij dit alles kwam 
tenslotte nog de dreiging van een heuse oorlog279 • Zelfs de Staten-Generaal gingen er toe 
over om de jaarlijkse bededag te vervroegen, wegens 'alle soo druckende als dreigende 
swaeriigheden en oordeclen 2bu '. Als uit de bronnen iets duidelijk wordt, dan is het wel 
dat de sfeer in die dagen beklemmend geweest moet zijn. 
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Wytze Foppes en de naderende komeet (1) 

In Leeuwarden was de instrumentmaker Foppes een van de eersten die zich in de dis
cussie mengde. Weliswaar laat hij zich er niet over uit wat hij van ds. Muller vond, 
maar gezien zijn optreden had hij kennelijk niet veel op met diens fatale boodschap. 
Hij zou wel eens uitleggen hoe dat nu zat met die komeet. In de Leeuwarder Courant 
van 17 januari 1756 plaatste Foppes daarom een nuchter bericht waarin hij meldde dat 
de 'komeet van 1682' inderdaad terug zou komen, nadat deze op 36 'zonsafstanden' van 
de aarde verwijderd was omgekeerd. Inmiddels moest de komeet zich ergens tussen de 
planeten Jupiter en Saturnus bevinden. Hij zou de aarde naderen met een snelheid 
van 'alle uuren ruim 8000 mylen'. Mogelijk zou de komeet <11 in juli 1756 te zien zijn, 
'in de morgenschemering, 9 à 10 graden boven de regterschouder van de Reus [= het 
sterrebeeld 'Orion'], Oost-Noord-Oost aan de horizon'. Daarentegen zou ook een 

terugkeer in februari 1757 denkbaar zijn. 
Deze rationalistische aanpak zonder weerleggi ng van Mullers theologische argumenten 

miste echter iedere uitwerking. Daar komt bij dat de technisch klinkende uitleg en het 
moeizame taalgebruik van Foppes door de doorsnee-krantenlezer maar matig zal zijn 
begrepen. Bij het merendeel van de lezers zal voornamelijk de boodschap ziin overgeko
men dat er inderdaad een komeet aankwam en dan ook nog met een duizelingwekkende 
snelheid. Nee, dan spraken de berichten die een week later in de Leeuwarder Courant 
stonden een geheel andere taaPS1. Die zouden zo in Mullers adventspreek gepast hebben. 
Het eerste krantenberichl kwam uit Wenen. Enige natuurkundigen aldaar voorspelden 
dat er in de maand fehruari 'hevige onderaardse winden' zouden opsteken, waardoor 
er in Europa opnieuw aardbevingen te verwachten waren. Het tweede bericht was 
evenmin vrolijk. Uit Londen werd gemeld dat de naderende komeet zo dicht bij de 
aarde zou komen, dat deze, wanneer de goddelijke voorzienigheid niet persoonlijk zou 
ingrijpen, hevig geschokt en in brand zou worden gezet. De ondergang van de wereld 
leek onontkoombaar. De ontsteltenis die op deze berichten volgde, laat zich raden. 

Abraham Ferwerda: een Friese uitgcl'cr met aspiraties 
Of de ontstane commotie voor uitgever Ferwerda te veel van het goede werd, of dal 
hij in de beroering vooral goede commerciële mogelijkheden zag, laat zich niet meer 
achterhalen. In elk geval startte hij precies op dit moment een nieuw maandblad dat 
voor een belangrijk deel aan het thema van de werkelijke of vermeende natuurrampen 
was gewijd282 • 

In het Voorberigt van het eerste nummer stelde Ferwerda dat de wereld zich' in een zo 
zeldzaam ... tydpunt' van haar wenteling bevond, dat er inmiddels wekelijks of ten min
ste maandelijks 'de aller merkwaardigste wisselvalligheden en gebeurtenissen' voorvallen. 
Daarom zou de Verrekyker, zoals hel tydschrift door Ferwerda kortweg werd aangeduid, 
naast politiek nieuws ook 'naukeurig berigt geven, van de verbazendste voorvallen der 
nature en lugtvcrschynzelen, als aardbevingen, cometen, ol1wederen, jaargetyden en der
gelyke'. Ook hier was de klassieke aristotelische indeling weer volop present. 
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Hoewel men van Mullers uitgever zou kunnen verwachten dat deze in de trant van de 
succesvolle onheilspreek zou redeneren, is het tegendeel het geval. Veeleer neemt het 
nieuwe maandblad Muller en zijn epigonen op de hak, onder meer door op te mer
ken dat sommige mensen door het lezen van de 'nieuws papieren' zo in de war raken, 
dat ze de daarin vermelde zaken 'als een mengelmoes in en door elkander in het 
geheugen' prenten. Zoiets kon alleen maar aanleiding geven tot een 'zeldzaame ver
beelding van de natuurwerkingen, [en] gevreesde vooruitzigten, die veeltyds meer te 
belachen, dan te dugten zyn'. 

In het eerste nummer van de Verrekyker zijn twee artikelen aan de naderende komeet 
gewijd. Een van beide is van de hand van voornoemde Foppes. Diens bijdrage bood 
de lezer van de Verrelcyker echter niets nieuws want het bericht bleek letterlijk te zijn 
overgenomen uit de Leeuwarder Courant. Niettemin beoogden beide artikelen de 
gemoederen te sussen. Want ondanks de weinig geruststellende titel van het andere 
artikel, te weten 'Prognosticatien van de uitwerking die de verwagt wordende schrik
kelyke komeet op het aardryk zal hebben', was de toonzetting ervan uiterst gematigd. 
Er werd uitgelegd dat de 'vermaarde Halley' inderdaad de terugkeer van een komeet 
had voorspeld en dat deze komeet inderdaad dicht bij de aarde zou komen, maar 
beslist niet zo dichtbij dat de aarde daarbij geraakt zou worden of kans zou lopen in 
brand te vliegen283 • De schrijver van het artikel had niet veel op met zulke 'schrikkelyke' 
voorspellingen. De titel van het stuk is dan ook ironisch bedoeld. Volgens de schrijver 
waren de beschreven uitwerkingen onmogelijk. Niemand zou zich over de komeet 
ongerust behoeven te maken. Als er al een botsing dreigde, dan zou één van beide 
hemellichamen wel voor de ander wijken284 . Van een dergelijke gebeurtenis zouden 
we op aarde hoogstens wat merken door een veranderde zonnestand of door een 
afwijkende weersgesteldheid. En zelfs al zou de aarde tijdens de nadering van de 
komeet in diens staart terecht komen, dan nog zou er op zo'n moment niets anders 
gebeuren dan een ongevaarlijke vermenging van de beide atmosferen. De aardse 
dampkring zou hierdoor wel wat zwaarder worden, maar daarna zou die door stort
regens worden ontlast. Men zou hoogstens bedacht moeten zijn op 'een ongewoon getij 
van ebbe en vloed' als gevolg van de verhoogde aantrekking tussen de beide hemellicha
men. Het in brand vliegen van de aarde viel uit te sluiten. Immers, hoe konden twee 
waterachtige lichamen 'in hunne ketzing vuur slaan, gelyk steen en staal'? 'Onze Verre
kyker ziet niet van die dingen', zo werd droogjes opgemerkt. Ook het krantenbericht 
over 'onderaardse winden' die nieuwe aardbevingen zouden opwekken werd ferm van 
de hand gewezen: 'wy geloven dat het niet waar is; en komen er gevallige aardbevin
gen, zo betwisten wy dien waarzeggeren de vaste voorkennisse daar van' 285. 

Foppes en de naderende komeet (IJ) 
Op de dramatische toonzetting van de krantenberichten van de 24-ste januari meende 
ook Foppes te moeten reageren. In de editie van 31 januari ontkende hij opnieuw dat 
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de aangekondige komeet enige relatie kon hebben gehad met de grote aardbeving van 
het vorige najaar. Daarvoor was de komeet op die bewuste novemberdag nog véél te 
ver van de aarde verwijderd geweest. En wat de mogelijkheid van een botsing betrof, 
ook die viel uit te sluiten want de baan van de gezochte komeet was bij benadering 
bekend, net zoals die van de aarde. Beide baanvlakken sneden elkaar en het viel een
voudig na te gaan op welke data de aarde de knopenlijn passeerde: dat was 'alle jaren 
de 3de May en de 16de October'. Op de eerstgenoemde datum was de komeet naar 
verwachting nog 18 maansafstanden van de aarde verwijderd en op de laatstgenoemde 
datum had de komeet het baanvlak van de aarde al met ongeveer 52 van die eenheden 
achter zich gelaten. Enig gevaar voor een botsing behoefde men dus niet te vrezen. 

Het leek een overtuigende redenering. Had Foppes het hierbij gelaten dan was de 
zaak geloofwaardig genoeg geweest. ;Vraar kennelijk was het hem niet voldoende, want
zo vervolgde hij - ook al zou de knopenlijn verkeerd zijn berekend, dan nog zou 'de 
weging van de comeet en de aarde (volgens de natuur-wets-beweging) elkander zagjes 
genoegzame ruimte maken'. Dat was wel een overdaad aan optimisme: eerst voorspellen 
dat er geen botsing kan komen, en dan beweren dat, mocht deze voorspelling niet 
deugen, een dreigende botsing toch geen kans zou krijgen vanwege een soort van 
'hoffelijkheid' die zou verhinderen dat botsingen tussen hemellichamen überhaupt 
konden plaatsvinden. 

Toch was een zelfde standpunt, eerder die week, ook ingenomen door de anonieme 
auteur van de Politieke Verl'ekyker. Dat dit een ander was dan foppes, blijkt uit het 
slot van het bericht, waarin Foppes nog een opmerking maakt over een mogelijke 
doorgang van de aarde door een komeetstaart. Voorzag de Politieke Verrekyker in dat 
geval een hevige regenval, Foppes stelde zich op het standpunt dat zo'n gebeurtenis 
de aarde zou 'verstrekken tot een byzondere weldaad, door dien ons aardkloot, daar 
door enigszins zou kunnen gebakerd werden, in plaats van te branden'. Vvat hij onder 
'bakeren' verstond, legt Foppes hier niet uit maar later dat jaar - in de Wonderwerken 
- kwam hij op deze passage terug. Dan verklaart Foppes dat een komeetstaart volgens 
hem niets anders was dan de uitstroom van een koud elektrisch fluïdum, waardoor 
nooit een warme brand of een regenbui zou kunnen ontstaan286 . 

De discussie was nog in volle gang, toen - tot overmaat van ramp - op 18 februari 
opnieuw een lichte aardschok werd gevoeld. Uitgerekend op de hededag die de Staten
Generaal hadden uitgeschreven! Het leek alsof de voorzienigheid zelve een spelletje met 
de Nederlanders speelde. Kon er een duidelijker signaal denkbaar zijn? De Leeu'W(lrder 
Courant meldde dan ook dat de ontsteltenis die dag groot was. Wie kon in zulke 
omstandigheden nog volhouden dat er geen bijzondere zaken stonden te gebeuren? 
llel is dan ook nauwelijks verbazingwekkend dat in de eerstvolgende editie van de 
Leeuwarder Courant stond te lezen dat men Foppes' uitleg, dat de komeet niets met 
aardbevingen te maken kon hebben, openlijk in twijfel trok287• 

Met die kritiek was Poppes voorlopig tot zwijgen gebracht. Althilns in de krant want 
thuis zat hij allerminsl stil. Hij vond kennelijk dal er zwaarder geschut in stelling moest 
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worden gebracht en was begonnen om een heus boek te schrijven. Hierin zou hij met 
een beargumenteerde totaalvisie op de gebeurtenissen voor de dag komen288 . Begin juni 
was hij met de copij gereed. Maar voordat de tekst van de Wonderwerken der Natuur 
goed en wel gedrukt was, zou de zomer allang en breed voorbij zijn. De discussie was 
toen een nieuwe fase ingegaan, met nieuwe spelers op het toneel. 

Ds. Blom en zijn 'Bevend Nederland' 
Na de 'aardbeving' van 18 februari trad als eerste polemist de eerwaarde en ietwat def
tige Cornelius Blom voor het voetlicht. Hij was de wijkpredikant van Foppes en preekte 
normaliter in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Daar had hij al op nieuwjaarsdag vanaf 
de kansel tegen Mullers gedrukte preek gewaarschuwd. Nu zocht hij zelf de drukpers 
met een prekenbundel getiteld Het bevend Nederland door aardschuddingen, tot een 
heilig beven voor God geroepen [ ... l Voorzien met praktikale, natuurkundige en historische 
aanmerkingen289 • Via dit boekje wilde Blom enig eschatologisch tegengif toedienen. Hij 
hoopte dat diegenen uit zijn gemeente, die door een 'ongegrond opgeven van de 
Aardbevingen als voorbodens van den jongsten dag' met 'ydele schrik en wettische 
vreze' waren aangedaan er door gerustgesteld zouden worden. Want Blom zag in aard
bevingen niet anders dan een vingerwijzing naar de almacht van God. Aardbevingen 
konden geen voorboden zijn van de eindtijd, eenvoudigweg omdat ze er altijd al waren 
geweest, ook voor Christus geboorte! Hoe konden aardbevingen dan ooit voortekenen 
zijn van 'den Jongsten Dag'? Geen wijs man, die ooit zo zou redeneren, aldus Blom290 • 

In die laatste opmerking klonk de kritiek op zijn Lutherse confrater nauwelijks ver
holen door. Want als Muller wel zo redeneerde, dan betoonde hij zich dus een onwijs 
man! Die boodschap was alleszins duidelijk. Maar als geruststelling was het opnieuw 
niet genoeg. Want in zijn prekenbundel sloeg Blom een belangrijk detail over en 
daarmee verloor zijn gloedvol betoog behoorlijk aan glans. Blom repte namelijk met 
geen woord over de reeks van berichten over de aangekondigde komeet die inmiddels 
was losgebroken. Waarom? Beschouwde Blom deze berichten als irrelevant, als te 
onbelangrijk om op in te gaan? Blom wist wel beter. Als trouw lezer van zowel de 
Nederlandsche Postryder als de Oprechte Haarlemse Courant kan de vloedgolf van 
komeetberichten hem niet zijn ontgaan29 '. Het moet hem eveneens zijn opgevallen 
dat behalve de meldingen over de aardbeving, juist deze berichten nogal tot de onrust 
bijdroegen. Bloms stilzwijgen omtrent de komeet is daarom uiterst merkwaardig. Hij 
moet dit verzwijgen bewust hebben gedaan. Waarom? Het is speculatief, maar we ver
moeden dat het eenvoudig niet in zijn betoog paste om serieus op de komst van een 
komeet in te gaan. Want hoewel Blom van mening was dat aardbevingen niet gezien 
mochten worden als signaal ter aankondiging van de eindtijd, maakte hij op deze 
regel één uitzondering. Ze mochten wel degelijk als teken van de 'Jongste dag' worden 
aangemerkt, wanneer ze vergezeld gingen 'met 't verduysteren van zon en maan, 't 
vallen van de sterren op aarde, en 't bewegen van de krachten der hemelen'. Wanneer 
dit alles zou gebeuren, en dan niet zo maar op een paar plaatsen op aarde, maar over-
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al en gelijktijdig, dan zou de 'jongste dag' inderdaad en zelfs onmiddellijk aanbreken. 
Blom baseerde deze mening op Lucas 21: 25-37, uitgerekend dezelfde passage die 
Muller had aangezet tot het schrijven van diens Voortekenen van het vergaan der 
wereld! Nu Blom warempel ditzelfde bijbelgedeelte aanhaalde, zonder ook maar op 
de geringste wijze in te gaan tegen Mullers stelling dat met de 'vallende sterren' uit 
het bijbelwoord kometen konden zijn bedoeld, bleef het gewenste dIeet uit. De 'ijdele 
schrik en wcltische vreze' bleven daarmee onverminderd in stand. 

Bloms stilzwijgen aangaande de komeet verrast ons des te meer omdat de discussie 
hierover inmiddels een nieuwe fase was ingegaan. Op 13 maart 1756 was namelijk 
voor het eerst in LeeLlwarden geadverteerd voor een nieuw pamflet van eigen bodem. 
De titel ervan loog er niet om! Blijkens de aankondiging ging het om niets meer of 
minder dan een Naukeurig voorberigt vlln een 5ch rikkelyken co/neet, dewelke zig waar
schynelyk binnen korten zal vertonen, met een onderzoek of dezelve de aarde hevig 
schoklcen of in de brand steken zili. Na de aankondiging van dit Voorberigt zou toch 
niemand die de publieke ongerustheid serieus nam om de astronomische berichten 
heen kunnen. Zelfs de Eerwaarde ds. Blom niet292! 

Het 'Naukeurig voorberigt' van een 'schriklcelyken comeet' 
Blijft: Bloms stilzwijgen merkwaardig, duidelijk is dat de nadering van de komeet meer 
Friese pennen in beweging bracht. Het Naukeurig voorberigt is weliswaar anoniem 
gepubliceerd, maar inhoudelijk lijn er voldoende aanwijzingen die er op wijzen dat 
de schrijver gezocht moet worden in de directe omgeving van uitgever Ferwerda. Het 
eerste stukje in diens Politieke Verrekyker is vrijwel zeker door dezelfde auteur geschre
ven29 J. Deze moet een behoorlijke opleiding hebben genoten, zonder overigens echt 
thuis te zijn in de astronomie294 • In elk geval heeft het optimisme dat zo kenmerkend 
is voor de 'Verlichting' bij deze schrijver enige sporen getrokken. Want anders dan de 
titel deed vermoeden was de auteur van het Naukeurig voorberigt volstrekt niet benauwd 
voor de komeet. Integendeel, de 'ijsselyk klinkende titel' was bewust gekozen om de 
verkoop van het boekje te bevorderen, immers de mensen 'hebben het meeste zin aan 
het gene, dal vreesselyk is. Dat kopen ze, terwyl datgene, [wat] ernstiger is en [een: 
geleerde tytel heeft, leggen blijft. Ly vallen op zulke zaken, als de vogelen op hel zaad'~5'. 

Over de aanleiding tot het boekje was de auteur heel helder. Het was geschreven a Is 
reactie op de onheilspellende berichtgeving in de Leeuwarder Courant. De bewuste 
krantenherichten werden integraal in het boekje afgedrukt. Het Naukeurig voorberigt 
beoogde de gerezen ongerustheid weg te nemen door in de taal van de gewone man 
uit te leggen 'wat een komeet nu eigenlijk is' en met name 'of er van zo'n hemel
lichaam iets te duchten valt'. Het stuk was nadrukkelijk niet voor natuurkenners of 
geleerden geschreven, want die zouden de zaak zelf wel kunnen uitzoeken of anders het 
'deftig berigt van den Heer Klinkenberg' nalezen dat inmiddels in de Verhandelingen van 
de Hollandsche Maatschappij der \ Vetenschappen was verschenen29°. 
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Inhoudelijk was hel stuk dus vooral voorlichtend van karakter. Zo werd eerst de 
bouw van het heelal besproken. Daarin waren kometen natuurlijke hemellichamen 
die uiteraard wel een doel zouden hebben, want 'God brengt geen zaken vergeefs voor 
de dag'297. Het toendertijd veelvuldig gehanteerde utilitariteitsprincipe stak dus ook hier 
de kop op. Volgens het Naukeurig voorberigt ontleenden kometen hun betekenis aan het 
feit dat ze de aardse dampkring van kwade dampen zuiverden. Want tijdens hun daling 
uit het heelal zouden de kometen op aarde een grote 'schuuringe' te weeg brengen, de 
bron van sterke winden. Hierdoor zouden de 'kwade dampen' van ons wegdrijven. Ook 
zouden de kometen bijdragen tot de verwarming van de aarde, wanneer ze in de nabij
heid van de aarde de zonnestralen weerkaatsten ofwanneer de aarde door de (warm 
veronderstelde) komeclstaart heen vloog298 . 

Tenslotte was er uiteraard de hoofdvraag: waren die gevreesde staartsterren inder
daad zo 'schrikkelijk'? Over deze netele kwestie werd volgens het Noukeurig voorberigt 
nogal verschillend gedacht. Sommigen beweerden dat een komeet 'vuur en branding' 
teweeg bracht. Anderen meenden er watersnoden aan te kunnen toeschrijven en weer 
anderen verwachtten er de 'schokking en verbrijzeling van de aardkloot' van. Wat het 
eerste betrof, een komeet kon onmogelijk 'vuur en branding' teweeg brengen, want 
kometen waren niet uit brandbare dampen samengesteld. Evenmin konden er over
stromingen door worden veroorzaakt, want degenen die zo redeneerden dachten op 
een zelfde wijze als de Engelse Whiston 'die de zondvloed van een comeet afleidde'. 
En al zou er op het eerste gezicht wel iets voor Whistons opvattingen zijn te zeggen 
(een lage komeet zou bijvoorbeeld best een extra hoog getij kunnen verwekken), dan 
nog viel deze theorie gevoegclij k uit te sluiten. Immers, wa n neer de zondvloed op 
zo'n manier zou zijn veroorzaakt, hoe moesten we dan Gods verbond zien? Die had 
immers beloofd dat zoiets nooit meer zou gebeuren? Tenslotte hoefden we ook niet 
bang te zijn voor een 'aanstoting of verplettering van de aardkloot'. In de eerste plaats 
omdat het nauwelijks viel voor te stellen dat God de hemel zo zou hebben ingericht dat 
andere hemellichamen in de weg van de aarde konden komen. Maar zelfs al zou onze 
auteur zich in God vergissen, zodat er toch een treffer zou komen, dan nog kon deze 
confrontatie nauwelijks meer effect hebben dan die van een onbeduidend schamp
schot. De hemellichamen beschikten namelijk over een zware dampkring. En zo'n 
dampkring kon wel samengeperst of verdikt worden, maar nooit worden 'weggestoten'. 
De eigenlijke hemellichamen konden elkaar daardoor nooit raken. In het ergste geval 
kon zo'n confrontatie leiden tot een vermenging van de wederzijdse atmosferen 299 • 

Samenvattend bleef het motto: angst voor een botsing was een 'ijdele vreze'. 

Vrees voor een planeelconjullr! ie op de 2o-ste maart 1756 
Het succes van het NOllkeurig voorberigt was enorm. I n een jaar tijd werd het zes 
maal herdrukt30 0! Het voorzag duidelijk in een behoefte. Dat het boekje juist in de 
handel gebracht werd op een moment waarop de publieke ongerustheid een nieuwe 
climax naderde, zal trouwens tot het succes ervan hebben bijgedragen. Een enkeling 
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meende namelijk de datum al te weten waarop de aarde rampzalig zou ten onder
gaan. Dat zou op 20 maart 1756 moeten gebeuren, precies een week na bet uitkomen 
van het Naukeurig voorberigt. Die dag zou er een bijzondere conjunctie plaatsvinden. 
Wie over enig voorstellingsvermogen of nog beter over een pianetarium301 beschikte, 
kon vaststellen dat op die datum de planeten vrijwel op een recbte lijn stonden. 
Volgens Pieter Halm, leraar in de stuurmanskunst te Amsterdam, was die stand van 
de planeten identiek aan de positie bij het begin van de schepping. Kon er voor het 
opperwezen een uitgelezener moment zijn om de schepping te beëindigen dan juist 
op zo'n dag? Zoals viel te verwachten bracht Holms prognosticatie in Amsterdam 
veel mensen in beweging 102 • Maar ook in Friesland werd aan die 2o-ste maart een 
bijzondere betekenis toegekend303 , Het mag dan misschien toeval zijn geweest dat 
het Naukeurig voorberigt een week voor deze 'fatale' datum werd uitgegeven (aan de 
bewuste samenstand van de planeten gaat dit boekje geheel voorbij), dit 'gunstige 
tijdstip' zal de verkoop ervan toch behben bevorderd. 

Reacties op het 'Naukeurig voorberigt' 

De publicatie van het Na 11 keurig voorberigt maakte een golf van reaelies los, zowel in 
r:riesland als daar buiteIl. Enigszins tot ergernis van de hedendaagse onderzoeker zijn 
deze reacties nagenoeg zonder uitzondering anoniem verschenen. 

i. Afkeurende 'wiskundige en zedige aanmerkingen' 

In Leeuwarden was uitgever Pieter Koumans de eerste die met een repliek voor de dag 

kwam. Medio mei 1756 presenteerde hij een pamfletje getiteld Wiskundige en zedige 

aanmerkingen op het nieuw uitgekomen naukeurig voorbericht van den schrikkelyken 

comeet304 . Het is een cbarmant dun boekje met een uiterst simpel planeetstclscl als 
titelvignet, waaronder als curieuze ondertitel: 'Aldus met de I'vlICROSCOOB naukeurig 
bezigtigt'. De eerste annonce voor deze uitgave verscheen op 15 mei 1756 in de Leeuw

arder Courant305 • Daaruit blij kt opnieuw hoe nauw het contact tussen 'courantier' 
hrwerda en de anonieme auteur van het bekritiseerde Nau/ccurig voor!Jerigt geweest 
moet zijn. Laatstgenoemde moet de tekst van de advertentie al voor de publicatie 
onder ogen hebben gehad, want direct onder het door uitgever Koumans opgegeven 
bericht valt als ridiculiserend commentaar te lezen: 

Den authcul' van het Naukeurig Voorherigt van den Comeet, adverteert dat hy de tytel van het 

tegenschrift, gedrukt by P. Koumans, alleen maar gelezen heeft, en daar in zulk ecn nieuwe uitvinding 

van zyn tegen-schryver ontdekt heeft, welke een yder zal moeten verwonderen, te weten dat zyn 

Ed. door het N.B. MICROSCOOB de Planeets-Ioopkring naukcurig bezigtigt heeft, waar door 

dezelve zyne onkunde te kennen geeft, waarom men niets tegen dezelve zal antwoorden. 

Koumans 'tegenschrift' was inderdaad van een geheel 'eigen' wetenschappelijk gehalte. 
Maar om wetenschap was het de auteur van de 1Viskundige en zedige aanmerkingen 
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Afbeelding 47 - Titelpagina van de Wiskundige en zedige aanmerkingen op het nieuw uitgekomen nau
keurig voorbericht 1'an den schrikkelylccn comeet, 1756 

dan ook ook nauwelijks te doen. Het ging erom verzet te bieden legen de voornaam
ste opvattingen van het zo succesvolle Nauwkeurig voorbcrigt waarvan de schrijver 
zich sluw 'agter 't gordyn' verborgen hield. Want te zeggen dat een komeet geen 
(bovennatuurlijke) betekenis kon hebben, was niet alleen onjuist, het was ook zorge
loos. En 'sorgeloose gerustheit' was een 'hoofdzonde Sodoms'. Zulke uitspraken waren 
alleen daarom al verwerpelijk. De Wiskundige en zedige aanmerkingen riep de mensen 
op zich teweer te stellen tegen zulk 'ongodlyk ydel roepen'. Beschouw aandachtig gods 
wonderwerken en blijf niet 'in het philosophische' berusten, zo luidde het devies. En 
al kon de schrijver van de Wiskundige en zedige aanmerkingen instemmen met de 
gedachte dat kometen op zichzelf geen natuurlijke oorzaken van de 'oordelen des 
Heren' konden zijn, toch stond het de 'wyse voorsienigheit' vrij om door de 'komeet
roede' te tonen 'gereed te zijn, om ons met sijne gedugte oordeelen te besoeken'. 

En dan was er nog het fabeltje dat er binnenkort een komeet bij de zon terug zou 
keren. Nota bene één, die al eerder, namelijk in de jaren 1531,1607 en 1682 zou zijn 
verschenen. De schrijver van de Wiskundige en zedige a(]nmer/cingel1 vond het onbe
grijpelijk, hoe men zo'n idee kon volhouden: 'gevende daar maar alleen deese reden van 
[ ... ] dat er te vele overeenkomst in de loop gevonden is'. Want 'wie kan uit dese eene 
waarneming de gelijkheit weten?' Het woord 'gelijk' veronderstelde immers dat er meer 
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Afbeeldil1g 48 - Denkbeeldige verschijning van drie kometen. Gravure uit het Verhaal der comeeten (1756) 

dan een ding identiek zou zijn. En hoe kon men dat nagaan? Behalve dl: baan was er 
nauwelijks iets van de kometen bekend. En dan nog, de schrijver van het Naukclirig 

voorberigt zou toch waarachtig niet zo oud zijn dat hij de komeet van 1682 persoon
lijk 'met de daartoe vereiste oplettentheit' had kunnen observeren? Trouwens, tot nog 
toe was er nog helemaal geen kOlneet gezien, dus waarmee zouden we een en ander 
dan moeten vergelijken? De gedachte dat men ooit zou kunnen vaststellen of een 
komeet bij de aarde terug kwam, viel daarom volstrekt af te wijzen. Tenslotte was er 
nog die bespottelijke plaat, welke in het Naukeurig voorberigt was afgedrukt, een plaat 
die toch allerminst 'nauwkeurig' kon worden genoemd! Die enorme, naar beneden 
gerichte komeetstaart die was afgebeeld, dat was 'voorwaar een wonderbaar 1\agt
gezigte'. Nee, dan had de auteur van de Wiskundige en zedige aanmerkingen dat zelf 
wel anders gezien. De grote komeet van 1744 had hij persoonlijk 'menigvuldig 
beschouwd'. Die komeet had zijn staart altijd van de zon af gericht gehad: 'als of het 
een pluim ware, die van de zonne-kant aangeblasen wierde'. Daarom had hij bij de 
Wiskundige en zedige aanmerlcingen graag een eigen plaat uitgegeven, maar vanwege de 
hoge kosten en de benodigde voorbereidingstijd moest zo'n 'plaan' voorlopig achter
wege blijven 106 • De snelle verkoop van het Naukeurig voorherigt vereiste bovendien 
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dat zonder dralen tot de publicatie van een tegengeschrift zou worden overgegaan, nu 
bij 'veel onervarenen zowel de abuisen als de zekerheden ligtelijk [voor juist] kunnen 
aangenomen worden'. 

ii. Een tweevoudig 'Verhaal der comeeten' 
Ook de Amsterdamse uitgever Steven van Esveldt zag brood in de kometenvrees. Kort 
na elkaar rolden bij hem twee boekjes van de pers, waarvan de laatste een directe reactie 
was op het Naukeurig voorberigt. Het eerste boekje, het Verhaal der comeeten307, groef 
niet diep. Het vertoonde alle kenmerken van een gelegenheidsuitgave en het bezat niet 
de minste wetenschappelijke pretentie. De auteur zelf zegt er van: 'wij geven dit verhaal 
[ ... ], zonder er iets van te kunnen, noch [te] durven zeggen'. Als de omstandigheden er 
niet naar waren geweest, dan zou het waarschijnlijk nooit zijn geproduceerd. Maar 
nu gewezen kon worden op 'die verschrikkelyke comeet die men nu te verwagten is, en 
waar van zo veele voorzeggingen gedaan worden' was de afzet van het boekje verzekerd. 
Inhoudelijk gaf het nauwelijks meer dan een opsomming van de meest opvallende 
kometen uit de geschiedenis. De samensteller wilde ook niets anders dan pretentieloos 
informeren, want het zou 'laatdunkend' zijn om iets te willen voorzeggen. Het ging hem 
er om 'Gods wonderen met diep ontzach [te] aanschouwen, en zich in de heerlykheid 
en grootheid van de schepper te verheugen'. 

Bij Esveldts tweede boekje, getiteld Vervolg van het verhaal der comeeten, ofte weder
legging van het naukeurig voorberigt was deze bescheiden en verheven toonzetting 
drastisch gewijzigd. Het valt daarom aan te nemen, dat dit Vervolg van een andere 
hand is dan het eerdere Verhaal der comeeten. De auteur betoonde zich een 'Verlicht' 
schrijver met klassieke vorming308 • Zijn boekje was een reactie op 'enige stukjes, die 
over de comeeten in 't ligt zijn gekomen'. Het Vervolg was over deze stukjes niet bijster te 
spreken want sommige schrijvers gebruikten de gelegenheid om 'hun opgewarmde 
cartesiaansche stellingen voor te dragen'. Anderen daarentegen beoogden alleen de 
angstige gemoederen te verbazen. Geen van beide zaken verdiende aanbeveling. De 
auteur van het Vervolg had zich ook verwonderd over de verbazingwekkende titel van 
het Naukeurig voorberigt. Vooral de komische passage over het 'doorpasseren van de 
komeet door de aardklootsweg' was echt te gek voor woorden. De aarde en een komeet 
die 'door de natuurwets-beweging' genoegzaam voor elkaar ruimte zouden maken? En 
aangezien het Naukeurig voorberigt deze passage ontleend had aan Foppes' stukje in 
de Leeuwarder Courant richtte de kritiek van het Vervolg zich vervolgens vooral op 
Foppes. Wat was dat voor een snoeshaan, die 'rekenmeester en instrumentmaker te 
Leeuwarden'? Veronderstelde hij dat zijn theorie bij 'de gantsche geleerde, en ongeleerde 
wereld' bekend was? Het zou weinig uitmaken want zijn uitspraken 'die geloven wy [ ... ] 
even zo onfeilbaar te mogen schatten, als alle de andere diergelijke nouvelles, die ons 
dagelijks uit het ryk der dromen, door de imaginatie gevormt, toekomen'. 

Maar ook het Nillikcurig voorberigt zelf kreeg forse kritiek te verduren. Het werd 
vooral een inconsequente houding verweten309 • Zoiets kon toch niet? Enerzijds beweren 
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Aj7Jedding 49 - Gravure uit het Naukeurig voorbericht van den schrikkelykcll comeet, met de bekriti
seerde atbeelding van een komeetstaart (17S6) 

dat een komeet nooit tegen de aarde kon botsen maar anderzijds instemmen met 
Foppes, waar deze stelde dat 'men wezentlyk een comeet verwagt, en dat het niet voor 
onmogelijk gehouden wordt dat comelen in staat zijn om eenig ongeval op de aarde 
te veroorzaken'. Dat was geen methode, zo vond het Vervolg. Door zo te handelen 
werd onnodig angst gezaaid. ZeI f was het Vervolg geneigd om aan te nemen dat men 
zich om niets druk maakte. Kometen betekenden van alles en niets. Tegen het voor
oordeel dat ze onheilen aankondigden was het vruchteloos 'raisoneren'. Hoeveel 
tirannen en oorlogen waren er niet geweest zonder dat er kometen aan te pas waren 
gekomen? Alvorens we tot bijgeloof overgaan, zouden we er beter aan doen om te 
onderzoeken of aan waargenomen verschijnselen natuurlijke oorzaken ten grondslag 
konden liggen. Want het was verstandiger om zaken natuurlijk te verklaren dan met 
behulp van Gods 'bijzondere wil'. En wat als de natuurkundige lheorieën niel al te 
letterlijk met de bijbel in overeenstemming waren te brengen? Ach, wat zouden we 
ons daarom bekreunen? Dat had je nu eenmaal met 'nieuwe sistllemaas': 

De Bijbel zal [wel] volgen als die kan; laat ons maar draajen, zonder ons veel aan de rest te kreunen. 

't is thans de mode, én die niet en draaid, wcet er niet \'anJlO • 
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iii. De 'Wonderwerken der Natuur' 

Geheel haaks op deze vrijzinnige benadering van de bijbel staat het boekje waarvan 
Wytze Foppes de tekst op 7 juni 1756 had afgesloten311 • Met zijn titel Wonderwerken 
der natuur suggereerde Foppes onmiskenbaar dat het boekje beantwoorde aan de 
oproep gedaan in de Wiskundige en zedige aanmerkingen, waarin door de auteur was 
gesteld: 'beschouw aandachtig Gods Wonderwerken en blyft niet in het Philosophische 
berusten'. Voor Foppes was daarmee de trend gezet. Zijn uitgangspunt was dat een 
natuurkundige theorie strikt aan de heilige schrift getoetst moest kunnen worden. In 
zijn Wonderwerken pleitte hij daarom voor een schriftgetrouwe natuurinterpretatie312 • 

Hoewel Foppes met zijn boekje dus een ruimer doel wilde dienen dan enkel de vraag
stelling rond de (nog nimmer gesignaleerde!) komeet, vormt dit onderdeel toch een 
belangrijk bestanddeel van zijn verhandeling. Dat blijkt ook uit de ondertitel. Foppes 
presenteerde met zijn boekje 'eenige bedenkingen over ligt en duisternis', maar het 
diende ook: 

ter beschouwing van de comeet, die mogelijk over eenigen tyd staat te verschynen, met een aan

wijzing om te konnen weten, of een verschynend comeet, die gene is, dewelke verwagt werd, of 

een ander, die mede in vorige tyden heeft gescheenen. 

In dit deel van het boekje greep Foppes zijn kans om zich te verdedigen. Want Foppes 
had niet veel op met die onbekende 'Hollandsche comeetschryver' (de auteur van het 
Vervolg van het verhaal der comeeten). De ophef die deze maakte over het kranten
bericht van de 31-ste januari was volgens Foppes buiten proporties. Met die kritiek 
ging de schrijver volledig voorbij aan het feit dat zijn stukje gericht was tegen een 
eerder onzinnig bericht in de Leeuwarder Courant, waarin was aangekondigd dat de 
aarde bij een treffen met de komeet in brand zou vliegen. Juist hiertegen had Foppes 
zich willen keren. En opnieuw spreekt hij als zijn mening uit dat de vrees voor de 
'verwagt werdende comeet' ongegrond was. Maar dat wilde nog niet zeggen dat men 
de komeet onopgemerkt voorbij moest laten gaan of dat men zich 'dien aangaande 
geheel zorgeloos moest nederzetten'. Immers had de apostel Petrus niet geschreven dat 
eens 'de elementen zullen branden?' Als er een komeet in het geding is, mogen we die 
uitspraak best gedenken, mede gezien 'het branden des vuurelements in de cometen
roede'. Het bleef van belang om de schepper telkens weer te eeren: 

niet alleen wegens de ontzaggelyke werken in de natuur, maar ook wegens dien dag, die alles zal in 

vuur zetten, opdat de gedagte van dien, ons niet en verschrikke en onverziens overvallejIJ. 

Foppes' krantenbericht van de 31-ste januari moest daarom meer gelezen worden als 
een oproep tot innerlijke waakzaamheid, dan als een waarschuwing tegen concreet 
gevaar. Nu Foppes in zijn boekje meer ruimte ter beschikking had dan destijds in de 
krant, kon hij zijn visie op kometen nader uiteen zetten. 
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Poppes' visie op kometen 

Afbeelding (links) 50 - Gregoriaanse spiegel
telescoop vervaardigd door Wytze Foppes, 
met diens (Afbeelding51, boven) signatuur op 
de achterzijde (collectie P.louwman, 
Wassenaar) 

Kometen waren vermoedelijk zo oud als de schepping zelf, zo stelde Foppes. Het lag 
voor de hand dat ze destijds samen met alle andere hemellichamen waren voort
gebracht. :\fet als deze zullen ze door een eigen 'kracht' worden voortgestuwd; een 
kracht, die uiteindelijk vereenigd wordt mel de 'kragt van de zonne. Laatstgenoemde 
kracht was zo groot, dat 'ons verstand daarvoor ten eenemaal ophout'314. Het was 
dankzij deze enorme 'zonne-kracht' dat de kometen bij het passeren van de zon in 
hun baan omkeerden. De 'voortwerkende kragt' van de kometen werd dan belet om 
in de oorspronkelijke richting door te gaan. Als gevolg hiervan liepen de kometen in 
grote ellipsen rond de zon. Dat gebeurde overigens in willekeurige richtingen want 
uit het 'register der cometen' bleek dat de kometen geen 'dierenriem' bezaten. 

Ook komt Foppes in zijn boekje met een uitwerking van zijn eerdere uitspraak dat 
de 'wet der natuur' het niet toe zou laten dat de aarde en een komeet elkaar konden 
treffen. Het was vooral dit idee geweest waarover hij in het Vervolg van het verhaal der 

comceten was bekritiseerd. Wat had hij hedoeld met het 'voor elkaar ruimte maken' van 
twee hemellichamen? Hoe was hij tot zijn gevolgtrekking gekomen? Voortbordurend op 
zijn eigen interpretatie van de mechanica stelde Foppes daarover het volgende31 ): in het 
heelal bewegen alle hemellichamen zonder enige tegenstand te ondervinden. Daarbij 
vereist iedere beweging een 'eigen' voortstuwende kracht, naast de 'centertrekkende' 
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kracht van de zon. Aangezien hemellichamen elkaar onderling aantrekken zal iedere 
'ontmoeting' een beïnvloeding betekenen. Door deze storing verlaten de betrokken 
hemellichamen de loopbaan welke oorspronkelijke voor hen was voorzien. Dit zou 
dus ook gebeuren bij de ontmoeting tussen een komeet en de aarde. Als gevolg van de 
aardse aantrekking zou een komeet van zijn 'eigentlyke weg' naar buiten toe afwijken en 
de aarde daarentegen iets naar hinnen316 . Maar aangezien de afstand tot de zon 
samenhangt met de snelheid van de rondwentelende hemellichamen, moest ook hun 
snelheid wijzigen317• En met die snelheid veranderde ook de 'voortwerkende' kracht 
en wel zodanig dat deze bij de komeet verminderde en bij de aarde toenam318 • Beide 
hemellichamen zouden dus in gelijke tijden andere afstanden doorlopen dan oor
spronkelijk was voorzien: 'waar uit volgt, dat de vorens bepaalde l ydpunten, om by 
elkander te moeten wezen, hier door zal verandert wezen, en niel anders verwagt kan 
werden als genoegzame ruimte van doorpassering'319. 

Na deze (toch ook voor 1756 vrij wonderlijke) opvatting over de dynamica van kometen 
sloot Foppes weer naadloos aan bij Halleys methode voor de voorspelling van de 
terugkeer van een komeet. Volgens Foppes bleek een terugkeer uit de bepaling van de 
weg van een komeet. Die weg was weliswaar een ellips maar bij de aarde kon de loop 
benaderd wordt door een parabool. Wanneer die weg twee of drie maal en met gelijke 
tussenpozen 'in 't register' stond geboekt, dan zou de betreffende komeet opnieuw 
terugkeren. Het was op grond daarvan dat men verwachtte binnenkort de komeet 
van 1682 te zien. Om precies te zijn, zou deze terugkeren in september 1757320 ! 

Maar wanneer dat zo nauwkeurig viel te voorspellen, waarom zou men dan al in 
1756 uitzien naar een komeet die eigenlijk pas in 1757 werd verwacht? Daarover was 
Foppes zeer beslist. Het was immers denkbaar dat de baan van de komeet afweek van 
het veronderstelde patroon, als gevolg van de aantrekkende krachten van andere 'hemel
sche lichamen'. Foppes wees hijvoorbeeld op Saturnus die door deze 'centertrekkende 
kragten' omtrent een halve maand in 'haar revolutie' kon verschillen. Hoeveel temeer 
zou je dit effect bij een komeet kunnen verwachten. Het was om die reden dat men al 
een jaar voor de voorspelde terugkomst naar de komeet moest uitzien. Om dat zoeken 
te vergemakkelijken had Foppes een 'comeetmachine' uitgedacht en vervaardigd. Uit de 
- in weinig klare taal geschreven - beschrijving valt op te maken dat Foppes hiermee 
een ruimtelijk model van een komeetbaan bedoelde. Door middel van dit model kon 
hij de baan eenvoudiger 'afpassen' doordat (via touwtjes?) een aantal lijnen ruimtelijk 
kon worden uitgezet. Foppes had het apparaat al beproefd door een bepaling van de 
wegen van de komelen van 1742 en 1744. Voor het gebruik ervan zou volstaan dat men 
met 'passer en lyniaal' kon omgaan. Ook enig geduld zou handig zijn. 

Een anonieme briefschrijver zoekt duidelijkheid 
Eind juli 1757 herhaalde Foppes zijn voorspelling in de Leeuwarder Caltrant. Opnieuw 
klonk het bijzonder stellig wat hij daarover te zeggen had: 
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Leeuwarden, den 20 July. Den AstronomiCLIssen merken alhier aan, dat de verwagt werdende 

COMEET, met de Periode van 75 jaar, tegenwoordig (of in het begin van Augusty) ter middernagt, 

tusschen het Noord-Oost ten î\oorden, en Noord-Oost, aan de Horizon moet ver.,chynen, by de 

regler voet van de Wageman, ter affstand van de Adfue wat verder als de Zon. Dil niet zo bevin

dende, moet de Periode wat verlengd werden, dan zalmen geduurende de maanden August yen 

September, dezelve moeten waarnemen, byna in een regte lyn, van de Wagemans Voet af, tot aan 

het Noorder Twcelings Hoofd3". 

De uitgever van de krant, Abraham Ferwcrda, reageerde onmiddclijk door op de zelfde 
pagina een nieuwe (inmiddels vijfde) druk van het Naukeurig voorberigt aan te kon
digen322• Snel reageren op actuele gebeurtenissen bleef Ferwerda's devies. Commercieel 
gezien was die houding niet onverstandig gebleken. Er kwamen meer reacties. Enkele 
'liefhebbers der fraaie wetenschappen' te Leeuwarden hadden het bericht ook gelezen 
en er onderling over gesproken. Ze wisten niet 70 goed wat ze ervan moesten denken. 
Daartoe was het bericht hun 'vrij onvoldoende' voorgekomen. Een hunner had daarop 
besloten om maar eens te schrijven naar die heer 'Klingenberg <sic!> te Haarlem'. Want 
dal was toch de man geweest, die destijds zo geleerd over kometen had geschreven? Of 
Dirk Klinkenberg, die inmiddels al geruime tijd in Den Haag woonde, is ingegaan op 
dit 'minnelijkst' verzoek om uitsluitsel omtrent 'de waer- of onwaerschijnlijkheid' van 
Foppes 'stellinge', valt niet meer te achterhalen. Erg waarschijnlijk lijkt dit niet. In 
Klinkenbergs bewaard gebleven correspondentie zit alleen de ingekomen brief uit 
Leeuwarden en een exemplaar van de bewuste Leeuwarder Courant. Van enig ant
woord blijkt niets. Kennelijk heeft Klinkenberg de bewuste documenten enkel als 
curiositeit bewaard. 

Struyck en Houttuyn over 'al zulke geHe dingen' 
Struyck hield zich ver van alle commotie. Meewarig moet hij de gebeurtenissen hebben 
gevolgd. Hoe hij over dit aspect van de pu blieke belangstelling voor kometen dacht, 
weten we uit een brief van hem, geschreven in 1759, kort nadat de komeet van Halley 
inderdaad was gesignaleerd. Aan Klinkenberg liet hij toen weten: 

vVat voor leugens heell men om deeze comeL't niet al gcloogen en malle boekjes daar van uitgegeven. 

[ ... ] In Amsterdam maakle iemand de menschen wijs dal de Comeel tegen de aarde sou bossen & 

dezelve in de brand steeken. Een ander de welke de Astronomie aan andere leerd hield staande dal 

de Comeetcn noijt weer om komen, dat :\'ewton, I Ialley & anel ere d,J<j r niets va 11 wisten. & Al 

zulke gekke dingen meer, die niet waardig zijn 0111 te wederlcggen323 . 

Martinus T-Iouttuyn, Struycks huisvriend, had in 1756 wel geprobeerd om in deze 
kwestie nog iets te weerleggen. In een degelijk gedocumenteerd artikel in het tijd
schrift de Uitgezogtc Verhandelingen had hij doelbewust stelling genomen tegen de 
'ongegronde, om niet te Zt"ggen ongerymde vrcez' dat onze aardkloot gevaar zou 
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loopen om door dezen komeet te worden beschadigd'32 4. Houttuyn vermoedde dat 
zulke ideeën hadden kunnen postvatten door een verkeerde interpretatie van Halleys 
Synopsis. Als Halley daarin opmerkt dat de komeet van 1680 dichterbij de zon is 
gekomen dan alle andere kometen, dan heeft hij het over de 'zonnescheerder' van dat 
jaar, en niet over de komeet van 1682 waarop zijn voorspelling betrekking had. Door 
deze verwisseling van twee kometen en door de ideeën van Whiston over de bijbelse 
zondvloed waarbij deze er van uit ging dat deze overstroming door een komeet was 
veroor7.aakt, hadden de gedachten over een botsing met de aarde voeding kunnen 
krijgen. Op grond van Struycks publicaties meende Houttuyn echter dat de naderende 
komeet 'geenszins gevaarlyk voor ons zy; alzo zyn weg dermaate gelegen is, dat hy de 
aardkloot ver voorby moet gaan'. 

De misleidende herfst-komeet van 1757: 
(1). olltdekking 
De lóe september 1757 begon veelbelovend. Toen Dirk Klinkenberg die ochtend vroeg 
buiten was en gewoontegetrouw de hemel afspeurde, ontdekte hij daar een 'kleine 
comeetster', de eerste die na negen jaar in de Nederlanden was te zien:\25. Het intensieve 
speurwerk van Klinkenberg leek eindelijk beloond te worden. Zou dit de langver
wachte komeet zijn? Aanvankelijk meende Klinkenberg van wel, maar hij ,vilde zeker 
van zijn zaak zijn voordat hij een bericht naar de krant stuurde. Hij volstond eerst 
met het inlichten van zijn aslronomische vrienden326 . 'lot zijn spijt moest hij al een 
dag later, bij de tweede waarneming constateren dat het niet de komeet van 1682, 

maar een andere moest zijn. Daarvoor week de richting van de waargenomen komeet 
te sterk af van de voorspellingen. Inmiddels was zijn ontdekking wel bevestigd door 
observaties van Lulofs in Leiden en van Eijsenbroek in Haarlem. Het was ook Lulofs 
die het bericht van de ontdekking, via de Toeidsche Courant, wereldkundig maakte; 
overigens zonder Klinkenberg daarin te kennen. Naar zijn zeggen deed hij dit om te 
voorkomen dat 'De Munck of iemand anders met de eer zou gaan strijken327 '. 

Overigens nu met het gevolg dat andere kranten de ontdekking aan een Leidse waar
nemer toeschreven328• Ook de Oprechte Haarlemse Courant (die de primeur had ver
speeld door het bericht na uitdrukkelijk verzoek van Klinkenberg op te houden) 
bracht nu het nieuws. Het was via deze weg dat het bericht uiteindelijk Friesland 
bereikte, ,vant op 28 september meldde de Leeuwarder Coural1t dat in Haarlem(!) een 
komeet was gezien. Om dit op zichzelf wat povere nieuws wat aan te kleden liet de 
krant er een bericht aan voorafgaan, overgenomen uit een in Berlijn uitgegeven 
Franse krant en handelende over een kort tevoren in Londen verschenen pamflet329 . 

Hierin werd (voor de zoveelste keer) gemeld dat er een komeet stond aan te komen. 
Het was letterlijk ver gezocht, maar je moet toch iets brengen op een moment, waarop -
zoals de krant het uitdrukte - 'een iegel ijk den mond vol' had van de komeet! 
Uiteraard ging ook dit bericht weer vergezeld van een advertentie voor het befaamde 
Naukeurig voorberigt. In zijn berichtgeving maakte de Leeuwarder Courant niet het 
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geringste voorbeholld dat de waargenomen komeet een andere zou kunnen zijn dan 
de zo lang verwachte. Integendeel, de volgende editie van de krant suggereerde juist 
dat het inderdaad om de gezochte komeet ging330 • Ditmaal was het bericht uit 
Utrechtse bron overgenomen. Volgens de krant had Mr. Gerbrand Back, gezworen 
landmeter en lokaal deskundige op het gebied van de astronomie, bekend gemaakt 
dat de waargenomen komeet inderdaad degene was, waarnaar zo lang was uitgezien. In 
het bericht claimde Back dat hij dil al in 1755 had voorspeld, zodat men nu in Utrecht 
'met het uiterste genoegen' had vernomen dat die voorzegging vervuld was. Met dit 
bewijs hoe 'stiptelyk' zulke 'anderszins verbazende verschyningen' uitgerekend konden 
worden, zou het 'menschdom' eindelijk verlost worden van 'die ydele vreze, dewelke 
de opkoming der cometen zedert zovele eeuwen heeft veroorzaakt'33\ 

Back had echter voor zijn beurt gesproken en zijn voorbarige conclusie werd in het 
tijdschrift De Nederlandsche Postryder door een anonieme commentator dan ook stevig 
op de korrel genomen332. Dat deze Utrechtse astronoom zich vergist had vernam het 
Friese publiek eerst op de ue october, nadat de Leeuwarder Courant in tussenliggende 
edities nog mededelingen had gedaan omtrent waarnemingen verricht door Gärtner 
te Dölckewitsch en Bradley te Londen333 • Pas bij het bericht over een observatie te 
Stockholm werd met enige reserve opgemerkt dat deze komeet 'dezelfde niet schijnt 
te wezen waarvan de sterrekundigen te dezen tijd de verschijning verwagten334 '. In 
Friesland tenslotte was het laatste woord aan Foppes. Op 15 october presenteerde hij 
een bepaling van het tijdstip van de periheliumpassage33s • Maar aan zijn eigen, eerder 
gedane voorspellingen ging hij ditmaal zwijgend voorbij. 

(2). De publieke belangstelling voor kometen ebt weg 
Dan wordt het stil rond het vraagstuk van de kometen. De opwinding in friesland en 
elders in de Nederlanden lijkt als vanzelf weg te ebben. Het is moeilijk om precies 
vast te stellen wat dit uitdempen van het 'eindtijddenken' veroorzaakt heeft, al zijn er 
uiteraard wel redenen te verzinnen. In de eerste plaats waren er ruim twee jaren ver
streken sedert het moment, waarop de ondergang van de wereld was voorspeld. Al die 
lijd was er niets ernstigs gebeurd. Die tijdsfactor alleen al is van niet te onderschatten 
betekenis geweest. Een mooi voorbeeld daarvan geeft de Amsterdamse koopmans
bediende Jan de Boer, die reeds in november 1756 liet blijken er niet langer in te geloven. 
Precies een jaar na de grote aardbeving van Lissabon noteerde hij in zijn dagboek: 

Heedcn (gelijk bekent is) zijn we gekomen tot het eerste jaargetij van die droevige aardbeevinge, en 

omkeering de stad Lissabon enz. Aanmerkelijk zijn de gesprekken hierover geweest in dit loopende 

jaar. Hoorde men hierover redeneeren, ,.ommige starrekijkers, die drceven, dat de Wandd gestooten 

had tegel1 een groote commcet, of staartstarre; en dat die commect lig nog bin I1cn dit jaar voor 

allerheiligendag vertoonen zoude, maar, dewijl zulks niet geschied is, zo zijn deze prognosticaties 

valsch336 • 
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Voor de lokale situatie in Leeuwarden zal bovendien een rol hebben gespeeld dat de 
aanstichter van de verwarring, de controversiële ds. J.G. Muller, deze gemeente 
inmiddels met ruzie had verlaten en naar het verre Curaçao was afgereisd. En ook 
verder zat het tij mee. De oorlogsdreiging uit het voorjaar van 1756 was niet langer 
aktueel en economisch was het de Republiek juist in deze jaren uitermate voor de 
wind gegaan. Tenslotte waren de meeste reacties op de onheilstijding geruststellend 
van aard geweest33? Uiteindelijk zal ook dat wel enig effect hebben gesorteerd. De 
laatste Friese waarschuwing tegen de kometenkoorts die we hebben gevonden is in 
het najaar van 1757 neergeschreven, juist op het moment waarop de bovengemelde 
komeet in de kranten was gesignaleerd en het 'gemeen' er 'de mond vol' van had. 
Ditmaal kwam de vermaning van de publicist en mathematicus Johann Hermann 
Knoop uit Leeuwarden. In een leerboekje voor de jeugd liet hij weten dat: 

hoe 't ook met haar aart en natuur [van kometen] mag gestelt zyn, dezelve egter geen voortekens 

kunnen wezen van deze onze weereldsche dingen of rampen, gelyk men in ouden tyden gewaant 

heeft'. Het was daarom 'wenselyk dat 't gemeen zo veel ongegronde praatjes en redens daar niet 

van maakte; want dit maakt geen stuk van religie ofweg ter zaligheid uitJ38 . 

En de komeet dan, die nu al 'zedert twee jaren verwagt' wordt? Ach, zo stelde Knoop, 
die zal heus wel 'aanstaande' wezen. In de theorie van de 'loop der cometen' is men 
'door gebrek aan observatien' nog lang niet zo ver gevorderd, dat men 'de loop en de 
weeromverschijning van een comeet op 1 à 3 Jaren na bepalen kan'. 

(3) Analyses val! waarnerningsgcgevens 
Al met al had de ontdekking van de komeet van 1757 een nieuwe impuls gegeven aan 
de relatie tussen Struyck en Klinkenberg. Sedert Klinkenbergs vertrek uit Haarlem (in 
1751) was het contact tussen hen onderbroken geweest, mede als gevolg van het feit 
dat Klinkenberg in zijn Leidse woonplaats nauwelijks nog tijd beschikbaar had gehad 
voor een actieve beoefening van de sterrenkunde. In het voorjaar van 1757 was die 
situatie echter drastisch veranderd. Zoals hij Struyck per brief meedeelde had hij in 
zijn nieuwe woonplaats Den Haag 'veel gunstiger mogelijkheden om waarnemingen 
te doen, dan 5 à 6 jaar te voren'. Hij had hier de beschikking gekregen over het nog 
maar juist nieuw gestichte en goed ingerichte stadhouderlijk observatorium aan het 
Haagse Binnenhof. En wat nog belangrijker was, hij was hiermee ontsnapt aan het 
directe toezicht van de Leidse hoogleraar Lulofs. Klinkenbergs 'welbevinden' steeg 
met sprongen, zo blijkt onmiskenbaar uit de toon van zijn brieven. Het kon ook niet 
mooier. Met zijn rentrée als waarnemer was hij net op tijd om nog actief te kunnen 
deelnemen aan de jacht op de naderende 'Newtoniaanse comeet'. 

Kort voor de ontdekking van de nieuwe komeet had hij aan Struyck gevraagd of 
deze hem onverwijld wilde berichten, zodra hij iets over de verwachte komeet mocht 
vernemen. Omgekeerd zou Klinkenberg hetzelfde doen. Hij was blij dat Struyck met 



HET PROBLEEM VAN DE LOOPBAAN VAN KOMETEN 

Afbeclding52 - Het Buitenhof te Den Haag omstreeks 17óO. In de toren aan de rechterzijde was eer
tijds het stadhouderlijk observatorium gevestigd (Anonieme aquarel, GA Den Haag) 

zijn 'reeds klimmende jaren' deze spannende tijd van 'opmerkinge' nog mocht mee
maken: 

Opdat UE lUlt zien, wat er [waar1 is van een zaak die zoveel eeuwen bij het Christendom en andere 

volkeren verduisterd of verhorgen is geweest3l9 . 

Maar Klinkenbergs vreugde was van korte duur. Hij had de ontdekking van de 
komeet 1757-1 nog maar nauwelijks wereldkundig gemaakt340 of de toegang tot het 
stadhouderlijk observatorium werd hem ontzegd. Opnieuw was hij van het 'gebruik 
van keurige instrumenten en van hehoorlijke plaats ontroofd'. Ditmaal als direct 
gevolg van 'het afsterven van Prof. Koenig', de initiator van deze sterrenwacht. Ont
daan over zoveel 'leed' stortte hij zijn hart uit tegenover Struyck, welhaast de enige 
die kon inschatten wat dit voor hem betekende, uitgerekend op zo'n cruciaal ogenblik 
van de geschiedenis341• Struyck echter kende op dat moment andere zorgen. Hij was 
'onpasselijk' en lag gevloerd op bed3\2. Voor hem was het de vraag of hij het uur der 
waarheid überhaupt nog zou meemaken. 

Gelukkig keerde het lot voor beide astronomen ten goede: Struyck knapte op en 
Klinkenberg kreeg van de prinses-gouvernante uiteindelijk toch toestemming 0111 het 
observatorium aan het Binnenhof te gebruikenw . 
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Alle aandacht kon nu weer uilgaan naar een analyse van de observaties van de in 1757 

geobserveerde komeet. Want hoewel het vast stond dat deze onmogelijk identiek kon 
zijn met de gezochte uit 1682, er bleef de mogel ijkheid bestaan dat het hier gi ng om 
een andere, eveneens periodieke komeet. Zowel Struyck als Klinkenberg richtten zich 
nu op deze vraagstelling. In november 1757 berichtte Struyck aan Klinkenberg dat het 
hem niet gelukt was om op grond van diens observaties een baan te bepalen; althans 
niet één die voldoende nauwkeurig was om deze op zijn cometarium uit te zetten. 
Klinkenberg liet zich hier positiever over uit. Want hoewel ook hij niet geheel tevre
den was over zijn waa~·nemingen, had hij inmiddels wel een baan 'afgepast' welke rede
lijk overeenstemde, zowel met zijn eigen waarnemingen, als met die van Bradley uit 
Londen344• Hij wachtte echter met een verdere bewerking totdat er meer gegevens 
beschikbaar zouden zijn. Wel was het zijn inziens duidelijk dat de komeet nooit eerder 
was waargenomen. Dat probleem was dus opgelost en toen brieven uit Frankrijk deze 
mening bevestigden, publiceerden zowel Struyck als Klinkenberg over hun bevindingen 
in Houttuyns Uitgezogte Verhandelingen345 • Op Struycks suggestie sch reef Klinkenberg 
tenslotte nog naar Bradley in Greenwich, met als resultaat dat zijn conclusies over de 
komeet van 1757 ook daar (in vertaling) werden gepubliceerd346 . 

1758: Een jaar van valse kometen, vage berichten en achtergehouden observaties 

[let als cruciaal beschouwde jaar 1758 bracht niet wat de astronomen ervan verwachtten. 
Berichten over kometen waren er genoeg, maar de verlossende waarneming zat er 
niet bij. Regelmatig kwamen er valse komeet-meldingen: uit Rome, Londen, Parijs, of 
elders347• Er werd in Europa genoeg naar de hemel gekeken om ieder vaag object in 
eerste instantie te duiden als een (nog ver verwijderde) komeet. Vrijwel altijd was het 
loos alarm: soms veroorzaakt door de samenstand van twee sterren, soms door ande
re fenomenen aan de hemel. Af en toe leidde zo'n waarneming toch tot een heuse 
ontdekking. Klinkenberg bijvoorbeeld vond op deze manier twee nog niet eerder 
gesignaleerde 'Nebuloses': één in '57 en een ander in '5834~. Later zijn zulke nebuloses 
als melkwegstelsels geïdentificeerd. 

Tekenend voor de spanning onder de wachtende astronomen is de gang van zaken 
direct na de melding van een (vermeende) komeetwaarneming uit het Zeeuwse 
Middelburg. Het bericht over deze observatie verscheen half november 1758 in de 
lokale Middelburgsche Courant. Het was zo vaag als het maar kan zijn: 

Gisteren is alhier door een meenigtc Menschen in 't Oosten gezien, een Comeet of Slaart-ster, ter 

hoogte van twee uuren der opgaande Zonne349 • 

In de volgende editie, die twee dagen later uitkwam, werd het bericht alweer ingetrok
ken, hoogstwaarschijnlijk op gezag van de stadhouderlijke astronOlTIUS Jan de Munck, 
die ondanks zorgvuldig zoeken geen spoor van een komeet had kunnen ontdekken, 
zodat de vermeende observatie volgens hem onjuist moest zijn150 . 
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Niettemin, de eerste melding was genoeg geweest. Het bericht gonsde rond en werd 
overgenomen door verschillende Nederlandse kranten, waaronder de Franstalige 
Gazette d'Amsterdam3\1. Het bewuste stuk hemel werd ol1middelijk afgezocht door 
iedere zichzelf respecterende astronoom, maar er werd (allicht) niets gevonden. 
Niettemin werd er over deze kwestie druk gecorrespondeerd, en dan met name met, 
of door Dirk Klinkenberg. 

Hieruit blijkt hoezeer Klinkenberg zich inmiddels had ontwikkeld tot de spil van 
het Nederlandse kometenonderzoek. Had in vroeger tijden Struyck een dergelijke rol 
gespeeld, nu was het dezelfde Struyck die zich voor informatie tot Klinkenberg moest 
richten, evenals trouwens de Leidse hoogleraar Lulofs en de Franse astronoom De 
l'Isle (dezelfde die ooit Struycks eerste correspondent was geweest). 

Met name De l'Isle was nogal stellig in zijn veronderstellingen over de te Middel
burg 'waargenomen' komeet. De oorspronkelijk toch vrij vage berichtgeving moet 
aan hem als volstrekt 'zeker' zijn overgebracht. Zijn verzoek aan Klinkenberg was 
daarom zeer concreet: zou Klinkenberg alles wat hij over de komeet wist aan De l'Islc 
willen melden? Was er een staart waargenomen? En dacht men inderdaad dat het de 
Komeet van Halley was? Had Klinkenberg al een baan berekend? De ingehouden span
ning druipt van de brief aP52 • Voor De l'Isle, die in Frankrijk zijn gehele ziel en zaligheid 
aan de ontdekking van de komeet had verbonden, stond dan ook veel op het spel. 

Want hoewel De I'Isle van Klinkenberg volstrekte openheid verlangde, had hijzelf 
allerminst 'open kaart' gespeeld. Samen met zijn assistent Messier had De I'Tsle namelijk 
die zomer al eerder een komeet ontdekt. In de hoop dat ze hiermee de gezochte 
komeet op het spoor waren hadden ze deze observatie angstvallig voor hun collega
astronomen geheim gehouden. Daardoor waren ze weliswaar in staat geweest om 
deze komeet in exclusiviteit te volgen, maar anderzijds was daarmee de mogelijkheid 
verspeeld tot het verrichten van vergelijkende observaties door andere astronomen. 
De l'Isle had echter met deze geheimhouding gehoopt te bereiken dat hij zowel de 
ontdekking als de identificatie van Halleys komeet kon claimen. Het bleek dus mis 
gegokt: de gevonden komeet was niet de gezochte. 

Deze merkwaardige gang van zaken was een direct gevolg van een hevige compe
tentiestrijd welke tussen de astronomen van het officiële Obsel'vatoire de Paris en de 
particulier opererende De l'Isle was uitgebarsten. Deze competentiestrijd werd openlijk 
gevoerd sedert de terugkeer van De l'Isle uit St. Petersburg351, De l'Isles opzet mislukte 
in zoverre dat 'zijn' komeet, welke voor het blote oog onzichtbaar was, ook - en zelfs iets 
eerder - door een tweede sterrenkundige was ontdekt, namelijk door Christiaan Gärt
ner uit het Saksische Dölckewitsch354. En die maakte zijn ontdekking wèl wereldkundig. 
In de Republiek bracht de Oprechte Haarlemsclle Courant als eerste het nieuws van 
Gärtners ontdekking35\. Maar een combinatie van ongunstige waarnemingsomstan
digheden en een te laat tijdstip van signalering was er de oorzaak van dat niemand in 
de Lage Landen de bewuste komeet nog had kunnen vinden. Volgens de geruchten 
was men in Londen daarin gelukkiger geweest356 . 
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Bezien we de Nederlandse reacties op de komeet van 1758 dan blijkt hoezeer inmiddels 
het primaat van het Nederlands kometenonderzoek was verschoven van Struyck naar 
Klinkenberg. Waar Klinkenberg kort tevoren onvoorwaardelijk aan Struyck het initia
tief had gelaten om naar Bradley in Engeland te schrijven (iets wat Struyck daarna 
overigens graag aan Klinkenberg had overgelaten), liet Klinkenberg hem ditmaal weten 
dat hij persoonlijk (en dus zonder Struycks tussenkomst) naar Gärtner zou schrijven. 
Uit het klad van Klinkenbergs brief blijkt overigens dat deze aanvankelijk nog wel 
enige aarzelingen had om Struyck zo duidelijk te passeren. De brief bevat een dOOl'ge
haalde frase, waaruit blijkt dat Klinkenberg in eerste instantie aan Struyck de ruimte 
bood tot het nemen van een eerste initiatief. Op de passage waari n Klinkenberg zijn 
voornemen om naar Gärtner te schrijven kenbaar maakte, volgde oorspronkelijk de 
zinsnede: 'tenzij UwEd daar mogelijk beter gelegenheid toe hebben mogte'. In de ver
zonden brief stond echter: 'Waartoe mij hier goede gelegenheid is gepresenteerd'. 
Maar och, de oude Struyck vond het allang best, zodat begin oktober een nota bene 
in het Frans gestelde brief aan Gärtner kon worden verzonden. Precies een maand 
later arriveerde diens Duitstalige antwoord357 • 

Klinkenberg, die uit het gotische handschrift volstrekt niets kon opmaken, moest 
Gärtners brief eerst laten vertalen door een van zijn vroegere Haarlemse vrienden. 
Diens vertaling ging vervolgens gretig van hand tot hand. Iedereen was even benieuwd 
naar nieuws over de in Duitsland geobserveerde kometen. Aldus ging Gärtners brief 
eerst van Klinkenberg naar een verraste Lulofs en daarna van deze (via Klinkenberg) 
uiteindelijk ook naar Struyck358. Zonder uitzondering betoonden alle lezers zich 
teleurgesteld over Gärtners epistel. Diens brief ging dan ook meer over Gärtner zelf, dan 
over de door hem geobserveerde kometen: zeker, de bewuste kometen had Gärtner 
inderdaad gezien, 'met zijnen van God begaafde sterke arendsoogen', maar dat was 
dan ook vrijwel alles wat hij daarover te melden had. En hoewel het voor ons allicht 
interessant is om te vernemen hoe deze vierenvijftigjarige garenhandelaar tot zijn 
sterrenkundige interesse was gekomen, laat het zich raden dat Klinkenberg, cum suïs, op 
zulke ontboezemingen niet zaten te wachten359 . Enigszins geërgerd liet Klinkenberg dan 
ook aan Struyck weten: 'Ik had op mijn schrijven in 't geheel geen of een naukeuriger 
bericht van dien Heer verwagt'. Maar een nieuwe brief zou wel niets uithalen, aldus 
Klinkenberg, want het heeft er veel van weg dat Gärtner niet meet, maar uitsluitend 
kijkt, 'enkel voor de sport', zouden wij nu zeggen. 

Struyck kon het nauwelijks geloven. Aanvankelijk hoopte hij nog dat Klinkenberg 
zich had vergist, omdat de vertaler in de brief enige passages had opengelaten. Maar 
nadat Struyck 00 k de originele brief van Gärtner had kunnen raadplegen, deelde hij 
Klinkenbergs verbijstering: 'I k vind de beschryving [ ... l wegens de comeet zeer verward 
en duyster. Drie perzonen die 't Hoogduits wel verstonden hebbcn gecn goede zin daar 
aan kunnen geeven', zo liet hij weten. Struyck besloot zij 11 brief aan Klinkenberg 
daarop met de verzuchting: 'Ik wenste dat ik de waarneemingen uit Vrankrijk had 
van De l'Isle'36ü . 
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De I' Isle? Inderdaad, die had eindelijk zijn geheimhouding doorbroken. Nu het bericht 
van Gärtners observatie door heel Europa rondging en de komeet bovendien uit bet 
zicht was verdwenen, had het immers weinig zin meer te zwijgen. Vermoedelijk om 
publicitaire redenen liet De I'Jsle de door zijn assistent Messier verzamelde observaties 
op een hemelkaart graveren, waarna deze kaart door hem persoonlijk aan de Franse 
koning werd aangeboden lli1 • Struyck kon nauwelijks woorden vinden om zijn veront
waardiging over deze handelwijze weer te geven: 'Deeze Heeren - De I'Isle en Messier -
hebben hunne observatiën aan geene liefbebbers der sterrekunde willen mededeelen, 
zelfs niet aan leden van de Akademie der Wetenschappen, 't welk ik zeer wonderlyk 
vind', zo schrijft hij begin 1759 in de Uitgezogte Verhandelirzgen362 • Direct na het bekend 
worden van Cärtners observatie, in augustus 1758, had hij immers al naar La Caille 
geschreven om meer over de komeet te weten te komen. Die had toen naar beste eer en 
geweten geantwoord dat de komeet door geen van de Franse sterrenkundigen te Parijs 
was gezienY'l. Hetzelfde had ook Klinkenberg vernomen van 'een heer van mijn ken nis 
hier in de Hage', welke Loen net uit Parijs was gearriveerd en die daar notabene De 
l'Isle persoonlijk over had gesproken364. 

Pas eind november vernam Klinkenberg per brief van De I'Tsle dat deze de bewuste 
komeet inderdaad had waargenomen (en nog vrij lang ook!). De eigenlijke metingen op 
De I'Isles observatorium in het Hótel de Cluny waren verricht door 'un jcune homme 
attaché à la Marine qui a eu la patience et l'adresse de la pouvoir observer exactement 
pendant 80 jours, malgré la difficulté qu'il y avoit à l'appercevoir'365. Tn de brief wordt 
Messier nergens bij name genoemd. vVel vermeldt De I'Isle met nauwelijks verholen 
trots dat het andere Franse astronomen niet was gelukt om de komeet le vinden. 

Het opzienbarende nieuws over de komeet van Messier, zoals Klinkenberg het object 
ondanks De l'Isles claim noemde, werd uiteraard ook aan Struyck overgebracht,r,6. 
Zoals meestal was deze niet zozeer in de berichlgeving zelf geïnteresseerd, maar vooral 
in de meelgegevens en juist die gaf De l'Isle vooralsnog niel prijs! Tot Slruycks ergernis 
wist ook zijn correspondent De la Caille geen hand te leggen op deze metingen367• 

Serieus geïnteresseerden moesten zich 'behelpen' met het weinige dat via de 'Couranten' 
was 'uitgelekt' zou Struyck later knarsetandend schrijvenióR . Daarom, in vredesnaam, 
toch maar De l'lsle zelf benaderd; zeker toen er een half jaar later nog steeds geen 
metingen bekend waren gemaakt. 

Struycks brief aan De l'Tsle is een toonbeeld van diplomatie. Uiterst beleefd vraagt 
hij om de observaties van de komeet die in ilUgustus 1758 door Messier en De I'Isle 
was gezien. Uiteraard met het oogmerk om er de baan van te bepalen, maar mocht 
De l'Isle dat zelf al gedaan hebben, des te beter. Hij, Nicolaas Struyck, zal er geen slecht 
gebruik van maken. Want mocht hij er iets over publiceren, dan zal hij De l'lsle netjes 
de eer bewijzen die hem toekomt: 

Je ne manquerai pas suivant ma Coutumc, de nommer & de detaillcr ce qui J'ai cmprunté de 

vous, ou d'alltres sçavans369 
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Struycks brief arriveerde te Parijs op 9 april 1759. De l'Tsle wu hem nimmer recht
streeks beantwoorden. Pas maanden later zou Struyck via Vosmaer, de beheerder van 
de stadhouderlijke naturaliëncollecties, indirect een reactie vernemen370 . Maar dat 
had dan ook alles te maken met wat zich in die eerste week van april 1759 te Parijs 
had afgespeeld. 

De trimnf van een uitgekomen voorspelling 
Want wat was er gebeurd? Op de eerste april 1759 maakte De la Caille in Parijs publieke
lijk bekend dat hij een belangrijke brief had ontvangen, geschreven door de vermaarde 
astronoom Tobias Mayer uit Göttingen. De brief, welke op 20 februari was verzonden, 
had eindelijk het grote nieuws gebracht: Halleys komeet was teruggevonden! De 
komeet was voor het eerst gezien op kerstavond 1758 door een zekere Palitzsch uit 
Dresden371• Deze had de nauwelijks zichtbare komeet enige tijd kunnen volgen, waarna 
deze (medio februari) uit het zicht was verdwenen, aangezien de baan van de komeet 
achter de zon langs liep. In de eerstvolgende bijeenkomst van de Académie Royale des 
Sciences op 4 april 1759 zou De la Caille de brief voorlezen. 

La Cailles aankondiging betekende voor De l' lsle een kolossale tegenslag. Voor de 
tweede keer in successie was hij geklopt door een Saksische amateur-astronoom. En 
ditmaal definitief. De primeur was hij kwijt. Feitelijk onnodig, want ook hij, of liever 
zijn assistent Messier, had de komeet dat voorjaar al ontdekt. Ze hadden de staartster 
kunnen volgen vanaf de 21-ste januari tot aan de 14e februari 1759, toen de komeet 
(ook voor hen) uit het zicht verdween. De periode waarin de komeet verscholen zat 
konden ze zodoende ongestoord gebruiken voor een bepaling van de baan. Hierdoor 
zouden ze absoluut zeker weten of het om Halleys komeet ging, wanneer het hemel
lichaam achter de zon vandaan kwam. 

De door De I'Jsles gevolgde tactiek was daarmee identiek aan de heimelijke proce
dure die hij bij de komeet van 1758 had gevolgd. Alleen ditmaal leek deze aanpak 
meer succes te hebben. De l'Isles berekeningen wezen uit dat het inderdaad om de 
komeet van llalley ging. De cruciale ontdekking zou triomfantelijk worden aangekon
digd, zodra Messier de komeet terug had gevonden. En dat gebeurde uitgerekend op de 
ochtend van die eerste april: de zelfde dag, waarop De la Caille de ontvangst van Mayers 
brief bekend maakte! Het kan soms vreemd lopen in het leven van een astronoom. 
Niet De l'Isle, maar De la Caille had aldus het voorrecht om aan de geleerde heren 
van de Académie Royale des Sciences de terugkeer van Halleys komeet bekend te 
maken. Het verslag van Messiers observaties volgde eerst drie dagen later372• 

Storingsberekeningen: i. Clairaut 
Op de beide zittingen van de Académie des Sciences vielen de mededel ingen van De la 
Caille en De l'Isle over de observatie van de komeet uiteraard in goede aarde. Maar 
mede door De l'Isles gestuntel, (waardoor sommigen zelf~ openlijk aan het waarheids
gehalte van diens mededelingen twijfelden), straalde veel van de wetenschappelijke eer 
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af op een derde Franse astronoom, namelijk op Alexis-Claude Clairaut (1713-1765)373. 

Deze begaafde wiskundige had kort tevoren een ware titanenarbeid voltooid. Eind 
1758 had hij het tijdstip van de periheliumpassage van llalleys komeet voorspeld, 
door als eerste astronoom rekening te houden met de storende invloed van de grote 
buitenplaneten op de baan van de komeet. 

Voor de problematiek van baanstoringen was Clairaut toegerust als geen ander, sinds 
hij in de jaren tussen 1747 en 1755 had gewerkt aan een studie van de maanbeweging als 
een toepassing van het beruchte 'drie-lichamen-probleem'. In de jaren daarvoor had 
hij Madame de Chàtelet geassisteerd bij haar Franse vertaling van Newtons Principia. 
Deze bezigheid had hem voor het eerst in contact bracht met het probleem van de 
terugkeer van de kometen. In 1757 verenigde hij deze beide ervaringen, door een 
rekenkundig project te starten, om de invloed van storingen op de baan van Halleys 
komeet in kaart te brengen. De wiskundige technieken, die hij eerder gebruikt had in 
het kader van het 'drie-lichamen-probleem' kwamen daarbij goed van pas. Het zou 
een ware race tegen de klok worden, temeer daar het Clairaut pas gaandeweg duide
lijk werd, dat het noodzakelijk zou zjjn om meer dan één omloop na te rekenen, 
wilde zijn voorspelling een redelijke graad van nauwkeurigheid krijgen. Dit uiterst 
arbeidsintensieve rekenproject kon Clairaut onmogelijk alleen aan. Hij kreeg dan ook 
assistentie van Madame Nicole-Reine Etabie de la Brière Lepaute, echtgenote van een 
koninklijke klokkenmaker, en van de astronoom Joseph-Jér6me Ie François de Lalande. 
Gedurende een periode van meer dan een half jaar werkten ze samen ononderbroken 
aan dit project. Uiteindelijk kon Clairaut op 15 november 1758 aan de Académie 
Royale des Sciences melden dat naar zijn inschatting de komeet midden april 1759 het 
perihelium zou bereiken. Als geschatte foutenmarge gaf hij een maand aan. Dit resultaat 
werd in januari 1759 in het Journal des Scavans gepubliceerd. 

Op grond van de waargenomen komeetbaan bleek Clairaut met zijn bepaling 33 

dagen mis te zitten: precies op de grens van zijn geschatte fout. In een herziene bere
kening in 1760 wist Clairaut deze marge nog terug te brengen tot op 19 dagen374. Het 
was een resultaat, dat in 1759 nog voor de nodige polemieken zou zorgen. Maar 
uiteindelijk zou Clairauts werk toch de erkenning krijgen die het verdiende. Het was 
de onmiskenbare triomf van Newtons mechanica, behaald met nieuwe wiskundige 
technieken. 

Storingsberekeningen: ii. Schim 
Het Franse komeetnieuws werd in de Nederlanden nauwlettend gevolgd. Het is veel
zeggend, dat Clairauts conclusie reeds half december 1758 in de Nederlandse kranten 
werd afgedrukt375 , notabene een maand voordat Clairaut met zijn eerste publicatie 
zou komen! 

Struyck had al in augustus 1758 van Clairauts project vernomen. Dit nieuws, dat hem 
via De la Caille bereikt had, gaf hij uiteraard direct door aan Dirk Klinkenberg376 . In 
zijn brief neemt hij al een voorscIlOt op Clairauts uitkomst: 'vermits [de komeet van 
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1682] digt voorbij Venus & Jupiter geloopen is, zoo zal dezelve weg zo schielijk niet 
wederom komen als zig ccnige menschen verbeelden', aldus Struyck. 

Eerder dat jaar was het probleem van de storingen van de grote planeten op de 
komeetbaan ook al aan de orde gesteld in een verhandeling, gepublicecrd door de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappcn177 . Het bewuste artikel was van de hand 
van Jan Schim, koopman te Maassluis37x . ln 1755 had Schim een studie geschrcven 
over de planeet Mercurius, bij welke gelegenheid hij door de Leidse hoogleraar Lulofs 
was gekenschetst als 'een van de grootste liefhebbers en kenners der sterrekunde'379. 
Datzelfde jaar was hij, gelijktijdig met Struyck, benoemd tot lid van de Hollandsche 
Maatschappij. Zijn nieuwe stuk over 'de comeetsterre', dat via de llaarlemse burge
meester en medeoprichter van de maatschappij Arent de Raet was ingediend, werd in 
1758 dan ook zonder nadere beoordeling in de Verhandelingen opgenomen380 • 

In deze 'aenmerkingen' schrijft Schim dat hij over de naderende komeet 'eenige 
rekeningen' had gemaakt, 'na uyt den wydvermaerden Halley geleert te hebben dat 
deze staertster een groote verandering ondergaen heeft door hare nabijheit aen Jupiter 
in 't jaer 1682'. Zijn berekeningen waren weliswaar niet voldoende om de 'gedaante van 
de veranderde weg' en het tijdstip van de periheliumpassage te bepalen, maar ze lieten 
wel zien - aldus Schim - 'dat er toen een groote beroering in haer weg is voorgevallen'. 

Eerst nam hij de invloed van Jupiter onder de loep. Na de opsomming van zijn uit
gangspunten presenteerde Schim voor een zevental markante punten in de komeelbaan 
zijn raming van achtereenvolgens: 
a. de richting van de raaklijn aan de komeetbaan in de bewuste punten. 
b. de richting van de kracht van de zon op de komeet. 
c. de richting van de kracht van Jupiter op de komeet. 
d. de verhouding tussen de aantrekkende krachten van de zon en die van Jupiter. 
e. de richting van de resultante van deze beide krachten. 
f. de wijziging die het vlak van de komeet ter plaatse zou ondergaan. 
g. de versnelling of vertraging die de komeet ter plaatse zou ondergaan. 

Schims eerste berekeningen hadden uitgewezen dat de helling van de komcetbaan wel 
meer dan twee graden kon zijn gewijzigd. Dit resultaat had hem aangespoord om ook 
de invloed van de overige planeten in ogenschouw te nemen, om te beginnen met 
Saturnus op het moment dat de 'beroering' van die planeet zo groot mogelijk zou zijn. 
Voor Mars kon hij zo'n berekening niet maken, 'dewijl zijn hoeveelheit van stof on
bekent is'. Maar onder de aanname dat de dichtheid van Mars die van de zon evenaarde, 
maakte Schim toch ook een inschatting omtrent de invloed van deze planeet. Het
zelfde deed hij voor de aarde en voor de overige planeten, met uitzondering van de 
kleine en qua massa onbetekende planeet Mercurius. Schims conclusie was tenslotte dat 
uit dit alles was op te maken dat deze 'staertster aen groote heroeringen in haeren weg 
onderhevig is, en waerlijk ill 't jaer 1681 daer in een meer dan gemeene veranderinge 
ondergaan heeft'. 
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Het zou, aldus Schim, nog wel enige eeuwen duren, alvorens men in staat zou zijn om 
een werkelijk correcte voorspelling te doen van het tijdstip van een periheliumpassage. 
Hij had immers alleen de verstoringen op een aantal vaste punten bekeken en zo gevon
den dat het vlak van de komeet telkens veranderde. Een omlooptijd van 75 jaar kon 
zo gerust tot 76 jaar uitdijen. In werkelijkheid zou de hele periode bezien moeten 
worden en dat zou tot nog veel markantere resultaten kunnen leiden. 

Storingsberekeningen: iii. Henl1ert 

Een derde astronoom in de Nederlanden die in deze periode de storende invloed van 
de planeten op de baan van komeet Halley onderzocht, was de nog jonge Johann 
Friedrich Hennert (1733-1813)38\ Opgeleid in Berlijn, bij onder andere Heinsius, Sulzer 
en Leonard Euler, vertrok Hennert in 1755 naar Parijs, waar hij verkeerde met astro
nomen als De l'Isle, Messier, Lalande en Le Mannier. Begin 1756 vestigde hij zich als 
privaatdocen t wiskunde te Leiden38\ onderbroken door een korte periode te Den 
Haag. Vandaar reisde hij nog geregeld naar Parijs, waar hij meestal bij De l' ls1e 
logeerde. In 1760 probeerde hij een aanstelling te verwerven als astronoom bij de 
Academie van St. Peters burg, hetgeen mislukte383 . In 1764 tenslotte, slaagde hij er wel 
in om benoemd te worden tot hoogleraar filosofie en sterrenkunde te Utrecht. 

Vanwege zijn Franse contacten wist Hennert als geen ander in de Nederlanden hoe
zeer men daar op komeetnieuws was gespitst. Vermoedelijk hierom zond hij begin 
februari 1759 de bovenbeschreven verhandeling van Schim (volgens Hennert een 
'marchand de vin à Rotterdam'), naar zijn vriend De l'Isle in Parijs384. Hennert is vrij 
lovend over Schims stuk, hoewel Schim de effecten van de planeten slechts 'en gros' 
weergeeft. Uit Hennerts brief blijkt verder, dat hijzelf ook een stuk over de verwachte 
komeet heeft geschreven, waarin hij laat zien dat de baan van deze beroemde komeet 
7eer lastig is te bepalen, vooral omdat de 'temps periodique' voor verschillende con ische 
banen kan gelden. Hoewel Hennert het stuk niet zal publiceren, verzoekt hij toch of De 
l'Isle zijn berekeningen, met die van Schim, aan Clairaut wil laten zien. Dat zal vermoe
delijk wel gebeurd zijn, want het staat vast dat Clairaut niet lang daarna met Hennert 
over de problematiek van de bepaling van komeetbanen heeft gecorrespondeerd385 • 

Observaties van Halleys komeet in de Nederlanden. 

Het bericht van Messiers observatie op de vroege ochtend van de eerste april 1759 
verspreidde zich als een lopend vuurtje door de sterrenkundige gemeenschap van 
West- Europa. Vanuit Parijs werden nog die zelfde dag talloze brieven verzonden, 
uiteraard ook naar de Nederlanden. De I'Isle stuurde bijvoorbeeld een bericht naar 
Vosmaer in Den Haag en Lalande waarschuwde Lulofs in Leiden. Beide hrieven arriveer
den de 6e april 1759 op hun bestemming386. 

Geheel onverwacht kwam de Franse berichtgeving niet. Het nieuws van de eerste 
waarneming door Palitzsch, op kerstavond 1758, had kort tevoren al de Republiek 
bereikt. De Haarlemse uitgever Johannes Enschedé - zelf actief lid van het Haarlemse 
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Natuur- en Sterrekundig Col/egie - had het nieuws vernomen uit een op 28 februari 
vanuit Leipzig verzonden brief. Zodoende had zijn Oprechte lIaarlcmsche Courant 

opnieuw de primeur387• Nu, na de Franse berichLen388 , waren alle ogen op de hemel 
gericht. Wat zouden de komende dagen brengen? 

Het geduld werd echter zwaar op de proef gesteld, want de lucht bleef doorlopend 
betrokken389 • Eerst op de avond van de 30ste april waren de waarnemingsomstandig
heden gunstig genoeg voor een geslaagde observatie. Eindelijk was Halleys komeet 
ook in de Nederlanden te zien. De beroemde staartster trok in die dagen heel wat 
nieuwsgierigen. 

De Leidse sterrenwacht werd bijvoorbeeld overspoeld door zoveel 'onkundige' en 
'telkens tot vervelens toe wederkomende' toekijkers, dat de geplaagde Lulofs - naar 
eigen zeggen - 'van het vermaak ontroofd' werd om zijn waarnemingen met de 
vereiste nauwkeurigheid Le verrichten390• Elders lukte dat beter. Op heL Binnenhof in 
Den Haag kon Klinkenberg, vergezeld van slechts vier andere 'heren' (waaronder 
Hennert), de staartsLer dusdanig nauwkeurig waarnemen, dat Hennert er korte tijd 
later met groot ontzag over sprak391 • Geslaagde observaties waren er verder van Ypey 
in Franeker392; van De Munck in Middelburg39l ; van Foppes te Leeuwarden394; van 
Gabry in Den Haag395; van 'zommige liefhebbers' te Groningen396 en uiteraard ook 
van Struyck te Amsterdam397• Verder was de komeet gezien in sommige Xederlandse 
'volksplantingen overzee', zoals door Ohdem te Batavia398 , door 's-Gravesande te Esse
quiboJ99 en door een 'zeker heer' te Suriname400 . 

Aan Struyck had Klinkenberg nog op de avond van zijn eerste observatie 'met weinig 
letteren en groote haast geschreven'. Twee dagen later zond hij hem het volgende 
fraaie bericht van die allereerste waarneming: 

De lugt was ten 8 uurcn toen ik boven kwam en vervolgens helder, ik nam raijing na eenige vaste 

sterren, op een blad uit dc Atlas Cclestis van Doppelmayer, en even na half negen uur zag ik de 

co meet volgens mijn raijinge twijfelagtig met het blote oog. Doch de kijker neemende zag ik hem 

aanstonds heel distinct, waarop ik de telescoop stelde, en een weinig daarna wierd de comeet door 

drie à vier heeren die bij mij waren gezien, De bepaling die ik bij de afpassing op de schcma 

gevonden had, was 16 gr. Ase. recta en 28 gr. Z, declinatie het welk na mijn ruwe afmeeting van de 

COI1lCctS standplaats redelijk overeenkwam, [." J Ik feliciteere U Ed, Ondertussen ben ik zcer ver

hcugd dat U Ed de tijd beleefd om te kunnen zien en bevinden dat het Newtoniaansche systcma en 

cic voorzeggingen van Halleij met de daad en waarlijk met deeze verschijning bevestigd werden40 '. 

Struyck was inderdaad blij dat hij dit sterrenkundige hoogtepunt mocht beleven. 
Maar gezien het belang van de zaak speet het hem wel dat de komeet zich 'wegens het 
maanligt en de betrokken lugt' zo weinig had vertoond. Door deze moeilijke waar
nemingsomstandigheden was het hem bijvoorbeeld niet gelukt 0111 de komeet, zoals 
gebruikelijk, vanuit zijn woonhuis te observeren. Niettemin, het was voor hem een 



192 HET PROBLEEM VAN DE LOOPBAAN VAN KOMETEN 

fascinerende gedachte dat dezelfde komeet in 1682 ook was gezien, onder andere door 
Balthasar Bekker, de befaamde bestrijder van het bijgeloof402. 

Baanberekcllingen en commentaren: i. Struyclc (juli 1759) 

Na deze ontboezeming kwam Struyck weer snel ter zake. Het kwam er nu immers op 
aan om de beschikbare meetgegevens correct te analyseren. Zodra hij van De la Caille 
observaties en een voorlopige baanberekening binnenkreeg, vroeg hij dan ook aan 
Klinkenberg of deze De la ClÎlles resultaten vvikte narekenen. Zoiets kon Klinkenberg 
immers veel vlugger dan hijzelf, en Struyck was benieuwd in hoeverre De la Caille het 
bij hel rechLe eind had. 'Ik zal hem daar nieLs van melden', zo liet Struyck voorzichtig
heidshalve nog aan Klinkenberg weten403. 

Uiteindelijk wachtte Struyck niet op Klinkenbergs controle. Dat was ook eigenlijk 
Le veel gevraagd. Want had Struyck niet zijn hele leven op dit moment gewacht? Voor 
het juli-nummer van de Uitgezogte Verhemdelingen schreef Slruyck dan ook een lriom
fantelijk sluk404• Om te beginnen deelde hij eerst een sneer uit naar al diegenen die in 
het uitblijven van de komeet het bewijs hadden gezien dal 'niemand in staal was om 
de verschijning van een staartster te voorzeggen'. Struyck zag die houding als een 
bewijs van grote onkunde. Had Halley niet zelf al gezegd dat de komeet niet eerder 
dan eind 1758 of begin 1759 zou verschijnen? Nog onlangs was dat bevestigd door 
Clairaut, die met 'ongelootlyke moeite' had herekend dat de komeet niet eerder dan 
eind april in de buurt van de aarde zou komen, 't welk ook gebeurd is', aldus Slruyck. 
Bovendien, ook hij zelf had Loch in zijn eigen boeken laten zien dat de komeet een 
onregelmatige omlooptijd bezat? En aan toeval hehoefde men niet te denken. De 
waargenomen komeet was inmiddels door zijn correspondent De la Caille doorge
rekend - zowel volgens de hypothese van een parabolische, als van een elliptische 
loopkring - en daarbij had De la Caille zoveel overeenkomst met de komeet van 't 
jaar 1682 gevonden 'dat men er in het minst niet aan kan twijfelen, ofhet is de zelfde 
komeet geweest'. Vol vertrouwen in het succes van de historische methode van de 
paraboolbenadering sloot Struyck zijn bijdrage af met cen overzicht van alle kometen, 
welke op zijn cometarium 'naar malkanderen schynen te gelyken'. Van deze zestien 
staartsterren zou de eerstvolgende - zeer beslist, aldus Struyck - in 1790 terugkercn. 

BaanlJcre/ccningen en commentaren: ii. Hennert (juli 1759) 

Niet iedere astronoom was van Struycks gelijk overtuigd. Hennert bijvoorheeld, moest 
er weinig van hehben. Wat dat betreft tekende zich een soort waterscheiding af tussen 
de orthodox werkende Struyck en een angry young man als Hennert. Wanneer Hennert 
later dat jaar, op verzoek van De l'Isle, een hanse samenvatting maakt van Slruycks 
artikel in de Uitgezogtc Verhandelingen kan Hennert het niet nalaten om aan te geven 
wat volgellS hem Struycks beperkingen zijn: 'Mais vous savez Monsieur, 'lue notre 
Struyck est fort hardi [= stoutmoedig] dans les sentiments. Il est grand arimethicicn 
mais il me paroit 'lu'il ne posséde pas assez de theorie'40 5. De nieuw in zwang gekomen 
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analytisch-wiskundige aanpak, zoals gepropageerd door mensen als Euler, Lambert 
en Clairaut, ging inderdaad effectief aan Struyck voorbij. 

Hennert zelf had trouwens ook een commentaar op de komeetverschijning gepubli
ceerd406 . Het was een eenvoudig artikel, dat - naar zijn eigen zeggen - niets nieuws 
bevatte407 . Voor de lezers van de Franstalige Bibliothèque des Sciences had hij een 
beknopt overzicht gemaakt van de geschiedenis van het kometenonderzoek. Want 
was Senecas voorspelling, dat er een tijd zou komen waarop de loop van de kometen 
bekend zou zijn, nu - dankzij Clairaut - niet eindelijk uitgekomen? Hennert betreur
de het dat zulk fantastisch knap werk maar door zo weinig mensen op waarde geschat 
kon worden. Want wie had er voldoende moed om tot die hoge regionen van de wis
kunde door te dringen? Toch liet de vooruitgang die de astronomen hadden geboekt 
bij hun studie van de kometen duidelijk zien hoe I 'esprit humain, haast onmerkbaar, 
van de ene stap tot de andere kwam. Door afstand te nemen van vroegere fouten zou 
men de waarheid steeds dichter kunnen benaderen. 

Hennert benadrukte verder dat niet de verschijningsvorm van de komeet, maar 
alleen de baan ervan zou kunnen bewijzen dat het dezelfde was als degene die eerder 
was gezien. In dat verband noemde hij de eerder gepubliceerde zoekschema's van 
Klinkenberg, Barker en Jamard. Ten slotte presenteerde hij de observaties van Dunn 
uit Londen408 en van Klinkenberg uit Den Haag. Die van Lulofs - deze 'habile 
homme' uit Leiden - zouden wel de beste zijn, zo veronderstelde Hennert (naar we 
reeds zagen onterecht). Hijzelf gaf geen observaties. Wel wilde hij zich gaan toeleggen 
op een uitvoerige vergelijkende studie van zowel baanberekeningen als komeetwaar
nemingen: 'ce qui me donnera lieu d'examiner la plûpart des méthodes pour calculer 
les orbites des comètes'. Dit project zou Hennerts aandacht inderdaad nog lange tijd 
opeisen. 

Baanberekeningen en commentaren: iii. Schim (najaar 1759) 

Jan Schim, de koopman uit Maassluis, presenteerde zijn commentaar op de komeet
verschijning in het vijfde deel van de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen409 . Hij had het stuk in november 1759 bij de Maatschappij ingediend 
en - net als bij zijn eerste stuk in 1758 - werd het zonder nadere examinatie voor pu
blicatie geaccepteerd410 . Hoewel Schim het deed voorkomen dat zijn nieuwe stuk een 
logisch vervolg was op zijn eerdere 'aenmerkingen' is het karakter ervan geheel anders. 
Ditmaal repte Schim met geen woord over storingen. Nu ging het hem er alleen om 
of hij kon aantonen dat de verschenen komeet inderdaad die uit 1682 was. Daartoe 
had hij een drietal berekeningen uitgevoerd. Als grondslag van die berekeningen 
dienden de waarnemingen die De la Caille aan Struyck had toegezonden41l . Eerst 
bepaalde Schim de baan volgens de klassieke parabolische benadering. Vervolgens 
probeerde hij een baan te vinden uitgaande van de veronderstelling dat de komeet 
een ellips doorliep met een omlooptijd van 76,5 jaar en tenslotte ging hij uit van een 
ellips met een lange as, identiek aan die welke Halley voor de komeet van 1682 had 
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bepaald. Op grond hiervan moest Schim vaststellen dat het onmogelijk was om de 
gedaante van het 'lang-rond' te bepalen uitsluitend op grond van waarnemingen die bij 
één komeetpassage waren gedaan. En hoewel de berekening van de baan 'zo nauwkeurig 
niet met de waernemingen overeenstemmen als by sommige andere staertsterren' was 
het verschil zo gering, dat men 'daeruit besluiten moet dat deze onze staertster dezelve is 

die zich in de Jaren 1531,1607 en 1682 vertoont heeft'. Deze conclusie staafde Schim 
met een aantal tabellen. Tenslotte besloot Schim zijn 'aenmerkingen' Illet enige reilec
ties over de aard van de komeetstaart waarbij hij vooral inging op het bescheiden 
uiterlijk van die staart, althans vergeleken met de passage van 1682. Volgens Schim 
kon men aan de vorm van de komeetstaart niet zoveel betekenis hech ten. Daarvoo r 
waren er te veel factoren die invloed hadden op de gewaarwording van zo'n object, 
zoals 'het gezigt der zienders, maer ook of onze lugt helder of wolkig, met of zonder 
schemer, noorder- of maenlicht is' of dat 'de staertster hoog of laeg gezien wordt'. 

Baanberekeningen en commentaren: ivo Klinkenberg (zomer 1760) 

Klinkenberg was de laatste die iets over de komeetverschijning publiceerde412. Had hij in 
1755 de rij van publicaties geopend, in 1760 sluit hij de reeks af met een degelijk com
mentaar. Zijn eigen observaties hadden toen hun weg naar de internationale sterren
kundige gemeenschap allang gevonden. Die waarnemingen hadden Klinkenberg zelfs 
de officiële status van correspondent van de Académie Royale des Sciences opgeleverd413 . 
Maar een baanberekening had hij nog steeds niet openbaar gemaakt. Verbazingwekkend 
genoeg was hij er vrij laat aan begonnen. Pas in december 1759, toen hij via een brief van 
Schim had vernomen dat deze een stuk voor de Verhandelingen van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen had ingezonden, had Klinkenberg zich aan het schrij
ven van een eigen stuk gezet414, "Eenmaal gereed, bleek hij echter te laat te zijn om de 
tekst nog in die Verhandelingen geplaatst te krijgen. Hij had het stuk daarop maar naar 
Amsterdam gezonden, 'om het te stellen in de Verhandelingen van de Societeiten der 
Weetenschappen'415. Aan een jaar wachten (tot aan het uitkomen van het volgende deel 
van de Hollandsche Maatschappij) had Klinkenberg geen behoefte. 

Net als Struyck, Hennert en Schim wilde Klinkenberg met zijn verhandeling aantonen 
dat de kometen van 1531, 1607, 1682 en 1759 inderdaad identiek waren. Dit, ondanks het 
waargenomen onderscheid in helderheid en in 'schijnbare loopwegen', Hij ging eerst 
in op dat onderscheid tussen schijnbare en ware weg. Klinkenberg liet zien dat de 
coördinaten volgens de parabolische benadering 'genoegzaam' met elkaar overeenkwa
men. Die gelijkenis had hij al in mei 1759 vastgesteld, toen hij op grond van zijn eigen 
waarnemingen een voorlopige parabolische baan had 'afgepast'. Na enige corrigerende 
berekeningen had h ij toen gevonden dat de komeet op 13 maart het perihelium 
bereikt moest hebben. Bij die vaststelling had hij het toen gelaten. Naar zijn smaak 
zaten er te grote verschillen tussen de berekende en waargenomen posities om tot 
publicatie over te gaan. Eerst nadat hij - via Struyck - observaties van De la Caille 
had ontvangen, had hij een elliptische baan berekend. Klinkenbergs conclusie was 
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voorspelbaar: 'Al het voorschreevene toont zo veel overeenkomst aan in de vier meer
gemelde jaaren, dat er geen redenen zijn om te denken dat dit niet één zelfde komeet 
zoude zijn geweest'. 

En allicht bejubelde ook Klinkenberg het werk van zijn 'beroemde tydgenoot, de 
geleerde Clairaut', die de waarschijnlijkheid van een terugkeer van de kometen tot 
zo'n grote graad van nauwkeurigheid had gebracht, dat Klinkenberg verwachtte dat 
zo'n terugkomst van een komeet - nog voordat de eeuw voorbij zou zijn - tot op 'drie 
dagen of nader' bepaald zou kunnen worden. Zelf dacht Klinkenberg dat de baan van 
de komeet bij de recente passage minder was gewijzigd dan bij de voorgaande voor
bijgang in 1682. Vergeleken met dat jaar was de komeet veel verder van de grote planeten 
verwijderd gebleven. Hun storende invloed was naar Klinkenbergs inschatting beperkt 
gebleven tot nog geen kwart van die van 1682. 

Ten slotte ging Klinkenberg in op de staart van de komeet. Die nauwelijks waarneemba
re korte staart had immers veel verwondering gewekt. Waaraan kon dat grote verschil 
met de vorige passages worden toegeschreven? ln een fraai staaltje van fysisch redeneren 
elimineerde Klinkenberg een aantal mogelijke oorzaken. Was de positie van de Europese 
waarnemers ongunstig? Elders was de staart toch veel groter waargenomen? Of was 
het de lage positie van de komeet aan de hemel, waardoor het licht een langere weg 
door de dampkring moest afleggen, met een navenant sterkere absorptie? \!Vat was trou
wens de ongunstige invloed van het relatief sterke maanlicht? Toch waren oorzaken als 
deze volgens Klinkenberg niet voldoende om het grote verschil met de staart van 1682 
te verklaren. Er moest nog iets anders aan de hand zijn. Was het niet waarschijnlijk 
dat de komeet in 1682 als gevolg van de nauwere passage langs de zon, sterker was 
verhit? Die grotere nabijheid tot de zon had toen kennelijk sterker tot de vorming van 
de staart bijgedragen. 

Al met al vormt Klinkenbergs analyse een fraai staaltje van vroeg astrofysisch rede
neren. Niettemin is Klinkenberg ook echt achttiende-eeuws. llij besloot zijn verhande
ling namelijk met een fysico-theologisch geïnspireerd stukje, waarin hij wees op de 
schoonheid en de structuur van de schepping: 

Maar voornaamelyk is de alwijsheid, magt en goedheid van het opperweezen daar in te bespeuren, 

dat het hem behaagd heeft [om de zon, de planeten en de kometen in zodanige I wandelkringen 

[te plaatsen, dat daardoor] de vreeslijke aanbotsingen en verbrijzelingen van die graote lighaamen 

tegen elkander 70 wonderlijk worden verhoed. 

Klonk in deze woorden toch nog een reactie door op de bizarre kometenkoorts van 
1756? Als dat zo was, dan kwam deze geruststelling wel als mosterd na de maaltijd. 
Trouwens ook in wetenschappelijke zin trok dit degelijke werkstuk nauwelijks nog 
aandacht. Na de vloedgolf van artikelen in binnen- en buitenland had het daarvoor te 
weinig nieuws te bieden. Voor zover we weten is dit artikel dan ook door niemand ooit 
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aangehaald. Alleen van Jan Schim weten we dat hij Klinkenbergs verhandeling destijds 
'met genoegen' gelezen heeft416 . 

Vomwer en de prioriteitenstrijd van De l'Isle versus Palitzsch 

Ons relaas zou onvolledig zijn wanneer we geen plaats zouden hebben ingeruimd 
voor een op zichzelf onbetekenend maar toch uiterst curieus tafereel, dat zich 
afspeelde in mei 1759, kort na het verschijnen van de komeet in de openbaarheid. De 
hoofdrolspelers in deze klucht - zo mogen we het gerust noemen - waren Joseph
Nicolas de l'Isle, de door de wol geverfde kometenjager en Aernout Vosmaer, kersvers 
beheerder van de stadhouderlijke naturalia-col1ecties 417 . Hun correspondentie uit de 
zomer van 1759 geeft onverbloemd weer hoezeer De ]'Isle zijn wetenschappelijk pre
stige met de ontdekking van Halleys komeet had verbonden. 

Vosmaer was op sterrenkundig gebied volstrekt onkundig, maar hij was goedwil
lend voor een ieder die zijn hulp bij wetenschappelijke kwesties inriep. Begonnen als 
'liefhebber' met een eigen verzameling van naluralia was hij in 1756 aangesteld als 
directeur van de wetenschappelijke kabinetten en menageriën van de stadhouder. In die 
hoedanigheid had hij ook het beheer over de sleutels van de stadhouderlijke sterren
wacht op het BinnenhofllB. In J758 had hij een studiereis Ilaar Parijs gemaakt, waar 

hij tal van Franse geleerden persoonlijk had ontmoet. Dat jaar was hij ook benoemd 
tot correspondent van de Académie Royale des Sciences. Vosmaers contact met De l'Isle 
dateerde ook van die zomer, toel1 hij hem op verzoek van Klinkenberg een brief was 
komen brengen419 . Ken nelijk had hij De l'Isle toen beloofd om hem op de hoogte te 
houden van komeetberichten in Nederlandse kranten, want zulke berichten en andere 
sterrenkundige nieuwtjes gaf hij in 1758 en 1759 geregeld aan hem door. 

Met het uitstellen van de bekendmaking van de ontdekking van HaUeys komeet 
had De 1'Isie hoog spel gespeeld. Dit uitstel kwam hem duur te staan. Want met het 
nieuws van Palitzsch' ontdekking had De l'Isle de prioriteit verspeeld. De eer van de 
onldekking was nu door een ander geclaimd en daar hielp verder niets meer aan. 
Alhoewel? Uit de briefwisseling tussen De l'lsle en Vosmacr blijkt dat De l'Isle nog 
verbitterde pogingen in het werk heeft gesteld om de Duitse berichten uit de pers te 
weren. Als het aan De l'Isk had gelegen dan hadden de Nederlandse kranten het nieuws 
van Palitzsch' on tdekking niet mogen brengen. In een brief aan Vosmaer beweert De 
I'Isle dat de berichten uit Duitsland volstrekt onjuist waren. Hij verzocht Vosmaer met 
grote nadruk om de Hollandse 'gazettiers' hierop aan te spreken, opdat ze hem - De 
l'Islc - recht zouden verschaffen. Mochten deze krantenuitgevers daartoe niet bereid 
zij 11 dan zou De I'Isle het zeer op prijs stellen wanneer Vosmaer de 'authoriteit van de 
magistraten' of desnoods de macht van de stadhouder zou willen inschakelen 'pour 
obtenir cette satisfaction des gazettiers'. 

De verbazing van Vosmaer over dit merkwaardige verzoek laat zich raden. Aan De 
I'Isle antwoordde hij minzaam dat hij uiterst verrast was over dit voorstel, maar dat 
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hij er weinig aan kon doen. Hij zou er hoogstens voor kunnen zorgen dat er een 
tegenbericht van De l'Isle in de Nederlandse kranten zou worden geplaatst. Immers: 
'dans ce Païs, ou Ie dispotisme n'a aucun lieu, c'est impossible d'avoir condamné 
personne sans forme de proces'420 • 

Hoezeer De 'Isle daarna ook mopperde over de 'Gazettiers d'Hollande', die hun 
berichten maar publiceerden zonder na te gaan of deze wel klopten en die zich niet 
afvroegen wat de consequenties van hun berichtgeving zou zijn, het hielp hem niets. 
De 'libelles infamatoires' hadden hun weg naar de wereld al gevonden. 
Voor De l'Isle zat er weinig anders op dan zich in de gang van zaken te schikken. 
Vosmaer werd bedankt voor de berichten die deze ten gunste van De l'Isle in de 
'Gazetten' van Amsterdam, Utrecht en met name in die van Den Haag had laten 
plaatsen en De l'Isle zette zich nu zelf achter de schrijftafel neer om zijn gekrenkte eer te 
verdedigen. Korte tijd later kreeg Vosmaer een serie overdrukken van Franse artikelen 
toegezonden, bestemd voor hemzelf, Klinkenberg, Lulofs, Struyck en Hennert421. 

Van hen is alleen een commentaar van Struyck bekend422. In september 1759 schreef 
hij aan Klinkenberg dat hij de 'gedrukte missieven' van De l'Isle had ontvangen, maar 
dat hij daarin niets had gevonden, dat hem 'eenig genoegen kon geeven'. Waar
nemingen werden er niet in vermeld en uit 'verborgen observaties' was de 'waare weg 
van de comeet' uiteraard moeilijk te bepalen. Evenmin gaf De l'Isle zelf een bepaling 
van die weg, laat staan een 'uitrekening volgens de theorie' waaruit het verschil kon 
blijken tussen de waargenomen en de berekende weg. Dit laatste was volgens Struyck 
absoluut noodzakelijk om het resultaat op zijn waarde te kunnen schatten. Bradley had 
dat bijvoorbeeld wel gedaan bij zijn waarnemingen op de komeet van 1757 en die gaven 
nauwelijks verschillen te zien met de berekende posities. 'Dan kan men verzekerd zijn 
dat de weg zeer na goed is', aldus Struyck. Maar nu? Het was maar de vraag in hoeverre 
De l'Isle en Messier nog waren te vertrouwen. Bovendien, waar bleven De l'Isles 
observaties van de komeet van 1758? Die hadden er toch allang moeten zijn? Toen 
Struyck eerder dat jaar, op La Cailles aanraden, De l'Isle om 'nette waarnemingen' 
verzocht, was hij er al 'genoegzaam' van overtuigd geweest dat hij die niet zou krijgen. 
Op dat punt waren zijn vermoedens alleen maar bevestigd, want nu stopte De l'Isle 
hem een 'historie van de comeet van 't Jaar 1759' in de hand 'daar de vraag niet na 
was'. Nee, die De l'Isle had voor Struyck zo onderhand wel afgedaan. 
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Kometen na 1759: verwachtingen en reacties 
Met het passeren van Halleys komeet leek op het eerste gezicht zowel een weten
schappelijk, als een existentieel probleem te zijn opgelost. De astronomen immers 
hadden een theorie fraai bevestigd gevonden en het grote publiek kon gerust zijn nu 
met de komeet een 'voor de hand liggende' aanleiding voor het vergaan van de wereld 
'onbenut' was voorbij gegaan. Voor het directe voortbestaan van de aarde behoefde -
zo leek het - niet langer gevreesd te worden. 

Toch was in beide gevallen dit beeld niet geheel op zijn plaats. Wetenschappelijk 
gezien bleef het probleem van de baanberekening onbevredigend opgelost, en nadat 
er een paar jaar was verstreken durfde een enkeling zelfs aan de identificatie van 
Halleys komeet te twijfelen. En wat de kometenvrees betreft, nauwelijks vijftien jaar 
later zou een ander sterrenkundig fenomeen (ditmaal een planeten-conjunctie) tot 
een vergelijkbare schrik aanleiding geven. In 1774 beweerde de Friese predikant Alta 
in een anoniem uitgegeven boekje dat ook ditmaal het eind van de wereld was inge
luid. De commotie die toen in Friesland ontstond was van een vergelijkbare orde als 
die van 1756. Elders zijn we daar al uitvoerig op ingegaan423 • 

De nadagen van Nico/aas Sfrllyck: diens commentaar op Van Iperen 
Een man die het wetenschappelijke spoor onvermoeibaar volgde was de oude Nicolaas 
Struyck. Kort voor de verschijning van de komeet van Halley had Struyck zich over een 
totaal ander aspect van kometen moeten uitspreken. In maart 1759 had de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschapper! hem gevraagd om commentaar te leveren op een 
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sluk dat ter publicatie was aangeboden424 . Zo'n manuscript werd doorgaans aan een 
van de leden ter beoordeling voorgelegd en aangezien het ingekomen stuk groten-
deels over kometen handelde was Slruyck een logische keuze. 

Hoewel? De verhandeling in kwestie ging wel over een uiterst speculatieve komeet. 
Het stuk behandelde namelijk de aard van de 'ster van Bethlehem'. Dit hemellichaam, 
dat volgens de bijbel in het begin van de jaartelling zou zijn verschenen als aankondi
ging van Christus' geboorte, heeft al vele pennen in beweging gebracht. De auteur 
van deze verhandeling was een zekere Josua van Iperen, predikant te LiUo in (toen 
nog) Zeeuws-Vlaanderen. Van Ipercn was in 1726 te Middelburg geboren en had in 
Leiden theologie en Groningen filosofie gestudeerd. In 1752 had hij zijn studie afge
sloten met een filosofisch-natuurkundige dissertatie, getiteld DI' Mundi mechemismo, 

een geschrift dat hij onder leiding van de bekende 'wolffiaan' 0Jicolaus Engelhard had 
geschreven425 . Op het eerste gezicht zat het met de diepgang van de auteur dus wel 
snor. Bovendien was de Verhandeling over de geboortes/ar van onzen zaligmaker welke 
Van Iperen nu aan de Hollandsche Maatschappij aanbood, al het tweede stuk dat Van 
Iperen over kometen had geschreven. Kort tevoren, in 1758, was er al een boekje van 
zijn hand uitgegeven met de titel Redenkunrlige Bedenkin.~en over de Come/en en 

Niewe Starren426 • Die degelijk ogende achtergrond bleek echter geen garantie voor 
kwaliteit. Van lperens Redenkundige Bedenkingen oogt weliswaar heel geleerd, maar 
het boekje bevat bij nadere kennismaking een nauwelijks te volgen betoog, dat 
bovendien was gebaseerd op een onjuiste of oppervlakkige kennisname van de con
temporaine wetenschappelijke literatuur. Zo was het essentiële verschil in aanpak van 
het thema van de terugkeer van de kometen tussen Newton en Halley enerzijds en 
Cassini of Bernouilli anderzijds, aan Van Iperen volstrekt ontgaan4?7. Hij deed vooral 
een beroep op het gezag van Wolff en Leibnitz, welke geleerden 'met ronde woorden' 
hadden getuigd dat 'men tot nog toe niets zekers van de natuur der Co meten had 
kunnen zeggen'428 • Daarmee betoonde Van Iperen zich een trouwe leerling van zijn 
Groningse hoogleraar Engelhard. Geheel in wolffiaanse trant voelde Van Iperen zich 
vrij om, weliswaar met een grote omhaal van woorden, uit zichzelf het nodige te sug
gereren. Zo meende hij dat kometen niet zoals bij de planeten enkel het zonlicht 
reflecteerden, maar dat ze vooral zelfstandig licht gaven. Het leek Van Iperen uiterst 
waarschijnlijk dat de kometen waren gemaakt van een 'vuurige en brandende stoffe'. 
Ook trad hij in de voetsporen van Whiston door te beweren dat de aarde zijn defini
tief einde zou vinden als gevolg van een te dichte nadering van een komeet. Bij zo'n 
gebeurtenis zou de aarde niet alleen uitdrogen, maar zou deze ook 'in een ligten layen 
vlam worden gezet'42 9. Wat dat betreft sloot Van lperen nauw aan bij de enige jaren 
eerder in Friesland ten gehore gebrachte ideeën. Zo vreemd was dat overigens niet, 
want het archief van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen onthult dat Van 
Iperens tekst al uit 1755 dateert, iets wat Van Iperen in de gepubliceerde versie weet te 
verhullen430. Voorafgaand aan de Zeeuwse uitgave van zijn Reuellkundige Bedenkingen 

had Van Iperen zijn tekst namelijk al in october 1755 ter publicatie aangeboden aan de 
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Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Curieus genoeg gaat het stuk dus voor
af aan de eerder beschreven kometenkoorts, die immers op gang kwam na de grote 
aardbeving van november 1755. Hoe dan ook, na de gebruikelijke examinatie, had de 
Hollandsche Maatschappij Van Iperens stuk als ongepast en te speculatief terzijde 
geschoven43'. Het was een negatieve ervaring die Van Iperen er niet van weerhield om 
in 1759 opnieuw een stuk aan de Hollandsche Maatschappij aan te bieden, zoals gezegd 
ditmaal over de 'geboortestar van onzen zaligmaker'432 • Maar ook ditmaal heeft dit 
initiatief Van Iperen geen publicatie opgeleverd. Bij deze gelegenheid werd zijn stuk 
'geëxamineerd' door Nicolaas Struyck, en diens commentaar is nog bewaard gebleven. 

Struyck begon positief. Hij kon absoluut instemmen met Van Iperens stelling dat de 
ster van Bethlehem een komeet moest zijn geweest, maar dat was dan ook het enige 
waarvoor Struyck in Van Iperens verhandeling waardering kon opbrengen: 

Ik heb al voor lang gedacht dat de wijzen int oosten dezelfde comeet gezien hebben die naderhand 

door Hevelius in t end van t jaar 1652 waargenoomen is. De weg is door Halley uitgerekend. Alles 

komt volmaakt met mijn veronderstelling overeen, twelk ook blijkt uit mijn boek van de comee

ten gedrukt te Amsterdam, anno 1740. Het is geen nieuwe uitvinding dat de gemelde ster een 

cam eet geweest was, maar al voor lang door verscheide schrijvers voorgesteld, die men kan vin

den, meestendeels in de historie der cameeten. [ ... ] In 't jaar 1790 of een jaar minder of meer zal 

deze comeet wederom de aardklootsweg voorbij loopen133 • 

Struyck ging nog verder dan Van Iperen. Hij claimde zelfs te weten om welke komeet 
het ging. Het zelfde onderwerp had hem al jaren geleden bezig gehouden: 

Ik heb een verhandeling daar van gemaakt omtrent het jaar 1740, die de professor Sellius4.14 van mij 

geleend heeft, maar niet wederom gegeven. Toen ik aan de comeet quam op 't jaar van Christus 

geboorte, zoo heb ik gezegt in mijn gedrukt boek, de Inleiding tot de Algemeene Kennis der Cameeten 

of Staartsterren, pag. 20, regel 19 & 20, Amsterdam, 1740: 'en om geen oorzaak tot twist te geevcn, zoo 

gaa ik liever de comeet van Christus geboorte voorbij'. Want als ik aan een predikant van de 

Augsburgse Confessie te Amsterdam vroeg of daar ook ketterij in was, dat ik geloofde met 

Calvinus en veel andere dat de gemelde star een cam eet geweest is, zoo antwoorde hij, dat hij wel 

geen zwaarigheid of ketterij daar in vond, maar dat hij dit niet gaarne zou preeken. 

Struyck had zijn eigen mening uit 1740 dus niet in druk kenbaar gemaakt. Op theolo
gisch gebied wilde hij geen risico lopen en uitsluitend de algemeen gedoogde ortho
doxe paden bewandelen. Struyck laat zich er niet over uit in hoeverre hij vond dat 
Van Iperen dat wel of niet deed. Dat vond hij ook niet nodig want die Van Iperen 
stelde de komeet maar 'naar zijnen zin', aldus Struyck. Zijn kritiek was dan ook 
onbarmhartig. Van Iperen liet alles na 'wat tot het vaststellen van een comeetsweg 
behoord' en 'tragt dit met het verhaal van den Evangelist Matheus over een te bren-
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gen, maar als men geen meer gronden heeft, zoo is dit onmoogelijk om te doen', aldus 
Struyck. Fel is Struyck ook over Van Iperens opmerking aangaande 'de Horoscoop 
van onzen zaligmaker', die door de wijzen van 't Oosten met alle zorgvuldigheid zou 
zijn bestudeerd, alvorens ze naar Jerusalem afreisden. Wat was dat voor een onzin? 
Wilde die gestudeerde Van Iperen soms de astrologie weer invoeren? zo vroeg Struyck 
zich af. Dat was een waanwijsheid die door elke serieuze 'heedendaagsche sterrekun
dige' werd verworpen, 'als zijnde vol leugens & gissingen'. Het was niet meer dan 
terecht dat 'voortijds de astroiogisten uit Romen waren gebannen', aldus Struyck. 

Maar ook op andere punten toonde Van Iperen zijn onkunde in de astronomie, zo 
vond Struyck, met name waar Van Iperen schrijft over de 'dierenriem der cameeten 
welke Cassini r ... l hepaald heeft'435. Er was toch reeds lang bekend dat zo'n dieren
riem niet bestond? De door Van Iperen aangewezen komeet werd 'opgesierd' als een 
'helder gepruikte wonderster' om die 'ingebeelde comeet zo kaal niet te laaten vaaren'. 
Kortom, Van [peren presenteerde uitsluitend ongegronde veronderstellingen, zo luid
de Struycks afkeurende eindoordeel. Zijn stuk was het gewoon niet waard om 
gedrukt te worden. 

Van Iperen kon deze tweede afwijzing maar moeilijk verkroppen. Tegenover Van 
der Aa, de hardwerkende secretaris "èln de Hol!a 11 dsche Maatschappij, die de negatieve 
beslissing tot publicatie overbracht, stribbelde hij nog een beetje tegen: 

Dat er eenige dingen (velc geloof ik niet) in mijne vcrbandelinge over de geboortesterre van onze 

zaligmaker voorondersteld worden, is geschied, deels om de kortheid te bevliitigen; deels, omdat 

men in de historische en vooral in astrologische zaken zonder vooronderstellingen onmogelijk 

voort kan komen; althans, zoo het mij toeschijnt416• 

Hoe dan ook, publicaties bij de Hollandsche Maatschappij zaten er voor Van Iperen 
niet meer in437 • Dat gemis zou hij overigens later, eerst bij het Zeeuwsch Genootschap 

der wetenschappen en vervolgens bij het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen nog ruimschoots compenseren n8 . Over kometen heeft hij in elk geval 
nooit meer geschreven. 

Hardnekkig volgehouden verzameldrang 

Wie zou denken dat Struyck met de daadwerkelijke terugkeer van komeet Halley zijn 
wetenschappelijke lier aan de wilgen zou hebben gehangen, kwam bedrogen uit. 
Ondanks zijn inmiddels redelijk hoge leeftijd en ondanks een niet geheel stabiele 
gezondheid, bleef Struyck in dit tijdvak productief en dat niet alleen op het gebied 
van kometen. Behalve over deze staartsterren publiceerde hij rond 1760 een tiental 
artikelen over wiskunde, algemene sterrenkunde, geografie, bevolkingsstatistiek en 
boekhouden439 . Ondertussen handhaafde hij zijn ijver om gegevens over kOJlleten te 
verzamclen440 . Het was en bleef zijn ultieme ambitie om Halley met een kansrijke 
voorspelling van een komeet, gebaseerd op diens historische methode, te evenaren. 
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De staartster welke op i\ januari 1760 door Gijsbert Stapert te Amsterdam werd ont
dekt4d1 en die een dag later door tal van liefhebbers werd gezien44l, leek daartoe weer 
een kans te bieden. Voor de astronomen zag de komeet er veelbelovend uit443 . Hij liep 
snel en werd in korte tijd uitzonderlij k helder. Nog geen week na de eerste observatie 
had Struyck al een vermoeden om welke komeet het in dit geval zou gaan444 . De baan 
ervan leek duidelijk op de staartster, welke in 1664 door Hevelius was waargenomen, 
en bovendien had de komeet veel weg van degene die Aristoteles in 373 voor Christus 
had gezien. Struyck moest zich dus waarlijk in eminent gezelschap voelen, al had hij 
de komeet, wegens 'verkoudheid', niet naar behoren kunnen observeren445 . Maar 
helaas! Nadat Struyck van De la Caille nieuwe observaties had ontvangen moest hij 
zijn mening duidelijk afzwakken. Hoewel er overeenkomsten waren, was met name 
de helling van de kameelhaan dermate afwijkend, dat zijn suggestie nauwelijks nog 
realistisch genoemd kon worden. In de Uitgezogte Verhandelingen kon Struyck daar
om weinig anders dan meedelen dat er omtrent de overeenkomst van de kometen van 

1664 en 1760 'nog onder de Geleerden getwist' werd, daarmee verhullend dat De la 
Caille zijn suggestie in het geheel niet zag zitten446 . 

Een verloren gegaan manuscript uit 1759 

Omstreeks deze tijd lijkt bij Struyck iets merkbaar te worden van een zekere mate van 
frustratie. Hij was nu veertig jaar intensief als kometenonderzoeker werkzaam. Wat 
had hij niet aan boeken en geschriften doorgenomen? Hoeveel brieven waren niet uit 
zijn pen gevloeid? Over hoeveel berekeningen had hij zijn hoofd niet gebogen? En toch 
was het hem nooit ten volle gelukt om Halleys methode van gelijkende baancoärdinaten 
te benutten voor een onbetwist kansrijke voorspelling. Zeker, het werk dat hij gedaan 
had was beslist nuttig geweest. Zonder een kritische kometograCic was aan het achttien
de-eeuwse kOll1etenonderzoek een noodzakelijke wetenschappel ijke basis ontvallen. 
Maar dan toch. Van de naar Struycks schatting in totaal ongeveer duizend kometen uit 
het zonnestelsel, waren er inmiddels van drie-en-vijftig de baan elementen bekend. Dat 
alles was mede zijn verdienste geweest. Maar waarom was het dan toch niet gelukt om 
Halley te evenaren? Was diens voorspelling dan zo'n toevalstreffer geweest? 

In een - inmiddels verloren gegaan - manuscript dat Struyck in het najaar van 1759 

aan Pingré had toevertrouwd, had hij op één na, al zijn eerdere voorspellingen her
roepen447 . Door het werk van Clairaut was het hem kennelijk duidelijk geworden dat 
de door hem veelvuldig gehanteerde gisrnethode, waarbij uitsluitend gelet werd op 
periodiciteiten in de geregistreerde komeetverschijningen, als te on betrouwbaar ter 
zijde moest worden geschoven. Kritisch als Struyck was, deed hij dat dan ook, al zal 
het - zo mogen we gerust aannemen wel met pijn in het ha n Ijin gegaan. Had hij 
in de zomer van 1759 nog geschreven dat er zo'n zestien kamelen op elkaar leken (in 
elk geval op zijn cometarium), nu handhaafde hij en kei de voorspelling dat de 
komeet van 1665 omstreeks 1790 zou moeten terugkeren. Dil, als het resultaat van al 
zijn zwoegen te erkennen, moet voor Struyck een bittere pil zijn geweest. Immers, wat 
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anders moeten we opmaken uit het feit dat hij dit bewuste manuscript nooit heeft 
gepubl iceerd? 

Een 'WlloJ"Schouwing omtrenl de misslagen Vi/n hedendaag5chc sterrekundigen '; Struycks 
posthume afrekening met De la Caille 
Dat Struyck teleurgesteld was blijkt ook uit de teneur van een van de laatste artikelen 
die hij over kometen heeft geschreven. Met dien verstande, dat hij die teleurstelling 
dan niet op zichzelf betrekt, maar het andere astronomen aanwrijft dat ze te noncha
lant zijn, of zijn geworden. Struycks vermanende toon komt in de titel van het artikel al 
onverbloemd tot uiting. Struyck geeft niets meer of minder dan een Waarschouwing 
omtrent de misslagen, die van de hedendaagsche sterrekundigen in de bepaalingen van 
de loop kringen der komeeten begaan worden. 

In de loop van de jaren was Struyck zich meer en meer gaan storen aan het gemak 
waarmee astronomen de baan van een komeet presenteerden. Volgens hem was het 
absoluut noodzakelijk om een berekende baan (die dool·gaans op slechts drie waar
nemingen stoelde) te toetsen aan de overige beschikbare waarnemingen. Dit werd 
niet naar behoren gedaan, zo was zijn mening. Erger nog: 'somtyds komt het my voor 
dat sommige waarnemingen worden uitgemonsterd, omdat men dezelven met de 
theorie niet overeenkomstig vindt'448• Struyck verdacht enkele collega's dus van een te 
selectieve keuze van hun meetresultaten. Een dergelijke handelwijze kon niet door de 
beugel, zo vond hij. Al in december lï59 had hij zich tegenover Klinkenberg laten 
ontvallen dat hij het vreemd vond hoezeer ook astronomen van naam zich konden 
vergissen bij het opgeven van een loopbaan, enkel omdat ze te nonchalant waren om 
hun gegevens naar behoren te verifiëren449 • In dit concrete geval doelde hij op De la 
Caille, die een baan voor de komeet van Halley bad gepresenteerd, die volgens Struyck 
overduidelijk niet deugde'l\o. De door Klinkenberg bepaalde baan paste volgens Struyck 
veel beter bij de waarnemingen. Tot zijn verhazing had Struyck dit geconstateerd, 
toen hij na de ontvangst van de 'theorie' van De la Caille had geprobeerd om 'ieder 
waarneming daar door uit te rekenen, om te zien of de weg nog goed was. Doch de 
eerste en de tweede lmeting] niet nagenoeg overeenkomende, zoo dagt ik dat ergens 
een fout in begaan was'. Struyck had het probleem toen eerst laten rusten, maar had 
later toch moeten constateren dat De la Caille fout zat. 'Men ziet dat ook groote 
Lieden kunnen missen', zo moest hem van het hart. En dit geval stond niet op zich
zelf. Ook 'de heer Eulerus, die niemand de naam van een groot wiskunstenaar kan 
weigeren, begaat verbaasende misslagen'. Bijvoorbeeld bij de 'uitreekening van de 
Comeet die in t Jaar 1742 te voorschijn quam'. Ook diens 'theorie' van de kometen van 
1680 en 1681 was volgens Struyck bepaald niet vlekkeloos. En zo waren er meer. In de 
loop van de tijd had Struyck bij diverse 'vermaarde sterrekundigen' de theorie met de 
waarnem ingen vergeleken en meermalen bad hij een te groot verschil (d.w.z. van 
meer dan één boogminuut) met de waarnemingen gevonden, iets waar je Newton of 
Halley nooit op zou kunnen betrappen, zo meende Struyclz451• 
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In zijn 'Waarschouwing' van 1764 moest De la Caille het eveneens ontgelden. Struyck 
wond zich er over op, dal De La Caille in de drie edities van diens boek .Leçons élémen
laires d' astronomie'452 een aantal baanelementen (bewust?) anders had opgegeven dan 
volgens Struyck correct zou zijn geweest. Bovenal stak het hem dat De la Caille in zijn 
tabel van komeetelementen een waardeoordeel had toegevoegd met betrekking tol de 
betrouwbaarheid van de opgegeven baanelementen. Want daarin was De la Caille 
'gansch niet voor de Hollanders'4s3. Vooral in de laatste editie van zijn boek had De la 
Caille nogal wat van de door Struyck gepubliceerde komeetbanen (ongemotiveerd) 
geklassificeerd aJs niet geheel zeker. Met name de komeetbanen die destijds op 
Struycks verzoek door Cornelis Douwes waren bepaald, hadden hel daarbij moeten 
ontgelden. De la Lacailles opstelling viel Struyck bitter tegen. Hij Jiel het er dan ook 
niet bij zitten en beklaagde zich over deze 'drukfouten' hij Pingré, die inmiddels was 
aangesteld als Slruycks officiële correspondent bij de AcadémÎe. Want tot De la Caille 
zelf kon hij zich niet meer wenden, aangezien deze korl tevoren was overleden454. 

Pingré nam Struycks opmerkingen duidelijk serieus. Zelfs dermate, dat hij in 1763 

een van zijn lezingen voor de Académie Royale des Sciences in zijn geheel wijdde aan 
zijn briefwisseling met Struyck. Hierdoor vonden Struycks 'corrigerende' opmerkin
gen uiteindelijk ook hun weg naar de eerbiedwaardige Mémoires van de Académie45s . 
Dat alleen al moet Struyck voldoening hebben geschonken. Voor het thuisfront werd 
nu een en ander 'rechtgezet' met zijn artikel over de 'misslagen'. Dit stuk beëindigde 
hij met de opmerking: 

de moeielyke en met veel ZW;!;! righcden ingewikkelde bereekening der komcelen, daar ik geduur

ende myn leeftyd veel arhcids aan besteed heb, gaf my aanleiding om dil weinige ten dienste der 

genen, die zig in dit verhevene deel der sterrekunde oefenen, hun voor te draagen. Opdat zy niet 

door 't gezag van mannen, die in deze weetenschap inderdaad vermaard en van veel verdienste 

zyn geweest, in verwarring gebragt mogten worden. 

Houttuyn en Struyck contra Klinkenberg: een trieste controverse over de komeet va 11 1762 

Struycks onbuigzaamheid in de beoordeling van collega-astronomen leidde, triest 
genoeg, aan het eind van zijn leven ook tol een dissonant in de relatie tussen Struyck 
en Klinkenberg. De aanleiding daartoe vormde Klinkenbergs observatie van de 
komeet van 1762. In mei van dat jaar was Klinkenherg er in geslaagd om deze komeet 
als eerste in Europa waar te nemen en zoals gebruikelijk bij een ontdekking had hij 
Struyck als een van de eersten van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Hoewel 
Struyck ziek te bed lag, reageerde deze niettemin per kerende post. Zijn cometarium 
was ontregeld, zo liet hij Klinkenberg weten. Hij kon dus niel onmiddellijk zien in 
hoeverre deze nieuwe komeellcek op een reeds bekende. Maar voor aanvullende waar
nemingen hield hij zich aanbevolen. Zou hij ze ooit publicercn, dan was een correcte 
naamsvermelding gegarandeerd. Alzo geschiedde456 . Niets wees crop dat de verdere 
afhandeling van deze komeetobservatie anders zou verlopen dan in de voorafgaande 
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twintig jaar. Of het zou Struycks merkwaardigc vraag moeten zijn naar de datum
bepaling die Klinkenberg had gehanteerd: was die volgens de gewone schrijfstijl, of 
'volgens de manier der astronomisten'? 

De ecrste signalen die aangaven dat 'de schoen ergens wrong', kwamen uit Parijs. 
Daar had Messier de komeet pas zo'n ticn dagen na Klinkcnberg gezien en de laatst
genoemdc was benieuwd naar de waarnemingen van de eerste. Mcssier had de 
komeet stellig langer kunnen observeren, zo dacht Klinkenberg, 'omdat het schemer
ligt te Parijs merkeliîk minder is dan hier in Den Hage'457. Vooral bij vaag zichtbare 
kometen was dat schemerlicht nadclig. Mede om die reden had Lulofs de komeet aan
vankelijk niet kunnen vinden458 . Maar Messiers waarnemingen riepen meer vragen op 
dan ze konden beantwoorden. De baan namelijk, die Lalande razendsnel op grond van 
de franse observaties had bepaald, paste in het geheel niet op Klinkenbergs observaties, 
maar wel op alle observaties van Messier459 . En dat was toch wel zeer merkwaardig! Het 
probleem zat hem vooral in Klinkel1bergs eerste observatie van de 17e mei. Dic week 
cnorm afvan de door Lalande berekende parabool baan. Zelfs zodanig dat Lalande 
sterk twijfelde aan de juistheid van Klinkenbergs coördinaatbepaling. En dat ging 
Klinkenberg toch te ver. Wat dacht Lalande wel? Alsof hij, Dirk Klinkenberg, niet zou 
weten hoe je een komeetpositie vastlegt! 

Niettemin bleek de zaak bij nadere bestudering problematisch. De door Klinkenberg 
gehanteerde zwakke referentiester, die hij in het gezichtsveld van zijn kijker had ge
bruikt om de coördinaten van de komeet vast te leggen, bleek alleen geregistreerd te 
staan in de door Klinkenberg gebruikte sterrenatlas van Doppelmayer. In de sterrenatlas 
van Flamsteed, of in de verbeterde Catalogus Brittanniclls, kwam de bewuste ster in het 
geheel niet voor. Zou zijn atlas soms niet deugen? 

Het was een enorme uitzoekerij en bovendien één, die nogal wat tijd nam460 . Tijd 
die niet in het voordeel van Klinkenberg werkte. Want in december 1762 bleek ook 
Struyck te zijn toegetreden tot het Franse·kamp. Ook Struyck prefereerde de Franse 
metingen (die met een vermeende nauwkeurigheid van 'seeunden' waren uitgevoerd), 
boven die van Klinkenberg. Dat werd toch wel wat al te bar! Want Klinkenberg wist 
zeker dat zijn eerste waarneming deugdelijk was 46 '. Zijn fout, als hij die al gemaakt 
had, kon bij lange na niet zo groot zijn als Lalande beweerde. Klinkenbergs eigen weg 
(bepaald uit drie observaties, waaronder de betwiste eerste), kwam dan ook geheel 
anders uit dan die van Lalande. Struyck zat er wel mee, maar hij wist niet goed hoe te 
reageren. Via Pingré had hij inmiddels diverse Franse observaties ontvangen en 
bovendien nog een tweede baanbepaling door Bailly462 • Het beroerde was dat deze 
'verse' Pranse gegevens ook strijdig bleken met Klinkenbergs latere observaties. 
Tegenover Klinkenberg kon Struyck weinig anders dan dit ongefilterd doorgeven, al 
voegde hij er opbeurend aan toe dat hij zou proberen 'de Franse theorie te corrige
ren'463. ln het januari-nummer van de Uitgezogte Verhandelingen drukte Struyck zich 
echter veel minder diplomatiek uit. In een 'Berigt wegens dm komeet of staartster, 
die in dit jaar 1762 is verscheenen' deed Struyck het voorkomen alsof Klinkenberg uit-
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sluitcnd Op zijn cigen gelijk uit was. Weliswaar gaf hij de door [(linkenberg bepaalde 

baan nctjes weer, maar dat laatste ging wel vergezeld van de opmerking, dat het hem 

(Struyck) onbekcnd was in hoeverre Klinkenberg zijn observatics had uitgekozen: 'als 

dc naast ovcreenkomende met de gemelde Theorie, dan wel of dezelven voor de vuist 

genomen waren'. Toen Klinkenberg het artikel in handen kreeg kon hii zijn ogen nauwe

lijks geloven. Wat een infame opmerking was dat! Alsof hij zijn keuze van metingen zou 

plooien naar een toevallig gocd uitkomende baan. \Vat bezielde Struyck om I.oiets te 

beweren? Zo onderhand moest hij hem toch beter kennen? 

De onderlinge verstandhouding daalde tot een nieuw dieptepunt nadat Klinkenberg in 

het najaar van 1763 zelf een manuscript-artikel over de komeet van 1762 hij de redactie 

van de Uitgezogtc Verhandelingen had ingediend. In de voorafgaande zomer had hij ein

delijk een sterrenatlas gevonden, waarin de bewuste referenties ter wel stond opgegeven. 

Het was een oude atlas van Hevelius geweest en triomfantelijk wilde Klinkenberg zijn 

zaak nu ook 'in druk' bepleiten. Maar daarbij maakte Klinkenberg toch een foutieve 

inschatting. \Vant \1artinus Houttuyn, de (inmiddels enige) redacteur van de Uit
,~czogte \/crliandelirzgerz, wilde wel tot plaatsing van Klinkenbergs artikel overgaan, 

maar dan uitsluitend wanneer het stuk vergezeld ging van een redactioneel commen

tdar. 70iets deed hij wel vaker. Eigenlijk had Houttuyn daartoe al besloten, maar op 

het laatste moment had Struyck hem bezworen om zoiets niet buiten Klinkenbergs 

medeweten te doen, Met duidelijke tegenzin stelde Houttuyn daarom Klinkenherg 

van de door hem voorgenomen gang van zaken in kennis464 . 

Diplomatie was kennelijk ook Houttuyns stijl niet, want zijn brief aan Klinkcnherg 

bcgi nt direclmet de vraag of deze zich bij de eerste waarneming van de komeet, op de 

l;,de mei 1762, werkelijk niet vergist kon hebben? Alsof hij niet wist dat het Klinkenberg 

juist om die erkenning begonnen was! Houttuyn had meermalen met Struyck over de 

bepaling van de weg van de komeet gesproken, en met Struyck bleef hij van mening dat 

die ecrste meting van Klinkenberg foutief moest zijn. De door Klinkenberg opgegeven 

sterrenposities waren anders volstrekt niet te rijmen. Maar, aldus Houttuyn, 7,O'n ramp 

was dat toch niet? Zoiets kon 'de grootste astronomisten' overkomen, zeker bij de exlra 

lastige eerste observaties wanneer een komeet nog nauwelijks zichtbaar is. En Klinken

berg bleef bovendien de ontdekker van de komeel, die Messier pas veel later had gezien. 

Nog op de dag dat hij de brief ontving (nieuwjaarsdag 1764) schreef Klinken berg 

een antwoord aan Houttuyn. Hij was duidelijk in zijn wiek geschoten. Wal dachten ze 

wel? Hij bleef dan ook bij zijn eerdere mening, of men hem nu geloofde of niet! Fn 

\\'at lloultuyns opmerking betrof, dat deze hoopte dat deze affaire niet zou lijden tot 

enige 'onmin' tussen Struyck en Klinkenberg, daarvan kon Klinkenberg alleen maar 

zeggen dat Struyck in de afgelopen twinlig jaar een te goede vriend was geweest, dal 

Klinkenherg nu redenen zou zien om mel hem in onmin te geraken. 

Nicttemin, teleurgeSleid was Klinkenberg wel, want in het hewaard gebleven concept 

van cic brief had r<linkenberg hier aanvankelijk aan toegevoegd, dat hij 'niet kon ont-
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veins en dat zijn Ed. op pag. 601 der verhandelingen mij wat kinderlijk is voorgekomen 
I ... ] alsof de eerste waarneming V;1I1 den 17e mei [alleen] in verbeelding bestond'. In de 
verzonden versie is deze passage echter niet opgenomen. 

Wel gaf Klinkenberg toe dat de tekst van het bij Houttuyn ingediende manuscript 
aanleiding kon geven tot gedachte 'als of er eenige onvriendschap tussen de Heer 
Struyck en tussen mij plaats had '. lviaar nu de publicatie ervan niet doorging (wan l 
Klinkenberg trok zijn bijdrage in), was dit toch niet meer van belang. Of Houttuyn 
daarom zijn hoogachting jegens Struyck wilde overbrengen, 'aan wie ik en alle Neder
landsche sterrekundigen veel verpligting hebbe'4"s. 

Dat Klinkenberg inderdaad niet rancuneus was jegens Struyck blijkt nog die zelfde 
dag. Want de brief naar HOllttuyn was nog maar nauwelijks verzonden, of Klinkenberg, 
die na zoveel schrijfwerk kennelijk nog een frisse neus wilde halen, ontdekte, eenmaal 
buiten gekomen, opnieuw een komeet. Het gebruik dat Struyck tot de eersten behoorde 
die ervan vernam, bleef ook ditmaal gehandhaafd. De volgende ochtend vroeg verzond 
Klinkenberg zijn brieven met het komeetnieuws466 . Struyck antwoordde per kerende 
post. Het zou het allerlaatste schriftelijke contact zijn tussen de beide astronomen. 
Kennelijk had de affaire over de komeet van 1762 toch iets te diep ingegrepen4óï . Of 
Struyck dit aanvoelde of dat het gewoon vanwege het nieuwe jaar was, zullen we nooit 
weten, maar het is treffend dat hij ditmaal zijn brief met een zegebede beëindigde, iets 
wat hij anders nooit deed. Het klonk in elk geval als een afscheid. IIij wenste Klinken
berg 'alle[s] wat wenselijk is, 't zij in het tijdelijke, of in 't hier namaals'46s . 

Struyck was aan het eind van zijn werkzaam leven gekomen. Nog eenmaal, in 1765, 
zou hij in de Uitgezogte Verhandelingen kort verslag doen van een brief die hij van 
è\lessier over de komeel van 1764 had ontvangen 469 . Opnieuw verbaast hij zich dan 
over de grote verschillen die kennelijk toelaatbaar werden geacht tussen de bereke
ningen en de gepresenteerde waarnemingen. Maar Struyck had duidelijk geef puf 
meer. Verdere analyses liet hij graag over aan zijn opvolgers, of althans aan 'diegenen 
die lust hebben om daarin te werken'. Voor hem was het zo onderhand wel genoeg 
geweest. 

Struycks overlijden en nalatenschap 

Op 15 mei 1769 overleed Struyck na een een kort ziekbed en een lang leven als ver
stokt vrijgezel. Conform zijn wens werd hij 'bij avond, met coetzen' begraven in de 
ronde Lutherse kerk te Amsterdam, vrijwel een eeuw nadat zijn vader cr de eerste 
steen had gelegd4ïo . 

Een testament had hij al in 1747 gemaakt. Maar na het overlijden van zijn zuster 
Suzanna Struyck (1699-1761), die llij als enig erfgename had aangemerkt, maakte hij 
in 1766 een geheel nieuwe wilsbeschikking. Ditmaal zouden zijn bezittingen over een 
vijf tiental personen worden verdeeld. Het merendeel van zijn nalatenschap zou gaan 
naar drie achterneven, maar niet nadat er een aantal forse legaten was afgetrokken. 
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AJbeeidingS4 - Op 1 april 1764 was in de Nederlanden een grote zon-eclips te zien, hier weergegeven 
in een tekening toegeschreven aan P.J. Porti cr naar berekeningen van Nicolaas Ypey te Franekcr 
(Fries Museum, Leeuwarden) 

Een legaat van f 20.()O() voor de Diakonie van de Lutherse gemeente hakte er bijvoor
beeld fors in. Verder werd een aantal dierbare vrienden met giften bedeeld. Het grootste 
persoonlijke legaat ging naar twee vrienden uit het Amsterdamse regenlcnpatriciaat. Jan 
Frederik Berewllut'171 kreeg net als zijn zwager Jan Backer172 - een bedrag van twee

en-een-half duizend gulden uitgekeerd. De eerstgenoemde had Struyck ooit geholpen 
met zijn demografische studies, terwijl de laatste zijn buitenplaats Sar/der/hoeff onder 

Overveen geregeld gastvrij voor Struyck en zijn wetenschappelijke vrienden had 
opengesteld. Tot die vrienden behoorde uiteraard ook Martinus Houttuyn, die een 

legaat van tweeduizend gulden kreeg toebedeeld473. Ook de koopman-geleerde John 
May werd (vermoedelijk om soortgelijke redenen) met een gelijk legaat bedacht474 . 

Deze 'very worthy Friend' van Struyck had altijd trouw gezorgd voor de internationale 
verspreiding van Struycks boeken. Menige berekening hadden ze samen tot het eind 

toe doorgewerkt. Ook de ijverige mathematicus Jacob Oostwoud te Oost-Zaandam 
mocht zich in Struycks gunsten verheugen. Strikt genomen was dat ook wel verdiend. 

Van hem had S lrllyck een overvloed aan gegevens gek regen oIntren t de samenstelling 
van de bevolking in Noord-Holland. Zonder de medewerking van Oostwoud, had 

Struyck een deel van zijn werk over bevolkingsstatistiek niet kUll 11cn schrijven475 . Een 
kleiner legaat belrof Struycks leerling Gerrit La Borde, die van hem een huisje huurde 
en met wie hij een boek over het Koopmansboekhouden had uitgebracht476 . Voor de 
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rest betrof de lijst van legatarissen (voor zover we kunnen beoordelen) verre familie
leden en voormalige bedienden. 

Mei het lestament van 1766 was een eerder plan van Struyck om althans een deel van 
zijn welenschappelijke nalalenschap te schenken aan de AClldémie Royale des Sciences te 
Parijs, niet tot uitvoering gebracht. Naar het hoe en waarom daarvan zullen we wel 
altijd in het duister blijven tasten. In 1761 had hij hierover het volgende geschreven aan 
De la Caille477 , die toen zijn officiële correspondent bij de Académie was: 

Je suis dam Ie dessein de laisser par testamenl à cctte illustre compagnie mes trois instrumens 

pour Ics Cométes, les seule, je crois, qui ayent été jusqu'icy exécuté en Europe; j'espère CJu'elle 

acceptera ce présent comme un gage bien faible, mais bien sineere de mon attachement pour ellc. 

A l'égard de mes manL1scrits, je voudrois bien qu'ils fussenl dignes de luy être offerte, mais je n'ose 

m'en flatter je vous diraye même qu'on m'en a volé unc partie478 et que les aulres sont dans une 

grande confusion. Je vais pourtant tacher de Ic 111ctlre en ordre et Mr i\slicr479 qui aime ct qui cnl

tive Ic \1<1lhématique, voudra hien me seconder et vous faire par"enir ces Manuscrils. VOllS en 

ferée cnslIite ce que vous jl1gcra a propos soit en les Pllbliant soit en les déposant à la Bibliothéql1e 

de l'Académie. Et quoique j'aye renoncée à toute espece de gloire et que je me doive plus songer 

qu'à passer tranqllillement Ie peu de jours qui me restent, je seray néaumoins très flatté qu'il puis

sc y avoir dans mes papier des choses que vous ne jugica pas inutiles au public je ne Ie seray pas 

moins d'avoir encore l'occasion de vous renouveller quelques fois par écrit les assurance de la par

faile estime et de la toute considcration avec laCJuelle j'ay l'honneur ci'élrcs ... 48°. 

Dit plan om zijn cometaria en manuscripten bij de Académie te deponeren, is helaas 
niet tot uitvoering gekomen. Integendeel. Struycks boeken, instrumenten en hand
schriften zijn op 10 juli 1769 te Amsterdam geveild. Volgens het testament van 1766 

had Struyck dat zelf zo bepaald. Zijn 'meubelen, huysraad en inboedel' mochten niet 
publiek worden verkochl, maar zijn bibliotheek en instrumenlen juist wel. Dit laalste 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat van dit deel van zijn nalatenschap een gedrukte 
catalogus zou worden gemaakt, welke algemeen verkrijgbaar moest worden gesteld. 
Conform Struycks wens is dat inderdaad zo gebeurd. Echter, van de veilingcatalogus, 
die in Amsterdam en overal 'in de buitensteden' was te verkrijgen, is helaas geen enkel 
exemplaar overgeleverd481 . Ons rest slechts de aankondiging van de veiling in de 
AmsterdallJsche Courant van 27 juni 1769: 

op maandag en dingsdag den 10 en 11 july [17691 zal men ('Amsterdam ten huize van den overle

dene op de Agterburgwal, agter de brouwerij de Zwaan verkopen: een uitmuntende verzameling 

[ ... 1 BOEKEN; alsmede kaarten en manuscripten, getekende insecten en verscheidc instrumenten, 

onder welke uitmunten vier kllnstig vervaardigde cometaria of werktuigen, om den waren loop 

der cornelen om de zon te bepalen &c. &c.; nagelaten door den Heer Nicolaas Struyck, in leven lid 

van "er,cheide Societeiten der \Vctenschappcll en voornaam mathematicus alhier. De catalogus is 

in de buitensteden en by den boekverkoper PETRUS SCHOUTEN, t'Amst. le bekomen482• 



J-IET TIJDVAK 1759-1769 211 

Behalve zijn bibliotheek, instrumentarium en inboedel liet Struyck ook een viertal 
huizen na483 . Tijdens zijn leven had hij dus aardig zaken gedaan. In een belasting
kohier van 1742 staat hij als een 'halve kapitalist' te boek4B1 en nu, na zijn overlijden, 
bleek hoe correct dat was geweest. Volgens de aangifte ten behoeve van de Collaterale 
successie bedroeg zijn nalatenschap (na aftrek van legalen) f 21.500. Uit de afrekening 
van de legaten bij de notaris blijkt dat Struyck (kennelijk per codicil) wijzigingen in de 
uit te keren bedragen had aangebracht485• Zo kreeg de mathematicus Jacob Oostwoud 
'slechts' duizend gulden, de helft van hel oorspronkelijk voor/jene bedrag. Slruycks 
knecht en dienstbode kregen daarentegen iels meer. In totaal werd een bedrag van 
zo'n f 37.000 aan legaten uitgekeerd, hetgeen de geldelijke waarde van Struycks nala
tenschap op circa zestigduizend gulden brengt, voor die tijd een enorm bedrag. 

Wisseling van de wacht 
Afgezien van Struyck vielen er in de jaren 1768-1770 nog een aantal Nederlandse 
kometenvorsers te betreuren. In 1768 waren Jan de Munck en Johan Lulofs hem in de 
dood voorgegaan, en in 1770 zou Pieter Gabry nog volgen, iets later (in 1778) gevolgd 
door Foppes. Lulofs' overlijden bracht bovendien met zich mee, dat Dirk Klinkenberg 
het te druk kreeg met waterstaatszaken om zich nog langer (op niveau) met astrono
mie bezig te houden486 • Ook hij was dus voorlopig uitgerangeerd. Dit komt onder 
meer tot uiting in het feit dat uit het - astronomisch gezien - belangrijke jaar 1769 

vrijwel geen enkele brief van Klinkenberg bekend is, en ook in de jaren daarna is zijn 
sterrenkundige correspondentie slechts uiterst miniem gebleven4B7. 

Nieuw in de 'professie' waren daarentegen mensen als Stapert te Amsterdam, Van 
Breda en Berghuijs te Delft, Holl in Zutphen, WiJl ems, Bomme en Fokker te Middel
burg, ÎVidder te Groningen en Van de vVijnpersse en Damen te Leiden. Daarvan waren 
alleen de drie laatstgenoemde aan een universiteit verbonden, evenals natuurlijk 
Hennerl: de enige die nog werkelijk theorelische arbeid van niveau zou leveren. 

1n nauwelijks tien jaar tijd was aldus de oude garde van actieve kometen-onderzoe
kers van het :-.lederlandse toneel verdwenen. Hun rol was daarmee vanzelfsprekend 
uitgespeeld. Maar wat resteerde van hun invloed? En hoe liep het bijvoorbeeld af met 
de door Struyck gedane voorspellingen? Want hoe stellig was Struyck niet geweest 
met zijn predictie van de terugkeer van eell komeet rond 1790, een periode trouwens, 
waarvoor ook Halley de terugkomst van een komeet had voorzien? Er is in dat jaar 
inderdaad actief naar deze kometen gezocht. Maar in tegenstelling tot die van 1759, 

bleken de 'kometen' van 1789 en 1790 louter fantomen te zijn. 



Afheddillg 55- De grote kDmeet van 1769, zoals gezien te Amsterdam bij de Amstclsluis door 
1\. SI chouman I (Atlas van Stolk, RDtterdam) 
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De kometen van 1769 en 1770 en hun invloed op het onderzoek naar komeetbanen 

Het jaar 1769 was, astronomisch gezien, een markant jaar. Allereerst was er in de 
maand juni de zeldzame overgang van de planeet Venus langs de zonneschijf, een 
gebeurtenis waarnaar door de hele astronomische gemeenschap in Europa met grote 
spanning was uitgezien. 

Daarna verscheen die zomer een van de spectaculairste kometen aan de hemel uit 
de gehele achttiende eeuw4SS . De belangwekkende komeet van 1769 zou ruim vier 
maanden met het hlote oog zichtbaar blijven en in die tijd een ongekende hoekver
draaiing maken van bijna 300 graden. De astronomen waren opgetogen. Zo'n briljant 
waarneembare komeet, met zo'n grote schijnbare beweging: die zou toch een perfect 
passende baan moeten opleveren? Als een ellips zou passen, dan zou de omlooptijd 
daaruit direct berekend kunnen worden. Maar tot ieders verbazing viel dat laatste 
enorm tegen. De baanberekeningen liepen dermate uiteen, dat zowel parabolische, als 
elliptische oplossingen, ja zelfs een enkele hyperbolische baan, bleken te voldoen4B9 • 

Een nadere analyse door Lexell toonde aan dat, zelfs indien de waarnemingen niet 
meer dan één minuut zouden verschillen, de omlooptijd toch nog zou kunnen variëren 
van 449 tot 519 jaar. Er resteerde dan een onzekerheid van maar liefst zeventig jaar! En 
wie kon garanderen dat de gedane observaties inderdaad tot op die minuut nauwkeurig 
waren? 

De komeet die het jaar daarop (1770) verscheen maakte de verwarring nog groter. De 
baan van die komeet was dermate elliptisch, dat deze onmiskenbaar periodiek moest 
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zijn. De omlooptijd ervan werd door Lexell vastgesteld op 5,5 jaar: een onbegrijpelijk 
korte tijd. Immers, de bewuste komeet was nog nooit gezien en, vreemder nog, ook 
daarna is deze komeet nooit meer waargenomen! Pas later is gebleken dat deze 

komeet sterk was afgebogen tijdens een dichte nadering van Jupiter in 1768. De baan 
was daarbij extreem ingekort. Een tweede passage van Jupiter, in 1772, heeft die baan 
weer sterk vergroot. Al met al waren er meer vraagtekens dan antwoorden. Zoveel 
was duidelijk, dat de rechtstreekse berekening van een komeetbaan uit de meetgege
vens met veel meer problemen kampte dan aanvankelijk was voorzien. Vanwege al die 
onzekerheden werd door een enkeling zelfs in twijfel getrokken of de komeet van 
1759 inderdaad wel die van Halley was geweest. De Franse aristocraat Jonas de Gelieu 
bijvoorbeeld, vergeleek de overeenkomst die de astronomen zagen tussen de kometen 
van 1682 en 1759, met de gelijkenis die een Hottentot zou ervaren tussen de diverse 
Oostindivaarders die geregeld langs Kaap de Goede Hoop voeren. Een Hottentot die 
deze schepen vanaf de kust waarnam, zou op grond van zijn waarnemingen gerust kun
nen concluderen dat het herhaalde passages betrof van een en het zelfde linieschip490 • 

Pingré, in 1784, zag dat toch anders. Die vond het beslist niet nodig om aan een 
terugkeer van kometen te twijfelen. De wiskunde en de wiskundigen die de baanbereke
ningen uitvoerden stonden boven iedere verdenking. Het waren de observaties zelve die 
verdacht waren. Door hun aard waren komeetwaarnemingen principieel lastig, omdat 
er rekening gehouden moest worden met het vaak nevelachtige karakter van een 
komeet, hetgeen de vaststelling van de coördinaten niet ten goede kwam491 • 

Al met al, werd met de jaren 1769-1770 een nieuwe fase ingeluid van het onderzoek 
naar komeetbanen, deels ook met nieuwe spelers. 1 n de jaren die volgden zou het 
onderzoek zich vooral richten op de twee markante problemen, die bij de kometen 
van 1769 en 1770 zo duidelijk een rol hadden gespeeld: 
i. Er diende een heldere, voor één uitleg vatbare, methode te komen voor de bepaling 

van (bij voorkeur elliptische) baanelementen, en 
ii.Er diende een algemeen toepasbare methode te worden ontwikkeld voor de bereke

ning van baan storingen als gevolg van de aantrekkingskracht van de (grote) planeten. 

De prohlematiek van de analytische berekenillg van komeetballfll 
Het eerste probleem werd aangepakt door de Königliche Prcussische Akildemie der 
Wisscl7schaften te Berlijn. Op initiatief van de leden Lambert en Lagrange492 schreef deze 

academie in de jaren 1773-1777 een prijsvraag uit waarin een sluitende analytische 
oplossing werd verlangd voor de bepaling van een komeetbaan uit tenminste drie 
aardse waarnemingen493 . De bekroonde oplossingen van De Condorcet, Tempelhoff en 
Hennerl vo Ideden weliswaar niet geheel aan het gevraagde (er bleven benaderi ngen 
noocl;akelijk), maar de door hen voorgestelde methoden kwamen een eind in de 
goede richting494 . Althans op papier. Er kleefde één groot nadeel aan de ontwikkelde 
methodieken. Ze waren zo ingewikkeld dat geen ervan praktisch uitvoerbaar bleek. 
De onderliggende mathematische problematiek was dan ook bijzonder complex. 
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Reeds in 1761 was door Lambert aangetoond dat het probleem de oplossing vergde 
van een vergelijking van (minimaal) de zesde graad495 • In meer beperkte vorm was dit 
resultaat ook al door Euler in 1742 gevonden"9 6 . De bewuste vergelijking wordt dan 
ook wel het theorema van Euler-Lambert genoemd. Ze legt een verband tussen het 
tijdsinterval (t2 -t) waarin een komeet de boog tussen twee radius-vectoren (r, en rJ 
aflegt, en de koorde (s) die deze twee punten met elkaar verbindt. In moderne notatie 
luidt de vergelijking: 

waarbij k gelijk is aan de constante van Gauss (= het product van de gravitatiecon -
stante maal de zonsmassa). 

De analytische methoden van De Condoreet, Tempelhoff en Hennert bleken dermate 
moeilijk, dat zelfs de man die het probleem uiteindelijk zou oplossen (Olbers) moest 
toegeven dat hij er alle finesses niet van doorgrondde. Dat hoefde Olbers ook niet van 
zichzelf, want enig praktisch nut hadden deze oplossingen toch niet. Dat zelfde gold ook 
voor de methoden die mede naar aanleiding van de Berlijnse prijsvraag waren ontwik
keld door geleerden als lagrange, Du Séjour en Laplace. De eerstgenoemde had drie 
oplossingen voor het probleem bedacht, alle voorgesteld door vergelijkingen van 
de zesde graad of hoger. Geen enkele ervan was bruikbaar. Du Séjour probeerde het 
probleem te reduceren tot een set vergelijkingen van de tweede graad. Het aantal 
vergelijkingen werd daarbij echter onacceptabel hoog. Laplace benutte een aantal 
gewiekste interpolatietechnieken om zijn vergelijkingen op te lossen, maar ze bleven 
van de zesde graad of hoger. 

i. Hennerts prijsverhandelingen uit de jaren 1773-1777 

De inmiddels tot hoogleraar in Gtrecht opgeklommen Johann Friedrich Hennert speel
de dus mee in de hoogste regionen van de kometenresearch. Destijds, ten tijde van de 
verschijning van komeet Halley in 1759, had hij in zijn artikel in de Bibliothèque des 

Sciences et des BeauxArts aangekondigd dat hij zich op het probleem van baanbere
keningen zou toeleggen, maar voor zover we dat hebben kunnen achterhalen, heeft 
hij tot 1773 niets over dit onderwerp gepubliceerd497 . Dat jaar verscheen het tweede 
deel van zijn astronomie-leerboek, getiteld Elementorum universae aslronomiae en 
hierin wijdde Hennert een kort stukje aan de problematiek van de komeetbanen498 . 

Een vergelijkbaar stukje publiceerde hij in 1778 in een ander leerboek, de Institutiones 

Astronomiuc Scientiarumque Conjunctllrum40~. Substantiëler was zijn bijdrage in de 
bundel verhandelingen die later dat jaar werd uitgegeven, de Dissertations Physiques 

et Mllthématiques, een bock dat in sterke mate tot Hennerts wetenschappelijke reputatie 
heeft bijgedragen50". In de eerste vijf-en-zeventig bladzijden van deze bundel presen
teerde Hennert zijn eigen ideeën over de berekening van een elliptische loopbaan voor 
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Afbeelding 56 - Johann Friedrich Hennert (1733-1 B13), hoogleraar te Utrecht 1764-1804. Ci I)S door 
D. :Vlulder, 17R7 (Universiteit Utrecht) 

een komeet"". Dit stuk is echter duidelijk gecondenseerd uit twee eerder geschreven 
artikelen, welke Hennert in respectievelijk 1773 en 1777 ter beoordeling had ingezonden 
naar de Pruisische Academie van Kunsten en Wetenschappen te Berlijn. We beperken 
ons daarom tot een bespreking van deze twee prijsverhandelingen. 

In Berlijn had men weliswaar gunstig over Hennerts bijdragen geoordeeld, maar als 
gevolg van een achterstand bij het drukken van de academieverhandelingen kwam 
het maar niet tot publicatie. Ongeduldig geworden, ging Hennert er daarom in 1780 

zelf toe over om de bekroonde prijsverhandelingen uit te geven502 • Op die manier kon 
de geleerde wereld tenminste eindelijk kennis ncmcn van datgene wat (deels) al zeven 
jaar eerder tot stand was gebracht. 

Hennerts eerste prijsverhandeling (uit betrof de theorie van de bekcnde para-
bolische benadering. De Berlijnse acadeDl ie had in plaats van de klassieke meetkundige 
oplossing, wals deze was toegepast door llallcy en zijn navolgers, de ontwikkeling 
verlangd van een volledig analytische berekeningsmethode: één die algemecn toepas-
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baar èn die bovendien wiskundig sluitend zou moeten zijn. De oplossing die Hennert 
voorstond voldeed - naar zijn eigen zeggen - wel aan het eerste, maar niet aan het 
tweede criterium. In navolging van de benaderingsmethode van Bouguer uit 1733, 

ging Hennert er namelijk van uit dat de komeet gedurende korte tijdsintervallen met 
constante snelheid volgens een rechte lijn voortbewoog. Maar dat was volgens Hennert 
een kwestie die behoorde tot het gebruikelijke spanningsveld tussen wiskunde en 
natuurkunde. De fysica verlangde uitkomsten die bij de waarnemingen pasten. Dat was 
voldoende. Zo was het ook met zijn methode. Fysisch gezien mocht zijn oplossing 
sluitend genoemd worden. 

In zijn tweede pt'ijsverhandeling (uit 1777) onderzocht Hennert de haalbaarheid 
van een direct op de ellips gebaseerde berekeningswijze, Tot die tijd was het gebruikelijk 
dat een ellipsbaan werd afgeleid via een aanpassing van eerder bepaalde parabolische 
elementen. Hoe dat kon, had Hennert in zijn eerste prijsverhandeling laten zien. Bij 
dergelijke (meestal op Euler gebaseerde) methode bleef de parabool vormige komeet
baan echter hèt uitgangspunt. Hennert wilde daarom aantonen dat in principe de 
mogelijkheid moest bestaan om een analyLische berekeningsmethode te ontwikkelen, 
welke direct gebaseerd was op de ellips. Hoewel hij zo'n oplossing niet had kunnen 
vinden moest deze, naar zijn stellige overtuiging, wel bestaan. Mogelijk dat er ooit nog 
eens een Newton of Leibnitz zou opstaan, iemand, die dit probleem perfect zou weten 
op te lossen. Mocht dat zo zijn dan was dat genie alvast verzekerd van de bewondering 
van zijn tijdgenoten en van de aanhoudende verbazing van toekomstige generaties. Het 
was een vooruitziende hlik: in de negentiende eeuw zou Gauss mel zijn mathema
tisch vuurwerk heel wat respect afdwingen, ook waar hel diens vervolmaking van de 
theorie van komeet banen betrofSo3 . Maar, het zij reeds gezegd, de doorbraak kwam 
van Olbers, in 1797. 

ii. De (parabolische) oplossing van Olbers 
Of een theorie mathematisch sluitend was, of niet, was een zorg die de arts en amateur
astronoom Wilhelm Olbers (1758-1844) uit Bremen niet kende. Volgens de overlevering 
had hij per nacht slechts vijf uur slaap nodig, waardoor hij in staat was om de rest 
van de nacht in zijn goed geoutilleerde privé-observatorium door te brengen. Olhers 
was dus een ervaren waarnemer en als zodanig was hij uit op een berekeningsmethode 
voor komeetbanen die in de praktijk bruikbaar was. Zijn creatieve wiskundige begaafd
heid en een uitzonderlijke intuïtie kwamen hem daarbij goed van pas. 

Al in 1788 had hij zich, zonder reserve, uitgesproken voor de parabolische benadering 
bij de berekening van komeetelementen. Door de nevelachtige structuur van de kome
ten was het volgens hem ondoenlijk om met voldoende precisie waarnemingen te doen. 
Vanwege die onontkoombare onnauwkeurigheid van komeetwaarnemingen vielen er 
zulke uiteenlopende eli ipshanen te bepalen, dat over de omlooptijd van een komeet 
nauwelijks iets betrouwbaars viel te zeggen. Olbers slelde dan ook: 
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'vlir scheint es deswegen mehrentheiJs nur eine Art von Astronomischen Luxus zu seijn, wcnn 

man dIe Bahn eines Cometen, dessen Umlaufszeit man nicht schon vorher kennt, in einer Ellipse 

berechnet: denn am Ende findet man, nach viel gröszern Aufwande von Zeit und Rechnungen, 

nicht mehr, als was man bey Voraussetzung der parabolischcn Bewegung unglcich leichter und 

geschwinder hätte herausbrcngen können504• 

Olbers richtte zich daarom op een snelle, maar betrouwbare parabolische oplossing 
van het kometenprobleem. Uitgaande van een door Laplace ontwikkelde, geheel ana
lytische methode ontwierp Olbers in 1797 een volstrekt nieuwe rekenwijze, die de 
voordelen van een eenduidige analytische aanpak verbond met de inzichlelijkheid 
van meetkundige oplossingen50 5• Hij wist het probleem vrij eenvoudig op te lossen, 
dankzij een slim gekozen coördinaten transformatie. Franz von Zach, destijds direc
teur van de bekende sterrenwacht te Gotha, slak zijn verbazing over de eenvoud van 
Olbers' methode niet onder stoelen or banken506 . Iloe was het mogelijk, dat Olbers kon 
slagen waar zoveel 'scherpzinnige wiskundigen' hadden gefaald? Het was nauwelijks te 
begrijpen dat niemand eerder op diens korte en eenvoudige rekenmethode was geko
men. Niettemin, het was dè doorbraak waarop iedereen had gewacht. Von Zach stelde 
dan ook alles in het werk om de methode zo spoedig mogelijk gepubliceerd te krijgen. 

iii. Hennerts overige werk aan komeetbanen 

Hennert, die lang genoeg leefde om dit moment mee te maken, zal Olbers' boek met 
gemengde gevoelens hebben gelezen. Want enerzijds werden Hennerts methoden door 
Olbers (en eerder ook door Pingré) als 'volstrekt onbruikbaar' afgedaan507, maar ander
zijds werd in datzelfde boek ook de loftrompet over hem gestoken. De astronoom Van 
Zach namelijk, (die als Olbers' redacteur fungeerde), schreef in het voorwoord lovend 
over een nieuwe, maar nog niet gepubliceerde methode van Hennert, om de loopbaan 
van een komeet te berekenen50B • Volgens Von Zach lag het in Hennerts bedoeling om 
deze methode te publiceren in een voorgenomen tweede deel van diens Dissertotions 

de Physique et de Mathématique. Dat is er echter nooit van gekomen, mogelijk mede 
vanwege Olbers boek509 . I lennert was door de ontwikkelingen ingehaald. Dat laatste had 
hij overigens zelf zien aankomen. Reeds in 1789 had hij zich beklaagd over de geringe 
mogelijkheden die hem overbleven om zich in de zuivere wiskunde en astronomie te 
verdiepen. Hoe anders was dat geweest in 1787, het jaar waarin hij zich als balling in 
Duitsland moest ophouden, omdat hij, vanwege de politieke omstandigheden in de 
Repuhliek, (tijdelijk) als hoogleraar was afgezet. Getuige enige in 1789 opgeschreven 
confidenties verlangde hij compleet naar die ballingschap terug. In het Duitse Hanau 
had hij zijn liefhebberijen kunnen bot vieren. Aan niemand hoefde hij enige rekenschap 
afte leggen, hoe hij zijn tijd besteedde"". In die omstandigheden was hij een 'langwijlige 
onderneming' begonnen, die eruit bes land, dal hij de loopbanen van alle in de achttien
de eeuw verschenen kometen wilde onderzoeken, volgens een methode die hij openbaar 
ZOL! maken in de Ephemeriden van Berlijn511 . Maar noch het een, noch het ander had 
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Hennert kunnen voltooien. De politieke ommekeer had hem genoodzaakt zijn ambt te 

hervatten. Met zichtbare tegenzin, want zo gaf Hennert onverbloemd te kennen, het 

geven van colleges en het gestadig herhalen van beginselen vond hij steeds vervelender. 

Het ergste was echter dat: 

een hoogleraar niet zelden zeer veel tyds [moet] besteeden in het leezen van boeken, die zijne 

kundigheden dikwijls weinig vermeerderen; en die hij nogtans leezen moet, om niet voor een 

ongeleerd man gehouden te wordens'". 

Hennert zou dat corvee niet lang meer behoeven vol te houden. Door een ontsteking 

verloor hij in lR02 het zicht in zijn linkeroog, terwijl ook de sterkte van zijn rechteroog 

drastisch afnam. Vrijwel blind geworden restte hem weinig anders dan om ontslag te 

vragen. In navolging van zijn idool en leermeester [conard Euler, die tijdens zijn 

werkzame leven eveneens blind was geworden, werkte Hennert nog enige tijd door 

via een Duitse assistent, aan wie hij zijn wiskundige afleidingen dicteerde. Nadat deze 

naar zijn geboorteland terugkeerde was ook dat definitief over513 • Hennert overleed 

ten slotte in 1813 op tachtigjarige leeftijd. 

ivo De problematiek van de berekening van baanstoringen 
Het gedrag van de komeet van 1770 had duidelijk gemaakt dat de invloed van plane

ten op de baan van een komeet enorm groot kon zijn. Met name Jupiter en Saturnus 

konden een forse verandering in de komeetbaan teweeg brengen, althans, wanneer 

een komeet in de buurt van een van deze planeten kwam. Dit aspect van de aantrek

king door planeten sprak sterk tot de verbeelding van het 'grote publiek'. Een komeet 

zou immers ook doo[ de aarde kunnen worden aangetrokken en wat dan? Toen Lalande 

in 1773 te Parijs voor de Académie Royale des Sciences een voordracht over dit onderwerp 

zou houden, was de aankondiging van die lezing al voldoende om een enorme opschud

ding te veroorzaken. Slechts met grote moeite kon Lalande toen duidelijk maken dat de 

aarde hoegenaamd geen risico liep om met een komeet in botsing te komen514. 

Hoe dan ook, het onderzoek naar methoden voor de bepaling van baanstoringen 

werd sterk door Franse astronomen gepropageerd. In 1778 schreef de Académie Royale 
des Sciences een prijsvraag uit voor de oplossing van het probleem. Men verlangde 

een studie: 'Sur Ie dérangement d'une Comète qui passe près d'une planète'515. Een 

jaar later werd de prijsvraag iets bijgesteld. Nu werd de ontwikkeling gevraagd van een 
algemeen toepasbare methode waarmee men 'les perturbations des comètes' zou kun

nen berekenen. De prijs werd in de wacht gesleept door Lagrange, op dat ogenblik 

directeur van de afdeling wiskunde van de Berlijnse Academie van Wetenschappen. In 

zijn prijsverhandcling introduceerde Lagrange een nadien zeer invloedrijk gebleken 

methode van variatie van baanelementen516 , waarbij het noodzakelijk bleek om de 
baan van de komeet in drie, afzonderlijk te behandelen, gedeelten op te splitsen517 . 

Destijds, in 1758, had Clairaut ook een dergelijke driedeling toegepas[l18. 
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Lang verwacht, maar nooit gekomen: de 'kometen' Halley- TT (1789) en Struyck-l (1790) 

Blijkens de toelichting op de door Lagrange gewonnen prijsvraag, had de Académie 
des Sciences deze vooral uitgeschreven, omdat men zo'n 'storingstheorie' dringend 
nodig had met het oog op de 'nadering' van een komeet, waarvan de terugkomst om
streeks 1790 werd verwacht5'9. Het ging hier om de veronderstelde identiteit van twee, 
reeds door Halley als zodanig aangemerkte kometen uit respectievelijk 1532 en 1661. 

i. Pingrés ondersteunende argumentatie voor Halley-ll 
Het idee voor de prijsvraag over de kometen van 1532 en 1661 kwam duidelijk uit de 
koker van één man: A.G. Pingré. Deze bibliothecaris van de abdij van St. Geneviève te 
Parijs was inmiddels al twintig jaar bezig met een enorm kometenproject520 , een project 
bovendien, dat Pingré van De l'Isle had overgenomen. Wat hij uit een schat aan 
documenten samenstelde, zou de definitieve kometografie van de achttiende eeuw 
moeten worden. Maar voordat Pingré zijn Opus j\![agnum in de jaren 1782-1784 aan de 
drukpers toevertrouwde, ventileerde hij regelmatig ideeën in de wekelijkse bijeen
komsten van de Académie des Sciences. Zo had hij in 1779 een voordracht gehouden 
over wat we gerust 'de tweede komeet van Halley' mogen noemen. 

In zijn Synopsis van 1705 had H alley geschreven dat hij geneigd was te geloven dat de 
kometen van 1532 en 1661 dezelfde waren, maar dat de observaties uit 1532 te onzeker 
waren om hieruit iets met zekerheid te beslissen. In de herziene versie van de Synopsis 
uit 1719 (die echter niet eerder dan in 1749 gepubliceerd werd), repte Halley echter 
met geen woord meer over dit vermo.eden. Niettemin namen veel astronomen aan 
dat de beide kometen dezelfde waren. De gelijkenis van de baanelementen in Halleys 
tabel waren daarvoor te treffend. Er was bovendien nogal wat aanvullend bewijsmate
riaal gepresenteerd. Vooral Struyck had zich destijds veel moeite getroost om 'eerdere 
verschijningen' op te sporen. Struyck meende van zestien vroegere 'verschijningen' 
van deze komeet cr elf te hebben terug gevonden521• Struycks voorbeeld volgend had ook 
Pingré geprobeerd om passages voorafgaand aan die van 1532 te vinden, en naar zijn 
overtuiging was hij daarin zeker geslaagd. De zaak overziende was Pingrê's eenduidige 
conclusie: 'il n'y a guère lieu de douter que cette Comète ne soit la mèll1c que ceHe de 
1532'. In die mening werd Pingré trouwens door de meeste astronomen gevolgd522. 

ii. Méchains evaluatie vall baanelemellten 
Komeet lIalley-Il zou dus komCl1 en dus was hct zaak om, net zoals Clairaut dat in 
1758 had gedaan, ook nu met een storingsberekening te komen. Maar waar het succes 
van een dergelijke berekening afhing van de nauwkeurigheid van de beschikbare 
komeetwaarnemingen, was een grondige evaluatie van de beschikbare observaties 
bepaald geen luxe. Voor degene die zo'n evaluatie zou willen uitvoeren, loofde de 
Académie Royale des Sciences in 1782 een prijs uit, waarop deze uitdaging werd aan
genomen door Pierre Méchain, een fervent kometenjager uit Parijs. Eind 1783 was hij 
met zijn evaluatie gereed523 . 
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Ook Méchain begon zijn analyse vanuit de veronderstelling dat de bewuste kometen van 
1532 en 1661 identiek waren. Het bewijs dat daartoe door Struyck was geleverd, achtte hij 
van doorslaggevend belang. Immers, Struyck had de komeet meer dan duizend jaar in 
de geschiedenis kunnen volgen. De oudste vermelding ging terug tot op het jaar 525 

voor Christus. En aangezien Struyck iedere verschijning had voorzien van een deug
delijk ogende bronvermelding, waarom zou men dan nog twijfelen? 

Niettemin startte Méchain zijn onderzoek. Aangevuld met de door Pingré verzamelde 
informatie over de veronderstelde komeet van 1532-1661 ging Méchain een veertigtal 
gepretendeerde verschijningen na, elk met een tijdsinterval van 128 à 130 jaar, of veel
vouden daarvan. Toch voelde Méchain zich hierna niet zeker genoeg om een beslissende 
uitspraak te doen over de vermeende identiteit van deze kometen: 'J' en sournets la 
décision aux Astronomes', zo luidde zijn eindoordeel. Wat hem kopschuw maakte was 
niet de overvloed aan schijnbaar passende komeetvermeldingen, het waren vooral de 
verschillen tussen de berekende en de geobserveerde baan welke hij bij de komeet van 
1532 had moeten constateren, die hem terughoudend maakte. \Vant, hoewel Halley zijn 
in 1705 gepresenteerde baanelementen goed zal hebben overwogen, bleek Méchain toch 
in staat te zijn om een (parabolische) baan te berekenen die totaal anders uitviel. En 
wat betreft de komeet van 1661: ook die baan had Méchain opnieuw uitgerekend, 
maar hierbij kwam hij op vrijwel dezelfde baanelementen uit als welke Halley in 1705 

had gevonden. Misschien dat een elliptische berekening nog iets anders zou opleveren, 
maar het had Méchain aan tijd ontbroken om een dergelijke berekening te onder
nemen. 

Al met al presenteerde Méchain de volgende elementen: één set voor de komeet van 
1661 en twee alternatieve voor die van 1532. De tijd zou wel uitwijzen wat er van de 
veronderstelde gelijkenis waar zou zijn. 

Tabel 2: baanelemcnlcl1 van de kometen I)~~ en 1661 

T '532 (Halley) 1661 (Halley) '53'" (Yléchain) 

q 0.5°9 ' 0,44 RS 0,61 25 

320 36' 32{1 35'50') 42° 27 

[2 20° 27' 22° 30'30" 29° u8/ 

W 21° 07' 25° 58'40) 150 44 

Ondanks de toch vrij verrassende uitkomsten van 1\1 échains onderwek schreef de 
Académie des Scienccs in 1786 opnieuw een prijsvraag uit over dit tweetal kometen. 
Immers, de Mémoircs de savrl11ts étrangers met daarin de bijdragen van Fuss, Lagrange 
en Méchain waren in 1785 gepubl iceerd en alle gegevens en technieken waren daarmee 
in principe voorhanden om een succesvolle storingsberekening aan te vangen. Maar 
ditmaal reageerde niemand. De hoeveelheid rekenwerk voor zo'n onzeker project was 
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te groot om enig risico te nemen. De frase dat werken aan deze 'grande question' een 
bewijs zou zijn van de 'volhardendheid en kracht van de menselijke geest', was kennelijk 
te hol om in te vullen. De prijsvraag werd niet beantwoord. Ondanks dat, bleef de 
belangstelling onverminderu voortdurcn524 • De meeste astronomen hechtten aan het 
geloof dat de komeet zou verschijnen. Zo twijfelde de Leidse hoogleraar natuurkunde 
C.H. Damen er nauwelijks aan of de bewuste komeet zou in 1789 door een van de vele 
Franse sterrenkundigen worden ontdekt: 'L'honneur de découvrir la Comète Ie premier 
sera problablement reservé aux astronomes de Paris'525. 

iii. Optimisme in Engeland 

In Engeland kwam de interesse het eerst tot uiting via een in 1786 uitgegeven boekje van 
de hand van een zekere Blyth Hancock, een actief lid van de Society for the participation 

of useful knowledge te Norwich en 'teacher of the mathcmatics' aldaar526 . Hancocks 
publicatie had nauwelijks wetenschappelijke pretentie527 . Hij beoogde een populair 
verhaal over kometen te geven en wilde zij n 'theorie' graag toepassen op een actueel 
thema, namelijk 'ta that very cornet on which we will soon have an oppertunity of 
making our observations'. Over die komeet kon Hancock zeer precies zijn. 'Bereke
ningen' toonden aan dat de komeet gezien zou kunnen worden op 13 december 1789, 

's-avonds om 8 uur op zo'n 25 graden boven de westelijke horizon, vlak bij een kleine 
ster in het teken van de Waterman. Van enige 'wetenschappelijke reserve' was bij Han
cock dus in het geheel geen sprake. Voor Hancock was het voldoende dat de eerste 
komeet van Halley bij zijn terugkomst in 1759 was waargenomen. Dit enkele feit, en 
niets anders, 'leaves na room for doubt but the rest may return also'528 . 

Wat dat laatste betreft verkeerde H,mcock in goed gezelschap. Want dat de komeet 
zou komen was ook de onwrikbare mening van Nevil Maskelyne, de 'Astronomer 
Royal', die in Greenwich resideerde. Uiteraard was Maskelyne er niet de man naar om 
Hancock in diens schijnbare precisie te volgen, maar ruwe calculaties hadden bem er 
wel toe gebracht om te veronderstellen dat de komeet al in het jaar 1788 zou kunnen 
terugkeren529 . Sir Henry Charles Englefield, 'baronet' en groot kometenliefhebber, was 
het daar niet mee eens. Hij hield het bij de oorspronkelijke datum, het illustere jaar 1789 

dat ook door Halley was genoemd. Om de komeet te kunnen terugvinden, ontwierp 
Englcficld een serie opzoek-ephemeriden, die bij in 1788 op eigen kosten uitgaf5lU. 

ivo De Leidse 'ephemeriden' van Johannes Arent Pas 

De enige Nederlandse astronoom die actief in de speurtocht naar komeet Halley-IJ 

participeerde, was Johannes Arent Fas. Al sedert 1763 doceerde Fas sterrenkunde in 
Leiden, eerst als lector en later (sedert 1811) ook als buitengewoon hoog] eraar. Voor 
zover we dat hebben kunnen achterhalen, heeft hij geen waarnemingen op zijn naam 
staan. Ook omtrent zijn onderwijs in de sterrenkunde zijn we hoegenaamd niet geïn

formeerd. In elk geval publiceerde hij begin 1787 als eerste Europese astronoom een 
reeks zoektabellen voor de komeet, in een boekje met de langdradige titel Verhande-
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ling over twee comceten, uit de berekeningen van den heer Halley, waar van de een door 
zijne terugkomst, aan de voorzegging voldaan heeft, en de a1lder verwagt wordlli . 

In hel voorwoord van zijn boekje bekent Fas dat hij tot het schrijven van zijn ver
handeling was aangezet naar aanleiding van de boeken van Nicolaas Struyck, 'wiens 
voortreffelijke Schriften veel meer verdienden geleezen te worden'. Het was ook hieruit 
dat hij vernomen had van Halleys aankondiging van de terugkeer van de 'staartster 
van 1680', een komeet, die zijn loop in 575 jaar volbracht en die ooit de zondvloed zou 
hebben veroorzaakt. Maar, aldus Fas: 

Een andere lStaartster] door den Heer Struyck aangewezen, schijnl de Aandacht der Sterrekunuigen 

spoediger te vorderen. De Comeet namelijk van 1652, wiens omloopstijd door dezen Schrijver niet 

zonder waarschijnlijkheid op zeer na 138 jaaren gesteld zijnde, door Hem tegen omtrent het jaar 1790 

wicrd te ge1110et gezien. Dit jaartal zou dus in de geschiedenis del' Sterrekunde zeer a,l11l11erkelijk 

kunnen worden, als de beide COl11eeten van Halleyen Struyck aan de voorzegging kwamen vol

doen'u. 

De beminnelijke sterrenkundige Fas was daarmee de enige contemporaine astronoom, 
die aan Struycks voorspelling refereerde. Waarom? Struyck was in dit tijdvak nog aller
minst vergeten en vijftig jaar eerder had Struyck toch onverhloemd gezegd, dat er 'de 
minste reden van twyffeling niet overblijft' of'zy die omtrent 't jaar 1790 leven, zullen 
[deze comeet] wederom zien verschijnen'5JJ! Pas achtte dat ook alleszins aannemelijk. 
Slechts tijdgebrek en niet de 'kleinder waarschijnelijkheid voor den laatsten' (d.w.z. 
de terugkeer van Struycks 'komeet') had hem verhinderd om ook voor die komeet 
'deszelfs mogelijke schijnbaare weegen te bepaalen'. 

v. Pingrés afwijzing van de 'komeet van Struyck' 
Toch was dit stilzwijgen zo vreemd niet. Struycks voorspelling was namelijk al eerder 
door Pingré onderzocht en die had Struycks voorspelling regelrecht naar het 'rijk der 
fabelen' verwezen534 . Struycks claim was al niet sterk geweest, omdat zijn 'identificatie' 
uitsluitend was gebaseerd op een historische freq uentie en niet op een vergelijking 
van baancoördinaten. Pingré had door de raadpleging van nieuwe bronnen kunnen 
aantonen, dat verscheidene van de door Struyck 'geïdentificeerde verschijningen', 
kometen betroffen, die in een volstrekt ander deel van de hemel waren gezien, dan die 
van 1652. Van alle 'verschijningen' die Struyck vermeldde, had Pingré er twee, hoogstens 
drie, acceptabel geacht. Daarmee was de komeet van Struyck definitief uit de annalen 
van de astronomie geschrapt. Resteerde de tweede k01l1eet van Hal/ey. 

vi. Hcnncrts commentaar op Pas en Méclwin 
In het vroege voorjaar van 1789 mengde ook Hennert zich in de discussie. Hij was van 
allerlei kanten met zoveel vragen over de 'naderende komeet' lastig gevallen, dat het 
hem inmiddels verstandig leek om er een eenvoudig overzichtsartikel aan te wijden. Het 
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werd gepubliceerd in het populaire tijdschrift De Vaderland5che Letteroeffcningen535 • 

Daarin deelde Hennen allereerst een sneer uit naar het grote publiek, dat bovenal uit 
was op sensatie: 'Zeldzame gebeurtenissen houden de gemoederen door verwonde
ring verrukt, vermits dezelve aan het wonderbaarlyke schijnen te grenzen'. De komeet 
die verwacht werd, behoorde kennelijk tot die categorie van wonderbaarlijke gebeur
tenissen. Dat had zo zijn gevaren, vond Hennert, want van een terugkeer was men nog 
allerminst verzekerd, en als de komeet niet kwam, dan zou dat een lerugslag kunnen 
hebben op de waardering voor de serieuze astronomie. Niettemin was het zinvol om de 
zaak serieus te nemen, en vanuit dat oogpunt was het verstandig om een waarneming 
voor te bereiden. Hennert prees daarom de Leidse lector Bas, die de 'plaatsen waar de 
Comeet gezien kan worden, met veel moeite berekend heeft'. Als we ons maar reali
seerden, dat zulke tabellen niets zeiden omtrent een werkelijke terugkeer. Alleen een 
adequate observatie zou aan de heersende onzekerheid een einde kunnen maken. 

Hoewel het om een populair geschreven artikel ging, levert Hennert toch een origi
nele bijdrage aan de discussie over de verwachte komeet. llij vergelijkt namelijk niet 
alleen de betrokken baanelementen, maar hij onderzoekt ook mogelijke tendensen. 
Want bij de in 1759 teruggekeerde eerste komeet van Halley was er, ten opzichte van 
eerdere verschijningen, een duidelijke ontwikkeling opgemerkt in de baanelementen. 
Zou hieruit iets zijn af te leiden, dat van pas zou komen bij de identificatie van de 
tweede komeet van Halley? Bij de eerste komeet was het Henncrt opgevallen dat: 
a. De helling van de loophaan nauwelijks veranderde. 

b. De knopen van de retrograad bewegende komeet jaarlijks omtrent l' voortgingen. 
c. De plaats van het perihelium jaarlijks omtrent l' terug ging. 
d.De periheliumafstand slechts weinig varieerde. 

Wanneer deze 'regels' algemeen geldend zouden zijn, aldus llennert, wel ke conse
quenties l'ouden hier dan aan verbonden kunnen worden? Bij de verwachte komeet 
zou dan geconstateerd moeten worden dat: 
1. De helling van de loopbaan vrijwel gelijk was gebleven. Dat klopte alvast, voor 

zover de komeet van 1532 met die van 1661 werd vergeleken. 
2. De knopen van de voortgaande komeet moesten circa l' zijn teruggegaan. Tussen 

1531 en 1661 zijn de knopen inderdaad in die richting verschoven, maar slechts in 
geringere mate. De verschuiving tussen 1531 en 1661 bleek slechts 13" per jaar te zijn. 

3. De plaats van het perihelium moest omtrenl1' zijn voortgegaan. Ook dat klopte bij 
de komeet van 1661 ten opzichte van die van 1532. Tussen deze data zat een jaarlijk
se voortgang van omtrent 1'. 

4. De periheliumafstanden zouden weinig moeten variëren. Dit aspect klopte volstrekt 
niet: In astronomische eenheden uitgedrukt was de verhouding 0,5091 in 1532, ten 
opzichte van 0,4472 in 1661. Volgens Hennerl was het dan ook zeer de vraag in hoe
verre de beide kometen identiek waren. 
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Die onzekerheid werd nog groter wanneer de redenatie van Méchain werd gevolgd, 
die de oorspronkelijk waarnemingen van Apianus had 'verbeterd'. De nieuwe baan
elementen van Méchain verschilden namelijk te veel dat het nog om dezelfde komeet 
zou kunnen gaan. Maar, aldus Hennert, 'men kan niet ontveinzen, dat de theorie 
welke de Heer Méchain op de verbeterde waarneemingen gebouwd heeft, niet wel 
met die waarneemingen overeenkomt'. Bij Méchain waren namelijk verschillen te 
vinden tussen de waargenomen en de berekende baan, van meer dan twee minuten in 
lengte of breedte en, erger nog, van de zeven beschikbare waarnemingen van Apianus 
had Méchain er maar vijfbij de vaststelling van zijn nieuwe loopbaan gebruikt. Daar 
komt nog bij dat van die vijf waarnemingen de eerste en de laatste niet met elkaar in 
overeenstemming zijn te brengen. Ze zijn volstrekt 'niet met elkander bestaanbaar'. In 
zijn kritiek op Méchain durfde Hennert vrij ver te gaan, omdat hij zich tijdens zijn 
ballingschap in Hanau eveneens sterk met deze 'komeet' had bezig gehouden. Hij had 
toen 'veel tijds' besteed aan het berekenen van een nieuwe loopbaan voor de komeet 
van 1532, ten einde deze met de gecorrigeerde observaties in overeenstemming te 
brengen. Maar al die moeite was te vergeefs geweest. Dus concludeerde Hennert 'dat 
waarschijnlijk de waarneemingen van het jaar 1532 zoo onzeker zijn [geweest], dat men 
met geene waarschijnlijkheid, omtrent de terugkeer van den Comeet, iets beslissen kan'. 
De tijd zou moeten uitwijzen of de komeet al dan niet terugkwam. Maar, zo besloot 
Hennert zijn artikel: 

Indien nu de verwagte comeet verschijnen mogte, dan wensche ik hartelijk, dat hy zich met een 

lange glinsterende staart vertoone: anders zal men roepen: 'Professor! Is dat de Comeet? Is het 

anders niet! Dan had gij zo veel tijds voor dien kleinen Comeet niet moeten verspillen'. 

vii. a/bers' bedenkingen 
Een nog kritischer opvatting dan die van Hennert, was al een jaar eerder ten gehore 
gebracht door de toen nog volstrekt onbekende arts Olbers uit Bremen. Hennert zal 
diens artikel gemist hebben omdat Olbers' stuk geplaatst was in een vrij obscuur tijd
schrift, het Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik dat nog maar net 
twee jaar bestond536 . Net als iedere andere astronoom was Olbers aanvankelijk de 
overtuiging toegedaan dat de kometen van 1532 en 1661 identiek waren. Hoe kon dat ook 
anders? Nagenoeg iedere sterrenkundige sprak over de terugkeer van deze komeet met 
eenzelfde overtuiging als betrof het een zonsverduistering of een sterbedekking. En 
omdat Olbers de terugkeer van het begin af aan wilde volgen, had hij een zoekstrategie 
willen opstellen vergelijkbaar met die, welke De l'Isle had gebruikt voor het zoeken 
naar de komeet van 1759. Daartoe had Olbers eerst de baan van de komeet van 1661 

zo nauwkeurig mogelijk gereconstrueerd en trachtte hij vervolgens op grond van de 
observaties van Apianus hetzelfde te doen met de komeet van 1532. Geleidelijk aan 
was toen het inzicht gegroeid dat een terugkeer van de komeet in 1789 niet alleen 
onzeker, maar zelfs hoogst onwaarschijnlijk wasS37 • Nader onderzoek had Olbers er 
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tenslotte van overtuigd, dat zo'n terugkeer in het geheel niet te verwachten was 
Volgens hem moest het beslist om twee verschillende komelen gaan. Zijn artikel hac 
tot doel om dit standpunt helder en duidelijk te beargumenteren. 

Allereerst, zo betoogde Olbers, had bijna niemand in de galen dat Halley de sugges· 
tie van een gelijkenis tussen de beide kometen slechts eenmaal, en dan nog lliters, 
behoedzaam, had geformuleerd, te weten in ll05, in dc cerste editie van de Synopsis 
In de latere edities van de Synopsis had Halley de gelijkenis in het geheel niet mecl 
genoemd, en ook Newton die Halleys voornaamste suggestie van een terugkeer vaJ1 
de komeet van 1682 had opgenomen in de tweede cditie van de Principia van 1713 

had mel geen woord over een mogelijke tweede komeet gerept. Halley trof daarom 
geen schuld als men de voorspelling zekerder voorstelde dan ze was, zo vond Olbers. 
Wie dan wel? Ook daarover was Olbers duidelijk. De verantwoordelijkheid voor het in 
stand houden van de mythe van een terugkeer in 1789 lag vooral bij Struyck en Pingré. 
Met name Struyck ('unter uns öfter citirt als gclesen') had hiertoe veel bijgedragen 
omdat hij de eerste was geweest die na Halley serieus op de gesuggereerde gelijkenis 
was terug gekomen. Struyck en Pingré hadden tal van vermeende verschijningen van 
de 'komeet' kunnen terugvinden, alle van elkaar verschillend met de veronderstelde 
omlooptijd van circa 129 jaar. Maar Olbers vond hun argumentatie nauwelijks van 
gewicht. Er waren in het verleden zoveel kometen gezien dat er altijd wel één was te 
vinden die aan de gewenste omlooptijd voldeed. Een voorspelling viel daarop niet te 
baseren: 

Mann kennt ja Struycks vide unglückliche Versuche dieser Art, die nun alle nach und nach durch 

die Erfahrung falsch befunden werden53B • 

Trouwens, van verscheidene van de door Struyck en Pingré aangevoerde kometen was 
inmiddels uit andere bronnen aangetoond dat deze aan ecn verkeerd deel van de 
hemel waren gezien. Olbers begreep dan ook nauwelijks hoe het zo ver had kunnen 
komen dat zo'n onzekere voorspelling als 'waar' was geacccpteerd.Kota bene, door 
'Messkünstler', die anders uitsluitend iets wensten te geloven indicn dat scherp was 
bewezen. Of men nu wilde of niet, men zou tot het inzicht moeten komen dat: 

van allen Cometen diescs fahrhunderts. [ ... l dem vall 1759 [ ... j eine seltene Ausnahme macht, weil 

seine Periode nur 76 lahr beträgt, lInd dass alle übrige mehr als 200 Jahr 211 ihren UmLmfcn 

gebrauehen, ja dass es nur sehr wenige seyn können die diese Periode nicht beträchtlich über

schreÎten5J9• 

viii. Nieuwlands rede voor 'Felix Mcritis' 
Olbers kritische artikel heeft duidelijk tot inspiratiebron gediend voor de laatste 
Nederlandse astronoom die zich in deze periode over de verwachte komeet uitsprak. 
Het ging hier om de jonge Pieter Nieuwland (1764-1794). Dit veelzijdige talent was in de 
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Afberldil1g57-l'ietcr Niemvland (1764-1794), postuum uitgebeeld als hoogleraar te Leiden (Foto: 
Iconografisch Bureau) 

jaren zeventig van de achtliende eeuw als veelbelovend genie 'ontdekt' en was al spoedig 

als een 'nieuwe Newton' op het vaderlands toneel naar voren geschoven. In 1784 werd 

Nieuwland op 19-jarige leeftijd voorgedragen voor een benoeming tot hoogleraar (in 
de Latijnse letteren!) te Franeker. In 1786 volgde een tweede voordracht (nu in de 

filosofie), eveneens te franeker. Maar beide keren lukte het Niellwland niet om daad

werkelijk tot professor te worden benoemd. In 1787 leek hij meer succes te boeken. In 
Utrecht was de leerstoel van - de wegens politieke omstandigheden verdreven -

Hennert vacant, en '-!ieuwland werd in diens plaals aangesteld. Maar hij had het poli

tieke tij tegen. l\'a de restauratie van het oranjegezinde bewind werd zijn benoeming 
onwettig verklaard, en keerde Hennert in Gtrecht terug. Enigszins teleurgesteld had 

J'\ieuwland daarop de post kunnen verwerven van leclor in de 'zeevaart- en sterre
kunde' aan het Atheneum te Amslerdam. In die positie heeft hij veel gedaan voor het tot 

stand brengen van een Nederlandse nautische almanak, dc /\lmanach ten dil.'llSte van 
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zcelicden54u . Die werkzaamheden brachten hem nader in contact met de sterrenkund, 
en inspireerden hem ook tot zijn befaamde gedicht op het sterrenbeeld 'Orion', weil 
vers in de loop van 1788 in een verzameling Gedichten van Pieter Nieuwland werd uit 
gegeven. Te Amsterdam begclf Nieuwland zich ook op het terrein van de scheikunde 
Samen met een drietal medestanders (te weten Deiman, Bondt en Paets van Troost 
wijk), vormde hij het Gczelschap dl'f Hollal1dsche Scheikulldigen dat internationaa 

grote bewondering oogstte541 • In 1793 kreeg Nieuwland alsnog de kans om hoogleraar ti 
worden, ditmaal te Leiden. Daar kwam hij echter in 1794 te overlijden, betreurd doo 
een grote schare van 'aanbidders' die in hem hèt voorbeeld zagen van de onvervuld, 
belofte541 .. 

Door zijn relatief korte periode van werkzaamheid als hoogleraar sterrenkundt 
heeft Nieuwland niet veel initiatieven op dil gebied kunnen ontwikkelen. Dat hij echtel 
plannen koesterde om zich in die richting verder te ontplooien en dat zijn gedachter 
daarbij in het bijzonder naar de kometen uitgingen, mag blijken uit een uitspraal, 
welke door zijn necroloog Van Swinden is opgetekend, namelijk dat hij nog een 'nieuw( 
manier in petto had' om de elementen van een komeet te berekenen\43. Het is er echte1 
niet van gekomen. Wel beschikken we over de tekst van een ongepubliceerde redevoe
ring van :"Jieuwland, welke bij in maart 1790 heeft uitgesproken in het gebouw van de 
maatschappij Felix Meritis te Amsterdam544 . Uit Nieuwlands voordracht blijkt, meel 
dan uit andere hronnen, hoezeer in 1789 de aandacht bij het publiek uitging naar 
nieuws over de aangekondigde komeet. Nieuwland kon er zonder meer van uitgaan 
dat onder zijn gehoor iedereen wist 'met hoeveel verlangen men de wederkomst van 
eenen komeet verwacht'. Daarom wilde Nieuwland Llileen zellen, welke argumenten 
nu vóór en welke tegen een terugkomst waren in te brengen. In grote lijnen schetste 
Nieuwland de problematiek van de bepaling vZln komeetbanen. Ilij vertelde over Je 
parabolische benadering en de daaraan gekoppelde vijf baanclementen. Hij beschreef 
de succesvolle terugkeer van de komeet van 1759 en ten slotte helandde hij bij de 
kometen van 1532 en 1661, waarvan de overeenkomsten 'in 't oog lopend groot' waren, 
i'elfs na correcties aangebracht dOOf Olbers of Méchain. Hoewel er inm iddels (1790) 

bijna tachtig komeetbanen berekend waren, had men, tegen de verwachting in, een 
grotere gelijkenis dan tussen de door Halley voorgestelde kometen niet aangetroffen. 
Dit feit had de gevoelens dat de gedane voorspelling zou uitkomen zeker versterkt. Daar 
kwam nog bij dat de gelukkige uitkomst van Halleys eerste voorspelling bijdroeg tot hel 
succes dat men van de tweede verwachtte. Daarentegen zag Nieuwland niet veel in de 
'gronden' die Struyck en Pingré na hem ter staving van de gissing van Halley hadden 
bijeengebracht, namelijk dat men voor het jaar 1661 telkens met een tussentijd van 
129 of 130 jaar een komeet had gezien. Nieuwland volgde vrijwel de letterlijke tekst 
van Olbers' artikel toen hij slelde dat die argumentatie 'van zeer weinig gewicht' was. 
Immers, vrijwel ieder jaar werd er wel een komeet gezien, en waarom zou dat vroeger 
anders geweest zijn? Maar Olbers' volstrekt afwijzende conclusie ging Nieuwland 
kennelijk te ver. Over de vraag of de voorspelling ongegrond was, wilde Nieuwland 
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zich niet uitlaten. 'Het zou vermetelheid zijn hier iets stelligs te willen beslissen', zo 
stelde hij. Want ondanks alle bezwaren die tegen een terugkomst schenen te pleiten, 
bleef Halleys eerste argument, namelijk de overeenkomst van de komeetbanen, 
'altoos zeer gewigtig'. Het belangrijkste vond Nieuwland echter dat door de affaire 
geen afbreuk werd gedaan aan de reputatie van de astronomie. De 'billijke achting 
voor de eerbiedwaardige namen van Halleyen Struyck', gevoegd bij het vurig verlan
gen om een tweede terugkeer te observeren en daarmee opnieuw een 'luisterrijken 
triomf te behalen', waren er de oorzaak van dat sommigen zich niet altijd 'met de vereis
te omzichtigheid' uitspraken. De 'tafelen waarin de plaats van de komeet voor ieder 
dag vooruit staat opgegeven' werkten in dat verband ook averechts. Juist omdat deze 
ephemeriden gepubliceerd waren in achtenswaardige werken, zoals het 'fraai geschrift 
van den Lector Fas', maar recentelijk ook in de Engelse Nautical Almanach en in de 
Franse Connoissance des Temps, ontstond de indruk dat sterrenkundigen zeker waren 
van hun zaak, en daarmee van een terugkeer. Dat was dus niet het geval, zo luidde 
Nieuwlands voornaamste boodschap. Die twijfel moest iedereen weten, opdat de 
'edelste aller wetenschappen' behoed werd voor 'onbillijke verwijten en verachtelijke 
opmerkingen van onkundigen'. 

ix. Twijfel of vertwijfeling? De Lalande over de resultaten van het achttiende-eeuwse 

ko metenonderzoek 

Komeet Halley-11 werd niet gevonden hoezeer de hemel ook werd afgespeurd: niet in 
1788, niet in 1789 en evenmin in 1790. Maar zelfs toen was niet iedereen ervan over
tuigd dat de voorspelling niet deugde. Zo vroeg Lalande zich af of de komeet niet 
eenvoudigweg door de observatoren gemist was545 . Want, aldus Lalande, indien de 
komeet in augustus 1789 door het perihelium was gegaan, dan zou de zon haar voor het 
oog verborgen hebben gehouden. En bovendien, was het in de maand september niet 
bijzonder bewolkt geweest546 ? Verder bleef uiteraard de mogelijkheid dat de komeet 
door storingen was vertraagd. Want al was een storingsberekening door niemand ter 
hand genomen, met een uitstel moest toch ernstig rekening worden gehouden. De 
komeet van 1759 was immers wel 600 dagen vertraagd, enkel als gevolg van de aantrek
king van Jupiter en Saturnus. Als iemand daar weet van had, dan was het Lalande wel, 
die destijds Clairaut bij zijn calculaties had geassisteerd. Wanneer bij deze komeet iets 
dergelijks aan de hand zou zijn, dan kon deze nog best op een later tijdstip terugkeren. 
Anderzijds kon het natuurlijk ook zo zijn dat de kometen van 1532 en 1661 inderdaad 
niet identiek waren. Hoe dan ook, niemand behoefde verrast op te kijken, wanneer de 
komeet in het geheel niet zou worden gezien. Het was een schrale troost te bedenken dat 
de terugkeer gelukkig niet echt nodig was. In 1759 was al voldoende gedemonstreerd dat 
kometen zich als 'heuse planeten' gedroegen. Dat bewijs was allang geleverd! 

Toch voelde Lalande zich niet behaaglijk met de affaire. Kometen hadden een groot 
deel van zijn leven gevuld. Hij was deelgenoot geweest van de triomf van Clairaut, hij 
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was in 1759 getuige geweest van de terugkeer van Halleys komeet, hij had de kamee 
zelfs met eigen ogen mogen aanschouwen, hij had Halleys Synopsis samen met dien 
sterrenkundige tahellen hewerkt en uitgeven, en behalve hijzelf, hadden de grootstl 
wiskundigen van de achttiende eeuw zich het hoofd gebroken over de kometen. En tócl 
was het begrip aangaande die kometen gedurende de achttiende eeuw maar nauwelijk 
vermeerderd, zo moest Lalande in 1801 vaslstellen. Men had nog steeds geen idee 0 

het aantal kometen in het universum in de honderdtallen, of in de duizenden liep 
Evenmin was duidelijk of ze nu wèl of niet terugkeerden of dal ze verdwenen in dl 
oneindigheid van het immense heelal. Lalande vond het beschamend voor de a5trono 
mie dat men zo weinig wist over objecten die toch zo makkelijk waren op te sporen. Eer 
eenvoudige kijker was daartoe voldoende. Althans, als men maar wilde! 
Dit alles was voor Lalande genoeg om in 1801 de volgende verzuchting aan het papiel 
toe te vertrouwen, een hartekreet die de dilemma's rond de kometen beter ondel 
woorden brengt dan wat dan ook: 

Dus zal het noodzakelijk zijn om, 'nadat we in de achttiende eeuw hebben vastgesteld dat allt 

kometen terugkeren, te zeggen, gedurende de negentiende eeuw, dat kometen in het gel/cel nie 

terugkeren (met I de enkele 1 uitzondering van die van 1759)! Daarom droom ik van niets anden 

dan kometen; spreek ik over niets anders dan kometen; en beveel ik mijn correspondenten lliet~ 

anders aan dan het zoeken vall kome1en; en ondertussen schrijf ik hen dat het enige dat de ster

renkunde ontbreekt, is de kennis aanga~llde kometen547• 

Resumé van het ollderzoek naar komeetbanell 
Overzien we ten slotte hoe het onderzoek naar de baanberekening van kometen zich 
heeft ontwikkeld gedurende het tijdvak gelegen tussen Halleys Synopsis (in 1705) lol aan 
Olbers' Abhandlung (in 1797), dan mogen we vaststellen dat de oplossing van dil ster
renkundige vraagstuk zich via een aantal fasen voltrok, elk met zijn eigen problemen. 

Periode I: 1705-1740 

Eerst was er de vraag in hoeverre kometen inderdaad terugkeerden, en voor vele 
astronomen was daarmee ook de vraag verbonden waartoe ze terugkeerden. Voor 
Newton was dat om de zon van brandstof te voorzien, H alley verklaarde er de bijbelse 
zondvloed mee, en Whiston (die dat idee van harte overnam) voegde er de verwach
ting aan loc dat de komeet van 1680, na zijn omloop van 575 jaar volbracht te hebben, 
de aarde in een zee van vuur zou verzwelgen. Weer anderen hielden de mogelijkheid 
open dat kometen hoodschappers konden zijn vanuit andere sterrenstelsels. Kortom, 
hij het merendeel van de deelnemers die zich met de oplossing van dit sterrenkundige 
vraagstuk bezig hielden, speelde kosmologische speculaties een grote rol. 

Dan was er de kwestie van de baan berekening. Zowel Newton als Halley hadden de 
door hen gevolgde berekeningsmethode slechts in hoofdlijnen aangegeven, en tol aan 
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de jaren veertig van de eeuw bleef er qua methodiek nog veel te raden over. Boven
dien was de wiskunde nog geheel op klassieke leest geschoeid. Mede hierdoor zal 
Bouguers rechtlijnige benadering uit 1735 (die zeker gerechtvaardigd was gezien de 
beoogde korte tijdsintervallen) door Struyck niet zijn begrepen. Ten slotte was er de 
vraag naar de storende invloed van de planeten. Was die er? En zo ja, op welke wijze 
zou die dan te bepalen zijn. Aan die vraag kwam in dit eerste tijdvak nog niemand 
werkelijk toe. 

Periode IJ: 1740-1759 

De vraag in hoeverre kometen terugkeerden kon weliswaar eerst na 1759 definitief 
worden beantwoord, maar mede door de definitieve vestiging van het wetenschappelijk 
gezag van Newton was na circa 1740 vrijwel iedere Europese astronoom van die terug
keer overtuigd. De publicaties van Struyck, Le Monnier en anderen, hebben tot die 
overtuiging zeker bijgedragen. In dit tijdvak werd eveneens het nodige opgehelderd 
met betrekking tot het probleem, hoe uit drie aardse waarnemingen de baan van een 
komeet (in parabolische benadering) te bepalen. Achtereenvolgens publiceerden zowel 
Struyck, De Cheseaux, De La Caille, Boscovich, als Barker hiervoor (een op meetkun
dige methodieken gebaseerde) handleiding, terwijl Euler (in de jaren 1742-1744) als 
eerste een analytische berekeningswijze in het licht bracht. Verder behoort de baan
brekende 'race tegen de klok' van Clairaut en de zijnen, om de storingen op Halleys 
komeet tijdig te bepalen, sedert lang tot de wetenschappelijke hoogtepunten van de 
achttiende eeuw. Voor ons is het daarbij de vraag, wat we nog van Clairaut zouden 
weten, in het beslist niet ondenkbare geval dat komeet Halley- I niet zou zijn terug
gekeerd. Maar ook hier geldt het aloude devies: 'zonder geluk vaart niemand wel'! 

Periode lIl: 1759-1770 

Deze periode werd, wat de kometen betreft, voornamelijk besteed aan evaluaties aan
gaande de teruggekeerde komeet van Hal/ey. De vanuit astronomisch standpunt bezien 
nogal opzienbarende Venus-passages van 1761 en 1769 eisten in dit tijdvak verder 
eigenlijk alle creativiteit van de sterrenkundigen op. 

Periode IV: 1770-1797 

Naar aanleiding van de spectaculaire komeetverschijningen van 1769 en 1770 dienden 
zich nieuwe problemen aan. Mede gestimuleerd door de stormachtige ontwikkeling 
van de analytische wiskunde trachtten de grootste wiskundigen van de achttiende 
eeuw een oplossing te verzinnen voor het probleem, hoe een analytische berekenings
wijze voor elliptische komeetbanen te vinden. Hoewel dit probleem op papier diverse 
oplossingen bereikte, was de praktische uitvoerbaarheid van deze uitkomsten vrijwel 
nihil. Het was de 'amateur' Olbers gegeven om een, weliswaar niet op alle punten 
bevredigende, maar wel in de praktijk zeer bruikbare oplossing van dit probleem te 
vinden. Midden in dit tijdvak werd de observationele astronomie verrast door de 
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ontdekking van de komeet van Herschel, een hemellichaam mel een dusdanig vreemd, 
beweging, dat een nadere analyse tot de - voordien volstrekt onvoorstelbare - conclusi, 
leidde dal het hier /lata bene om een nieuwe planeet moest gaan! Dat die spectaculain 
ontdekking nogal wat kosmologische debatten op gang bracht behoeft geen betoog548 

Ten slotte werd ook de methodiek voor de storingsrekening van de planeten verfijnd 
dit vooral met het oog op de terugkeer van komeet Halley-IJ in 1789, een terugkeer dil 
tot vertwijfeling van menige sterrenkundige maar niet plaals wilde vinden. 
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NAAUWKEURIGE AFBEELDING 
VAN HET BELOOP DEZER \VERELD. 

Beneffens een Aanwyfing van de COMEET. welke zig in 't kort zal verWonen. 

A:lllwyfing der Cyffer Getallen. 
DE. ZON is groot ,;,63460 I'lylcn, en is 66689 grooler als de Aard-Klaor. 

~IERCURIUS is groot 4'40 myJen, volbrengt zyn weg om Je Zon in B7 Daagen en 2J llurcn, {hat 3 ~ dtJyfel1tmaal duy{ent mylen \'an 
de Zon. 

VE!\l;S 16 groot 1')06 mylen, \'olbrcngt haar weg om de Zon in 224 Daagen en qLJuren, ftaat S9 Juyfcnlmaa! duy{cm mylen \':mde Zon, 

DE AAR OE is groot 7935 mylen, volbrengt zyn loop Dm de Zon in 365 DJ"gen en 6 Curen, en (bat 8 r duyfenrmaa/ J(Jyrcnt mylen 
van de Zon. 

DE MAAN is groot 'l17J mylen. loopr in ruym '7 Dugen de Aarde rond, is van de Aarde ruym 24° duyfcnt rnylcn aC 

~li\RS is groot 4444 mylen, volbrengt zyn weg orl1 de Zon in een Jaar en 315 Dngen. en is V:ln cc Zon ai J:; du:_'fCnt al;)..,[ duyicc: 
mylen. 

JUPITER is groot 8 rl r6 mylen I zyn weg 0'11 Zon voldoet hy in 12 Jaaren. cn is van de: Zon 42-' duyfcnt maal duy(ènr rn;:'en. 

De Eerj/e MAAN or TrJwant vaflJupircrloLJpt in I DJg J8 uurCIl en 27 minuren in de cerfle Kring. 

De lu'eede MAA:-\ or Trnv:Jnt vao dito - in J DJgen J3 --- J J -- in de t'.veedc Kring, 

De Derde yf AAN - in 7 - 3 --- ---.p -- in de derde J{ ring. 

Dcó Pierde MAA.N -il1J() -- 16 --- Jl -- in de vier Je Kring, 

SATUH~US is groot 61870 mylen, volbrengt z)'n loop om de Zon in 30 luren, en is 777 duy(ent maal duyrept mylen VlIll de %on. 

1)..: EtrJü MAAN of Trawant \'anSaturnU5, JOUy[ ln J Dag 'H U::rcn en 19 Minuten in de e{'r/1eI{ri~g. 
DcT",'eedeMAAN of T, JW.lnt v;1o dito, in 2 Dagen I7 -- 41 __ in de tweede Kring. 

DeDerJcMAA:-.J lil) -IJ ---47 --indederdeKring. 

DcYierJeMA/\N in r) -- 2:; ---- 4[ -- în de vierde Kring. 

DePyfdeMAAN in?? --22 -- 4 -~- inde\.''yfdlCJ{~ing. 
De Comeet zyn Joop i~ omtrent 7, J.: "cn, is te tien gewedl in 't Jaar IJ ]2.16°7 en 1682" en za! zig c,p 't eyndc van 1.7$6. ofbegitl 

\"an 1757, weder Vertoonen, . 

. '.\mllcrJllm hy A DA M :'<,J f., y g R ~ l3oc!i.t-n-l',1pier.\"erkooper or de Iloek van (~e Ne, en Langen Brug Steeg. 

Afbceldil1g.sH - De afmetingen van het zonnestelsel, zoals weergegeven in een prent uit 1756 (Atlas 
van Stolle, Rotterdam). 
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Jifstandsbepaling in het zonnestelsel 

De afmetingen van Newtons heelal 
In het vroege voorjaar van 1761 kreeg het college van Gedeputeerde Staten van Friesland 
ecn niet alledaags verzoekschrift te behandelen. Het was aO<omstig van een zekere 
Wytze Foppes uit Leeuwarden, een timmerman die zich op eigen kracht tot mathe
matisch instrumentmaker had opgewerkt. Foppes riep de hulp in van de Staten om de 
observatie mogelijk te maken van een zeldzaam sterrenkundig fenomeen: een passage 
van de planeet Venus voor de zon. Dit verschijnsel, ook wel 'overgang' genoemd, stond 
die zomer te gebeuren. 

Het was echter niet zozeer die zeldzaamheid die Foppes om ondersteuning liet vragen. 
Kee, hij liet blijken dat het niets meer of minder dan het belang van de mensheid was, 
wat hem tot zijn request had gebracht. Foppes' brief loog er niet om'. Met een adequate 
waarneming van die verschijning was een groot wetenschappelijk belang gediend. Uit 
de meetgegevens zou namelijk de 'Zons-parallaxses horizontalis' kunnen worden 
gevonden: een sterrenkundige grootheid, waarnaar al 'omtrent twee duizent jaar' was 
gezocht, maar waarvan de waarde nog altijd 'twijfelagtig' was gebleven. Bovendien, zo 
stelde Foppes, was aan een 'nette bepaling van de se saak het gansche Copernicaansche 
Wereltgebou, met alle de 50 beroemde Newtoniaansche wetten' verbonden. Dat alles 
verplichtte 'de Astronomussen van onse tijd' om deze overgang 'op het nauwkeurigst 
waar te nemen'. 

Was dit slechts een curieuze brief van een lokale autodidact? Of lag er meer achter 
diens request verscholen? Wat was dat eigenlijk, die Zorzs-parClllaxscs horizontalis? 
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Of de Friese bestuurders zich dat destijds ook hebben afgevraagd, vermeldt dl' 
geschiedenis niet, maar wel is duidelijk dat 1:oppes het met zijn boodschap inhoude
lijk volkomen bij het rechte eind had. Te weten hoe groot de zonne-parallax2 precie, 
zou zijn, was voor de sterrenkundige gemeenschap van die dagen inderdaad van 
formidabele betekenis. Want uit die grootheid kon een uiterst fundamentele astrono
mische waarde worden berekend: namelijk de afstand tussen de aarde en de zon. En 
deze afstand was (en is) dè standaardmaat voor het zonnestelsel. Niet ten onrechte 
wordt ze ook wel de 'astronomische eenheid' genoemd! Deze lengte is bij wijze van 
spreken de 'maat voor alle dingen' in ons planetenstelsel. De afstanden tussen de 
planeten en de andere satellieten van de zon hangen namelijk via de derde wet V,ll1 

Kepler3 onlosmakelijk met elkaar samen. Newtons gravitatiewet voegt daar nog een 
directe relatie met de massa van de zon aan toe. Dat Poppes de zonneparallax als een 
'suil voor de sterrekunde' aanmerkte, was dus niets teveel gezegd. 

Dat zo'n fundamentele grootheid slechts in ruwe benadering bekend was, werd 

destijds gezien als een uiterst storende schoonheidsfout van de sterrenkunde4 • Al 
ruim voor de achttiende eeuw was daarom al veel tijd en moeite geïnvesteerd in 
pogingen om deze afstand te vinden. Op intuïtieve gronden had men 11et vermoeden 
uitgesproken dat de waarde van de zonne-parallax kleiner moest zijn dan zo'n 12 

boogseconden. In dat geval zou de aarde, als planeet mèt maan, nog juist groter zijn 
dan Venus, een planeet zonder maan. Bovendien zou Mercurius, als primaire satelliet 
van de zon, dan nog net groter zijn dan de maan, die slechts een sateliet was van de 
tweede orde. Maar ;11 mocht dit resultaat acceptabel klinken, het bleef het resultaat 
van een redenering en niet van een directe meting. 

Metingen arm het verschifzicht van J\1ars 

Eén van de meest kansrijke mogelijkheden daartoe leek geboden te worden door de 
gelijktijdige opmeting op twee plaatsen op aarde van het verschilzicht van Mars tijdens 
een bovenconjunctie, d.w.Z. op het moment dat deze planeet het dichtst bij de aarde 
stond. 

In 1672 was voor het eerst een poging gedaan om deze parallax van ivIars te bepalen. 
Op initiatief van de Franse astronoom Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) waren er 
corresponderende metingen gedaan in Frankrijk en Cayenne (vgl. figuur 2). 

Hieruit werd een waarde bepaald voor de parallax van Mars van 25" boogsecon
den) waaruit, via KepIers relatie, een waarde volgde van 9,5" voor de zonneparallax. 
Dat deze waarde dicht in de buurt kwam van de hedendaagse (8,8") is slechts toeval. 
Uit studies door Van 1 lelden is gebleken dat Cassini's anal \'se van de meetwaarden ook 
geheel andere waardcn had kunnen opleveren\. Die mect-onzekerheid werd trouwens 
ook destijds als heel reëel ervaren. Het beschikbare cijfermateriaal was eenvoudigweg 
niet nauwkeurig genoeg om in deze kwestie een zinnige uitspraak te doen. 
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Aarde: Mars: 

8 

Figuur 2 - Bepaling van de parallax van Mars: hoek AEB volgt uit observatie van E uit C en D, 
indien de posities van C en D en de aardstraal bekend zijn. 

Gregory en Halley: Venus-passages als sleutel ter bepaling van de zonne-parallax 
Het was opnieuw de veelzijdige Edmund Halley (1656-1742) die met een idee kwam 
voor een observatiemethode, waarbij de meetonzekerheid voor de zonneparallax 
principieel kon worden verbeterd. In 1677 had Halley tijdens een verblijf op het 
eiland St. Helena een overgang geobserveerd van de planeet Mercurius over de zon. 
Gedurende een paar uur schoof de planeet als een klein donker stipje over de zonne
schijf: het directe gevolg van een situatie waarbij de binnen-planeet precies tussen de 
aarde en de zon in stond. 

Al in 1663 had de Schotse wiskundige James Gregory opgemerkt dat zo'n situatie 
benut zou kunnen worden voor een bepaling van de zonneparallax. Vooral een over
gang van de binnenplaneet Venus zou voor dat doel geschikt zijn. Venus lag immers 
veel dichterbij de aarde, en het op te meten verschilzicht zou daardoor met ongeveer 
een factor vier groter zijn. Het probleem was alleen dat met die meting gewacht zou 
moeten worden tot aan de eerstvolgende Venusovergang, die pas in het jaar 1761 zou 
plaatsvinden. 

Opvallend genoeg vond Halley dat geen bezwaar om de techniek van zo'n observatie 
toch uit te werken tot een practisch uitvoerbaar geheel. Hij presenteerde zijn ideeën 
in de jaren 1691-1716, in een drietal artikelen in de Philosophical Transactions. Dit 
werk behoort tot Halleys belangrijkste bijdragen aan de sterrenkunde. Omdat de 
Mercurius-overgangen hoekmetingen vereisten die in de zelfde orde van grootte waren 
als die van de zonne-parallax zelf, schoof Halley deze passages als onbruikbaar terzijde. 
Aangaande het belang van de Venus-overgangen was hij echter zeer beslist. Zo schreef 
Halley in 1691: 
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This sight [of a transit afVenusj which is by far the noblest astranamy affards, is denicd ta martals 

far a whale century, by thc strict laws of rnation. It wil! be aftenvards shown, lhat by this abscrva

tion alone, the distancc of the sun, frollllhe earth, lIlight be determinded 6. 

Overgangen van Venus langs de zon zijn een hetrekkelijke zeldzaamheid. Want om 
één van de beide binncnplaneten (Mercurius of Venus) over de zonneschijf te zicn 
passeren is het nodig dat de zon, de bewuste binnen-planeet en de aarde nagenoeg in 
een rechte lijn staan. In astronomische termen gesproken: een benedenconjunctie 
moet samenvallen met een knoop van de betreffende planeetbaan. Komt zoiets bij 
-'v1ercurius gemiddeld 13 keer per eeuw voor, bij Venus ligt die frequentie veel lager. 
Bij de laatstgenoemde planeet treden de passages op in een gecompliceerde cyclus 
van 243 jaar, met intervallen van achtereenvolgens 8, 1212, 8 en 1052 jaar. 

In Hallcys tijd was zo'n Venus-overgang nog maar één keer gezien, te weten in 1639, 

toen een duo Engelse astronomen het fenomeen haast door toeval observeerde7. In 

zijn artikel van 1716 toonde Halley aan dat er in de achttiende eeuw niet een, maar 
twee Venuspassages zouden plaatsvinden, namelijk in de jaren 1761 en 1769. Omdat 
Halley er menselijkerwijs zeker van kon zijn, dat hij die jaren niet meer mee zou 
maken, riep hij het nageslacht dan ook op om die kansen goed te benutten: 

Thcrefore, I strongly urge diligent searchers of the Heavens (far whorn, when I shall have enden 

my days, these sights arc being kept in store) to bear in mind this injunctian of mine and to apply 

themselves actively and with all there might, to making the necessary observaLÎons. And I wish 

them luck and pray above all th at they are not robbed of the hoped-for spectacle by the untimely 

gloom of a clou dy sky; but that at last they may gain undying glary and fame by confining thc 

dimcnsions of the celestial orbits within narrowcr limilsH• 

Halley kon gerust zijn. De 'diligent searchers of the Heavens' zouden in 1761 inder
daad van zich doen spreken, en zijn methode voor de bepaling van de zonne-parallax 
navolgen. 

Wat was die methode? Halley was zich er goed van bewust dat tijdens een Venus
overgang het schijnbare pad van de planeet over de zonneschijf zou afhangen van de 
plaats op aarde van waaruit het fenomeen zou worden geobserveerd (Vgl. figuur 2). 

Dit was de sleutel tot de bepaling van de zonne-parallax. Voor een bepaling van de 
afstand tussen Venus cn de aarde (en daarmec voor de zo 11 ne- parallax) zou het voldoen
de zijn om vanuit verschillende posities op aarde de momenten van in- en uiLgang op te 
meten. Daarmee was dan de totale tijdsduur van de overgang bekend, een tijdsduur 
die een functie was van de positie op aarde. Als de locale tijd vervolgcns bekend was, 
zou dat alles voldoende zijn voor een bepaling van de zonne-parallax met een nauw
keurigheid, welke Halley inschatte op 1 op 500 (=0,2 %). De methode bracht met zich 
mee dat de zonne-parallax des te nauwkeuriger berekend zou kunnen worden naarmate 
de observatieplaatsen op aarde verder uiteen lagen. Dal was dan ook de voornaamste 
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Aarde 

Figuur 3 - Bepaling van de parallax van de zon uit een meting van de passagetijden van Venus over 
de zonneschijf, bij bekende aardse coördinaten. Uit Kcpler volgt CV/AV, ofwel de verhouding tussen 
de afstand van Venus tot de zon en van dc aarde tot Venus. Vanwege gelijkvormigheid is de verhou
ding CV/AV gelijk aan de verhouding CD/ AB. Wanneer op aarde de afstand AB bekend is, volgt 
daaruit de grootte van de afstand CD op de zon. Vergelijking van de hoek waaronder de zonneschijf 
vanaf aarde gezien wordt, met die waaronder CD is 'waargenomen', levert de diameter van de zon 
op. In combinatie met de genoemde hoek waaronder de zonneschijf wordt gezien, volgt dan de 
afstand van de zon tot de aarde, ofwel de zonneparallax. 

reden waarom in J761, met name vanuit Frankrijk (en in mindere mate ook vanuit 
Engeland), expedities zouden worden uitgerust naar diverse uithoeken van de toenmalig 
verkende wereld. Deze wetenschappelijke expedities behoren tol de vroegste in hun 
soort9• 

Whiston en De l'Isle: pleitbezorgers voor Mercurius 
Halleys methode inspireerde verscheidene andere astronomen tot nadenken. Decennia 
wachten duurt immers lang, en wie weet kon het toch nog anders. Wellicht kon de 
door Halley voorgestelde methode toch nog worden toegepast op de veel minder 
zeldzame Mercurius-overgangen. Weliswaar zou dat minder nauwkeurige resultaten 
opleveren (eenvoudigweg omdat de parallax van Mercurius maar net iets groter was 
dan die van de zon zelf), maar bij de studie en observatie van deze passages zou toch 
veel zijn te winnen. Zo zouden de Mercurius-passages heel goed benut kunnen worden 
voor het testen van de voorgestelde berekeningsmethode, het corrigeren van de 
onmisbare sterrenkundige tabellen, en het verfijnen van de observatietechnieken. 
Halleys voornaamste artikel over dit onderwerp dateerde uit 1716, en tot de eerste 
Venus-overgang in 1761 zouden er in Europa nog vier Mercurius-passages te zien zijn 
(te weten in de jaren: 1723, 1736, 1743 en 1753). 
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De eerste die op deze potentiële mogelijkheden van de Mercnrius-passages wees, was de 
Engelse astronoom William Whiston. Hij deed dat in een (nu uiterst zeldzaam) pamflet 
van welgeteld één pagina, dat werd uitgegeven in 1723, nauwelijks een week voor de 
Mercuriuspassage van dat jaar. Volgens Whiston zouden de Mercurius-overgangen 
mogelijk nog geschikter zijn dan die van Venus, enerzijds omdat de baanelementen 
van die planeet met meer zekerheid bekend waren, en anderzijds omdat met name de 
overgang van 1753 onder gunstiger condities zou plaatsvinden dan die van Venus. Dat 
jaar zou Mercurius vrijwel centraal over de zon schuiven, hetgeen de relatieve meetfout 
in de contacttijden zeer gunstig zou beïnvloeden. 

Vergelijkbare ideeën leefden in Frankrijk. Hier bleek een belangrijke rol in het uit
werken van Halleys ideeën te zijn weggelegd voor de Franse astronoom Joseph
Nicolas de l'Tsle. Door diens enorme werkkracht, en door De l'Isles grote netwerk van 
correspondenten zou hij op het vasteland van Europa de onbetwiste spil worden van het 
onderzoek naar de zonneparallax. Het was ook De I'Tsle die aanvankelijk optrad als een 
soort advocaat voor het belang van de Mercurius-overgangen voor de bepaling van de 
zonneparallax. In 1723 behoorde De l'Isle tot de selecte schare van astronomen die, 
geïnspireerd door Halleys artikel van 1716, de Mercurius-passage met meer dan gewone 
belangstelling waarnam. En al mocht het hem toen nog niet lukken om uit de obser·· 
vatiegegevens een betrouwbaar ogende waarde voor de afstand tussen aarde en zon te 
bepalen, het idee om Mercurius voor de bepaling van de zonneparallax te benutten 
!'.ou hij nimmer loslaten. 

Door zijn inzet en toewijding dwong De l'Isle dermate veel respect af, dat toen hij 
in 1724 Londen bezocht en daar Newton en Halley ontmoette, de laatstgenoemde 
hem persoonlijk een afschrift meegaf van zijn verbeterde sterrenkundige tabellen. Dit 
belangwekkend stuk gereedschap kwam voor andere astronomen pas beschikbaar na 
de publicatie ervan, in 1749. 

De bijzondere interesse die De l'Isle voor het probleem van de zonneparallax aan de 
dag legde, bracht hem ertoe in 1723 een variant te ontwikkelen op Halleys oorspron
kelijke berekeningsmethode. Voor de praktijk van de transit-observaties zou deze 
variant uiteindelijk van grote betekenis blijken te zijn, aangezien die methode slechts 
waarnemingen vereiste welke op één plaats waren gedaan. Tedere astronoom die in staat 
was om tijdens een overgang de tijdstippen te bepalen van hetzij interne, dan wel exter
ne raking, zou kunnen komen tot een eigen bepaling van de zonneparallaxlO • De l'Isles 
adaptatie van H allcys methode berustte op het inzicht dat de geobserveerde duur van 
een overgang een directe afgeleide was van de waarnemingspositie op aarde. Kennis va 11 

die positie maakte het in principe mogelijk om de lokale tijdsduur van een transit te 
berekenen. Met dat gegeven kon Hallcys methode weer worden gevolgd. 

Het feit dat het niet langer nodig was om de gehele overgang te observeren, was een 
groot voordeel, met name in geval van bewolkt weer, of bij die posities waarbij de 
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overgang deels door de horizon aan het oog werd onttrokken. Voorwaarde was dan wel 
dat de positie van het observatiestation nauwkeurig bekend was. Dat laatste echter hleek 

in de achttiende eeuw vaak het grootste probleem te zijn. Eén en ander was makkelijker 

gezegd dan gedaan. 



AFBEELDING 
Van eene fraaije en zeldzaame Afl:ronomifche Verfchyning 

Van MER CU R I U S met de ZON, 
Dewelke zig-zal vcrtoonen in't}aar J741,-den). November, voor-de Middag, 

V~l ncgcn_uurcll tot na Je Middag ten half twee uurcn . 

/ 
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I 
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. -.. -._-~-
--. ----

De Circumfercnticn, gemerkt R S T EB, vertoonen den Omtrek en grootte van de Zon na de Proportie gefleld; de Letter C 
1,et Ceotfllm van .de zelve; de gc~ipte Linicn R T verbeelden d~ Fdlpl/Cil; de Linien HE vertoonen den tigebaaren Weg 
V:JO de PLwc,'t A1ercunus voor ot over de Zon! waar VJO her DC';..';1n zal zy? by de Lnrer k m de Ecdtc hgullr voor de 
Middag ten 8 ULlfen 53 Minulltcn Sccunden, ;J!waar dat men MeI cuur zat Zien als cen Zwarrc roooe vlek op Je Zon 1 en 
vaD dau voortgaan in de Ly~ B F tyd. van vlcr llllrcn en dcrrig M\!1UurC~ en twee ~c'Clmden, en alsdan Ydn de ZO[l 
zien afgaan by de Lencr E :0 dr.:: t'.J.":..:cde FIguur n:J. de ren I uur ) I MU1U,lten )'6 Steunden. Alles n: 1.[Cn \'3n de 
.srad MIddelburg, op welke Ik de vnor~('me!de C{[lcula(l(~ hC0 gdldd. volgens de Ohr<"fv,uicn dnor my) op gernelàe Planeet, 
gedaan in myn Obfcrv:.Horinm te MiddelbLlrg in Zcelandr. 

]. DE M U NeK. 

De boven gemelde Ver[chyning zal, volgens het vcrfèhil der Meridiaanen, in lengte 
kannen gezÎcn worden op de ondedl:aande plaat[en en tyden , 

te Ct~(:d\t I AmO:erdam I 
-l1ét·It(~Îfi relf ~=--·-Ç-t4- -. ~':;--;--=-3~-

her Eiryue rCIl 1-39--46 1--38~36 

u ... ~_. 

9- o-,S 
t-'3 8- 20 

"Ley~en I 

8-r9~" 
1'-37-'- 14 

London 

8-;"9_ 13 
1-17- I S 

NB. Doot de At1ronomj(ché Revolutie, z~l men Me/'culJr În 't begin ~ien komea over de ~QD. ~.:l.n dc;n Onder-Rand, en op 
't einde zÎel) afgaan van den \\I" eller-Rand, zoo als in de boycrdhande Fjg~rcn is te zien. 

AjbeeldingS9 - Aankondiging van de Mercurius-overgang van 1743 (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg) 
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Mercurius-overgangen in de Nederlanden: 
1736-1743 

Een 'vermakelyke' en 'raare verschijninge: gesignaleerd door een nijver schoolmeester uit 
Embden (1736) 

In de Nederlanden gaat het met de aandacht voor Mercurius- of Venus-passages net 
als bij de kometen. Eerst na de sterke opleving van de belangstelling voor de resultaten 
van de Newtoniaanse natuur- en sterrenkunde, in het begin van de jaren dertig van 
de achttiende eeuw, krijgen deze fenomenen enige aandacht". 

De eerste Mercurius-passage die in deze gewesten bewust is gesignaleerd, was die van 
173612 • De belangstelling voor dit fenomeen komt dan wel uit de uiterste periferie van de 
Republiek, te weten uit het Noord-Duitse Embden, een stad die toen nog volop tot 
het Nederlandse taalgebied mocht worden gerekend. Blijkens een advertentie in de 
Amsterdamsche Courantvan 24 maart 1736 had een zekere Symon Panser uit Embden 
laten uitgeven een Nauwkeurige altekening der loop van Mercurius om de Zonne dezes 
jaers 1736, nevens de verschyning in dezelve, [. .. ], alles net getekent en kort verklaart, een 
plano-vel met gegraveerde platen in de trant van Whistons braadsheet uit 1723'3 . 

Panser was in Embden werkzaam als 'stads-mathematicus en leermeester der wis-, 
sterre- en zeevaartkunde'. Als zodanig staat hij in elk geval vermeld vanaf 1733 tol aan 
zijn dood, in 1754'4. In dat tijdvak heeft Panser tal van kleine wis- en sterrenkundige 
geschriften in de Nederlandse taal geproduceerd. Voornoemd stuk over de Mercurius
overgang was zijn tweede geesteskind. In 1733 had hij al geschreven over een merkwaer
dige zons-verduystering'\. In 1736 volgden zowel een Arithmetica ofte rckenkonst'6 als een 
Astronomische oeffeninge, en niet lang daarna zou door hem nog worden uitgegeven een 
Astronomische hemelspiegel en een pamfletje over een Groote en merkwaerdige zons 
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verduystering. Daarnaast verzorgde Panser in deze jaren de tekst voor de Opregte 
Embder alrnanach: een gelegenheidsdrukwerk waarvan nauwelijks meer exemplaren 
zijn terug te vinden'7. Tenslotte zou in 1746 Pansers 'pièce de résistance' het licht zien: 
zijn Mathematische rariteitenkamer, een curieus, maar populair wiskllndeboek, dat 
tot ver in de negentiende eeuw is herdrukt'B. 

Bij de Mercurius-overgang van 1736 legde Panser het accent op het verschijnsel 
zelve, dat alleen al door zijn zeldzaamheid - het fenomeen zon nog maar zeven keer 
door mensenogen zijn gezien - aan de 'konstminnaars veel pleysier en vermaak' zou 
opleveren. De waarneming zou eenvoudig kunnen worden verwezenlijkt, 't zy door 
een Camera Obscura, of door geverfde glas en met een daartoe dienende tubus'. Dit 
alles met als resultaat dat men 'deeze sterre als een zwarte vlekke door de zonne zien 
passeeren, hetwelk voor alle Liefllebbers wat raars is'. Uit niets blijkt dat Panser enig 
ander doel nastreefde dan puur vermaak. Dat hij een ieder die 'het geluk mogte hebben 
om deeze verschyninge te observeeren' opriep om hem hun waarnemingsgegevens te 
sturen, heeft meer weg van de wens van de verzamelaar die de rariteiten-collectie van 
een mede-collectioneur op waarde weet te schatten dan van iets anders. 

ii. Struyck versus Pan ser: een methodologisch conj7ict 
Pansers kleine drukwerk bleef niet onopgemerkt. In Amsterdam nam de mathematicus 
Nicolaas Struyck de pen ter hand om Panser fors van repliek te dienen. \'ooral diens 
aanpak van eclipsberekeningen moest het ontgelden'9 . Het stoorde Struyck dat Panser 
het deed voorkomen dat het een nieuwe manier was 'die hy gevonden heeft en dat 
anderen hier en daar van de weg afgeraakt zijn'. Volgens Struyck was Pansers methode 
eerder gebruikt door bijvoorbeeld Dirk Rembrantszoon van Nierop en Abraham de 
Graaf. Struyck vond die aanpak overigens \vonderlyk langwylig en moeyelyk'. Volgens 
hem moest Panser zijn toevlucht nemen tot wel meer dan vijftig 'regels van driën, die 
merendeels moeylyk zyn om uyt te werken'. Struyck presenteerde daarom een eigen 
wijze van eclipsberekening, die hij 'al veel jaaren geleden' had bedacht, 'op een methode, 
zoo als die door de passer bepaald word'. De resultaten van die aanpak vergeleek 
Struyck met de uitkomsten en observaties van anderen. Ook nu moest Panser het 
ontgelden: 'Het verwonderd my dat Panser hyna in alle de Eclipsen zoo ver mis is', 
aldus Struyck. 

Ook Pansers bereken ing van de Mercuriuspassage werd kritisch bejegend. Struyck 
vergeleek Pansers uitkomsten met ongepubliceerde berekeningen welke hem waren 
toegezonden door Adriaan Spinder uit Krommenie. Daarbij viel op dat de resultaten 
van deze berekeningen grote onderlinge verschillen vertoonden, afuankelijk van 
welke sterrenkundige tabel er was gebruikt. Spin der had drie 'tafelen' gebruikt, te 
weten die van De la Hire (welke kort tevoren door zijn broer Gerrit Spinder waren 
bewerkt en uitgegeven")), die van Van der jy100len 21 en tot slot een wat oudere van 
Dirk Rembrandtzoon Van Nierop. Afllankelijk van de uitgangspunten bleek het bere
kende tijdstip van ingang meer dan drie uur te kunnen verschillen. 
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Ajbecldillg M - Symon Panser (1699-1754), stadsmathematicus te Embclcn. Houtsnede door j. J lczc, 
'franse c3ntor' te Embden. 

Daarmee was de zere vinger gelegd op een van de grootste problemen van de acht
tiende-eeuwse astronomie, namelijk de beperkte betrouwbaarheid van de beschikbare 
slerrenkundige labellen. Die lijslen waren op hun beurt uiteraard weer een afgeleide van 
de begrensde meetnauwkeurigheid van de instrumenten die de observaties haddell gele
verd, welke tot grondslag van de tabellen hadden gediend. Struyck realiseerde zich dat 
best. Juist daarom had hij zich zo aan Panser gestoord. Want wanneer er ook nog een 
verkeerd gebruik van die tabellen werd gemaakt, dan werden er 'geJeerde mannen' 
verdacht gemaakt door 'uitreekeningen' die zelf 'gantsch niet goed' waren. [n essentie 
was dat Slruycks voornaamste kritiekpunt op Panser. Diens rekenfouten kon men de 
tabellcnmakers moeilijk aanrekenen, zo vond Struyck. 

iii. Observatics 

Van de bewuste Mercuriusovergang had Struyck in Amsterdam overigens niets kun
nen waarnemen 'vermits het sleg te weer'. Een hermetisch gesloten hemel had ook de 
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landmeter Roelans in Antwerpen aangetroffen 22 • Iets beter was het in Haarlem gesteld 
geweest. Daar hadden 'ecnige lietbebbers' onder leiding van de schoenmaker Nicolaas 
Duyn Mercurius door de wolken heen 'ter naauwer noot' als een 'klein flaauw vlakje' 
over de zon zien wandelen'3. In Utrecht was men nog iets gelukkiger geweest. Daar 
hadden zowel de hoogleraar Van Musschenbroek als de landmeter Back warempel nog 
het tijdstip van de uitgang van de planeet kunnen opmeten, zij het dan met een onder
ling verschil van maar liefst 30 seconden24. Het meest gelukkig was men in Krommenie 
geweest. Volgens het getuigenis van de gebroeders Spin der (beiden zowel bakker als 
landmeter aldaar) was de gehele overgang daar goed zichtbaar geweest. Ook Jan Cabel, 
schoolmeester te Uitgeest, had in zijn woonplaats de tijdstippen van in- en uittree van 
de planeet kunnen vaststellen. Maar daar bleef het dan bij. Tot enige interpretatie van 
deze waarnemingsgegevens is het nimmer gekomen. 

PrepClmties voor de overgang van 1743 
De volgende overgang van Mercurius wu in november 1743 plaatsvinden, en in het 
luttel aantal jaren dat tussen deze twee overgangen inzit blijkt de belangstelling voor 
het fenomeen onmiskenbaar te zijn toegenomen, althans wanneer we het aantal uit
gekomen publicaties als maat mogen zien voor deze interesse. 

i. V/u,çschriften van De lvilinck, Panser ell Back 
In 1742 is het de Zeeuwse sterrenkundige Jan de Munck die de rij opent, met een êén
pagina-groot vlugschrift over de naderende overgang. Eerder zagen we al hoe De 
Munck, na de laatste hand te hebben gelegd aan een nieuw gebouwd observatorium 
te Middelburg, vanafl736 observaties uitwisselde met anderen. Zijn eerste aantoon
bare interesse voor de loop van de binnenplaneten dateert van 1737, toen hij op 28 

mei een schijnbare conjunctie van Venus en Mercurius waarnam. Hij verstuurde er 
brieven over naar 's-Gravesande in Leiden, Van Musschenbroek in Utrecht, Panser in 
Embden en Martens in Amsterdam. Ook plaatste hij er een bericht over in de Hol
landsche Historische COllranf5• Vanuit die achtergrond meende De Munck er in 1742 

goed aan te doen om de publiciteit te zoeken door de uitgave van een groot plano vel, 
getiteld Afbeelding van eene fraaije ell zeldzaame astronomische versch)'ning van 
Mercurius met de Zon, dewelke zig zal verlooncn in 't Jaar 1743, del! 5. Novembrr26 . I n dit 
blad presenteerde De Munck de uitkomsten van een aantal berekeningen die hij met 
betrekking tot deze overgang had gemaakt. Voor zes steden in Europa (te weten 
Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Parijs en Londen) gaf hij een voorspelling van de 
tijdstippen waarop deze passage van Mercurius zou beginnen en eindigen. Opvallend 
genoeg waren het allemaal plaatsen waar mensen woonden met wie hij eerder over 
sterrenkundige onderwerpen had gecorrespondeerd. 

Van een vergelijkbaar karakter waren vermoedelijk twee vlugschriften die korte tijd 
later zijn uitgegeven, maar waarvan het ons niet is gelukt om een exemplaar op te 
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sporen. De eerste was opnieuw van Panser. De beschrijving ervan lijkt als twee drup
pels water op die van zijn eerdere uitgave naar aanleiding van de passage van 1736. In 
de Amsterda msche Courant van october 1743 valt althans de aankondiging te lezen dat 
bij de boekhandelaren R. & J. Ottens exemplaren verkrijgbaar zijn van Den loop van 

Mercurius om de Zonne des faers 1743, benevens de Verschyning in dezelve, den 5 november 

des middags, door S. Panser, Stads Mathematicus te Embden, opnieuw voor een prijs 
van 6 stuivers27• 

Een derde voorbeeld komt uit Utrecht. Bij de boekdrukker Matthaeus Visch aldaar 
was verkrijgbaar een geleerd klinkend geschrift met als titel: Schema astronomicum de 

transitu Mercurii sub sole lJ. IV Novembr. Anno 1743, temp. astron. universae Europae 

expectando28• Hier gaat het eveneens om een 'oude bekende', namelijk om de landmeter 
Nicolaas Gerbrand Back, die in de zeldzaamheid van het fenomeen wellicht mogelijk
heden zag voor een kleine bijverdienste. Want daar bleef het dan ook bij. Voor De 
Munck, Panser en Back betrof het slechts een curieus feno meen, waaraan leuk kon 
worden gerekend, en da t met verwondering kon worden geobserveerd. Voor zover 
valt na te gaan werd door hen over een eventueel belang met betrekking tot de zonne
parallax met geen woord gerept. 

ii. Klinkenbergs 'Verhandeling over het vinde1l van de parallaxis der Zon' 

Dat lag geheel anders bij een klein boekje dat in het voorjaar van 1743 te Haarlem 
werd uitgegeven. Ook hier ging het om een debuut van een landmeter, maar dan wel 
een debuut van een geheel andere orde dan bij De Munck. Ditmaal was het Dirk 
Klinkenberg, de later zo fameus geworden kometenjager, die de pen ter hand had 
genomen29 • 

Aan de titel van zijn Verhandeling over het vinden van de parallaxis der Zon valt 
direct al af te lezen dat Klinkenberg de kern van de zaak centraal stelde. Klinkenberg 
kende zijn klassieken. Halleys artikel van 1716 was door hem grondig bestudeerd, en 
net als Whiston in Engeland en De l'lsle in Frankrijk, vroeg nu ook Klinkenberg zich 
af, waarom Halley de Mercurius-passages buiten beschouwing had gelaten. Halleys 
methode was immers algemeen geldig, en zelfs al zou Mercurius een ongunstiger ver
schilzicht opleveren dan Venus, iedere kans op een verbetering zou toch eigenlijk 
benut moeten worden? Want stel dat het in 1761 en in 1769 bewolkt zou zijn? Alleen 
daarom al zou iedere poging om de zonneparallax te verbeteren moeten worden aan
gegrepen. Vandaar nu Klinkenbergs beschryving hoe de afstand tusschen de Zon en de 

Aarde kan gevonden worden door den schynbaaren weg der planeeten Venus en Mercu

rius over de Zon: een en ander toegelicht door concreet uitgewerkte voorbeelden van 
de verschijnselen, zoals die in de jaren 1743, 1753 en 1761 te zien zouden zijn. Daarmee 
was Klinkenberg de eerste in de Nederlanden die Halleys methode ter bepaling van 
de zonneparallax tot onderwerp maakte van een speciale verhandeling. Tol dan toe 
was er in de Nederlandstalige literatuur alleen zijdelings aandacht geschonken aan 
deze methode ter bepaling van de afstand tussen zon en aarde30 . 
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Want dat er heel wat te verbeteren viel was alleszins duidelijk. Fraai wordt dat geïllus 
treerd aan de hand van een boekje dat Nicolaas Duyn (een van de voortrekkers van 
het Haarlems 'Collegie' rondom Klinkenberg), slechts enkele maanden eerder had 
uitgebracht. In deze Nutte en noodige oeffeningvatte Duyn zo ongeveer alles samen 
wat hem als 'medelid' van het Collegium Physicum & lvIathematicum te Haarlem ter OH 

was gekomen. Dus ook het probleem van de zonneparallax. Duyn schrijft trouw ove1 
wat hem aan waarden voor die parallax bekend is, en registreert aldus als uitersten driE 
(boog- )minuten bij Tycho Brahe en zes boogseconden bij De la Hire, hetgeen neer
komt op een factor 30 aan onzekerheid met betrekking tot de afstand van de aarde tol 
de zonJ" Zelf hield Duyn het op een grootte van ruim 14 boogseconden, want dat wa~ 
het getal waaraan zijn goede vriend Adriaan Spinder vasthield, 'na menigvuldig en 
zeer naaukeurig meten van deezen hoek'. Spinder kon kennelijk nogal zeker over
komen, want Duyn deelde vaker diens mening, bijvoorbeeld ook wanneer Spindel 
beweerde er na twintig jaar waarnemen van overtuigd te zijn, dat niet Jupiter, maar 
Saturnus de grootste planeet was van hel Zonnesle1se]32. Deze mening zou Spinder 
overigens tot aan het eind van zijn leven (in 1758) volhouden33 • 

iiL Observaties 

Opvallend genoeg was het ook Spin der, en niet Klinkenberg, die in 1743 na de daad
werkelijke Mercuriuspassage namens het Haarlems 'Collegie' aan de Royal Society in 
Londen rapporteerde over de uitslag van alle aan hem bekende observaties in de 
Republiek34 • I Ioe goed Klinkenberg ook mocht zijn, kennelijk diende binnen deze 
kring toch enige anciënniteit in acht te worden genomen. 

Over de observatie van de overgang werd trouwens ook naar Frankrijk gerap
porteerd, alleen nu door De Munck, die I.owel zijn berekeningen als observaties had 
doen toekomen aan Jacques Cassini, directeur van het vermaarde Observatoire de 

Par is. Op zijn beurt reageerde deze heel vriendelijk. In een retourbrief merkte Cassini 
op dat de uitkomsten van De Muncks berekeningen redelijk overeenkwamen met die 
van Giovanni Domenico Maraldi (1709-1799), Cassinis schoonzoon35 • 

Veelbelovend leek ook het con tact dat in 1744 tot stand kwam tussen De l'Isle en 
Klinkenberg. Het initiatief daartoe was uitgegaan van De l'lsle, die in het verre St. 
Petersburg de buitenlandse kranten goed bij hield (waaronder de daar vanwege de zee
vaart ruim beschikbare Nederlandse exemplaren). Via die kranten had hij vernomen, 
zowel van de observaties van Martens te Amsterdam36 en De Munck in Middelburg, 
maar ook Klinkenberg was hem niet ontgaan. Vooral diens kleine boekje interesseer
de hem. En aangezien Klinkenberg door de kranten tevens was aangemerkt als de 
ontdekker van twee recente kometen, was dit voor De l'lsle reden genoeg om dele 

C:urieux Geomètre uit Haarlem met een brief te verrassen. Zijn epistel arriveerde eind 
october 1744, en moest eerst vanuit het Prans worden vertaald alvorens Klinkenberg 
van de inhoud kennis kon nemen. De leden van het Haarlems Collegie mochten daar 
uiteraard van meegenieten en er hun zegje over doen37 • Alleen schreef Klinkenberg 
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Afbeelding 61- Opsomming betreffende enige observaties van de Mercuriuspassage van 1743, gezonden 

naar de Rayal Society door A. Spinder te Haarlem (Rayal Society, Londen) 

ditmaal zelf een antwoord. Zijn brief arriveerde in het voorjaar van 1745 in St. Peters
burg, vergezeld van een exemplaar van de Verhandeling over het vinden van de parallaxis 
der Zon38 • Hoe hoog de verwachtingen gespannen waren vermeldt de historie niet, maar 
het zal Klinkenberg en de 'habile gens de votre societé' vast wel zijn tegengevallen dat 
ze daarna ruim drie jaar op een reactie van De l'Isle moesten wachten39 . 

ivo Fysica-theologische gedichten 
De meest merkwaardige getuigenis van een observatie van de Mercurius-overgang 
van 1743 is aangetroffen in een fysico-theologisch gedicht van de hand van de predi-
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kantsvroLlwe Catherina de Wilde (1688-17ii6), Zij was de weduwe van Abraham Josua 
Braconier (1670-1736), predikant te Utrecht, In 1751 kwam te Amsterdam haar eerste 
dichtbundel uit onder het pseudoniem 'Vrouwe c.P.' (= Catherina Pietersdochter). In 

deze Bespiegelingen over Gods Kerlc- en Waereldbestier ( .. l nevens Zielsverlustiging in 

het beschouwen van Aarde, Lucht en Sterrenhemel valt de volgende strofe te lezen: 

Laat, laat myn wetenschap slegts oppervlakkig wezen, 

Ik kan in haren gla lIS Gods almagt echter lezen, 

Wat WilS '{ my tot vermaak toen ik bemerken kOIl, 

Hoc de easte haren weg neemt dwars voorby de Zon; 

'J(JCIl 'k, zonder krenking van het oog, op '{licht korlde aOZCIl, 

licscllcrmd voor nadeel door 't gebruik van groene glazen: 

Mcrwrius, by my met aandacht wel beschouwd, 

Geleek em zwarte stip op 't blinkend z0I111egoud. 

Ontbreekt de tyd my niet, ik zal 'er my toe zeltm, 

In snipperuren op den aart dier bollen letten, 

En, langs de letter baan van onderwyzend schrift, 

Door vlytig onderzoele, verzadigen myn drift;4° . 

. Dit weliswaar pas in 1750 opgetekende, maar toch onmiskenbare getuigenis van een 
eigen waarneming van de Mercurius-transit van 1743, werd voorafgegaan door een 
lofzang op de sterrenkundigen, waarin 'Vrouwe Catherina Pietersdochter' duidelijk 
blijk gaf in contact te staan met de kring van Nederlandse sterrenkundige 'konst
genoten', Het gedicht gaat namelijk ook in op het thema van een dampkring rond de 
maan, hetgeen in die dagen een hot item was. De Middelburgse astronomus De Munck 
meende namelijk in 1748 het bewijs te hebben gevonden voor het bestaan van een 
dergelijke atmosfeer, Hoewel Klinkenberg van diens argumentatie niet geheel over
tuigd was, achtte hij De Muncks interpretatievan zijn waarnemingen dermate van 
belang, dat hij zijn Franse contacten uitvoerig over de vondst inlichtte. In 1753 hielp 
De l'Isle hen echter uit de droom: het door de Nederlandse onderzoekers veronderstelde 
verschijnsel bleek niets anders te zijn dan een optische illusie: een rechtstreeks gevolg 
van de kleurschifting in de lenzen van de gebruikte kijkers4'. 

Maar dat bericht had in 1750 de Utrechtse dichteres nog niet bereikt. Haar gedicht 
getuigt van een enorme bewondering, zowel voor de mensel ijke vondsten als voor de 
goddelijke schepping: 

la, de onderzoekers van de luchtgeheimenissen, 

Dic gallSch ml1lwleeurig zijn en 't doelwit zelden missen, 

Vic, zorg noch kost ontziende, op leonillglclyk bevel, 

HUl1ne aaudacht vesten op des hemels t'salllenstel, 

Die sclmmdre hoofden, die zich nacht ell dllg vermoeijcll, 
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Opdat dr hemelkunde en wetenschap maag' groeijen, 

Verzcekcrcn dat hun oog ook om het manerond, 

By nieuwe ontdekking, blyk von eenen dampkring V011l1t. 

[ ... j 

Deedt men Gods eer te kort, als men daaruit besloot, 

Ten minste is de maan ook een bewoonbre kloot; 

Wyl bergen, heuvels, kuil en diepte 't oog verbazen, 

Als 111el/ 'I gezicht verlengt door Gregoorjaansche glaze11, 

el1 't zeldzaam rond, voorzien met rotsen, wa/ren, zenit1, 

Op Newtons spiegels, schynt getrokken naar beneé11. 

0, Schepper van 't Heelal! leer my uw werken loven! 

Uw onbegrensde magt gaat ons begrip te boven4'. 

251 

Genoemde dichtbundel van 'Vrouwe e.P.' had groot succes. Nog geen vijf jaar later 
werd het boek herdrukt en bij deze gelegenheid verscheen ook een Vervolg van de 

Stichtelyke Gedichten, waarin Catharina vol lof dichtte op haar grote inspiratiebron, 
de 'Waereldbeschouwinge van den geleerde here B. Nieuwentyd'43. Het was voor haar 
Amsterdamse uitgever Pieter Meijer de grote bloeiperiode van de fysico-theologische 
belleterie. Ten aanzien van de astronomie was bijvoorbeeld ook zeer succesvol de 
Nederlandse vertaling van James Hervey, Godvruchtige Bespiegelingen over den Nacht, 

Den Starrenhemel en den Winter, waarvan de eerste editie eind 1755 uitkwam, maar 
waarvan nog zeker vier drukken zouden volgen. Ook dit was een boek met fysico
theologische beschouwingen vol natuurvroomheid, dat bovendien interessant is van
wege een bijgevoegde gravure naar eigen ontwerp door Simon Fokke. Hierop prijkt 
een niet geïdentificeerd, maar wellicht Amsterdams observatorium, welke prent met 
'Halleluja's' werd bezongen door de Amsterdamse dichter N.S. van WinterH . 
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Afbeelding 62 - Handschrift van Kaapse sterren kundige observat ies, in 1753 door De la Caille geschon
ken aan de Leidse universikit, uit dank voor de door de Nederlanders aan zijn expeditie verleende 
steun (UH Leiden). 
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EN HEMELSE 

FE:--JOMENEN 

Ve La CailIes poging tot bepaling van 
de zonne-parallax uit wereldwijd georganiseerde 

111etingen aan Mars, 'lenus en de Zon 

Een expeditie naar Zuid-Afrika 
Het probleem van de zonncparallax raakte in een nieuwe fase door een initiatief 

genomen in 1750 door de franse astronoom Nicolas-Louis de la Caille (1713-1762). 

Deze Abbé Lacaille, zoals hij ook wel wordt genoemd, was eigenlijk nooit echt tot 
priester gewijd, hoewel hij wel als theoloog was opgeleid. In de loop van zijn oplei
ding had hij dermate veel wiskundige talenten aan de dag gelegd, dat hij zich nadien 
vooral bekwaamd had in de mathematische sterrenkunde. Astronomen rondom het 
Observatoirc de Paris hadden hem daarbij gestimuleerd. Nadat hij in 1739 ook enige 
geodetisch en sterrenkundig handwerk had verricht, kreeg hij in ]741 een leerstoel 
aangeboden aan het prestigieuze Collège Mazarin te Parijs. Hier kreeg hij de kans om 
cen eigen observatorium in te richten, waarna hij met systematische onderzoekingen 
van de sterrenhemel begon. Daarbij betoonde De la Caille zich niet alleen een scherp
zinnig, maar ook uiterst kritisch mens. Die ,ütitude, gecombineerd met zijn uit
muntende wiskundige vaardigheden, maakte hem bij uitstek geschikt om fouten en 

omissies in de voorhanden zijnde sterrenkundige tabellen en kaarten op te sporen, en 
- waar mogelijk - te corrigeren. Zo was het hem opgevallen hoe weinig nog bekend 
was over de zuidelijke sterrenhemel. Van dat halfrond was slechts een beperkt aantal 
sterren in kaart gebracht. Dat feit, gecombineerd met de mogel ijkheid om vanuit het 
zuidelijk halfrond parallaxmetingen te verrichten aan de naastgelegen planeten, 
bracht hem ertoe een verzoek in te dienen hij de Franse koning tot ondersteuning 
van een sterrenkundige expeditie naar het zuidelijk halfrond. Die expeditie zou in 
1751 moeten plaatsvinden omdat juist in dat jaar zowel Venus als Mars in een gunstige 
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positie (dicht bij de aarde) zouden staan. Kaap de Goede Hoop zou een geschikte 
plek voor de waarnemingen zijn. Dit was de zuidelijkste punt van Afrika, met goede 
voorzieningen en een, naar de berichten aangaven, vaak heldere hemel 45 . 

De La Caille kreeg zijn zin. De koning gaf zijn orders (en daarmee fondsen), en Franse 
diplomaten zochten (en kregen) in het najaar van 1750 de medewerking van diverse 
Nederlandse autoriteiten. Hun coöperatie was een conditio sine qua non voor de expe
ditie, aangezien de Kaap in die tijd Nederlands territorium was. Zowel stadhouder 
Willem IV, als de Staten Generaal en de Heren XVII (de bewindhebbers van de Oost
Indische Compagnie), gaven hun medewerking aan de expeditie46 . Drie dagen nadat 
een aanbevelingsbrief van de prins vvas ontvangen vertrok De la Caille uit Parijs: 
haast was geboden, want anders zou hij wellicht te laat op de Kaap aankomen om er 
de conjunctie van Venus en de oppositie van Mars nog mee te maken. 

Opvallend genoeg schijnt aanvankelijk geen van de Nederlandse sterrenkundigen bij 
deze Franse expeditie naar Nederlands territorium te zijn betrokken. Pas gaandeweg 
de onderneming blijkt Nicolaas Struyck vanuit Amsterdam een bescheiden onder
steunende rol te spelen. H ij verzorgt althans in 1752 voor de Académie Royale des 
Sciences de verzending van postpakketten naar Zuid-Afrika, en regelt gereedschappen 
en (onderdelen van) meetinstrumenten, welke hij voor De la Caille bij een lokale 
Amsterdamse instrumentmaker bestelt47• 

Pas in het voorjaar van 1751, wanneer De la Caille allang en breed naar de Kaap 
onderweg is, dringt het nieuws van de expeditie door tot de Nederlandse astronomen. 
Dit dankzij een rondzendbrief die De l'Isle op De la Cailles eigen verzoek door geheel 
Europa verstuurt. Zo arriveert deze brief in het voorjaar van 1751 bij zowel Struyck in 
Amsterdam, als bij Klinkenberg in IIaarlem'IR. De brief ging vergezeld van een exem
plaar van De la Cailles Avis aux CistrorlOl11eS, een gedrukt pamflet dat nog juist voor 
zijn vertrek naar Zuid-Afrika was geschreven 49 • Dit slechts vier pagina's tellende stuk 
was in feite weinig anders dan een dringend, maar goed gemotiveerd verzoekschrift van 
De la Caille aan een ieder die beschikte over geschikte instrumenten om gelijktijdig met 
hem waarnemingen te verrichten, dat wilde zeggen: op specifieke dagen en aan specifie
ke objecten in de hemel. Het was een ongekende poging tot mondiale coördinatie van 
waarnemingen. Nog nooit eerder was zoiets vertoond! 

De l'Isle realiseerde zich het risico daarvan. Het inventariseren en catalogiseren van 
de Zuidelijke sterrenhemel zou allicht lukken, maar voor de bepaling van de zonne
parallax zou de mate van succes of mislukking hepaald worden, zowel door het aantal 
astronomen dat aan het project meedeed, als door de kwaliteit van de door hen 
gevolgde procedures en gebruikte instrumenten. Vandaar dat De l'Isle er nog een 
schepje boven op deed met een eigen brief vol gedetailleerde instructies. Zij noproep 
tot medewerking was mogelijk nog krachtiger dan die van De la Caille. 

Klinkenberg was van dit alles diep onder de indruk. Vooral de slotopmerkingen in 
De la Cailles Avis aux astronomes spraken hem aan. Daarin betwistte deze Halleys 
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stelling dat het bij de Venusovergang van 1761 mogelijk zou zijn om de zonneparallax 
te bepalen mel een nauwkeurigheid van ongeveer twee promille. Volgens De la Caille 
was het alleen al vanwege meetonzekerheden volstrekt ondoen I ijk om een dergelijk 
grote nauwkeurigheid zelfs maar bij benadering te halen. Want een kundig astro
noom, voorzien van goede instrumenten, zou in geval van een lage zonnestand de 
tijdstippen van in- of uitgang nooit secuur kunnen bepalen. De lange weg van het 
licht door de aardse dampkring zou de rand van de zon altijd doen bibberen, en dit 
soort van brekingsproblemen waren niet te vermijden. Bovendien moest men zich 
realiseren dat in geval van een observatie met sterke telescopen de zon zo snel door 
het blikveld zou gaan, dat het vaststellen van de conlacttijdstippen daardoor sterk 
zou worden bemoeilijkt. Wat dat betreft zou dit bij een Mercuriusovergang minder 
sterk spelen, omdat deze planeet, als gevolg van zijn kortere afstand tot de zon, een 
stuk sneller over de schijf van de zon zou voortbewegen. En dan nog: hadden de 
ervaringen van 1743 niet laten zien dat zelfs de beste astronomen onderling nog wel 
40 seconden in het vaststellen van de contacttijden konden verschillen? Halleys voorstel 
tot observatie van de Venusovergang was daarmee niet zinloos geworden, zeker niet, 7.0 

vond De la Caille. Maar de faam van Halley als astronoom mocht geen excuus zijn om 
niet iedere gelegenheid die zich voordeed te benutten. Vandaar nu zijn plan om de zon
neparallax af te leiden uit wereldwijd gesynchroniseerde metingen aan Mars en Venus. 
Het moment van hun dichtste nadering in 1751 zou daartoe mooie kansen bieden. 
Het was in ieder geval een project dat ten volle ondersteuning verdiende. 

Nederlandse reacties op het 'Avis aux Astronomes': 
een sterrenkundige benadering van het thema 'Dilettanten-genootschap' 

Internationaal gezien was de respons op dehanse oproep weliswaar niet overwel
digend, maar niettemin significant. In Greenwich zou Bradley (de Astronomer Royal) 
meedoen, in Rusland participeerde Grischow (secretaris van de Academie van Weten
schappen te St. Petersburg), in Zweden richtte Wargentin (van de Zweedse Academie) 
zijn kijkers op de hemel, en vanuit Parijs reisde de jonge Lalande er speciaal voor 
naar Berlijn, die plaats lag op vrijwel dezelfde lengtegraad als Kaap de Goede Hoop 
en was daardoor bij uitstek geschikt voor vergelijkende observaties. Mede om die 
reden werd De la Cailles oproep ook in het Duits vertaald. 

In de Nederlanden was de respons geringer, maar beslist niet afwezig. Overzien we 
de reacties dan lijkt de aanwezigheid van een locale wetenschappelijke infrastructuur 
bepalend te zijn geweest voor de vraag of men aan het project meedeed of niet. De 
vraag naar het al-dan-niet onderzoeks-gericht zijn van deze informele gezelschappen 
maakt het des te interessanter om na te gaan, hoe in de Nederlanden is gereageerd op 
de rranse oproep tot participatie. 

Het Haarlemse Natuur- en Sterrekundig Col/egie deed mee, zoveel was al snel duide
lijk. Dit ondanks het feit dat de meeste leden het eigenlijk te druk hadden met de 
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gewone dagelijkse arbeid. Adriaan Spinder, een van de sterrenkundige coryfeeën uil 
bet gezelschap, moest het af laten weten omdat hij onmogelijk gemist kon worden in de 
bierbrouwerij. Maar verder werden de door De la Caille aanbevolen nieuwe sterrenkun
dige tabellen aangeschaft en werden er andere voorbereidingen getroffen50 • 

Voor Klinkenberg persoonlijk had de Franse oproep niet op een ongelukkigel 
moment kunnen komen. Hij had juist een waterstaatkundige betrekking in Leiden 
geaccepteerd, en stond nu op het punt om daarheen te verhuizen. Had hij in Haarlem 
samen met zijn 'konstgenoten' kunnen waarnemen, in Leiden stond hij er alleen voor. 
En wat erger was: daar was hij verstoken van deugdelijke instrumenten. Aan de retour· 
brief die Klinkenberg eind juni 1751 aan De l'Isle schreef valt zijn persoonlijke worste
ling goed af te lezen. Klinkenberg begint zijn brief positief. Zeker, hij heeft het druk 
'menigvuldige bezigheden' hadden hem belet om eerder te antwoorden, maar VOO! 

het voorgestelde sterrenkundig project is hij enthousiast genoeg. Hij stelt zich VOOI 

om bij de waarnemingen te gebruiken: 

een thelescope op de newtoniaanse manier, welkers spiegel 4 Rhijnlandse voeten brandpunt heeft, en 

de voornaamste verschillen [zal ik] door een klijnmeeter bepaalen; van welke waarneemingen ik L 

Ed vervolgens alles omstandig en zuijver zal berigten; waar uijt U Ed dan zult kunnen oordeelen tol 

hoe verre deze waarnecmingen in het teegenwoordige stuk dienstig en aanneemelijk zullen zijn. 

Dit coöperatieve bericht zal De I'Isle echter nimmer bereiken. Voornoemd citaat staa1 
alleen in Klinkenbergs kladbrief, en dat hele stuk is doorgekrast (na een discussie mc1 
zijn vrouw, wie zal het zeggen?) In plaats hiervan lezen we in de verzonden brief dt 
volgende frase: 

Het is mij \'an herten leet dat ik geen gelegentheijd kan vinden om mij in staat te stellen om tol 

het loffelijk voorneemen van U Ed en van den heer de la Caille enigszins behulpzaam te zijn 

Celooft mijn Heer, dat het aan geen lust of begeerte tot die nuttige en roemwaardige zaak ont

breekt. Maar eensdeels, de nauwkeurigheid der daar toe vereijschtc instrumenten is niet vcr

moogend genoeg, en ten anderen het beletzei door mijn dagelijkse bezigheijd is te groot om met 

hoope van eenig sucses, eenige der vereijschte en voorgestelde waarneemingen te onderneemen, 

Weshalve ik mij genoodsaakt vinde om U Ed op het vriendelijkste te verzoeken mij weegens dé 

gemelde omstandigheden van de voorgestelde waarneemingcn te excuseerenS'. 

Dat was dus een bericht van geheel andere strekking! Hoe graag Klinkenberg ooi, 
mtt wilde doen, noodgedwongen viel hij als waarnemer af. Hem restte enkel de rol om 
anderen te vragen aan het project mee te doen. Dat deed hij dan ook grondig. Op zijn 
initiatief wnd De la Cailles Avis al/X /1stronomcs in hd Nederlands vertaald en werd het 
stuk, samen met de begeleidende brief van De ]' [sle, afgedrukt in het Hollandscli 
Magazijn". Overdrukken van het artikel werden vervolgens rondgezonden door de 
gehele Republiek. 
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Gezien zijn nieuwe standplaats stuurde Klinkenberg een van de eerste exemplaren 
naar de Leidse hoogleraar Lulofs. Die beschikte immers over een 'heerlijke occasie' en 
'bekwame werktuigen'?53. Maar Lulofs had geen trek in enige participatie. l'ormeel 
behoorde onderzoek niet tot zijn (universitaire!) taak. Beleefd liet hij Klinkenberg 
weten al geruime tijd geen sterrenkundige waarnemingen meer te verrichten. De tijd 
die hem overschoot van zijn universitaire bezigheden besteedde hij liever 'aan de 
Rivieren'. Verder waren de Leidse instrumenten 'lang zo accuraat niet' als hij wel 
wenste. Het wachten was op nieuwe, welke hem waren toegezegd 'door den Heer 
Erfstadhouder & den Heer [Bentinck] van Rhoon'54. Gezien deze meetol1Zekerheden 
was hij bovendien uiterst terughoudend in het overleggen van waarnemingen aan 
derden. Zich vastleggen op enige afspraak wilde hij zeker niet. Hij zou wel zien of hij 
af-en-toe nog wat kon doen met zijn acht-voets reflector 'daar ik nu een weergaloos 
spiegel voor ontfangen hebbe'. Dat instrument was tenminste voorzien van een 'zeer 
goede kleinmeet er '55. 

Lulofs gereserveerde standpunt kon in Haarlem op weinig begrip rekenen. Enige 
enthousiasme had men toch wel verwacht. En Klinkenberg dan? Zou die, nu hij in 
Leiden woonachtig was, voor dit 'loffelijk oogmerk' geen gebruik mogen maken van 
de Leidse sterrenwacht? Ook dat bleek een brug te ver. Hoewel Klinkenberg zich als 
waarnemer in Haarlem ruimschoots had gekwalificeerd, kreeg hij, desgevraagd, van 
Lulors geen toegang tot het universitaire observatorium. 

Was het hierom, dat Klinkenberg zich in augustus 1751 als student aan de Leidse 
academie liet inschrijven? Zocht hij door die inschrijving de mogelijkheid om alsnog 
toegang te verwerven tot de Leidse sterrenwacht56? Het lijkt erop, want van enige 
academische activiteit van Klinkenberg is ons nadien niets gebleken. Vast staat dat 
Klinkenberg op dat moment juist een brief uit Parijs had ontvangen met De l'Isles 
smeekbede om alles in het werk te stellen om aan de observaties mee te doen. Een 
paar maanden later moest Klinkenberg echter bekennen dat het hem niet was gelukt. 
Hij adviseert De l'Isle om Lulofs maar rechtstreeks te benaderen met een verzoek om 
medewerking, 'alzo zulks eijgentlijk zijn Edele's zaak is'. Alleen moest De l'Tsle dan 
niet laten merken dat Klinkenberg hierop aandringt: 'alzo mij aan zijn gunst veel 
gelegen is'. 

Of het heeft mogen baten? In ieder geval niet voor het Zuid-Afrikaanse project. Pas 
in 1753 is het Klinkenberg (en dan nog slechts een enkele maal) vergund geweest om 
onder Lulofs' toezicht op de Leidse sterrenwacht te mogen observeren. Zijn 'astrono
mische liefhebberij' lag toen echter al 'genoegzaam in duygen'57. 

Lulofs zelf heeft in een later stadium uiteindelijk toch enige observaties verricht. 
Gezien zijn eerdere opstelling is het daarbij de vraag in hoeverre hij dat gedaan heeft 
als universitair hoogleraar, of wellicht als de leider van een informeel Gezelschap van 
eenige Liefhebbers der Natuur- ell Starrekunde, op 's Lands Hooge Schoole te LeidenSB? In 
het laatste geval zou dat missch ien verklaren waarom Lulofs bij het merendeel van zijn 
observaties klaagde over de hinder die hij telkens opnieuw ondervond van belangstel-
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lende 'liefhebbers'59. Mocht Lulofs bij het doen van zijn waarnemingen inderdaal 
meer te werk zijn gegaan als leider val1 een studenten-gezelschap, dan zou dat cel 
bevestiging zijn van de stelling dat men het verrichten van onderzoek niet echt za 
als een echt 'universitaire' taakstelling, maar dat zoiets meer thuishoorde in eel 
genootschappelijk verband. 

In het Zeeuwse Middelburg had Klinkenberg meer succes met zijn oproep. Het gezd 
schap rondom stadhouderlijk astronOll1US De Munck stemde direct toe om aan he 
project deel te nemen. Speciaal voor dat doel werd in Holland een nieuw 'horlogE 
besteld. De Munck zelf was overigens van mening dat 'dien Heer de la Caille zeer we 
aantoont wat er werd vereijst om observatien te doen waarop men staat kan maken 
Vooral diens opmerkingen over meetfouten vielen bij De Munck in goede aarde. Ho 
vaak had hij al niet zelf geconstateerd dat cr grote 'differenten' waren tussen observaties 
'zoo te Parijs, Amsterdam, Haarlem, I.eijden of Middel burg'? Verschillen die grote 
waren dan doorgaans werd toegegeven. Hoe kon Halle} dan toch beweren dat meI 
'zal konnen weeten het gestelde in die nelheijd'? De Munck geloofde daar niet in 
Goede observaties vereisten geoefendheid en niet alleen goede instrumenten. Hijzel 
had om die reden menigmaal zijn kijkers gericht naaf de posities waar Mercurius el 
Venus zouden staan hij de overgangen van (respectievelijk) 1753 en 17616°. Die oefeninl 
was lastig genoeg, zo was hem gebleken. 

In Middelburg zowel als in Haarlem werd dus nadrukkelijk actie ondernomen vanui 
een dilettanten-gezelschap met een duidelijke onderzoeks-attitude. Dat lag bepaal< 
anders in het Noord-Duitse Embden. Hier moest Symon Panser afwijzend reagerer 
op Klinkenbergs verzoc!c Niet omdat hij niel wilde meewerken. Hem ontbraken een· 
voudigweg de middelen. Nadat twaalf jaar tevoren een Vdn zij n welgestelde 'discipels 
was overleden61 beschikte 1)~ll1ser niet langer over de benodigde fondsen om adequaal 
te kunnen observeren. Op dat moment waren hij en zijn zoon nog de enigen ir 
T\mbden die zich voor de sterrenkunde interesseerden. Toch had Panser het verzoek
schrift van De la Caille aan de magistraat van de stad getoond en hen formeel gevraagc 
of de stad Embden bereid zou zijn om een observatorium in te richten in de trant var 
'de Hr. Vurtzelbauw'62. Het antwoord was helaas afwijzend geweest. Het naderend( 
bezoek van de Pruisische koning was veel belangrijker gevonden. 

Ook in de Zuidelijke Nederlanden werd bot gevangen. In Namen woonde een vroege
re leerling van Klinkenberg, een zekere Wartman, die Klinkenbergs bericht weliswaal 
met 'veel genoegen en hlijdschap' had ontvangen, maar die verder niet i 11 staat wa~ 
om hem 'eenige dienste te bewijsen'. Wartmans kennis en kunde was daartoe gewoon 
niet toereikend genoeg, en andere, meer bek wame mensen had hij in zijn orngcvin2 
niet kunnen vinden 63 • 
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Een afwijzend bericht kwam ook van Gerrit Spin der uit Krommenie, hoewel deze al 
sedert 1719 als sterrenkundig waarnemer actief was geweesth '. Een reden waarom deze 
'oude rot in het vak' ook moest afhaken wordt niet gegeven. Evenmin is ons gebleken in 
hoeverre er nog andere 'liefhebbers' in de Republiek bij deze poging tot coördinatie van 
waarnemingen zijn betrokken. Van Musschenbroek noemt bijvoorbeeld in het eerder 
aangehaalde voorwoord van zijn Beginsels der natuurkunde, naast de reeds vermelde 
informele gezelschappen te Haarlem en Middelburg, soortgelijke bijeenkomsten die 
te Schiedam en Amsterdam werden gehouden. Hebben we omtrent de eerstgenoemde 
plaats in het geheel geen inforrnatie 65, van Amsterdam weten we dat daar inderdaad 
een 'waardig en schrander Collegie' heeft bestaan rond de persoon van Martinus 
Martens. Naar hem wordt trouwens ook door Van Musschenbroek verwezen. Maar na 
Martens benoeming (in 1743) tot lector in de zeevaartkunde aan het Amsterdamse 
Atheneum is dit gezelschap vermoedelijk verlopen66 . Weliswaar zou dat gat na 1753 

weer enigszins worden opgevuld door Benjamin Bosma (vermoedelijk een directe 

neef van Martens), maar ten tijde van De la Cailles expeditie in 1751 was er nog een 
lacune. Overigens zou deze Bosma, die in in 1747 te Franeker bij Koenig gepromo
veerd was, tot ver in de jaren tachtig van de achttiende eeuw het leeuwendeel van de 
natuurkundige onderwijsmarkt voor Amsterdamse liefhebbers voor zijn rekening 
nemen"7. Aan sterrenkundige observaties lijkt binnen deze kring echter nauwelijks 
iets te zijn gedaan. Van Bosma en zijn kring is alleen de waarneming opgetekend van 
de markante zon-eclips van 176468 . In meer beschouwende (kosmologische) zin moet 
Bosma echter wel (en zelfs in ruime mate) aandacht hehben besteed aan het heelal69 . 

Van twee andere groepen uil Amsterdam zijn geen of slechts incidentele observaties 
bekend, dus ook van hen had Klinkenberg weinig steun te verwachten 70 . Wel kwam 
omstreeks het jaar 1755 uil het vriendengroepje rondom Nicolaas Slruyck een informeel 
gezelschap voort dat zich onder leiding van de arts Martinus 110uttuyn toe ging leggen 
op de uitgave van een naluurwetenschappelijk tijdschrift, de Uitgezogte verhandelingen 
uit de nieuwste werken van de Societeiten der Wetenschappen in Europa en van andere 
geleerde mannen. In het eerste deel gaven de samenstellers te kennen dat ze in de traditie 
wilden staan van beroemde buitenlandse genoolschappen, zoals de Italiaanse Academia 
del Cimento, de Engelse Royal Society of de Franse Académie Royale des Scicnces. Ze 
wilden niet alleen vertalingen verstrekken van bu itenlandse publicaties, maar ook 
werk uit eigen kring publiceren71 • Het grote aantal originele publicaties dat in dit 
tijdschrift is afgedrukt laat zien dat ook in dit geval een bepaalde mate van lokale 
'wetenschappelijke infrastructuur' tot de productie van onderzoeksresultaten heeft 
bijgedragen. Dat neemt niel weg dat juist in 1751 door niemand in Amsterdam aan 
het door De la Caille gewensle onderzoeksprogramma is meegewerke. Afgezien dan 
van Struycks persoonliike logistieke ondersteuning, waardoor deze wel snel en uit 
eerste hand over de l"Csultalen van de expeditie vernam73 . Het zal geen toeval zijn dat 
in het eerste deel van de Uitgezogte Verhandelingen een 'Kort berigt van de Reize [ ... ] 
door den Heer Abl De la Caille' staat afgedrukt74• 
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Hoopvoller leek de situatie in Dordrecht. In zijn Beginsels der Natuurkunde referee 
Van l\lusschenbrock bijvoorbeeld ook aan (weerkundige) waarnem i Ilgsactivi teite 
van de Dordtse arts Jan Willem Steenbergen (1708-17T~), Van hem zijn uit de perioc 
1735--1736 inderdaad enige meteorologische waarnemingen bekend. Maar ook in andl 
re zin heeft Steenbergen mogelijk 'school gemaakt'. Ten tijde van zijn optreden is ( 
althans sprake van een informeel natuurkundig gezelschap rondom de Dordtse dicht( 
en lenzenslijper Arnold Marccl (1672-1748)11. Blijkens Marcels portret, waarin hij zic 
met een tekening van het planeetstelsel naar Copernicus liet atbeelden, interesseerd 
hij zich ook voor de sterrenkllnde76 . Het onderschrift noemt hem een volgeling va 
'den grooten Newton'. Marcel (die een volle necfvan Van Leeuwenhoek was) heeft i 
ieder geval geëxperimenteerd en mag daarmee ook als 'onderweksgericht' worde 
bestempeld. Na persoonlijk aandringen van Desag111iers rapporteerde Marcel in 173 

over zijn magnetische experimenten aan de Royal Society. Marccls brief werd vertaal 
en enigszins ingekort in de Plzilosophical Tmnsactions gepllbliceerd 77 • Onder:roek5 
gericht èn sterrenkundig actief was in elk geval Marcels opvolger Gerardus Kuypel 
(1706-1784), die in 1748 de leiding van dit gezelschap overnam. Een gegraveerd kelkgla 
met inscriptie Lang bloeije de Phijsica binne Dordrecht opgerecht 1748 door GI'ra/ïh 

Kuypers legt daar nog steeds getuigenis van aC 7H • Hoewel dit opschrift de oprichtin 
van een nieuw gezelschap suggereert, blijkt uit een getuigenis van een van de lede 
onmiskenbaar dat het hier ging om de voortzetting van het informele gezelscha 
rond de in 1748 overleden Marcel. Zelfs diens magnetische onderzoekingen en dage 
lijkse weerkundige waarnemingen werden door Kuypers voortgezet. 

Kuypers (zijn naam wordt ook wel als Kuipers geschreven) was een kleurrijk figuUi 
Over hem en zijn kring van 'achtbare regenten, beroemde godgeleerden, en aanzienlijk 
burgeren' berichtten zowel Veldhoven als Van Braam, die zich beiden afficheren als lil 
van dit Dordtse gezelschap79. ei terst inform,1 tief is vooral de boeiende levensschets di 

Van Braam verstrekt, waarin hij niet alleen Kuypers omzwervingen over de aardbo 
schetst (Kuypers bevoer bijna alle wereldzeeën en hij kon met even veel verve vertel 
len over Batavia, Drontheim of de Golfvan '\lexico), maar ook melding ma,1kt val 
Kuypers autodidactische ontwikkeling: een educatie die hem, eenmaal neergestrekel 
in Dordrecht, in staat stelde om meer te zijn dan een oude zeeman. Na decennia Ol 
zee te hebben doorgebracht, was Kuypers midden jaren veertig getrouwd. Zijn vrom\ 
die hem graag in Holland hield, wist hem da;uop werk te bezorgen bij de Hollands 
Munt. Die arbeid bracht Kuypers in contact l11et muntmelèster Otto Buck, die beken( 
stond als een groot 'liefhehber der Natuurkunde'Ro. Buck liet hem onder meer de boe 
ken van Desaguliers, Van Musschenhroek en Lulofs bestuderen, en introduceerde d 
markante oud-zeeman in 'een gezelschap van vroome lieden'. Hiermee zullen wellicht d, 
bijeenkomsten rondom MarceJ zijn bedoeld. Hier ontmoette hij ook dl' arts en dichte 
Johannes Eusebius Voet, met wie hij bevriend raakte, en die als doorgewinterd natura 
lia-verzamelaar Kuypers veel kon leren over de levende natuur81 . Het waren ook Buck el 
Voet, welke Kuypers er toe overhaalden 0111 de overleden MarceJ op te volgen i n he 
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Afbeelding 63 - Arnold Marcel (1672-1748) in zijn werkplaats. Zwarte kllnstprent door Aart Schouman 
(GA Dordrecht). 

doen van voorlezingen over natuur- en sterrenkunde. Dat bleek een uiterst goede zet. 
Want ondanks Kuypers soms zelfs lachwekkende gebrek aan kennis van de Neder
landse taal- hij kon nauwelijks een brief schrijven - wist hij zich te ontwikkelen tot 
een didacticus zonder weerga. Volgens Van Braam was Kuypers niet alleen volledig 
'meester' over de behandelde onderwerpen, maar zijn hele wijze van optreden maakte 
hem tot een zeer graag geziene 'performer'. 'Door zijn gelaat dat alles uitdrukte, zijn 
ongemeen gladde tong, en zijn manlijke buigzame stem' wekte Kuypers niet alleen de 
bewondering op van zijn Dordrechtse toehoorders, maar ook bezoekende hoog
leraren, aldus Van Braam, bleven 'bestendig zijne vrienden' en spraken altijd 'met de 
grootste achting over hem'. Eén van die bezoekers was de Zweedse geleerde Björn
sta hl, die met enige verbazing optekende hoe verstoord de Dordtse burgemeester 
Snellen reageerde, toen hij een voordracht van Kuypers moest laten schieten om bij 
een banket aan te zitten82 • Die mededeling brengt ons dan direct weer bij de sterren
kunde, en meer in het bijzonder bij De la Cailles oproep van 1751. 
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Afbeelding64 (linies) - Gegraveerd kelkglas met inscriptie Lang bloeiJe de Phijsicu binne Dordrccf 
opgerecht 1748 door Gcrardus Kuypers (Museum Simon van Gijn, Dordrecht); afbeelding 65 (recht! 
Cerardus Kuypers (1706-1784), leider van het gezelschap Physica te Dordrecht. Tekening door Aar 
Schouman (GA Dordrecht). 

Genoemde burgemeester Willem Snellen \NaS namelijk niet zo maar een belangstellendé 
Zijn gelijknamige neef was bewindhebber van de VOC geweest, en die maritieme fami 
liebelangen hadden hun uitwerking niet gemist83• De voor de navigatietechniek z< 
belangrijke uitvinding van Harrisons chronometer uit 1760 stimuleerde deze Dordts 
Snellen tot de eigenhandige vervaardiging van dergelijke zeechronomekrs. Snellen 
instrumenten waren van een dusdanige kwaliteit en leken in sommige opzichtel 
dermate op de zee-horloges van Harrison, dat is geopperd dal Snellen persoonlijk iJ 
Engeland bij Harrison in de leer zou zijn geweest84 . Ook maakte Snellen uurwerkel 
speciaal met het oog op sterrenkundige observaties. Twee astronomische uurwerket 
met compensatieslinger - een vinding van Berthoud uit 1763 -legateerde Snellen in 179 

aan respeclievelijk de Leidse universiteit en het Rotterdams Tlataufsch Genoots(lwp')5. 

Zo ergens, dan zou hier toch de mogelijkheid moeten bestaan tot deelnallle aan De 1; 

Cailles project? Het heeft echter niet zo mogen zijn. Kuypers kreeg pas na een verhui 
zing in 1752 de beschikking over een sterrenkundig waarnemingsplat. Eerst in di 
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nieuwe huis aan de Wijnstraat kreeg hij de mogelijkheid om zijn fysische en astrono
mische instrumenten 'naar den eisch te plaatsen', en kon hij 'een bekwame kamer' 
inrichten voor zijn gezelschap86~ En Snellen? Naar het zich laat aanzien ontwikkelde 
Snellen zijn mathematisch-fysische interesse pas na 1761. Wellicht zelfs was het de 
Venusovergang van dat jaar, die hem tot de bouw van sterrenkundige uurwerken 
heeft aangezet87. Zeker is dat deze befaamde Venuspassage door Kuypers en zijn kring is 
waargenomen, en even zeker is dat het Dordtse Physica toen alleen nog maar beschikle 
over een gewoon 'Orlogie'88. Kuypers rapporteerde in 1761 braaf aan Klinkenberg dat hij 
zijn metingen niet al te veel verlrouwde, vooral vanwege de gro te 'meenigte van aan
schouwers', die de 'houten grond waarop de waarne1l1ingh wierd gedaan' had doen 
schudden89 • Een gedicht uit Dordtse kring maakt trouwens duidelijk dat het pro
bleem van de zonneparallax toen binnen Kuypers 'wysheid gevende kweekschool' wel 
aandacht heeft gekregen90 . Maar helaas, in 1751 was dat nog te vroeg. Van enige Dordtse 
participatie aan hel project van De la Caille is dus niets gekOlnen 91 • 

Is uit Dordrecht tenminste nog het nodige bekend, veel minder weten we over de 
waarnemingscondities in een stad als Gtrecht, waar blijkens kleine krantenberichten, 
geregeld sterrenkundige waarnemingen werden uitgevoerd door de universitair ge
schoolde advocaat en landmeter Gerbrand Nicolaas Back. Het lijkt waarschijnlijk dat 
Back een les-college om zich heen heeft verzameld. In 1762 wordt hij althans aangeduid 
als 'Prof. Back', en geeft hij privé wiskunde-onderricht92 • Maar dat zo'n groep rondom 
Back gefunctioneerd zou hebben als een onderzoeksgericht dilettanten-gezelschap is 
ons nergens gebleken. Wel zijn er uit de periode 1736-1770 meer sterrenkundige waar
nemingen bekend van Back, dan van de Utrechtse universitai I'e sterrenwacht. 

Onderzoeksgcricht was ook de Leeuwarder instrumentmaker Foppes, een auto
didact, die juist in 1751 zijn eerste activiteiten in de Friese hoofdstad ontplooide. 
Elders hebben we uiteen gezet dat Foppes' wijze van wetenschappelijk 'denken' nogal 
afweek van wat bij het merendeel van zijn vakgenoten in de Republiek gebruikelijk 
was93 • Foppes werkte mede daardoor vrij geïsoleerd van de wereld buiten Friesland. 
Niettemin verrichtte ook hij zelfstandig onderzoek, zowel op magnetisch, als op ster
renkundig gebied. Bij die laatste activiteiten staat vast dat hij zijn observaties in 
groepsverband uitvoerde, te beginnen met de Mercurius-overgang van 1753. Dat Foppes 
als enige astronoom in de Nederlanden wist te bereiken dat hij bij zijn waarnemingen 
aan de Venusovergang van 1761 financieel door de (provinciale) overheid werd onder
steund, is in het begin van dit hoofdstuk al even aan de orde geweest. Maar hoewel 
Foppes van zijn bevindingen getuigenis aflegde in een tweetal publicaties, lijkt dit 
zijn isolement niet te hebben doorbroken. 

Eén omissie mag haast merkwaardig worden genoemd. Een respons uit Rotterdam had 
namelijk wel enigszins voor de hand gelegen. In die stad was namelijk sedert september 
1747 een Natuurkundig Genootschap actief, dat onder leiding stond van de in de sterren-
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,\fbeelding 66 Wijzerplaat, detail en billl1f1l-

\I'crk van teil astronomisch uurwerk mei 

compensatie-slinger, vervaardigd na J763 door 

Willem Snellen, bur~cmeeslcr te Dordrecht, 

Cl'schonken in 1791 aan de Leidse universiteit. 

De zon nebloem op de secondewijzer lijkt er op 

te wijZen dat de klok bestemd was voor het 

registreren Vim de In idddbarc zonnetijd, 
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kunde toch zeer ingevoerde Lecmardus Stocke94 . Had juist Stocke niet jarenlang in 
Middelburg met De Munck samengewerkt? De astronoom die hij uitbundig had 
geroemd, zowel in zijn Middelburgse afscheidsrede, als in zijn verhandeling over 
sneeuwvlokken welke door de RoyaL Society was gepubliceerd? Had Stocke bovendien 
niet zelf enthousiast deelgenomen aan het eerste waarnemers netwerk dat in de 
Republiek ooit tot stand was gebracht? Weliswaar betrof dat netwerk uit de jaren dertig 
uitsluitend weerkundige waarnemingen (uitgevoerd volgens instructies van Stockes 
oude leermeester Van Musschenbroek), maar het belang van samenwerking zal juist 
daarom aan Stocke niet zijn ontgaan. Als geen ander wist hij waartoe gecoördineerde 
observaties konden leiden. :-\aar het hoe en waarom valt slechts te gissen. Misschien 
beschikte hij nog niet over geschikte instrumenten95 ; misschien had hij gewoon geen 
zin meer in praktisch bezig zijn; zijn publicaties doen althans een persoonlijke ont
wikkeling in meer beschouwende, filosofische zin vermoeden 96 . Ook kan een reden 
zijn dat Stockes contacten met het sterrenkundig circuit in deze tijd gering of afwezig 
was. Zo lijkt zijn correspondentie met De Munck tot een minimum te zijn terug
gebracht, hetgeen wellicht samenhangt met de onverkwikkelijke gang van zaken rond 
Stocl(es vertrek uit Middelburg in 174297 . 

Ook het volledig ontbreken van waarnemingen uit een stad als Alkmaar is ietwat 
verrassend. Omstreeks 1740 waren ook hier enige natuurwetenschappelijk liefhebbers 
werkzaam. Een handschrift met het opschrift 'Verscheidene natuurlyke waarnemingen' 
legt bijvoorbeeld nog steeds getuigenis af van de observaties van kaarsenmaker, 
kunstschilder en historieschrijver Gijsbert Boomkamp 9B. Tn het nabijgelegen Bergen 
ondernam MI. Lourens Timmers vergelijkbare zaken. Ook hij was in de jaren veertig 
weerkundig waarnemer, en ook hij deed proeven, onder meer aan koudmakende 
mengsels. Zowel Boomkamp als Timmers stonden in contact met andere liefhebbers, 
zoals de Haarlemse 'konstgenoten' Duyn en Engelman. De laatsten maken althans mel
ding van de bevindingen van hun goede 'vrienden en correspondenten' te Alkmaar en 
Bergen99 . Het zou daarom zeer voor de hand hebben gelegen dat Klinkenberg hen 
beiden in 1751 zou hebben benaderd. YIaar helaas, Timmers was in 1747 overleden, en 
Boomkamp had zijn natuurwetenschappelijke observaties het jaar daarop gestaakt. :\Tu 
de stimulans van Timmers was weggevallen trok de locale geschiedschrijving hem toch 
meer. Dat jaar was ook gebleken dat in de wijde omgeving van Alkmaar niemand te vin
den was, die hun (weerkundige) observaties wilde voortzettenlOO • Pas in 1759 zou er in 
Alkmaar een nieuwe groep liefhebbers aantreden, die zich verenigden in een leesgezel
schap dat ook mathematische en fysische instrumenten aanschaftelOl. 

Andere natuur- en sterrenkundig georiënteerde groepen zijn ons voor dit tijdvak niet 
bekend. Dat er destijds nog meer 'geliefhebberd' zal zijn, ligt voor de hand. Zo is het 
verleidelijk om de sporen van dergelijke gezelschappen af te lezen uit de respons die 
is gescoord op de intekening van een natuur- en sterrenkundige standaardwerk uit 
deze periode. llet betrefL hier de Nederlandse vertaling van Robert Smiths Optica, 
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waarvan de intekening juist in 1751 plaatsvond102 • In dit boek werd uitvoerig inge· 
gaan, zowel op de werking en constructie van sterrenkijkers, als ook op het gebruiI 
daarvan in de sterrenkunde. De geograCische spreiding van de 176 intekenaren geef 
opmerkelijke 'pieken' le .Lien (zie bijlage 11). Dat een grole stad als Amsterdam he' 
hoogste aantal intekenaren boekt (44), hoeft geen verbazing te wekken. Het bod 
werd hier uitgegeven en dat alleen al stond borg voor een betrekkelijk hoge afname 
Ook de nauwe banden van deze stad met de op de navigatie georiënteerde scheep, 
vaart zal een rol hebben gespeeld. Anderzijds scoort een havenstad als RotterdalT 
duidelijk lager (5), maar ge/ien het grote aantal intekenaren waarvan de woonplaats ni el 
bekend is (64) zegt dat ook weer niet zo veel. Betrekkelijk goed scoren ook plaatsen ah 
Middelburg (9), Haarlem (5) en Dordrecht (4), De afname in deze plaatsen lijk 
inderdaad de werkzaamheid te weerspiegelen van de beschreven informele gezel
schappen103 . Interessanter in dit verband zijn de niet eerder genoemde sleden Den 
Haag en Delft, met respectievelijk 10 en ó intekenaren. 'Wijst deze respons ook daar Of 

een locaal netwerk van gelnteresseerde dilettanten? Het is moeilijk te zeggen. Vast staal 
dat de Haagse advocaat Drijfhout in 1756 opmerkte dat onder de locale intekenaren van 
Smiths Optica een aantal 'goede vrienden van MI'. Pieter Gabry werdende gevonden' 
maar dit zegt uiteraard weinig anders, dan dat in die plaats een groep van bevriendE 
relaties bestond, hetgeen op zichzelf nauwelijks verrassend kan worden genoemd104 , 

Aardiger is het te weten dat juist in 1751 Gabry voor hen fysische demonstraties hield, 
onder meer met een 'klein model brandspuit', dat hij voor korte tijd uit het stadhou
derlijk kabinet leende'°5. Twee jaar later rapporteerde Gabry bovendien over sterren
kundige waarnemingen, die hij uitvoerde 'in 't byzyn van zeer vele Bystanders'106. 
Intrigerend is ook de groep Delftse intekenaren: onder hen bevond zich bijvoorbeeld de 
raadsheer en weesmeesIer Salomon van Groenewegen, die eell groot inslrumentenkabi
net bezat (met planetaria en telescopen) dat in 1758 werd geveild107• Hij bewoonde een 
imposant huis direct naast het pand waar in 1756 de Delftse Fundatie van RenswoudE 
werd gevestigd, en waar vanaf die datum de zojuist in Leiden gepromoveerde lector 
'Wis-, natuur- en sterrekunde' Johannes van der Wall zijn domicilie hadlO8 • Uit Delft 
kwam ook intekenaar Everhard Kraeyvanger, de oud-advocaat fiscaal van Indië, aan 
wie Langendijk in 1715 zijn klucht over de Wiskonstenaars had opgedragen en die 
door een zekere Jan Sikkema in de aslronomie zou zijn ingewijd. Van zijn broer en 
mede-intekenaar Nicolaas Kraeyvanger, commissaris van huwelijkse zaken te Delft, is 

bekend dat hij thuis een orgel bezat dat wekelijks werd bespeeld door de klokkenist en 
sterrenkundig waarnemer Johannes BerghuijslO9. Tot deze groep intekenaren behoorde 
ook Mr. Franco Pauw, eveneens raad en weesmeester, die in 1770 bewindhebber zou 
worden van Delftse kamer der VOc. Kortom ook in deze plaats lijkt (eerder dan wel is 
verondersteld) een netwerk van dilettant-liefhebbers aanwezig te zijn geweest'lO. Hoe 
het ook zij, kennelijk waren ook deze Haagse en Delftse netwerken te wankel voor enige 
participatie aan De la Cailles project, dit ondanks de in deze plaatsen beschikbare 
sterrenkundige instrumentatie. 
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Overigens is het Amsterdamse Concordia et Libertotc het enige genootschap dat als 
zodanig in de intekenlijst van Smith Optica wordt genoemd. Van dit vroege genoot
schap, dat omstreeks 1748 tot stand kwam, en waarvan de leden ook wel aangeduid 
schijnen te zijn als 'ridders van het heelal', is echter maar bitter weinig bekend. De 
oorspronkelijk sterk natuurwetenschappelijk gerichte instelling schijnt vrij snel te 
zijn verlopen111 • 

Concluderend mogen we vaststellen dat, hoe fragmentarisch de beschikbare informatie 
ook moge zijn, uit de genoemde voorbeelden niettemin duidelijk mag worden dat voor
afgaand aan (en gelijktijdig met) de formalisering van de Nederlandse genootschappen 
er op diverse plaatsen i n de Republiek zoiets bestond als een locale infrastructuur voor 
natuurwetenschappelijk onderzoek: meestal in de vorm van een informeel 'dilettanten
gezelschap'. Maar juist dit informele karakter waarborgde slechts hier en daar een 
succesvolle participatie in (en vooral ook continuïteit van) onderzoek. 

Resultaten 

Keren we tenslotte terug naar de expeditie van De la Caille en met name naar de 
resultaten daarvan. De cartografie van de Zuidelijke hemel was een groot succes 
geworden. Gedurende zijn verblijf aan de Kaap had De la Caille de posities geregis
treerd van in totaal meer dan 10.000 sterren. Hiervan selecteerde hij uiteindelijk de 
1900 meest heldere, om deze in zijn sterrencatalogus op te nemen. Het was een gigan
ten-arbeid, hetwelk De la Caille later de eretitel 'vader van de zuidelijke sterrenkunde' 
bezorgde12• Verder had hij aan de Kaap nog de lengte van de seconde-slinger bepaald 
(een maat voor de locale aantrekkingskracht van de aarde), had hij magnetische en 
meteorologische dagregisters bijgehouden, en was hij tegen het einde van de expeditie 
nog onvoorzien het binnenland ingetrokken, in een poging de booglengte van een 
graad van de meridiaan te bepalen. De gegevens hiel'van zouden gebruikt kunnen 
worden om de vorm van dat deel van de aarde te bepalen, hetgeen weer van pas zou 
·komen bij correcties inzake de parallax van (met name) de maan"3• 

Wat de bepaling van de zonne-parallax betreft: daarmee was het een stuk minder 
gesteld. Na zijn terugkeer in Frankrijk zou het tot 1760 duren alvorens De la Caille de 
beschikbare meetgegevens had geanalyseerd. Hij had zich moeten haasten om de 
resultaten nog voor de Venuspassage van 1761 te kunnen presenteren"4• Het was dan 
ook een enorm karwei geweest. De talrijke (merendeels door De l'lsle verzamelde) 
observaties bleken van nogal verschillend gehalte te zijn. De la Caille had uiteindelijk 
de 27 ogenschijnl ij k meest betrouwbare waarnemers gese lecteerd, waaronder - zo 
moet gezegd worden geen enkele Nederlander115 • Dit levenlc uiteindelijk drie onaf
hankelijk van elkaar bepaalde waarden voor de zonne-parallax op. De metingen aan 
het verschilzicht van Mars resulteerden in een gemiddelde waarde van 10.2 boog
seconden. De zelfde waarde volgde uit een combinatie van observaties aan Venus. Een 
rechtstreekse bepaling van de zonne-parallax tenslotte, bepaald uit Kaapse en Europese 
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metingen van de zon ten opzichte van de ster ;\ rcturus kwam uit op een waarde val 
9.94" (de tegenwoordig geaccepteerde waarde is 8.79"). 

Paradoxaal genoeg spon de Leidse universiteit uiteindelijk het meeste garen bij dl 
Franse expeditie. Maar dat had bijzondere redenen. In Zuid-Afrika was De la Caille 
volstrekt atbankelijk geweest van de medewerking en gastvrijheid van de Nederlandse 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Voor die coöperatie van de VOC had stadhoude 
Willem IV nog persoonlijk zorg gedragen. Nu de expeditie tot cen geslaagd einde wa: 
gebracht, leek een dankbetuiging wel op zijn plaats. De Kaapse gouverneur Tulbagh, dil 
van De la Caille een copie van diens 'afgeschreven observaties' had mogen ontvangen 
ging dan ook naarstig op zoek naar een goede plek om deze kostbare informatie 
onder te brcngen. Vermoedelijk op aanraden van de invloedrijke aristocraat Bentind 
van Rhoon, (curator van de Leidse universiteit en in een eerder stadium betrokkeI 
bij de expeditie), werd de Leidse bibliotheek daartoe uitverkoren. Zodoende 1110ch 
uitgerekend Lulofs, de man die aan De la Cailles project niet of nauwelijks had willer 
meewerken, toch de hoofdprijs in de wacht slepen! Namens de universiteit mocht hi 
zelfs een officiële bedankbrief schrijven116• Het kan soms vreemd lopen! 
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Afbeelding 67 - Het verschijnsel van de gedrukte rondzendbrief: dOOf llaarlemse 'konstgenoten' 
verzorgde vertaling van een brief van De l'lsle aan Klittkenberg, uit: Hollandsch MaKazijn, 1751. 



VAN 

'KONSTGENOTEN' 

EN HEMELSE 

FENOMENEN 

Ve 'generale repetitie' van 1753 

Voorbereidingen: De l'Is/es Avertissement aux astronomes' 

Het Zuid-afrikaans avontuur van De la Caille was nog volop aan de gang, toen De l'Isle 
zich opmaakte voor wat uiteindelijk de beste kans leek te worden voor de bepaling van 
de zonne-parallax uit een Mercuriusovergang. Voor die hooggestemde verwachtingen 
waren verschillende redenen te noemen. De vrijwel centrale passage van de planeet over 
de zonneschijf maakte dat de relatieve meetfout in de passagetijd nooit zo gunstig zou 
uitkomen als deze keer. Bovendien had De la Caille er al op gewezen dat Mercurius zo'n 
1,5 keer sneller over de zon bewoog dan Venus, hetgeen het bepalen van contacttijden 
in principe gunstig zou beïnvloeden. En tenslotte, maar niet in de laatste plaats, was 
te verwachten dat (opnieuw vergeleken met Venus) de baanelementen van Mercurius 
veel nauwkeuriger bekend zouden zijn. Wegens de vele voorafgaande overgangen 
hadden er veel vaker correcties kunnen plaatsvinden dan bij Venus. Het tijdstip van 
de passage zou derhalve vrij nauwkeurig voorspeld kunnen worden, hetgeen weer van 
belang was voor het uitkiezen van de meest favorabele waarnemingsstations. 

De l'Isles voorbereidingen voor de Mercurius-transit startten in feite in 1749, met 
zijn evaluatie van de toen juist gepubliceerde sterrenkundige tabellen van Edmund 
Halley. Hiervan had hij al in 1724 een handgeschreven versie mogen ontvangen"7. Het 
belang van goede sterrenkundige tabellen kan moeilijk worden overschat. Ze waren de 
sleutel tot iedere plaatsbepaling, en in verband met de herleiding van observatiege
gevens waren ze daarmee van vitaal belang voor de bepaling van de zonneparallax uit 
passage-observaties. Daarom prees De l'lsle niet alleen Halleys tabellen, maar maakte 
hij ook duidelijk dat er nog heel veel aan viel te verbeteren. 
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Zijn visie stak De l'Isle niet onder stoelen of banken. Hel aantal brieven dat hij in de 
jaren 1750-1753 naar collega-astronomen in Europa verstuurd heeft, is kolossaal. 
Gezien het handgeschreven karakter van deze correspondentie is zo'n inzet naar 
hedendaagse begrippen nauwelijks te begrijpen. Dit hangt echter nauw samen met de 
aard en de omstandigheden van het wetenschappelijk bedrijf in de achttiende eeuw. 
Want dat alles maakte de noodzaak tot het voeren van zo'n omvangrijke privé-corre
spondentie enorm groot. Vanwege de vaak jarenlange vertragingen in het drukken 
van de diverse wetenschappelijke publicaties (zoals de officiële verhandelingen van de 
geleerde genootschappen) was het in de praktijk ondoenlijk om deze organen te 
benutten voor verzoeken en mededelingen welke aan tijd waren gebonden. Voor een 
'geleerde' die wat wilde was het 'brieven schrijven' een bittere noodzaak (hetgeen 
voor de hedendaagse historische onderzoeker overigens weer het voordeel heeft dat 
het wordingsproces van de activiteit in kwestie prachtig kan worden gevolgd). 

NieLtemin waren ook mensen als De l'ls]e en De la Caille aan capaciteitsgrenzen 
gebonden. We zien in deze periode dan ook een tussenfase ontstaan in de wetenschap
pelijke communicatie: er ontstaat het fenomeen van de gedrukte brief, waardoor het 
(nog altijd noodzakelijke) begeleidende handgeschreven exemplaar in omvang kon 
worden beperkt. Het eerder genoemde Avis aux astronomes van De la Caille was in feite 
zo'n gedrukte brief, en ook De l'Isle grijpt in deze periode een aantal malen naar dit 
middel: onder meer in zijn evaluatie van de tabellen van Halley118. Om de niet-geringe 
drukkosten van deze 'brieven' te beperken werden ze ook in de reguliere boekhandel 
verkrijgbaar gesteld. 

Hoe nieuw en ongewoon dit fenomeen destijds was mag blijken uit de reactie van 
De Munck uit Middelburg. Nadat hij via Klinkenberg De l'Isies LeUre sur les tab/es 
astronomiques de M. Hal/ey had ontvangen, schrijft hij terug dat hij er weliswaar blij 
mee is, maar dat hij het eigenlijk wel vreemd vindt. Brieven die gedrukt zijn en ook nog 
te koop? Dat zijn toch eigenlijk geen brieven? 'Dat kan ik niet begrijpen', zo laat hij zich 
ontvallen 119 • Hoe dan ook, het fenomeen houdt stand. In het voorjaar van 1753 schrijft 
De l'Isle een nieuwe rondzendbrief: een Avertissement aux astronomes, nu boordevol 
met notities en richtlijnen voor de op handen zijnde Mercuriusovergang l2o • 

Voor de observatietechniek van de overgangen was deze rondzendbrief van groot 
belang. In de eerste plaats omdat hiermee De l'Isles eigen adaptatie van Halieys meet
methode opnieuw nadrukkelijk onder de aandacht van de diverse geïnteresseerde 
astronomen werd gebracht. Ook de aandacht die De l'Isle vroeg voor de optische 
eigenschappen van de gebruikte telescoop was nieuw. Hij had al jaren informatie ver
zameld over de relatie tussen de lengte van een telescoop en de waargenomen duur van 
een overgang, en hieruit was gebleken dat dit een ingewikkeld technisch probleem was, 
dat niet mocht worden veronachtzaamd12l • Nieuw was ook de methode van de helio
centrische projectie, die het uitvoeren van berekeningen sterk vereenvoudigde. Ook de 
bij deze gelegenheid geïntroduceerde MappenlOnde zou nadien niet meer bij overgangen 
zijn weg te denken. Op deze wereldkaart was door projecties aangegeven op welke 
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plaatsen op aarde de passage te zien zou zijn en voor hoe lang. De keuze van geschikte 
locaties voor observatie was daarmee in één oogopslag gemaakt. Zo was ook direct 
duidelijk te maken waarom voor een succesvolle bepaling van de zonneparallax ook 
overzeese waarnemingen gewenst waren. De l'Islc besteedde dan ook veel moeite om 
de gouverneur van het Franse deel van Canada ertoe over te halen om naar volgens 
zijn instructies gestandaardiseerde observaties te laten uitvoeren. 

Al met al kreeg de transit van 1753 in veel opzichten het karakter van een 'generale 
repetitie' voor de Venus-passage van 1761. Niet alleen door een recapitulatie en een 
verfijning van de benodigde methodieken en instrumenten, maar ook door de aandacht 
die besteed werd aan het schrijven van instructies voor het uitvoeren van waarnemin
gen over de gehele aardbol. Bovendien bracht deze Mercurius-overgang veel mensen 
voor het eerst met de problematiek in aanraking, die in 1761 een hoofdrol zouden 
vervullen. Kortom, nog voordat er ook maar één planeetstip op de zonneschijf was 
waargenomen, was de voorbeeldfunctie die van de transit van 1753 uitging al groot te 
noemen. 

Waarnemingen 
Op die bewuste dag in mei 1753 verliep de observatie op de meeste plaatsen onder 
redelijke condities. De lucht was bijna overal helder, de wind straf, de stemming 
goed, en de belangstelling groot. Het Franse Observatoire de Paris, bijvoorbeeld, had 
vanuit alle windstreken dermate vee] toeschouwers getrokken, dat de astronoom 
Pingré de situatie ter plaatste kenschetste als een heuse toren van Babep22. Tussen al 
die vreemde toeschouwers op het Observatoire was in elk geval één Nederlander, te 
weten Laurens Duynewey de Munck, 'extra-ordinaris Ingenieur van den lande van 
Zeeland'. Als oudste zoon van stadhouderlijk astronomus Jan de Munck was ook hij 
een geoefend sterrenkundigeJ2J • Thuis, in Middelburg werd de overgang ook waar
genomen, zij het met minder animo dan anders. Kort tevoren had De Munck in een 
tijdspanne van nauwelijks veertien dagen twee van zijn drie zonen verloren, en dat 
hem daardoor de lust tot observatie niet geheel was ontgaan, mag een wonder heten. 

Onder een beter gesternte leek de observatie in Den Haag te zijn verlopen. De 
'advocaat in ruste' Pieter Gabry had zijn instrumenten al enige dagen tevoren uit
geprobeerd, 'in 't byzyn van zeer vele bystanders'. Tot zijn beschikking stonden drie 
kijkers: (twee spiegeltelescopen en één gewone refractor). Voor de tijdaanwijzing 
gebruikte hij een tweetal gewone zakhorloges, maar dan wel 'van een uitmuntenden 
meester'. De ervaring had hem geleerd dat hij aangaande hun nauwkeurigheid 'niet 
de minste twijfel' behoefde te hebben. Op de dag van de overgang had hij direct bij 
zonsopgang de planeet 'in de gedaante van een zwart klootje' tegen de zon zien afste
ken124• De vaststelling van het tijdstip van uitgang van de planeet was hem echter 
tegengevallen, omdat de zonsrand in de telescopen zeer hinderlijk bleek te schommelen. 
(Dit 'koken' van de zonsrand zou ook later nog menige waarnemer parten spelen). 
Gabry was over het gebeuren niettemin enthousiast genoeg om er een deftig in het 



274 HET PROBLEEM VAN DE ZONNE-PARALLAX 

Latijn gesteld verslag over op te stellen en te verzenden naar diverse geleerde genoot
schappen in Europa125 • 

Klinkenberg (die het eindelijk vergund was om bij Lulofs op het Leids Observatorium 
te komen) was minder enthousiast. De nabijgelegen kerken hadden het zicht op de 
overgang voor een groot deel ontnomen, en verder had de harde wind de instrumenten 
op het dak van het Leidse Academiegebouw hinderlijk doen trillen. Al met al had hijzelf 
dus niet veel kunnen beginnen. Ook de ingekomen resultaten van anderen vielen hem 
tegen. Metingen aan de uitgang van de planeet waren weliswaar talrijk (de ingang viel 
overal in Europa voor zonsopgang), maar varieerden dermate dat een bepaling van de 
zonneparallax er geen snars door verbeterde126 • De enige winst zat in de mogelijkheid 
om opnieuw de tabellen voor .\1ercurius aan te passen en te verbeteren. Maar voor 
dat doel zijn de beschikbare Nederlandse observaties (voor zover we weten) niet of 
nauwelijks gebruikt. 

Struyck bijvoorbeeld, die vanwege opkomende bewolking de uilgang van de planeet 
juist had gemist, ging in zijn 'Aanmerkingen over den weg van Mercurius, en Waar

neemingen van ZYne verschyning iJl de Zon' bewust voorbij aan de waarnemingen te 
Leeuwarden, te Leiden, te Utrechl en op andere plaatsen, met als excuus 'omdat ik niet 
weet met welk een naauwkeurigheid dezelven gedaan zyn" 2 7. Niet dat hij daarover wel 
iets wist bij zijn buitenlandse correspondenten, maar die vertrouwde hij gewoonweg 
meer. j Iet is hekend: in eigen land zijn profeten nimmer geëerd. 

Vertrouwen was ook het sleutelwoord bij Lulofs. Toen De l'lsle hem kort na de 
overgang om Nederlandse observaties vroeg, moest hij bekennen dat hij voor zijn 
eigen waarnemingen niet kon instaan, omdat hijzelf een 'accident' met zijn 'horloge' had 
gehad12R • Dat het anderen wel gelukt zou zijn om betrouwbare metingen te vergaren, 
geloofde hij evenmin. Weliswaar moest hij erkennen dat bijvoorbeeld de Middel
burgse waarnemingen, wat de tijd betreft, redelijk overeenstemden met wat viel te 
verwachten, maar toch stelde Lulofs er geen vertrouwen in. Hij had het gewoon niet zo 
op De Munck, liet hij De l'Isle weten. Wat hem betreft was Klinkenberg als 'practisch 
sterrekundige' uit beter hout gesneden. Was die van goede instrumenten voorzien 
geweest, dan zou deze meer hebben kunnen presteren dan wel 'zes De Muncken' tesa
men129 . Dat het Lulofs zelf was die Klinkenberg deze instrumenten onthouden had, 
daarover repte hij uiteraard tegenover De l'lsle met geen woord. Lulofs animositeit 
jegens De Munck heeft de laatste trouwens zo goed als zeker het lidmaatschap gekost 
van de Hollalldsche Maatschappij der ·Wetenschappen. Dit eerste formele wetenschap
pelijke genootschap in de Republiek was in de loop van 1752 tot stand gekomen. Toen 
De Munck in augustus 1753 werd voorgedragen als 'honorair lid' en er daarna (zoals 
te doen gebruikelijk) een onderzoek werd ingesteld naar de 'merites' van de voorge
dragene, viel De Munck uiteindelijk buiten de prijzen. De notulen van de nog jonge 
Maatschappij geven weliswaar geen motivering van de afwijzing, maar aangezien 
Lulofs' opinie bij tal van zaken binnen de Maatschappij op hoge prijs werd gesteld, 
lijkt zijn invloed hierin onmiskenbaar'Jo . Voor Lulofs zelf leverde de Mercurius-over-
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gang van 1753 wel een nieuwe genootschappelijke status op, te weten die van 'corres
pondent' van de rranse Acadérnie Royale des Sciences'j'. 

Evaluaties: 
i. De l'Isle 
Voor de bepaling van de zonneparallax was Mercurius dus niet geschikt gebleken, al 
duurde het even voordat ook De I'Isle dat toegaf. I Iet nauwkeurig analyseren van de 
ingekomen metingen was dan ook niet gemakkelijk'32 . Eerst kwam hij uit op een 
waarde van zo'n 18 boogseconden, een getal dusdanig afwijkend van de verwachtingen 
dat ook De l'Isle deze waarde moeilijk als 'waar' kon accepteren. Na 'eenige misslagen 
in zijne reekening' ontdekt te hebben, maar vooral in het licht van de voorlopige 
resultaten van De la CailIes expeditie, hield hij het toch maar op de bij die gelegenheid 
gevonden waarde van 'circa 10 boogseconden'. 

ii. Struyck 
In een commentaar leek Struyck weinig respect voor De l'Isles gigantenarbeid te kun
nen opbrengen133 • Want was 'het niet al veele Jaaren geleed en dat Newton 't zelfde 
gesteld heeft'? En dan al die grote verschillen in de 'uitreekeningen' van Mercurius in 
de zon. Wat moesten de talrijke mensen die maar weinig in de sterrenkunde bedreven 
waren, er niet van denken? Dat dit een wetenschap was die 'op losse en onzekere 
gronden steunt'? Om die indruk te voorkomen was het van belang om telkens 
opnieuw te benadrukken hoe belangrijk goede tabellen waren. Bovendien, een druk
of rekenfout was snel gemaakt, en een waarneming moest wel héél nauwkeurig zijn 
om met een vooruitherekening overeen te komen. Immers: 

maar één minuut van ecn graad verschil in de plaats van den planeet in lengte, kan 15 minuten 

verschil in den l yd des ingangs of uitgangs maaken, en een verschil van een halven graad in lengte, 

maakt somtyds een verschil van acht uuren in tyd134 • 

Mede om die reden nam hij het ook voor Klinkenberg op. In zijn Avertissement aux 
astronomes had De !'Isle gesteld dat Klinkenberg, in zijn Verhandeling over het vinden 
van de PIlraIlaxis der Zon uit 1743, zich een half uur in het tijdstip van de overgang had 
verrekend. Struyck had zich over die stelling van meet af aan opgewonden. Direct na 
ontvangst van het Avertissement, in mei 1753, had hij aan Klinkenberg gevraagd welke 
tabellcn deze destijds gehruikt had. Want 'ik heb tegenwoordig gelegentheid in iets 
dat van mij gedrukt word, om UE zaak met ordentelijkheid te verdedigen, zonder 
hem [De !'Islel tc beledigen"35. De I'Isie had niet gelel op het feit welke tabellen ten 
grondslag hadden gelegen aan de berekening. Dat waren officieel gepubliceerde correc
ties geweest op HaHeys tabellen. Dat Klinkenberg anders uitkwam, was dus eerder die 
tabellen, dan Klinkenherg aan te rekenen, aldus Struyck. 
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iii. Schim (1755) 

Ook de tweede (en laatste) Nederlandse evaluatie van de Mercuriuspassage ging vrijwel 
uitsluitend over de dringend noodzakelij ke verbetering van de beschikbare sterren
kundige tabellen. De auteur van deze 'Aanmerkingen over den loop van Mercurius' 
was de wijnhandelaar Jan Schim uil Maassluis, een theoretisch ingesteld man die we 
in de casus over de kometen al eerder zijn tegengekomen 136 • Naar aanleiding van alle 
bekende observaties van Mercurius-transits in het verleden gaf Schim een achttal 
berekeningen, herleid tot de meridiaan van Greenwich en gebaseerd op diverse tabel
len137 • Schims conclusie was dat de tabellen van Halley de werkelijkheid weliswaar het 
dichtst benaderden, maar dat de uitgang van 1753, ondanks de verbeteringen aan
gebracht door Struyck, toch nog ruim vijf minuten te laat was gesteld. i\anvullende 
verbeteringen zouden steeds nodig blijven en in zijn verhandeling suggereerde hij 
dan ook enige138 • 

Voor Lulofs, die Schims stuk voor de Verhandelingen van de Hollandsche Maat

schappij moesl beoordelen, was dit een verhandeling naar zijn hart. Aan secretaris 
Van der Aa liet Lulofs weten dat hij Schim beschouwde als 'een van de grootste lief
hebbers en kenners der sterrekunde' in de RepubliekJ39 • Na zo'n uitspraak kon Schims 
stuk uiteraard zonder 'nadere examinatie' aan de drukpers worden overgegeven. Ook 
het lidmaatschap van de jonge Maatschappij kon Schim daarna moeilijk meer ontgaan. 

Di lmaal was Lulofs dus uitgesproken positief over één van de dilettant-astronomen. 
Waarom, zo rijst dan de vraag? Was hel enkel de inhoud van Schims stuk? Was het 
Schims intellect of persoonlijkheid? Wellicht ook diens betere sociale status? Of 
kwam het doordat Schim de hoogleraar regelmatig had geraadpleegd bij het schrijven 
van zijn stuk? Want menige brief was er tussen hen uitgewisseld: vanuit Maassluis 
richting Leiden vaak vergezeld van een maatje verse vis. Schim zelf was in elk geval 
lang zo monomaan niet als Lulofs. In dil zelfde tijdvak onderhield Schim een even 
intensieve correspondentie met de door Lulofs verguisde astronomus De Munck'40 . 

Van contacten met een man als Struyck is ons daarentegen niets gebleken, terwijl 
Schim pas vanaf 1757 met Klinkenberg correspondeerde. 

ivo Houttuyn (1760) 

Aldus was aan de vooravond van de Venus-overgang duidelijk geworden dat de ver
wachtingen aangaande de resultaten daarvan niet te hoog moesten worden gesteld. 
Tabellen bleken onzeker, aardse coördinaten waren aan twijfel onderhevig, meetin
strumenten gaven verschillende contactlijden aan, dit afhankelijk \'an de gehanteerde 
vergroting. En dan nog: alle inspanningen leken uit te komen op een waarde die toch al 
voor het meest waarschijnlijk werd gehouden. 'Naarom dan verder nog moeite doen? 
Die vraag stelde althans de arts Martinus Houttuyn. Hijzelf had in 1753 de .Mercurius
overgang even buiten Amsterdam afgewacht, samen met zijn vrienden Struyck en Van 
der Linde, in een 'donkere kamer' in het huis van de laatste. Opkomende bewolking had 
hun loen nèt beroofd van het zicht op (en dus de tijd van) de uitgang van de planeet. 
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Hij wist kortom uit eigen ervaring hoe frustrerend dit yoor een mens kon zijn. Wie 
kon garanderen dal de Venuspassage in 1761 wel zou zijn te zien? In een 'editoral' in 
het door hem geredigeerde tijdschrift de Uitgezogte Verhandelingen schreef Houttuyn 
daarom het volgende commentaar op alle Franse inspanningen van het voorafgaande 
decennium: 

Tot zulk een trap van naauwkeurigheid is men hedendaagsch gevorderd, en het bevestigt op een 

wonderbaarlyke wyze de verbetering der Engelschen, die het namen op ongeveer 10 seconden, 't 

welk Newton ook goedkeurde. Tussen de bepaalîng van den Heer De la Caille, uit zyne eigen 

waarneemingen, en de uitkomst van derzelver vergelyking met die van den heer Bradley, door het 

naauwkeurigste kwadrant, d,ll in Europa is, gedaan, is maar een verschil van R lertiën, of van 2/15 

van een seconde, 't welk een wonderbaare overeenkomst mag genoemd worden. Ondertusschen 

schynen nog vele slerrckundigen in verbeelding te zyn, dal ?j', volgens het voorstel van den heer 

Halley, door de passagie van Venus over de zon, die in 't Jaar 171il, op den 6 Juni, moet voorvallen, 

het verschilzigl nog nader en tot een veertigste deel van een seconde, dat is tol omtrent 50 halve 

middellynen van de aardkloot naa, zouden kunnen ontdekken. Dit schynt egter naauwlyks 't 

gevaar waardig om verre reizen te onderneemen, dewyl een wolkige dag al die moeite vrugteloos 

kan maaken. Niettemin is het zeer nuttig, dat die passagie overal, daar slegts bekwaame werktui

gen zyn, ten naauwkeurigste waargenomen worde'41 • 



Af/Jeelding 68 - De Vcnusovcrgang zoals uitgebeeld door B. Mourik in de Maandelijkse Europccse 
Mercurius van augustus 1761 
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(De lang verwachte verschijning van Venus 
rnet de Zon (1761) 

lnternationale voorbereidingen: verre expedities voor Venus 

Anders dan llouttuyn waren anderen wel degelijk de mening toegedaan dat de Venus
passage het risico van 'verre reizen' waard was. En die bewolkte hemel? Och, die zou 
toch niet overal het zicht op de zon verhinderen? 

Ook ditmaal was de gepassioneerde De l'Isle de eerste om het proces van voor
bereidingen in gang te zetten. In november 1759 presenteerde hij aan de Académie 

Royale des Scicllces een eerste 'Mémoire' over de naderende Ven\lsovergang. Het voor
naamste oogmerk van deze notitie was in kaart te brengen waar de Venuspassage het 
beste kon worden waargenomen142• In zijn artikel van 1716 had Halley een aantal 
locaties met naam en toenaam aanbevolen. De Noord-Amerikaanse Hudson Bay, bij
voorbeeld, zou een plek zijn waar het verwijl van Venus op de zon langdurig zou zijn. 
Dat mocht dan misschien wel zo zijn, zo stelde De l'Isle, maar vanuit een oogpunt 
van observatietechniek zou die locatie toch zinloos zijn. Zijn eigen berekeningen 
hadden uitgewezen dat Venus vanaf die plaats gezien al voor zonsopgang 'op de zon' 
zou zijn, terwijl anderzijds de uitgang van Venus pas na zonsondergang zou vallen. Er 
dienden dus andere waarnemingsstations te worden aanbevolen. Pas dan kon er aan 
expedities worden gedacht 

De Mappemonde, de projectie van het gebied van zichtbaarheid op de aardbol, een 
techniek die De l'lslc bij de Mercuriusovergang van 1753 had gelntroduceerd, bood 
daartoe een uiterst inzichtelijk middel. Dankzij deze projectie kon aan geldverstrekkers 
(zoals de Franse Académie of de Franse koning), op de kaart worden aangewezen waar 
de passage zichtbaar zou zijn en voor hoe lang. Er kon, kortom, in een oogopslag wor
den bepaald, wel ke plekken voor verre reizen gewenst, dan wel nodig waren143• 
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Een probleem was echter dat De l'Isle als persoon inmiddels niet meer van onbesproken 
gedrag was. Zijn stiekeme handelwijze bij de komeet van Halley had bij velen kwaad 
bloed gezet, en die anli-stemming speelde De l'lsle aanvankelijk parten. Hij raakte 
verwikkeld in diverse controverses, conflicten en prioriteitenkwesties, welke de zaak 
van de Venuspassage geen goed leken te doen. Ook het feit dat Frankrijk in een reeds 
jaren slepend conflict met Engeland was gewikkeld, leek de zo gewenste internationale 
samenwerking in de weg te staan. 

Gelukkig nam de zaak toch een gunstiger wending. Zo had een van De I'Tsles collega
astronomen, luisterend naar de welluidende naam Le Gentil de la Galaisière, op eigen 
initiatief geregeld dat hij observaties kon gaan doen in Pondichery, een Franse kolonie 
op de kust van Coromandel (India). Eind maart 1760 was Le Gentil uit de haven van 
Brest vertrokken, voor wat uiteindelijke een uiterst teleurstellende trip zou worden, 
maar waar toen uiteraard nog vol verwachtingen over werd gedacht en gesproken'44• 

Korl hierna, in april 1760, ontving de Franse Académie een brief die voor de I'lsles 
zaak opnieuw een meevaller bleek te zijn. Vanuit St. Petersburg (De l'Isles oude 
standplaats) bleek een verzoek te zijn binnengekomen van het Russische Hof: zouden 
Franse astronomen in Rusland de observatie van de Venuspassage willen regelen? Dat 
tsaristische verzoek introduceerde een eigen dynamiek, en zonder dat De l'Isle zich er 
mee hoefde te bemoeien werd zijn collega Chappe d' Auteroche naar Rusland uitge
zonden, ten einde daar waarnemingen rond de poolcirkel voor te bereiden. 

Twee belangrijke observatieposten leken daarmee vervuld te zijn. Nu was het zaak 
om nog waarnemers te krijgen in andere als cruciaal geziene posten, zoals de Maleise 
archipel, waar de Venuspassage volledig (en met een lang verwijl) te zien zou zijn. 

Met Holland naar Indië of De Goudkust? 

Op J8 mei 1760, dus ruim een jaar voor de overgang, schreef De l'1s1e naar Klinken
berg met de vraag of de Hollanders daarbij konden helpen'45 . Het zou fantastisch zijn 
wanneer er een waarnemer naar Batavia kon worden gestuurd. Het was tien jaar tevo
ren toch ook gelukt om De la Caille naar de Kaap te krijgen? En had Halley in zijn 
publicatie van 1716 het 'Hollandse' Batavia al niet aangewezen als een ideale plek voor 
observaties? Zou Klinlcenberg daarin iets kunnen bereiken? 

Klinkenberg had daar wel oren naar. Gewapend met De l'Isles brief en diens ge
drukte Mappemonde stapte hij naar de invloedrijke Graaf Bentinck van Rhoon: die 
had destijds toch ook bemiddeld bij De la CailIes expedilie? Bentincks reaclie kennen 
we alleen uit Klinkenbergs antwoord146 . Volgens Klinkenberg zou 'Sijne Excellentie' 
graag hulp bieden ten behoeve van De l'Isle, of een andere Franse astronoom, omdat 
dit een zaak was 'die ten gemeenc nutte en tot voortzetting der weetenschappen zou 
kunnen strekken'. Desgevraagd zou Bentinck willen regelen dat de Franse Academie 
gebruik kon maken van een Nederlands schip voor het transport naar BatavÏ<l. Maar 
daarbij bleef het dan wel. In zijn officiële antwoord naar De I'Isle zwijgt Klinkenberg 
over de mogelijkheid dat er een Nederlandse sterrenkundige naar Indië zou worden 
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gezonden. Hoe hij daar zelf over dacht vernemen we uit het geschrapte deel van zijn 
conceptbrief. De kansen daartoe waren vrijwel nihil, aldus Klinkenberg: 

omdat hel nut dat de astronomie aan de mcnschelijke samenleeving heeft toegebrachl, en nog kan 

loebrengen, hier I in de Nederlandcn] niet na waerde gcprijseerd werd, en niet genocg bekend is. 

Naar zijn idee zou er hoogstens geprobeerd kunnen worden om ter plaatse te (laten) 
zoeken naar iemand met de vereiste 'habitude en instrumenten'. Alleen dan zou van 
Hollandse zijde aan de waarnemingen kunnen worden bijgedragen. 

Voor De l'Isle was Klinkenbergs antwoord voldoende positief om verdere stappen 
te ondernemen. Om de Nederlandse medewerking te waarborgen stuurde hij een 
groot aantal exemplaren van zijn Mappemonde naar de Nederlanden'47 en verder 
diende hij te Versailles een officieel request in voor koninklijke ondersteuning van de 
Indische expeditie. Charles Messier, zijn eigen assistent, beval hij daarin aan als de 
meest geschikte kandidaat voor de reis naar Batavia. De zaken zouden echter anders 
uitpakken dan De l'Isle wenste, en in zekere zin had hij dat zelf op zijn geweten. 

Want ondanks de heersende Frans-Engelse oorlog had De l'Isle in mei 1760 (gelijk
tijdig met zijn brief naar Klinkenberg) zijn Mappemonde ook naar Londen gestuurd14B . 

Aan zijn correspondent Bevis had hii toen de dezelfde vraag voorgelegd, namelijk 
in hoeverre men van plan vvas om van Engelse zijde nog iets te ondernemen met 
betrekking tot de Venuspassage. Want was de bewuste methode niet gebaseerd op een 
oorspronkelijk Engels idee? Dat appèl op nationale sentimenten had gewerkt. Kort na 
de ontvangst van De l'Isles brief waren er binnen de Londense Rayal Society stemmen 
opgegaan om inderdaad een tweetal Engelse expedities uit te rusten149 • Een eerste 
groep, bestaande uit de astronomen Charles Î\Tason en Jeremia Dixon, zou observaties 
gaan verrichten in de Golf van Bengalen: in een Engelse handelspost op de kust van 
Sumatra. Een tweede expeditie, onder leiding van Nevil Maskelyne, zou voor observaties 
naar St. Helena worden gestuurdJ50 • 

Curieus genoeg is ook in Engelse kring nog overwogen om voor het transport naar 
de Maleise archipel een beroep te doen op Nederlandse schepenl\l. De Hollandse 

scheepvaart naar Indië was IlU eenmaal veel frequenter dan de Engelse. Het bleef echter 
bij de suggestie. Serieuze initiatieven lijken niet te zijn genomen. Dit overigens zeer ten 
nadele van Mason en Dixon, die nu, kort na hun vertrek naar Bengalen, terecht kwamen 
i n een zeegevecht met een Frans oorlogsschip. Het noodzaakte hen om voor reparaties 
naar Engeland terug te keren. Met grote vertraging opnieuw vertrokken, zouden ze uit
eindelijk stranden in Kaap de Goede Hoop. Hun reisdoel Indië zouden ze nooit meer op 
tijd bereikt hebben. Zo kwam een van de internationale Venus-expedities tenslotte toch 
nog op Nederlands territorium terecht. Het kan verkeren. 

In Frankrijk was inmiddels (in augustus 1760) aan de Academie Royale des Sciences 
een aanvullend rapport uitgebracht over de wenselijkheid van aanvullende obser-
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vatiestations. Omdat de berichten over de Engelse expedities toen al bekend waren 
geworden, was het duidelijk dat van een Franse expeditie naar Batavia kon worden 
afgezien. Er kwamen echter meer reisdoelen voor een expeditie in aanmerking. De 
l'Isles waarnemingsmethode maakte het wenselijk dat ook aan kust van Midden
Afrika observaties zouden worden verricht. Gezien de benodigde transportmogelijk
heden kon daarbij eigenlijk alleen worden gedacht aan Portugese of Nederlandse 
handelsposten aan de Afrikaanse Goudkust. 

Maar ook deze suggestie is niet in daden omgezet. Waarom is niet duidelijk. In zijn 
uitputtende studie over de Venusovergangen suggereert Woolf dat er sprake zou zijn 
geweest van een gereserveerde houding bij de Nederlandse autoriteiten, maar uit de 
bronnen is ons in die zin niets gebleken152. Het heeft er meer van weg dat de laatste 
grote Franse expeditie naar een exclusief Frans grondgebied moest gaan, al was dat 
sterrenkundig gezien misschien niet de meest wenselijke locatie. Pingré, de daartoe 
aangewezen astronoom, vertrok in ieder geval naar Oost-Afrika: naar het eiland 

Rodrigues, iets ten oosten van Madagascar. 
In oktober 1760 waren de zaken voldoende uitgekristalliseerd. De l'Isle kon aan 

Klinkenberg melden dat Nederlands transport niet langer nodig was. Batavia was 
echter een veel te mooie locatie om zo maar te laten lopen. De l'Isle kon het niet laten 
om nog een laatste keer te vragen of men in de VOC-vestiging op plaatselijk niveau toch 
nog iets kon doen. Al was het voor de scheepvaart. Van Batavia bezat men immers nog 
steeds geen betrouwbare astronomische plaatsbepaling. De Venusovergang bood ook 
voor zo'n bCl)aling goede mogelijkheden. Moeilijk was het niet. Nodig was slechts: 

un mathematicien Hollandois, capable de faire la meme observation, a la quelle toutes les nations 

doÎvent s'illlcrcsser, non seulcment pour I'avantage dc l'astronomic, mais encore pOllr celui de la 

Gcographic"'. 

De l'Isles smeekbede leek te vergeefs. Eind november moest Klinkenberg antwoorden 
dat de vooruitzichten op Indische waarnemingen uiterst mager waren. Hij was er niet 
in geslaagd te llevorderen dat er een 'bekwaam sterrekundige uit deze Provincien te 
dien einde derwaarts is gezonden'. Hij had opnieuw gepleit bij Bentinck en bij de 
hoogleraar Allamand, die toevallig bij Bentinck op bezoek was, maar het enige dat hij 
had kunnen bereiken was dat Allamand had toegezegd om het verzoek per brief over 
te brengen aan de heer J\lossel 'Gouverneur Generaal van ;"\!eerlands Indien'. Die zou 
dan maar moeten zien of 'er een bekwaam persoon op 13atavia mogt gevonden worden'. 
Mocht dat toevallig zo zijn dan zou 'zijn Edele deurzelven gelieven aan te spooren en 
behulpsaam te zijn tot het doen van de vereischte waarneemingen'154. 

Het zelfde verzoek zou AJlamand overbrengen aan de 'Heeren Gouverneurs' van de 
Nederlandse vestigingen te Ceylon en Kaap de Goede Hoop. Van De I'Tsle werd dan wel 
een copie verwacht van de instructies die aan de diverse Franse astronomen waren mee
gegeven. Wie weet wat er dan nog mogelijk zou zijn. 
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Of Allamands verzoek gouverneur Mossel tijdig bereikt heeft weten we niet'55 . Het ziet 
er wel naar uit. Want ondanks alle voorafgaande strubbelingen is de Venuspassage wel 
degelijk te Batavia waargenomen: niet door de meest voor de hand liggende kandidaat, 
de luitenant Ohdem, van wie er juist in de zomer van 1760 Indische waarnemingen over 
de komeet van Halley waren binnengekomen 15 6 • Ohdem bleek vertrokken. De nieuwe 
observator was een predikant, die al decennia lang in Batavia was gevestigd. Maar over 
deze ds. Johan Maurits Mohr en zijn onverwachte waarnemingen zou het vaderland pas 
in het voorjaar van 1763 vernemen'57 . 

Voorbereidingen in de Nederlanden 
(1) Foppes' Conjunctie van Venus met de Zon (1760) 

De internationale aandacht voor de Venuspassage ging aan de Nederlandse kranten 
niet ongemerkt voorbij. Door kleine berichten werd het ~ederlandse publiek regel
matigvan de internationale ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 

In Friesland, waar de commotie rond de terugkeer van de komeet van Halley de 
gemoederen sterk bij astronomische zaken had bepaald, verleidde het de instru
mentmaker Wytze Foppes om aan het thema van de zonneparallax een afzonderlijk 
boekje te wijden. In september 1760 rolde het van de drukpers. Het droeg als titel: De 
Conjunctie van Venus met de Zon, met als toevoeging: dienende tot een grondige kennis 
wegens de uitgestrektheit des wereldsgehouw'58• 

Het thema was niet nieuw voor Foppes. Als beëdigd landmeter was de problematiek 
van afstandsbepaling hem zeer vertrouwd. Als instrumentmaker had hij voor het 
eerst van zich doen spreken door de productie van een originele geodetische 'machine': 
een ingenieus apparaat waarbij een parallaxmeting tot grondslag lag aan alle functies 
die het instrument kon vervullen '59 • Als sterrenkundig waarnemer had hij in 1753 al van 
zich laten horen met een krantenberichtje over de Mercuriuspassage en als bouwer van 
telescopen was de sterrenhemel zijn voornaamste testobjecl. 

Dat het probleem van afstandsbepaling in het heelal Foppes boeide, was dus te 
voorzien. Dat Foppes de enige was die voorafgaand aan de Venusovergang een boekje 
publiceerde, lag minder voor de hand. Alleen Dirk Klinkenberg was hem hierin ooit 
voorgegaan met diens Verhandeling over het vinden van de parallaxis der Zon. Of dat 
boekje - dal inmiddels al zeventien jaar oud was - toen nog verkrijgbaar was, weten 
we niet. Foppes laat in elk geval niet blijken het te kennen, al is dat laatste, gezien het 
kleine kringetje van belangstellenden, nauwelijks voorstelbaar. 

Volgens Foppes stond met de zonneparallax niet alleen de 'maat' van het universum 
ter discussie: er was meer te winnen. Dankzij 'de newtonniaansche natuurwetten', zou 
uit de afstand t\lssen de hemellichamen ook het nodige kunnen worden afgeleid aan
gaande de 'hoeveelheid der stoffe' van de planeten. En daarmee was immers 'verknogt 
de kennis van de zwaarwegentheit van lighaamen op ieder haar oppervlakte, en de 
aantrekkingskragten op verre afstanden'6o'? Het aantal grootheden dat volgens Foppes 
direct of indirect van de zonncparallax afhing en welke derhalve voor correctie in 
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aanmerking kwamen, stelde hij op maar liefst zeven-en-dertig. Want niet alleen de 
afstanden tussen de planeten en hun baansnelheden, maar ook hun diameters en de 
daaruit afgeleide volumes, ja zelfs hct aantal manen in het zonnestelsel verbond 
Foppes met de astronomische eenheid. Dal zag Foppes dus nogal ruim. Ook te ruim 
voor zijn cigen tijd. Evenals bij de kometen vertaalde Foppes de resultaten en ver
wachtingen van de reguliere wetenschap naar een meer metafysisch niveau van eigen 
constructie. Voor hem ging het bij de zonneparallax vooral om dat hogere niveau. Zij 
hoofddoel was 'om met grond over het groot en pragtig waereldgebouw te kunnen 
reden eren'. 

Geen redenatie bestaat zonder grondslag. Daarom besprak Foppes in het kort de 
aan hem bekende methoden voor de bepaling van de zonneparallax. Hij noemde de 
pogingen van Griekse wijsgeren, zoals Hipparchus, Ptolemaeus en Aristarchus van 
Samos, welke deze afstand op vaak ingenieuze wijze trachtten af te leiden uit observaties 
aan de maan,riO • Maar hun resullaten waren - aldus Foppes - 'in genen deele voldoende'. 
Via de parallaxmetingcn aan Mars kwam Foppes uit bij Halley - overigens zonder 
zijn naam te noemen - en diens methode voor de bepaling van de zonneparallax uit 
corresponderende metingen van verschillende plaatsen op aarde. Vlet een vereenvou
digd voorbeeld liet Foppcs zien hoe Halleys methode werkle, en waarom er observalies 
nodig waren van ver uiteen gelegen gebieden, zoals Lapland of Kaap de Goede Hoop. 
Evenzo schonk Foppes aandacht aan de berekeningsvariant van De l'Isle, maar ook in 
dit geval verwees hij niet naar bron of auteur. Opnieuw legde hij met een rekenvoor
beeld uil hoe de zonneparallax zou zijn te bepalen uit de contacttijden van in- en uit
wendige raking. Omdal deze variant slechts waarnemingen vereiste welke op één 
plaats waren gedaan, gaf Foppes aan de laatste methode de voorkeur. 

Bij De l'lsles aanpak waren de tijdstippen van raking cruciaal. Ook zouden voor 
deze methode zowel de ingang, als de uitgang van de planeet waargenomen moeten 
worden. Mede daarom probeerde Foppes deze momenten vooraf in te schatten. Zijn 
vooruit-berekening leverde echter een verrassing op. De drie sterrenkundige tabellen 
die hem ter beschikking stonden leverden geheel verschillende resultaten op. Als iets 
de heersende onzekerheid in de toenmalige astronomie illustreert, dan is dit het wel. 
Volgens de 'tafelen van Van der Mooien' zou er in Leeuwarden in het geheel geen 
overgang zichtbaar zijn, eenvoudigweg omdat Venus - van daar uit gezien - onder de 
zon zou passeren. Volgens de 'Tafelen van La Hire' daarentegen zou de conjunctie wel 
degelijk plaatsvinden, maar zou de overgang al voor zonsopgang beginnen, zodat 
men in Leeuwarden alleen de uilgang zou kunnen zien. De meer recente tabellen van 
Halley, ten slotte, leverden op dat men in Friesland de gehele doorgang zou kunnen 
waarnemen, althans bij onbewolkt weer. [n de beide laatste gevallen zou de overgang 
ruim zes uur duren. Kortom, voor de geïnteresseerde waarnemer maakte het nogal 
uit op wie hij zich baseerde>61. 
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schijf, lIit: foppes' Conjunctie va1l V<'IWS rIlet de ZOI1 (1760), 

Omdat Foppes in zijn boekje nauwelijks verwijzingen geeft, moeten we maar raden 

hoe hij aan zijn informatie kwam, Direct of indirect moel hij geput hehben uil de 

brochure die De J'Isle in bet begin van 1760 had laten drukken en die daalï1<l door 

geheel Europa was verspreid, Vast staat dat een aantal exemplaren van dit uvcrtissc

Inent in de Kederlanden terecht is gekomen, en dat enkele exemplaren via de reguliere 

boekhandel zijn verspreid '63 . Of een daarvan in handen van Foppes is gekomen, 

weten we niet, maar de informatie omtrent De l'Isles methode heeft hem in elk geval 

wel bereikt l64. 

Om de observatie practisch vorm te geven stelde Foppes voor om een donkere 

kamer in te richten, waarin de zon vergroot op een scherm zou kunnen worden 

geprojecteerd. De door hem gesuggereerde opstelling vertoont sterke gelijkenis met 

de omstreeks 1740 in zwang gekomen projectiemicroscoopl65• Bij dat instrument werd 

een vlakke spiegel gemonteerd op een in twee richtingen verdraaibaar raderwerk. 

Deze constructie werd in de opening van een geblindeerd venster geplaatst, waarna 

men in staal was om het zonlicht via een kijker op een scherm te projecteren. Deze 

werkvvijze had als bijkomend voordeel dat men van tevoren op het projectiescherm 

een cirkel met schaalverdeling kon aanbrengen. Een micrometer in het brandpunt 

HALLEY. 
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Afbeelding 70 - Instrument voor de projectie van een Venuspassage. Gravure door B. de Bakker, uit: 
Martin, Algemeenc uefenschoolc viln konstc1'l en wetenschappen, 1763 

van de telescoop zou dan eigenlijk overbodig zijn. Foppes was echter een warm voor
stander van het gebruik van zo'n 'klein- of micrometer'. Dit was een in de zeventiende 
eeuw uitgevonden instrument, dat inmiddels een beproefd hulpmiddel was geworden 
bij de positiebepaling van hemellichamen. Foppes presenteerde er zelfs een eigen ont
werp van. Het principe ervan is eenvoudig maar doeltreffend. In het brandpunt van 
het objectief van de telescoop wordt een richtvizier geplaatst, bijvoorbeeld een stel 
'kruisdraden'. Zodra het beeld dat het objectief van een hemellichaam maakt samenvalt 
met deze kruisdraden, kan de aldus verkregen combinatie, via het oculair, vergroot 
worden waargenomen. Door met dit richtvizier te manipuleren kan de positie van 
een hemellichaam (door middel van afleesbare stelschroeven) nauwkeurig worden 
vastgelegd. Tv1ede daarom vond Foppes het verstandig om toch een micrometer te 
gebruiken. Dit temeer omdat men dan op de projectietafel een extra ijkpunt had. 
Bovendien, tijdens de Venus overgang zou de geprojecteerde zon op de tafel stil moeten 
blijven staan. Dat zou bereikt kunnen worden door met beweegbare spiegels de zon 
precies in het juiste tempo te volgen. En of die klus bevredigend zou lukken was nog 
maar de vraag. Niettemin, op papier leek alles voldoende geprepareerd te zijn om de 
passage van 1761 met succes aan te kunnen. Er resteerde slechts een, maar wel essentieel 
detail: de observatieopstelling moest nog gemaakt worden. En daarmee zag Wytze 
Foppes zijn kans schoon. 
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Reeds bij de presentatie van zijn boekje in de LeelHvnrder COUrIllltl66 had Foppes 
gewezen op de sleun die door buitenlandse overheden was verleend aan voorge
nomen observaties van de Venuspassage. Hoeveel Franse sterrenkundigen waren er 
inmiddels al niet afgereisd naar verre plaatsen in Oost-Indië, of naar de Kaap en 
andere delen van Afrika? En ook in Engeland stond men gereed om 'bequame lieden' 
met de 'nodige werktuigen' uit te zenden naar 'St. Helena en Bencolen'. Wat bij de 
Fransen en Engelsen mogelijk was, dat moest in Friesland toch ook kunnen? Onder 
dat motto diende Foppes begin februari 1761 een verzoek tot ondersteuning in bij het 
College van Gedeputeerde Staten van FrieslandJ67 . \Ale hebben er in het begin al over 
vernomen. 

Gedeputeerde Staten lieten er geen gras over groeien. Zo'n grootse taak verdroeg 
geen getreuzel. In de vergadering van 20 februari 1761 werd besloten om de 'Heeren 
Curatoren van 's lands Universiteit te Franequer' te verzoeken advies over deze zaak 
uit te brengen. Dit advies was snel geregeld. Een week later lag het al op tafel. De 

Franeker curatoren hadden er de hoogleraar Ypey op aangesproken. Hoe dacht die 
over het voorgestelde werktuig? Gunstig, zo bleek. Weliswaar was Ypey er niet ten 
volle van overtuigd, dat het instrument 'in alles aen de verwagtinge van den inventeur 
soude voldoen', maar, zo oordeelde de hooggeleerde, het zou 'altoos tot andere obser
vaties van dienst kunnen zijn'. 

Foppes kon in Franeker op enig krediet rekenen, want het hierna afgegeven advies 
van de Franeker Academie bevatte een aanvullende (en voor Foppes nogal gunstige) 
suggestie. Volgens de Curatoren zou het aanbeveling verdienen 0111 'desen konstenaar 
Foppes' niet alleen het voorgestelde instrument te laten maken, maar hem ook ter 
aanmoediging een jaargeld te verstrekken. Dit laatste onder de nadere bepaling dat: 

zoo er weeskinderen alhier mogten gevonden worden tot de mathesis geschikt en bequaem (ten 

getale van drie à vier), [hij] desè voor niet [zou dienen] te institueren, cn zoo mooglijk sijn konst 

te leren. 

Nu Foppes toch steun van de overheid zocht, zou het dus handig zijn om die onder
steuning permanent te maken, in ruil voor enige aanvullende diensten. Dit voorstel 
viel bij Gedeputeerden in goede aarde en conform het advies werd besloten. In een 
resolutie werd vastgelegd dat Foppes voor het instrument ter observatie van de 
Venuspassage een bedrag van tweehonderdvij[tig gulden zou worden toegekend en 
dat hij daarnaast een jaargeld van honderdvijftig gulden zou ontvangen, waarvoor hij 
wekelijks een viertal weeskinderen in de wiskunde zou moelen onderwijzen. Foppes 
kon tevreden zijn. Het request had hem meer opgeleverd dan hij had gevraagd. 
Bovendien werd hem van overheidswege de 'Cammingaburg' als observatieplaats ter 
beschikking gesteld: een oud slot, even buiten Leeuwarden, dat als kruitmagazijn in 
gebruik was'68 . J'vlet een groepje leerlingen konden daar de nodige voorbereidingen 
worden getroffen '(''!. 
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Afbeelding 71 - Nicolaas Ypey (1714-1785), hoogleraar wis- en vestingbouwkunde te Franeker. Schilderij 

door D.J. Plocgsll1é\ naar een portret door Tibout Regters uil 1763 (Museum 't CoopmanslllÎs, Praneker. 

Folo lconogra(iscl1 Bureau, Den Haag) 

(2) Overige voorbereidingen 
Foppes was niet de enige Nederlandse astronoom die destijds overheidssteun zocht 
en kreeg. In de stad Utrecht had de hoogleraar Castillon de lokale Vroedschap benaderd 
met een verzoek of dit college bereid was om ten behoeve van de 'fameux passage de 
V énus' een nieuwe telescoop en enige andere instrumenten te bekosligen: in totaal 
voor een bedrag van ongeveer 250 gulden. Ook dit verzoek was welwillend toegestaan 
en regerend burgemeester Van der Muelen (zelf een gepassioneerd weerkundig waar
nemer) was opgedragen om met de professor 'over de instrumenten dien aangaande 
nader te spreken'170 • De bewuste instrumenten zij n echter niet aangekocht. Het was 
Castillon vooral begonnen om een telescoop van 'nouvelle invention' uit Engeland, 
maar die achromatische kijkers waren in 1761 in Nederland gewoon nog niet lever
baar171 • Met betrekking tot de Venuspassage liet Castillon daarop niets meer van zich 
boren. 
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Afbeelding 72 - Voorspelling van het verloop van de Ven usdoorgang in 1]61 door Ypey uit Franeker. 
Gravure door Pieter Idserts Portier (Museum Bocrhaave, Leiden) 

Ook in Franeker had men van de recente ontwikkelingen vernomen. Zo'n 'telescoop 
met glasen van de laatste inventie uit Engeland' staat althans vermeld op een in 1761 (ten 
behoeve van de Venusovergang?) opgestelde lijst met 'desiderata' voor het instrumen
tenkabinet van de Franeker Academie172• Maar ook hier zijn geen concrete initiatieven 
tot aanschaf genomen. De bewuste hoogleraar Ypey liet nog wel op een andere wijze 
van zich spreken. In de lente van 1761 verscheen van zijn hand een vlugschrift over de 
Venuspassage, met de uitkomst van enige vooruit-berekeningen en een fraaie gravure 
van de hand van de Franeker academietekenaar Portier173 • Een soortgelijke calculatie, 
ditmaal door de Utrechtse advocaat en landmeter Gerbrand Nicolaas Back, werd in de 
Utrechtse Courant gepubliceerd174• Weer anderen, zoals de Middelburgse astronoom Jan 
de Munck, lieten hun berekeningen ongepubliceerd in portefeuille17S • 

(J) Klinkenbergs 'Aanmerkingen omtrent het bereekenen der verschijning van Venus in 
de Zon' (1761) 

Alleen Dirk Klinkenberg nam de tijd voor een diepgaander studie. Al direct na de 
ontvangst van De I'Isles JVIuppemonde, in mei 1760, was het plan bij hem opgekomen om 
iets over de naderende Venuspassage te schrijven. Niet iedereen was immers vertrouwd 
met de Franse taal. Die taal koste ook hem nog altijd veel moeite176 • Bovendien had Van 
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der Aa, de secretaris van de HoliandscheMaatschappij der Wetenschappen hem toever
trouwd dat hij de genootschapsverhandelingen graag voor zo'n bijdrage openstelde. 
Klinkenberg kon alleen niet om Lulofs heen. In zijn dagelijks leven was hij sterk afhan
kelijk van de luimen van deze Leidse hoogleraar, die in zijn functie van 'T nspecteur van 
'8 Lands waterstaat' feitelijk zijn superieur was. Fatsoenshalve diende hij dan ook 
eerst aan Lulofs te vragen of deze wellicht van plan was om een stuk te schrijven. 
Maar zoals Klinkenberg wel verwachlte taalde Lulofs daar niel naar. Lulofs had al 
nauwelijks tijd gehad om De 1'Isle verhandeling te lezen, laat staan dat hij aan schrijven 
zou toekomen'77 . Klinkenberg kon gerust zijn gang gaan. 

Maar dat viel tegen. Die zomer en heel het najaar was hij veel van huis weg. Boven
dien vergde het stuk nogal wat rekenwerk, en alvorens het aan de drukpers over te 
geven wilde Klinkenberg al zijn berekeningen dubbel hebben uitgevoerd. 

Met het artikel had Klinkenberg dan ook nogal wat ambities te vervullen. Allereerst 
diende de verhandeling voor de algemene lezer het belang van de zonneparallax duide
lijk le maken. In de tweede plaats wilde hij er zijn boekje uit 1743 mee corrigeren. In 
de derde plaats wilde hij de sterrenkundige plaatsbepaling van diverse waarnemings
piekken beargumenteren, en tenslotte beoogde hij een eigen versie te geven van De 
l'Isles Mappenzonde 'ïö . 

Wat het eerste betreft, wijst Klinkenberg op de rol van de verbeterde observatie
techniek, welke in anderhalve eeuw tijd met een factor dertig was verbeterd. Dat er 
desondanks nog een forse onzekerheid in de afstand tussen de aarde en de zon wu 

blijven bestaan stond buiten kijf. Het resultaat zou al 'heel naauwkeurig' genoemd 
mogen worden wanneer de onzekerheid in de astronomische eenheid na de Venus
passage gereduceerd zou zijn lot op een afstand waarover een mens te voet tenminste 
12 jaar zou doen. 

Dat Klinkenbergs uit 1743 daterende Verhandeling over het vinden van de parallaxis 

der Zon aan verbetering onderhevig was, lag voor de hand. Destijds had Klinkenberg 
alleen de beschikking gehad over de tabellen van Whiston en De la Rire. Die konden 
echter nog niet in de schaduw staan van de inmiddels voorhanden zijnde tafels van 
Halley. Bovendien had hij in dit boekje nog 'een groot abuis' begaan, waarop hij destijds 
al attent was gemaakt door de 'sterrekundige heer J. de Munck uit Middelburg'. Reden 
temeer om nu alle berekeningen over de Venuspassage met gecorrigeerde cijfers en 
methodieken over te doen 'ï9 . 

In november 1760 was het stuk vrijwel gereed, toen Klinkenberg geconfronteerd 
werd met iels wat genlst een algemeen probleem van de achttiende eeuw genoemd 
mag worden, namelijk de grote vertragingen in de publicatie van genootschapsver
handelingen. 

Zo was het hem ter ore gekomen dat het volgende deel van de Verhandelingen van de 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen pas in de zomer van 1761 zou uitkomen: 
dal wil zeggen na de Venuspassage. Zijn eigen bijdrage zou dan als mosterd na de maal
tijd komen, en daar had Klinkenberg duidelijk geen zin in. Aan Van der Aa laat hij 
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Afbeelding 73 - W,:rcldkaart (Mappemonde) met daarop aangegeven de posities van gunstigste waar
neming van de Ven uspassage van 1761. Opgesteld door Klinkellberg naar eerder voorbeeld van De 
l'Isle, uit: VHMW, 6-1 (1761) 

dan ook weten dat dit niet kan. Eerst vragen om een bijdrage, en dan niet op tijd 
publiceren, dat is een werkwijze waar Klinkenberg niet van is gediend. Zeker niet nu 
het een verhandeling betreft: 

waar toe ik door veel naukeurige rekeningen uit de parallaxis spruitende zeer veel moeite hebbc 

aangewend, en twee nauwkeurige aftekeningen daar loe hebbe moeten maken, beide gansch nieuw 

zijnde'so. 

Mocht het gerucht daarom juist zijn dat de Verhandelingen niet op tijd zullen uitkomen, 
dan gunt Klinkenberg zijn stuk liever aan 'een ander werk'. Hij had al contact gezocht 
met de uitgever van de Uitgezogte Verhandelingen, en die had hem inmiddels de garantie 
gegeven dat zijn studie geplaatst kon worden in de volgende aflevering van dat tijd-



HET PROBLEEM VJ\N DE ZO"!NE-PARALLiLX 

schrift, dat in januari 1761 zou uitkomen: nog juist op tijd om enige overdrukken Ilaar 
Parijs te kunnen zenden. Dat pressiemiddel werkte. Van der Aa haastte zich te regelen 
dat Klinkellbergs stuk niet aan de neus van de Maatschappij voorbij ging. Want dat het 
geen loos dreigement was, had Van der Aa al ondervonden. Klinkenbergs artikel over de 
komeet van Halley was immers het jaar tevoren ook al door Houttuyn weggekaapt? 

Toch was het nog bijna mis gegaan. Het was al eind maart voordat Klinkenberg zijn 
artikel gedrukt en wel in handen had en met spoed naar Parijs kon doorsturen ISl. 

Tevergeefs overigens, want Franse reacties bleven uit. Vanuit Middelburg daarentegen 
had Klinkenberg geen groter enlhousiasme ten deel kunnen vallen. De Munck, die 
zichzelf door Klinkenberg een heuse pluim zag opgestoken, prees nu op zijn beurt 
Klinkenberg de hemel in. Diens 'Menigvuldige en lofwaardige reekeningen, en de 
fraaie uijtvoerige figuuren' waren door De Munck 'zeer aangenaam' en 'met agting en 
aandagt' gelezen. Hij moest erkennen dat Klinkenberg hem in knndig- en vaardigheden 
verre overtrof. Als man van 'hooge jaaren' resteerde hem slechts de wens 'dat de ge
leerde heeren der academiën op alle de gedagte plaatsen' het verschijnsel goed zouden 
mogen waarnemen'R2 . 

Het 'moment suprême': observaties in de Republiek 

Op de ochtend van de zesde juni was heel Europa vroeg wakker. Letterlijk duizenden 
mensen moeten die dag 'voor dag en dauw' zijn opgestaan. Al die aandacht: waarom 
toch liep al dat volk te samen om Venus te zien passeren? Niet iedereen kon er respect 
voor opbrengen. Een columnist schreef: 

Het was of er een vlieg over de son liep, soo al het my voorkwam, en eenige dagen daarna, hoorde 

ik allerlei filosoophen twislen, die met allerlei kykers gezien haddcn, de een had Venus gezien, zoo 

groot als de omtrek van een tabaks comfoort je, de andere als de knop van een bakerspel. Alledag 

hoorde ik snorken hoe schoon dat was, hoe heerlyk! Duizenden beklaagden zig dat bekoorlyk ver

schynzel niet gezien te hebben'33. 

Om het al te opdringerige publiek te ontlopen, of om problemen met de Haagse hof
houding te vermijden (wat precies de reden is geweest, vermeldt de historie niet), was 
Klinkenberg teruggekomen op zijn voornemen om te observeren vanaf het Stad
houderlijk Hof in Den I laag. Op zichzelf mag dit een opmerkelijke stap worden 
genoemd, want aangezien in de Republiek, met een aan zekerheid grenï.ende waar
schijnlijkheid, alleen de uitgang van Venus zou kunnen worden waargenomen, kwam 
voor de bepaling van de zonneparallax alleen de methode van De I'Isle in aanmer
king, en die vereiste een zeer secure plaatsbepaling. Juist dat laatste had Klinkenberg 
voor het Haagse observatorium, met veelvuldige metingen, zo goed mogelijk tot 
stand gebracht. Nog in november 1760 had hij zijn werkwijze in een brief aan De 
l'Isle uiteengezet. 
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Wat de reden ook geweest mag zijn, op het 'moment suprême' had Klinkenberg zich 

teruggetrokken in de slille duinen tussen Den Haag en Scheveningen, vlak bij de bui
tenplaats /:orgvliet. Dit fraaie buiten (nu beter bekend als het Catshuis) was deslijds 

in het bezit van Craaf Benlinck van Rhoon. Hoewel Bentinck zelf op dat momenl in 

Engeland ver loefde, had Klinkenberg op Zorgvliet de vrije beschikking gekregen over 
het waardevolle instrumentarium van de graaf, waaronder een tweetal excellente 

telescopen van de Engelse instrumentmaker Short. Dil waren de beste reflectietele
scopen die er op dal moment in de handel te krijgen waren'84 . Minder gelukkig was 

Klinkenberg mel de beschikbare tijdaanwijzers. Bentincks 'accurate Horologie' van 

Graham, een slerrenku ndig LI urwerk, dat eveneens tile sta te of tile art vertegenwoor
digde, bleek, zeer tot Klinkenbergs ongenoegen, juist voor een schoonmaakbeurt naar 

Engeland te zijn gezonden. I(linkenberg had zich daardoor te schikken in het gebruik 
van een 'pendule in de manier van Graham', waarvan de Haagse maker (Lambertus 
Vrijthoff?) had verklaard dat het 'een keurig werk was'lOj. Aangezien Klinkenberg 

nadien aan De I'/slc ook de coördinaten van Zorgvlicl wisl op le geven, mogen we 

aannemen dat er voor die plaatsbepaling wel sprake is geweest van voorafgaande 
sterrenkundige 'vingeroefeningen'. 

Van de observatie zelf heefl Klinkenberg verschillende verslagen nagelaten, die qua 
toonzetting steeds zakelijker worden. Zijn verslag aan de Hollandse Raadpensionaris 

(Van Bleijswijk?) is het meest persoonlijk, al valt ook daarin nauwelijks le merken dal 
het hier ging om een gebeurtenis waarnaar Klinkenberg bijna twee decennia reikhal

zend had uitgekeken: 

Ik ging des morgens omtrent half vier uur met een gregoriaansche telescoop die de diameter der 

voorwerpen naar gissing omtrent 100 maal vergroot (en aan den Heere rBentinck] van Rhoon was 

toe behoorende ) op één der hoogslc duinhellvels bewesten Zorgvliet, alwaar ik genoegsaam in den 

horisont konde lien. Fn stdde die kijker aldaar om de zon aanstonds uit te kimme te zien komen, 

hetwelk een weinig Ilcl 3 en drie quart uurs moest geschieden. Doch een dikke wolkenbank belette 

dat vroeg tijdig geligt. liet duurde tot 4 uure 6 minuten, eer ik de zon tusschen eenige dunne 

wolkplekken begon te I.ien. Up die tijd zag ik met de kijker zonder gecouleurd glas aanstonds de 

planeet, niet vcr van de onderste rand van de zon; maar de planeet had toen een wonderlijke 

gedaante en maakte een figuur 1 ... ] gelijk of deszelfs rand op een ongeklutste wijze uitgekn<luwd 

en gestadig in beweging WilS; ik giste de spacie tusschen de zons- en planeetsranden 10en circa 2 

1/2 diameters van de planeet. ... 1 liet duurde geen minuut of de zon en Venus wierden beide 

bedekt, maar omtrent 4 or s minuten tijds daarna wierd de planeet wederom omtrent een 1/4 

minuut tusschen de wolken ligtbaar, waarna alles heel dik betrokken en onzigtbaar wierd. 

Vervolgens ging ik van daar naar /',orgvliet, en ,telde een andere (cassegraansche) telescoop, deze 

vergrootte w,llmindcr en na mijn g,'dagten omtrent Sn maaien. AI, de heliometer daar aolll geap

pliceerd was, waarmede ik daarna de volgende waarncemingen deed ... " '. 
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Afbeelding 74 - Waarneming van de doorgang van Venus over de zonneschijf in de ochtend van 
6 juni 1761. Uit Foppes' Korte dog zakelyke aanteekening, wegens de vinding der zons parallaxis (17IÎ1). 

Hierna volgde een staatje met metingen, waaruit blijkt dat Klinkenberg gelukkig wel 
in staat was geweest om het belangrijkste moment op te kunnen meten. De 'finale 
afscheiding' van Venus van de zon had hij mogen vaststellen op 8 uur 54 minuten en 
50 seconden. Ondanks de bewolking waren de weergoden hem op dat punt tenminste 
een keer goedgunstig geweest. De vreugde bleek echter van korte duur. Kort hierna 
ontdekte IGinkenberg, tot zijn ontzetting, een 'gebrek' aan het gebruikte uurwerk. 
Controle-ijkingen toonden aan dat Klinkenberg slechts in k011 staan voor een meet
nauwkeurigheid van hoogstens tien seconden in tijd. Dat was te weinig, zo vond hij. 
Een bruikbare meting vereiste minimaal een nauwkeurigheid van 1 à 2 seconden, zo 
dacht hij. Tot zijn spijt moest hij daarom concluderen dat van zijn waarnemingen 
geen gebruik gemaakt kon worden voor het bepalen van de z011neparallax. Een 'regte 
prul' had hem parten gespeeld'87 . 
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In Leiden was hel tulofs al niet veel beter vergaan. Net als Klinkenberg had hij veel 
last van de bewolking gehad. Met moeite had hij nog het derde conlact van Venus 
kunnen waarnemen, maar omdat de zonsrand niet scherp was en ook Venus bij dit con
tact niet rond leek, was die observatie tamelijk onzeker. Het had hem bitter gestemd'8R . 

Elders was men met de observatie gelukkiger geweest. In diverse kranten kon men 
daarover vernemen: hoe Martinus Martens te Amsterdam alleen de uitgang had 
gemist, of hoe in Middelburg de astronomus De Munck de overgang had gevolgd. 
Vergelijkbare ervaringen werden opgetekend van Foppes te Leeuwarden en van Ypey 
met zijn assistent Van der Bildt te Franeker'89 . Men kon zelfs lezen dat in de Oranje
zaal te Den Haag de stadhouder persoonlijk met goedkeuring had gezien hoe Venus 
voor bij de zon trok'90 . Het hele gebeuren kon met recht 'hel nieuws van de dag' wor
den genoemd, en in verschillende publicaties werd die zomer over de waarnemingen 
gerapporteerd. Zowel De Munck als Foppes lieten voor eigen rekening een boekje 
drukken, en ook de waarnemingen van Martens konden in een brochure worden 
nagelezen'91 . 

Resultaten 

Wat hebben de Venusobservaties tenslotte opgeleverd? Was het probleem van de zon
neparallax na 1761 inderdaad dichter bij een oplossing gebracht? 

Welbeschouwd viel dat tegen. Berekeningen lieten grotere verschillen zien dan men 
eigenlijk voor mogelijk had gehouden. Franse astronomen kwamen uit op waarden voor 
de zonneparallax die varieerden lussen 9,16 boogseconden (De Fouchy) en 10,6 boog
seconden (Pingré). Een Engelse analyse leverde nog grotere marges op (tussen 6,7" en 
11.0"). Het ontlokte Houttuyn in 1763 de verzuchting dat de waarnemingen, welke met 
zo veel moeite en kosten in de meest uiteenlopende delen van dc wereld waren gedaan, 
niets anders gedaan leken te hebben dan de onzekerheid vergroten 191 • Houttuyn zelf leek 
de waarde het meest waarschijnlijk welke Lalande had berekend uit een vergelijking van 
observaties van Chappe d' Auteroche uit Siberië met die van Wargenti n te Stockholm'93 . 

Daaruit kwam een bedrag van 10,4", en dat getal kwam dicht in de buurt van de resulta
ten die De la Cailles expeditie had opgeleverd (10,2"). 

De gevoelde onzekerheid aangaande de observaties was dusdanig groot dat van de 
Nederlandse astronomen alleen Foppcs het gewaagd heeft om met een eigen bereke
ning van de zonneparallax voor de dag te komen'94• Foppes uitkomst (10,23") vormt 
een mooi voorbeeld van Van HeIdens stelling dat gepubliceerde resultaten van de 
Venusovergangen de neiging hebben om uit te komen op waarden die in de buurt 
liggen van de destii ds al min -of-meer geaccepteerde waa rden 195. Foppes waarde voor 
de zonneparalJax is namelijk nagenoeg identiek aan die van De la Caille. 

Toch is het merkwaardig dat behalve Foppes en Houttuyn geen van de Nederlandse 
astronomen over dit cruciale punt een notitie heeft achtergelaten. Gezien alle vooraf
gaande aandacht voor dit thema is dit toch een zeer curieuze omissie' In plaats daarvan 
werd wel aandacht besteed aan een verbetering van de schijnbare diameter van Venus 
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Afbeelding75 - Quadranl van Sisson, gebruikt door Markns bij de waarneming van de Venusovergang 
van 1761. Aangekocht door de Utrechtse universiteit uit Martens' nalatenschap in 1763 (Un iversiteits
museum Utrecht) 

en ook de correcties welke op grond van de geconstateerde contacttijden in plaatscoör
dinaten en sterrenkundige tabellen konden worden aangebracht, kregen aandacht l 96• 

Niettemin, vreemd hlijft het. 

Venijn rond Venus? De Nederlandse astronomen en hun moeizame samenwerking 
Wat leert de Venus overgang van 1761 ons over het functioneren van de Nederlandse 
sterrenkundige gemeenschap in die dagen? Die vraag is eerder aan de orde gesteld 
door de astronoom-historicus Van der Bilt in zijn monografie Venus tegen de Zonne
schijf [. .. ] een bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Sterrenkunde uit 1940. 
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Volgens Van der Bilt is de niet-universitaire waarnemers destijds qua waardering 
schromelijk tekort gedaan door de 'geleerde' wereld. Met name richtte hij daarbij ver
wijten aan het adres van de Leidse hoogleraar sterrenkunde Johan Lulofs. Letterlijk 
schrijft Van der Bilt: 

Wie kennis neemt van de astronomische litteratuur uit deze periode en van het werk der genoemde 

amateurastronomen, wie daarbij voortdurend onder den indruk komt van hun toewijding, hun lief

de voor de wetenschap en hun verlangen om iets tot hare ontwikkeling bij te dragen, wie tenslotte 

deze mannen in geregelde briefwisseling weet, zowel met elkaar, als met binnen- en buitenlandsche 

geleerden van naam, die moet zich wel teleurgesteld voelen over de geringe belangstelling die zij 

van den zijde van Lulofs ondervonden. [ ... l Ware er van hem een duidelijke instructie uitgegaan, 

met betrekking tot de techniek der waarnemingen en vooral tot de controle der uurwerken, en 

zou hij zich persoonlijk verantwoordelijk hebben gevoeld voor het zoo nauwkeurig mogelijk 

bekend worden van de geografische lengte der waarnemingsplaatsen, zoomede voor het publiceren 

der gezamenlijke uitkomsten in een buitenlandsch vaktijdschrift'97, dan zou stellig de waarneming 

van menig Nederlandsch amateurastronoom gebruikt zijn geworden bij de berekening der zonne

parallax. Het heeft echter niet zoo mogen zijnl98 . 

Hoewel op Van der Bilts argumenten wel het een en ander kan worden afgedongen 
(zijn visie berust onder meer op een onjuist begrip omtrent het functioneren van een 
universiteit in de achttiende eeuw), toch blijft de waardering die hij uitspreekt ten 
aanzien van de achttiende-eeuwse dilettant-waarnemers onverminderd overeind 
staan. Die waardering was stellig nog toegenomen, indien hij kennis had gedragen 
van de astronomische activiteiten van Wytze Foppes uit Leeuwarden. Want curieus 
genoeg is Foppes geheel aan Van der Bilts aandacht ontsnapt. 

Dat een secuur man als Van der Bilt deze Fries überhaupt over het hoofd heeft kun
nen zien, is echter niet zozeer aan een falen van Van der Bilt toe te schrijven. Het 
heeft veeleer te maken met de situatie in de achttiende eeuw zelft99. Want ook in zijn 
eigen tijd heeft Foppes buiten Friesland nauwelijks de aandacht getrokken. Wanneer 
in 1761 in Holland het gerucht de ronde doet dat er in Friesland 'eenige toestel tot het 
observeeren gemaakt was', dan wordt die activiteit prompt aan de Franeker hoog
leraar Ypey toegeschreven2oo • Uitgerekend de enige Nederlandse waarnemer die voor 
zijn observaties overheidssteun gezocht èn gekregen heeft, de enige bovendien die uit 
zijn waarnemingen een waarde voor de begeerde zonneparallax heeft bepaald, is door 
de overige waarnemers (bewust of onbewust) genegeerd. Waarom toch deze omissie? 
Zeker, Van der Bilt had absoluut gelijk in zijn vaststelling dat het destijds niet zo 
boterde tussen Lulofs en een aantal buiten-universitaire onderzoekers201 • Maar hij zag 
daarbij over het hoofd dat er ook onder de dilettanten onderling een behoorlijke 
mate van animositeit heeft bestaan202 • Met als resultaat dat ze elkaar in publicaties 
vaak doodzwegen. Wie in zo'n geval het geschrift van de een leest, wordt niet snel op 
het spoor van de ander gezet. 
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Duidelijk wordt dit geïllustreerd aan het door Klinkenberg in het najaar van 1761 

gepubliceerde overzicht van Nederlandse waarnemingen, welk artikel Van der Bilt 
stellig tot leidraad zal hebben gediend211l, Van de zestien (aan ons) bekende Neder
landse waarnemers van deze Venusovergang (zie bijlage 5) noemt Klinkenberg er in 
dat artikel slechts zeven. Dat wil allerminst zeggen dat hij de anderen niet kende! Zo 
gaat Klinkenberg volstrekt voorbij aan de observaties van Martinus Martens uit 
Amsterdam, waarnemingen die Klinkenberg al kort na de overgang in zijn bezit 
had204 en waarvan hij wist dat ze met kwalitatief goede instrumenten waren uit
gevoerd205 • Hel feit dal hij wèl de gebrekkige observaties van Cerardus Kuypers uil 
Dordrecht citeert, geeft over zijn persoonlijke waardering voor Martens te denken206 • 

Dat zelfde kan hebben gegolden met betrekking tot de (eveneens verzwegen) observaties 
van ['ieter Gabry uit Den Haag207 . Klinkenberg verzwijgt zelfs de observaties van groot
heden als Struyck & Houttuyn te Amsterdam208 • Van der Bilt meende daardoor dat zij 
alleen theoretisch werk hadden gedaan 209 • 

De werkelijkheid was dus bepaald niet zo idyllisch als Van der Bilt in 1940 beschreef. 
De veronderstelde 'geregelde briefwisseling met elkaar' was bovendien lang niet zo 
volledig en intensief als Van der Bilt meende. Van Foppes is ons bijvoorbeeld geen 
enkele poging bekend om met een astronoom buiten friesland in contact te komen. 
Toch valt het aan te nemen dat met name Klinkenberg de waarnemingen van Foppes 
kende. Klinkenberg had nota bene persoonlijk kritiek geleverd op Foppes' boekje uit 
1760. Hij wist dus af van diens interesse voor de Venusovergang en kon verwachten 
dat Foppes ook waarnemingen zou verrichten. In dat verband is het veelzeggend dat 
Klinkenberg in zijn gepubliceerde kritiek op Foppes diens naam niet eens noemt! Hij 
spreekt slechts over een 'zeker boekje getituleerd de Conjunctie van Venus met de Zon, 
te Leeuwarden gedrukt210'. Een magerder omschrijving van het werk van een collega
landmeter is nauwelijks denkbaar. 

Waarom die geringe waardering voor een vakgenoot? Net als hij werd toch ook 
Foppes door enthousiasme gedreven? Het heeft er alle schijn van dat Foppes door 
Klinkenberg niet voor 'vol' is aangezien. Echt verhazingwekkend is dit ook weer niet, 
gezien de curieuze (en ook voor die tijd nogal afwijkende) opvattingen, welke foppes 
had uiteengezet in zijn boekje Wonderwerken der Natuur uit 1756. 

Concluderend mogen we vaststellen dat de Nederlandse sterrenkundige gemeenschap 
ten tijde van de eerste Venusovergang als 'los zand' aan elkaar hing. Dat een gçmis 
aan enig insti lutioneel kader daar allicht toe heeft bijgedragen, kunnen we wel als 
vaststaand aannemen. Menselijke rivaliteit, gebrek aan coördinatie, gebrek aan op
bouwende informatie (kortom aan een regulerende kruisbestu iving), gebrek aan 
medewerking bij het verkrijgen van fondsen, accommodatie, dan wel instrumentatie, 
instrumenten die het plots aflieten weten, een onverwacht fenomeen als de Black drop 
dat zich vertoonde, dat hele scala droeg bij aan het feit dat geen enkele Nederlandse 
waarneming ooit is opgenomen in enig internationaal overzicht of analyse van de 
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Venusovergang van 1761. \;Yant in tegenstelling tol wal Van der Bill in 1940 vermoed

de, waren de meeste Nederlandse observaties wel degelijk ill het buitellland bekend 211 , 

Het probleem was meer dat de betrouwbaarheid van de l'\ederlandse metingen reeds 

vooraf ter discussie was gesleill. 



Afbeelding 76 - Het Franse expeditieschip 'Aurore' waarmee in 1767 de astronomen De Courtanvaux, 
Pingré en Messier de Nederlanden be7ochten. Uit: Pingré, Journal dil voyage ( ... l Stil' la fréglltc 
/'AlJrore pour essayer par ordre de l'Académie plusieurs instruments re/atijs à la longitude (1768) 



VAN 

'KONSTGENClTEN' 

EN HEMELSE 

ëENOMENEN 

q)e passage van 1769: beslissen ofberusten? 

Internationale ontwikkelingen: 

Tussen de Venus-overgangen van 1761 en 1769 zit maar acht jaar en tegelijkertijd een 
wereld van verschil: in verwachtingen, in voorbereidingen, in deelnemers, in instru
mentatie. Daardoor speelde de tweede passage toch een wal andere rol dan de eerste, al 
bleef de overgang van 1769 in de eerste plaats een ideale herkansing voor de bepaling 
van de zonneparallax, een mogelijkheid geschikt voor herhaling en verfijning van de 
eerdere metingen. 

Van de eerste overgang had men geleerd dat de verwachtingen niet te hoog gespan
nen moesten zijn. Het was duidelijk dat er een forse marge aan onzekerheid in de 
zonneparallax zou blijven bestaan. Wel hadden nadere analyses aangetoond dat de 
zonneparallax aanmerkelijk kleiner moest zijn dan de in 1761 veel gehoorde waarde van 
'circa 10 boogseconden'. Eind 1762 was door James Short op grond van een analyse van 
tientallen observaties van de 1761-passage een waarde van 8,56" als gemiddelde uit
komst vastgesteld212, en ook de Franse astronomen schoven - naarmate het jaar 1769 
naderde - steeds meer naar kleinere getallen op. Had Lalande het in 1761 nog over een 
waarde van 10,4"; in 1762 was het al 9,4" en in 1764 was het 9,0" geworden213 • In 1769 
zou het zaak zijn die getallen een vastere grondslag te geven. 

Qua methodiek was men ook beter voorbereid. Men wist nu van de in 1761 zo ver
rassende black drop, waardoor de tijdstippen van raking waren beïnvloed en dankzij 
analyses, zoals door Pingré in 1767, was duidelijk geworden dat de 'methode van het 
langste en kortste verwijl' waarschijnlijk de beste resultaten genereerde. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van enerzijds die observaties waarbij de gehele transit was waar-
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genomen, en anderzijds die plaatsen waarbij de verschillen in dat verwijl het grootst 
waren. Die keuze bepaalde ook de posities van waaruit in 1769 zou moeten worden 
geobserveerd2'4. 

De Stille Zuidzee zou de plek zijn met het kortste verwijl en vanuit Lapland gezien 
zou de passage het langste duren. Een gelukkige bijkomstigheid was dat Venus in een 
meer centrale positie over de zonneschijf zou gaan dan in 1761, hetgeen de relatieve 
meetfout in de observaties gunstig zou beïnvloeden. 

Wijs geworden door de ervaringen van 1761 werden de expeditie-plannen nu ook 
tijdiger en met meer overleg voorbereid dan eerst. Bovendien werden daarhij meer 
aspecten van wetenschap betrokken dan alleen die met betrekking tot Ven us-over
gang. Chronometers zouden worden getest, de vorm van de aarde zou nader worden 
onderzocht, via de lengte van de seconde-slinger zou het zwaartekrachtveld beter in 
kaart worden gebracht, om nog maar te zwijgen van de observaties die zouden worden 
gedaan aangaande diverse geografische, etnografische en hiologische aspecten van de 
aardglobe. 

In totaal werden drie Franse expedities uitgerust. Le Gentil was na de misl uk te 
observatie van 1761 in India achtergebleven, Chappe d' Auteroche werd naar Californië 
gestuurd en Pingré vertrok naar het eiland St. Domingo. Ook een aantal Engelse 
astronomen koos zee: Dymond en \"!ales kozen positie in Noord-Amerika, de astro
noom Green reisde mee met een Zuidzee-expeditie (dezelfde die kapitein James Cook 
en de llatuurhistoricus Joseph Banks fameus zouden maken). Tenslotte ging Calle 
naar Madras in Brits lndië. Alle Britse astronomen waren goed toegerust met instru
menten (voor Noord-Amerika was zelfs een draagbaar observatorium ontworpen). 
Hen was bovendien aanbevolen om voor de transit te oefenen met een mechanisch 
model waarbij een klein bolletje voor een kunstmatige zon zou passeren21 5, 

Niet alleen de Franse en 13ritse vorstenhuizen steunden de expedities. Zoals Lalande 
het uitdrukte: 'alle de Vorsten, welke de weetenschappen beminden' maakten 'onnoeme
lyke onkosten en toebereidselen voor deeze waarneeming'216. Catharina de Grote, de 
Russische tsarina, gelastte persoonlijk de observatie op tal van plaatsen in het onmete
lijke Russische keizerrijk, en stelde op ruime schaal gelden beschikbaar om daartoe 
diverse Europese astronomen aan te trekken. Bovendien werden vanuit Londen grote 
hoeveelheden astronomische instrumenten aangeschaft. De keurvorst van de Palts 
deed mee en de Deense koning nodigde de Oostenrijkse astronoom Hell uit voor een 
maandenlang verblijf in het noordelijkste puntje van Noorwegen. De Zweedse 
Konin klijke academie hleef niet achter, en richtte op zes plaatsen waarnemingsposten 
in. Zelfs de Spaanse koning, die eerst medewerking aan een Franse expeditie had 
ontzegd, ging overstag en bood uiteindelijk meer dan de gevraagde hulp. Al met al 
genereerde de Venusovergang van 1769 een wetenschappelijke inspanning en een 
internationale coöperatie van een nog nooit vertoonde klasse. Dankzij deze Venus
expedities is bovendien de hoeveelheid kennis over de aarde en zijn flora en fauna 
explosief gestegen. En hoewel een aanzienlijk aantal transit-observaties in exotische 
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streken is mislukt (hetzij omdat het bewolkt was, of omdat het expeditieschip nog op 

zee was, of omdat sterrenkundigen aan exotische koortsen bezweken), was de winst 
voor de wetenschap a,lIl avonturen, reisverh,llcn en andere kennis enorm. Soms ook 

lukte een observatie juist tegen de verwachtingen in bijwnder goed. Zoals die van dc 

Jezuiet Heli, die in Vardö (nabij de Noordkaapl vrijwel dagelijks met een bcwolkte 

hemel was geconfronteerd: behalve uitgerekend die dcrde juni 1769: na geslaagde 
observatie werd van vreugde een kanon afgevuurd en werd spontaan een Te neum 
Laudamus aangeheven. 

Bij zoveel vorstelijk meccnaat steekt de inzet van de republikeinse Nederlanden 

uiterst bedroevend af. Zoals we hierna zullen zien is hier in lï69 zeer weinig tot stand 
gebracht. In het licht van het bovenstaande moet als cen van de oorzaken het abso

luut gebrek aan een centraal Ncderlands gezag worden aangemerkt, een gezag met 
vorstelijke allure en - wat elders minstens zo belangrijk bleek te zijn met vorstelijke 

fondsen. 

Dat was uiteraard niet het enige dat een belangrijke Nederlandse inspanning in de 

weg stond. In lïïl, bij een bespreking van de wnncparallax, trekt de Utrcchtse hoog
leraar Hennert ook van lcer tegen het in zijn ogen zo verfoeidc 'nuttigheidsdenken' 

van de ;..Jederlanders, die hij verwijt vooral gericht te zijn op 'zulke belangen die uit 
zucht naar rykdom en cerc spruiten'. Verwondering ell spot voerden daardoor de 

boventoon in de reacties, telkens wanneer de 'nieuwspapieren' melding maakten van 
alle vorstelijke inspanningen in het kader van de Vcnus-passage. Zonder reserve 

bestempelde Hennerl zulk gedrag als bekrompen: 'met wysgeerige oogen beschouwt' 
zou een mens verder moeten kijken dan alleen naar zaken die nuttig zijn voor hct 

dagelijks bestaan. Letterlijk schrijft hij: 

Indien onder de gebeurtenissen der w,lercld een onderling verband plaats heeft; indien wij stc'l've

lingen in die reeks van dingc'n ingevlochten zijn, zoo is het onbetwistbaar waar dat iedere zaak, 

iedere gebeurtenis in de waereld op ons keven eenigen invloed hebbe. Hoe beter dus de mensch 

zijnen toestand kent; dat is hoc naauwkeuriger hij die omstandigheden doorziet, [ ... l, hoe genoeg 

lijker en geruster hij zich het keven kan maaken; [ ... l daarom moet mCl1 aan een nuttigheid cener 

zaak niet twijfelen. Door lijd cn vlijt ontzwagtclcn zich de verborgenste drijfveeren der Natuur 

aan onzen naarvorsendcl1 geest J'7, 

Daarom ook, aldus Hennert, ï,al iedereen die zich maar een beetje in de materie ver

diept, kunnen begrijpen hoe helangrijk de zonneparallax is voor de sterrenkunde. 

Het is de sleutel tot veel 'astronomische waarheden'. Dat is een groter goed dan wat dan 
ook. Dat is gewoon een kwestie \'an beschaving. Tot zover Hennert, die (zoals wc nog 

zien zullen), zelf nog wel had geprobcerd om van de Venus-passage iets bijzonders te 
maken. 
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Een derde oorzaak van een geringe Nederlandse prestatie bij de tweede overgang was 
de toevallige uitval van veel toonaangevende Nederlandse astronomen. Martens, De 
Munck, Struyck en Lulofs stierven vlak voor de passage. Klinkenberg kreeg het door hel 
wegvallen van Lulofs dermate druk met waterstaatkundige affaires, dat hij jarenlang niet 
meer aan enige sterrenkundige inspanning toekwam2l8 De Nederlandse deelnemers aan 
de Venus-overgang van 1769 waren daardoor bijna allemaal onervaren nieuwelingen. 
Naast de reeds geconstateerde mentalileit en de institutionele zwakheden in de toenma
lige wetenschappelijke infrastructuur heeft ook die toevalligheid het prestatieniveau 
beslist ongunstig beïnvloed. 

Qua instrumentatie tenslolte, valt er nog een markante ontwikkeling te vermelden. 
Sommige astronomen namelijk gaven in dit tijdvak tussen 1761 en 1769 bijzonder 
hoog op over een nieuw type telescoop, waarmee wellicht betere resultaten behaald 
zouden worden. Hun hoop was gevestigd op de achromatische lenzenkijker. Dit in
strument was in 1758 geconstrueerd en gepatenteerd door de Britse instrumentmaker 
John Dollond219 • Ten tijde van de Venus-overgang van 1761 waren er nog maar weinig 
exemplaren van deze kostbare kijker vervaardigd. Dat veranderde echter snel. In het 
luttel aantal jaren tussen beide passages nam de verspreiding van dit type kijker 
enorm toe. De studie van Woolf over de Venuspassages van 1761 en 1769 laat zien dat 
(mondiaal gezien) het aandeel van de reguliere lenzenkijkers in de observaties daalde 
van 64% (bij de eerste passage in 1761) tot 25% (bij de tweede passage in 1769). Het 
aandeel van de achromatische kijkers steeg daarentegen van 4% tot 33%, terwijl ook 
het quantum spiegeltelescopen iets steeg van 32'!;ó naar 42% 220. De 'Dollond' -kijker 
leek dus bij uitstek hèt instrument te zijn voor de Venus-passage van 1769. Hoe lag dit 
in de Republiek? 

De in troductie van de achronzatische telescoop in Nederland 

Uiteraard is deze belangrijke instrumentele ontwikkeling aan de Nederlanden niet 
ongemerkt voorbij gegaan. Zodra het bericht over de uitvinding Amsterdam bereikt 
had (de vinding was eind 1759 wereldkundig gemaakt in het Engelse tijdschrift The 

Gentiemans Magazine), was het door Houttuyn vertaald en gepubliceerd in de Uit

gezogte Verhandelingen 221 • Hoe de vinding werkte was Houttuyn na lezing van het 
artikel niet duidelijk geworden, maar dat het om een belangrijke innovatie ging 
begreep hij wel. Hij riep zijn lezers dan ook om te reageren zodra ze de werking van 
het apparaat konden verklaren. In een volgend nummer van de Uitgezogte Verhande

lingen zou hij graag plaats inruimen voor een nauwkeurige beschrijving en afbeelding 
van 'het innerlykst gestel van deezen verrekyker'. 

Op Houttuyns oproep is nooit rechtstreeks gereageerd. Indirect echter lijkt zijn 
artikel wel gevolgen te hebben gehad. Een zekere Carl Ulrich BIey uit Amsterdam 
werd door het vraagstuk dusdanig gegrepen dat hij het raadsel door een gelukkige 
combinatie van experimenteren en redeneren wist op te lossen. In Amsterdam had 
Bley natuurkunde-colleges gevolgd bij Benjamin Bosma222 . Deze Bosma was na zijn 
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Afbeelding 77 - Jan Pictersz van der Bildt (1709~1791), succesvol tclescopenbouwer te Franeker en 
waarnemer van de Venusovergang van 1761. Schilderij door J.J. de Boer (Museum 't Coopmanshûs, 

afgestaan in bruikleen aan het Eisinga planetarium, Franeker. Foto: Iconografisch Bureau, Den Haag) 

promotie in Franeker te Amsterdam neergestreken, waar hij vanaf 1753 een belangrijk 
aandeel had veroverd in de particuliere markt voor natuurkundelessen. Dit lessen~ 
circuit was daar eerder die eeuw met groot succes door mensen als Fahrenheit en 
Martens opgezet"23• In die lessen had Newtons optica altijd een belangrijke plaats 
ingenomen. Bley, die in 1765 over zijn bevindingen publiceerde in de Verhandelingen van 
de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen, bleek althans goed in dat onderwerp te 
zijn ingevoerd224. Door experimenten met verschillende soorten glas te combineren 
met wiskundige analyse, wist hij Dollonds resultaten te benaderen. Samen met een 
vriend, de 'konstdraaijer en glaazenslijper' Jan van Deijl die bij de proeven de behulp
zame hand had geboden, was er een prototype gemaakt. Weliswaar werkte deze 'optische 
machine' nog niet perfect (Bley bleef last houden van zowel chromatische, als sferische 
aberratie) maar dat kwam vooral - zo schreef Bley - omdat 'de glaazen enigszins 
anders geproportioneerd [waren] als vereyst werd'. Zoveel was echter wel duidelijk 
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Af/Jee/ding 78 - Kleine demonteerbare achromatische 
kijker, gesigneerd 'Jan van Deijl, 1768'. Een telescoop 
van dit type werd in 1767 aangeschaft door de Franse 
astronoom Pingré en op 'Zorgvliet' getesl door de 
expeditieleden van de Markies De Conrtanvaux 
(Collectie Louwman, Wassenaar) 

geworden dat dit nieuwe type verrekijker de vermaarde spiegeltelescopen van Jan van 
der Bildt uit Franeker, niet alleen in vergroting, maar ook in helderheid, gezichtshoek en 
duidelijkheid overtrof225. Bleys conclusie was dan ook dat in alle optische apparaten 
waarin lensvormige glazen vereist waren een grote verhetering zou zijn te hereiken. 

Dit Hollandse prototype van de achromatische kijker zou voor Jan van Deijl grote 
gevolgen hebben. In jaren hierna zouden deze instrumentmaker zich (samen met zijn 
zoon Harmanus) in rap tempo ontwikkelen tot een Nederlandse variant van de 
Engelse 'Dollonds'. In 1762 leverden de Van Deijls hun eerste achromatische kijker af, 
en twee jaar later wisten ze Dollonds origineel zelfs te verbeteren226 • Ook bleken de Van 
Dcijls in staat tot het vervaardigen van een kleine achromatische zak-telescoop (circa 24 
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Tabel 3: achromatische telescopen in Nederland (1760-1775) 

nr. wie waar wanneer gemaakt type bron 

aangeschaft dOOl' 

1. e.u. Bley & van Deijl Amsterdam 1762 Van Deijl Bley ('765) 

2. j. Hop Amsterdam sept 1763 Van Deijl Van ZlIylen (1987), 214. 

3· G,A, Hasselaar Amsterdam voorjaar 1764 Van Deijl Grote kyker id,) 21.1. 

4· G.A, Hasselaar Amsterdam j11ni 1764 Van Deijl Grote kyker met 

j vergrotIngen ld.) 215. 

5. 1.W. Valkenier Amsterdam juli 1766 Van neijll Z,1k-L'1L.:c,coop Van Zuylen (1987), 218. 

6. F. Hemsterhu is Den Haag voor '767 Van Deijl zak-telescoop Pingré (1767) 

7· ? 1768 Van Deijl 7ak telescoop Col!. Louwman 

8. ? 1768 Van Deiil z;lk (clescoop Coll. Louwman 

9· ). Lulofs? Leiden voor 1768? (zic tekst) 

10. I· Berghuis Delft voor 1769 Vall Deij! Staper!. 7 dcc. 1769 

11. Leiden 1769 Van Deijl zak-telescoop Engberts (1970), 94. 

u. G. Stapert Amsterdam april '770 Dollond Stapert, I mei 1770. 

'3· '770 Van Deijl zak-telescoop Col!. l.ouwman 

14. W.A. Willcms Middelburg '770 Dollond A1C, 30 juni 1770 

Ij. Willem V Den Haag ca, 1770 Van Deijl 1= 27,5 duim Ilc Clercq (198R) 

16. A. Loten Utrecht ca. 1772 Dollolld Hennert aan Klinkenbag, 

'3 maart 1775· 

'7· ).M. Mohr BalavÎa '773 Doilond 13 voet Vcth (1885), 85. 

18. '773 Van Dciil K7,4 cm Univ. mus. Utr. 

19· ? '774 Van Deiil 85,7 cm Univ. mus. Utr. 

20. Hemsterhuis Dt'll I Ll~ig voor 1774 Van Dcijl Bînocula-Ïr Stapert, 12 febr 1774-

21. 'Een Heer' Amsterdam '774 lJollond Staper!, 71 febr. '774. 

cm, ofwel eell kleine lO-duim lengte), van een voordien ongeziene optische kwaliteit (de 

vergroting bedroeg zo'n 26 keer). De Franse astronoom Pingré, die in 1767 de werkplaats 

van de Van Deijls in Amsterdam bezocht kocht er zo'n kleine kijker, waarvan werd 

beweerd dat deze tot betere prestaties in staat was dan een tien voets spiegeltelescoop. 

Bij een vergelijkende test, later die maand bij Bentinck op Zorgvliet, bleek dat iets 

tegen te vallen. Twee exemplarcn van Van Deijls kleine kijker bleken inderdaad beter te 

presteren dan een spiegeltelcscoop van één voet, maar ze werden nagenoeg geëvenaard 

door een spiegeltelescoop van Short van twee-en-een-halve VOCt" 27. 

Van de 20 achromatische telescopen die we voor het tijdvak 1760-1775 in Nederland 

hebben kunnen traccren tabel 3), waren er welgeteld twaaJ r gemaakt door Van Deijl 

en vijf à zes door Dollond. Het cigen marktaandeel van dl' Nederlanders mag dus rela-
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Afbeelding 79 - Achromatische telescoop door Jan van Deijl op houten voet, 1773 (Universiteitsmuseum 
Utrecht). 

tief hoog worden genoemd. Niellemin bleef het totaal aantal beschikbare achromaten 
beperkt. Volgens een mededeling van de filosoof en opticakenner Frans Hemsterhuis 
(die in nauwe relatie tot de instrumentmakers Van Deijl stond) zou de totale export van 
achromatische telescopen door de firma Van Deijl in twintig jaar tijd de twee-en-twintig 
stuks niet te boven zijn gegaan228 • Andere Nederlandse telescopenbouwers beperkten 
zich tot hel vervaardigen van de vertrouwde, op zichzelf succesvolle spiegeltelescopen, 
zodat het contingent achromatische telescopen alleen nog door import uit Engeland 
kon worden aangevuld. Door deze krapte in aanbod, gecombineerd met de relatief hoge 
prijs van deze kijkers, is de door Woolf geconstateerde opkomst van de achromaat na 
176], althans in de Nederlanden, achter gebleven bij de rest van Europa. Bij de Neder
landse voorbereidingen op de Venus-passage van 1769 heeft de achromaat in ieder 
geval geen rol van betekenis gespeeld. 

De toerusting van Nederlandse obsl'rvatoria rond 1769 

Want hoewel reeds in 1761 op zowel de Utrechtse, als de Franeker academie de wens was 
geuil tot de aanschaf van een achromatische sterrenkijker, is voor de Venuspassage van 
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1769 op geen van de Nederlandse universiteiten de aanschaf van zo'n instrument ver
wezenlijkt. 

De Utrechtse universiteit kocht weliswaar in 1763 enige Engelse instrumenten op de 
veiling van de collectie Martens uit Amsterdam, maar een achromatisch telescoop 
was daar niet bij 229. Het ziet er naar uit dat er wel één aanwezig was in de veiling van 
de particuliere instrumentencollectie van Lulofs, die in mei 1769 onder de hamer 
kwam. De in 1764 aangetreden Utrechtse hoogleraar Hennert had van de plaatselijke 
vroedschap een budget toegekend gekregen om in die veiling op een telescoop te bie
den tot een bedrag van ten hoogste 250 gulden230. Dit was toen ongeveer de prijs voor 
een achromatische kijker. Spijtig voor Hennert is dal bod niet gelukt. Het moest 
daardoor tot 1780 duren alvorens de Utrechtse sterrenwacht opnieuw een budget van 
250 à 300 gulden kreeg toegekend voor de aanschaf in Engeland van een 'achromatique 
verrekijker, bekwaam tol het neemen van astronomische observatiën'231 • 

In Franeker, waar Ypey in 1761 eveneens de wens tot aanschaf van een achromaat op 
schrift had gesteld, is het nog triester afgelopen. Tot de aanschaf van een achromaat is 
het daar helemaal nooit gekomen. Weliswaar heeft in 1767 de (toen nog kersverse) 
hoogleraar Van Swinden een groot aantal instrumenten aangeschaft op de veiling van 
het belangrijke kabinet van de Amsterdamse burgemeester Gerard Aarnoud Hasselaar, 
maar het is Van Swinden toen niet gelukt om de hand te leggen op één van Hasselaars 
achromatische kijkers uit de werkplaats van Van DeijJ232. 

Een achromatische kijker stond in ieder geval niet op het wensen lijstje van de Leidse 
hoogleraar Lulofs (zoals hierboven bleek had hij vermoedelijk privé een exemplaar). 
Wel wenste hij voor het Leidse observatorium ten behoeve van de Venuspassage nieuwe 
(en vooral betere) instrumenten. In augustus 1768, twee maanden voor zijn plotselinge 
dood, stuurde hij een heuse 'brandbrief' aan het Curatorium van de Leidse universiteit. 
Nieuwe instrumenten waren hem vaak beloofd, zo schreef Lulofs, maar die beloften 
waren nooit nagekomen. Het had hem gedwongen de astronomie, het vak waaraan 
hij toch zijn beste jaren had besteed, grotendeels de rug toe te keren. Toch, ondanks 
de gebrekkige hulpmiddelen, had hij zowel de Mercurius-overgangen van 1743 en 
1753, als de Venusovergang van 1761 gadegeslagen. Nu de Venusovergang op 3 juni 
1769 nabij was, zou het niet meer dan normaal zijn wanneer hij eindelijk in staat zou 
worden gesteld om deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze (en dus voorzien 
van goede werktuigen) te observeren. Elders was dat toch ook mogelijk gebleken? 
Hadden zelfs de curatoren van de naburige Utrechtse academie geen orders gegeven 
om de nodige instrumenten in gereedheid te brengen?233 Waarom zou Leiden dan 
achterblijven? I-Iet zou toch uiterst spijtig zijn wanneer de Leidse universiteit aan deze 
'notabele doorgang' niets zou bijdragen, en zodoende in de vergetelheid zou worden 
ondergedompeld? Gnder de zeevarende naties zou de Republiek bovendien het enige 
land zijn dat zich 'als in een soort van ongevoeligheid' zou onttrekken aan de waarne
ming van de Venuspassage. Veel had Lulofs niet nodig. Hij wilde vooral verzekerd zijn 
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van een goede tijdsbepaling, en om van die juiste tijd telkens opnieuw verzekerd te 
zijn was een instrument nodig voor 'gelijke hoogtes'. Dat zou hij dan ook graag voor 
zijn observalorium aanschaffen. Maar daar bleef het bij, want met het verstrijken der 
jaren voelde Lulofs zijn krachten minder worden, en hij had er een hard hoofd in dal 
de universiteit een geschikt astronoom zou kunnen vinden om hem mettertijd op te 
volgen 234• 

Hoezeer Lulofs in dat laatste gelijk had zou spoedig blijken. Nog geen twee maanden 
later stierf hij, en zijn opvolger Dionysius van de Wijnpersse heefl zich aan de Venus
overgang weinig gelegen laten liggen. Het doorgangs-instrument dat Lulofs inderdaad 

was toegekend, lijkt lange tijd werkeloos te zijn gebleven. Toen vijf jaar later de franse 
astronoom De Lalande in Leiden langs kwam, vond hij er geen enkele astronoom, 
noch enig instrument, welke het vermelden waard was235 • 

Ook op de particuliere observatoria in Nederland was rond 1/69 hel instrumentarium 
verouderd. Kon een De Munck uit Middelburg in 1740 nog beweren dat hij metingen 
kon verrichten 'net zo goed als op eenige voornaame acadcmiën', dertig jaar later viel 
dat ni ct meer vol te houden. Uit de bronnen weten we dat De Munck bij de stichting 
van zijn sterrenwacht, in 1735, zijn instrumenten grotendeels zelf had gemaakt. Dat
zelfde geldt voor Haarlem, waar een man als Eijsenbroek de meeste apparaten had 
vervaardigd. Dat was geen blijk van amateurisme, integendeel, destijds kon men nau
welijks anders. Het gespecialiseerde vak van inslrumentmaker werd in 1735 nog maar 
door zeer weinigen beoefend. De schaarse instrumenten die leverbaar waren moesten 
meestal uit Engeland of Frankrijk worden geïmporteerd. Daarenboven waren ze nog 
uitermate kostbaar. Zo moest een spiegeltelescoop van Hearne welke in 1734 door de 
Leidse hoogleraar 's-Gravesande uit Engeland werd betrokken de lieve som van 862 

guldens kosten. Dit bedrag krijgt pas reliëf als we het afzetten tegen het tractemellt dat 
bijvoorbeeld Ue 'Vlunck als stadsarchitect ontving: in dezelfde periode bedroeg diens 
jaarsalaris omstreeks zeshonderd gulden. 

Toch beschikte De Muncks Middelburgse sterrenwacht rond 1740 - naar het zich 
laat aanzien - over nagenoeg alle typen van de toen in zwang zijnde instrumenten. 
De Muncks claim lijkt voor zijn beginjaren dan ook niet overdreven. De ontwikkel ing 
nadien was echter snel gegaan. Na circa 1750 neemt de precisie VJn de instrumenten een 
grote vlucht. Ue opkomst van professionele instrumentmakerijen maakt verfijndere 
technieken mogelijk. Schaalverdelingen krijgen een microscopische aflezing, quadranten 
worden gestandaardiseerd en beveiligd tegen ongelijke uitzetting of verbuiging door de 
zwaartekracht en uiteindelijk wordt hun rol door gehele meetcirkels met meervoudige 
aflezing overgenomen. 

Bij De Muncks dood - hij overleed op 24 februari 1768 - waren lijn instrumenten 
beslist verouderd. Zijn zoon Laurens Duynewey de MUl1ck gaf dit ook toe. In een brief 
aan Klinkenberg liet hij weten de observaties op het observatorium van zijn vader niet 
te zullen voortzetten, 
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gezien de accuratesse der werktuigen en observatoria welke [hans daartoe vereyscht worden, [en] 

waarvan die en dat van mijn vader zaliger thans niet meer voldoen zouden. 

Vernieuwing van het instrumentarium zou een te kostbare zaak worden. De Munck 
junior hield het daarom maar bij de theorie, immers: 

de theorie is aller aangenaamst, gelijk de practijq aller zwaarst is. Koningsbeurzen heeft men thans 

nodig om een goede en welvoorziene waarnemingsplaats te hebben. Ik voor mij ben cr door van 

afgeschrikt, ook zollcle mijne indispositie mij zulx verbicdcn236 . 

En dan verkeerde Middelburg nog in de bijzondere positie dat het gebouw speciaal 
voor het verrichten van sterrenkundige observaties was ontworpen, gebouwd en 
ingericht. Dat lag elders bepaald anders. Bijna overal - ook op de universitaire obser
vatoria - moest men zich tevreden stellen met een eenvoudig plat, boven op een vaak 
niet eens stabiel dak, nauwelijks beschut tegen windvlagen of ander ongerief. Utrecht 
kon bogen op de kale Smeetoren (een middeleeuws gebouw op een van de bolwerken 
aan de rand van de stad), in Leeuwarden was er de Cammingaburgh van vergelijkbare 
ouderdom en bouwvalligheid. In Leiden was er de wankele constructie op het dak 
van het academiegebouw, in Franeker en Groningen was al helemaal geen vast onder
komen, in Haarlem behielp men zich al decennia met een platje bovenop een gewoon 
woonhuis, en zelfs het stadhouderlijk observatorium in Den Haag bestond in feite uit 
nauwelijks meer dan een groot plat met een bescheiden 'hokje', bovenop een van de 
torens van het Haagse Binnenhof237. 

Ironisch genoeg was één van de modernste observatoria in Nederlanden destijds in 
handen van een curieuze man die geen enkele observatie van betekenis heeft achter
gelaten. We hebben het dan over de Amsterdamse koopman Jacobus van der Wal!, die in 
de tuin van zijn huis in Nieuwer Amstel een klein, maar degelijk gefundeerd observa
torium had ingericht. Deze hezat een koepel, draaibaar als een molen en met katrollen 
afsluitbaar. Van de spiegeltelescoop die er stond wilde iedere astronoom indertijd getuic 
gen dat deze, alleen al vanwege zijn grootte, van uitzonderlijke kwaliteit was238 . 

De eerste astronoom die de weg naar Van der Wall wist te vinden was de Zweed 
Bengt Fermer. Na in 1759 met enige verbazing en bewondering bij Van der Wall te 
hebben rondgekeken, schatte hij de man direct goed in. Van der Wall was gewoon 
iemand die graag knutselde en die weliswaar een uitzonderlijk talent had voor het 
slijpen van spiegels, maar verder dan dal ging zijn ambitie niet'39. In Van der Walls 
fraaie en ingenieuze observatorium stond niet eens een klok, en over het vaststellen 
van een meridiaan had Van der Wall zich evenmin druk gemaakt. I n zijn reisverslag 
schreef Ferrner dan ook da t het er voor Van der Wall meer om ging om zijn kennis 
van de optische theorie te tonen, dan om een reeks van waarnemingen te doen die 
konden dienen 'om de juistheid van de astronomie te bevorderen'. Bovendien, zo 
dacht Fermer: 
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Afbeelding 80 Het observatorium van Jacobus van der Wall te Amsterdam. Opmetingstekening 
gemaakt door bouwmeester Abraham van der Hart in 1782 in opdrachl van de Universiteit Leiden 
(UB Leiden) 

Van der Wall's bezigheden zullen zo'n tijdrovende en aanhoudende inspanning waarschijnlijk niet 

toelaten, daar hij één van de aanzienlijke kooplieden van Amsterdam i,; samen met zijn broer 

heeft hij een groot kantoor, waarin hij zelf de hele dag voor zijn handel in de weer is. Bij is een 

kinderloos weduwnaar, en goed voor eenige tonnen gouds in Hollands geld. Hij heeft een goed cn 

helder verstand en veel kennis van de mathematica en de fysica; hij wordt over het algemeen 

gehouden voor een zeer welwillend en braaf mens240• 

Toch, ondanks een volstrekt gemis aan enige sterrenkundige toepassing, werd een 
bezoek aan Van der Walls observatorium zo ongeveer een vast uitstapje voor iedere 
astronoom die in deze jaren Amsterdam bezocht. Van der Wal! ontving iedereen even 
vriendelijk: of het nu ging om Fermer in 1759, of om de Markies de Courtanvaux, 
samen met Pingré en Messier in 1767, of 0111 Bugge in 1777, of om de Utrechtse hoog-
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Afbeelding 81 ~ De grote telescoop van Van der Wall, zoals geschetst in 1777 door Thomas Bllgge 
(Kongelige Bibliotek, Kopenhagen) 

leraar Hennert die verscheidene malen langs kwam en die over de kwaliteiten Van der 
Walls instrument maar niet uitgepraat raakte241 . Maar de praktijk was en bleef, zoals 
Vosmaer die in 1759 al aan De l'Isle in Parijs had geschreven: 

c'est fachellX qll'lIne aussi belle machine, dont tous les astronomcs rccollnoissent les bonnes 

qualités, IlC soit tombée clans de plus habiles mains242. 

Met een iets ander attitude van Van der Wal! had Nederland wellicht (eerder dan 
Engeland) op een 'Herschel' kunnen bogen 213, De spiegels van 20 voet (brandpunts
afstand), die Ferrner in 1759 in ogenschouw nam, waren destijds waarschijnlijk de 
grootste ter wereld. En hoewel ze jaren lang gereed lagen heeft Van der WaIl ze nooit 
daadwerkelijk in een kijker gemonteerd. In 1777 verklaarde Van der Wal! tegenover 
Bugge dat hij dit project had opgegeven, omdat de kijker !laar zijn idee te zwaar en te 
onhandelbaar zou worden. 

Na zijn dood in 1781. werden de spiegels, samen met zijn bejubelde 8-voets telescoop 
gelegateerd aan de Leidse Universiteit. Daar bleven ze ongebruikt staan, zo ongeveer 
tot op de huidige dag244 . I)oor dit alles mag de Nederlandse wetenschap zich nu in 
een anti-held verheugen. Maar och, ook die hebben recht op bestaan. 
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Afbeelding 82 - De telescoop van Van der Wal!, opgesteld in Museum Boerhaave te Leiden (foto 
p, Louwman) 

De 'vorstelijke' sterrenwacht valt Johan Maurits Mohr te BatavÎa 
Het kon ook anders. Tegen de verwachtingen in was in het Indische Batavia de Venus
passage van 1761 toch waargenomen. Op het laatste moment had de oudst fungerende 
predikant zich (op verzoek van gouverneur-generaal Mossel?) bereid getoond tot het 
verrichten van observaties245 • 

Deze Johan Maurits Mohr was in 1716 in het Duitse Eppingen geboren246 . In 1733 was 
hij in Groningen theologie gaan studeren. Na zijn afstuderen was hij in 1736 aangeno
men als proponent voor de Indische kerken. !:Iet jaar erop vertrok hij daadwerkelijk 
naar Batavia, waar hij in 38 jaar onafgebroken als predikant werkzaam zou zijn: eerst 
een jaar bij de vloot, en vanaf 1739 in dienst van de Portugese gemeente aldaar. Tussen 
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1745 en 1753 was hij bovendien de eerste rector van het door de VOC gestichte Indisch 
theologisch seminarium, een theologische basisopleiding, die kort na het neerleggen 
van Mohrs rectoraat al ten onder ging (slechts twee leerlingen werden voor verdere stu
die naar Europa gezonden, waarvan cr maar één als predikant het einddoel bereikte). 
Gedurende en na zijn rectoraat werkte Mohr gestaag voort aan een eigen bijbelvert
aling in de Maleise en Portugese taal, die uiteindelijk in 1772 zou worden gecompleteerd. 
Een wetenschappelijke habitus kan Mohr dus niet worden ontzegd. 

In 1752 trouwde hij (in tweede echt) met Anna Elisabeth van 't Hoff, weduwe van 
twee eerdere echtgenoten. Van haar vader Jan van 't Hoff, landeigenaar en heemraad van 
Batavia, erfde zij een dusdanig fortuin dat Mohr er door in staat werd gesteld om op het 
dak van zijn in 1765 nieuw gebouwde woonhuis een groot sterrenkundig observatorium 
in te richten: compleet mctuit Europa geïmporteerde kwalitcits-inslrumenten. 

Zijn waarnemings-activiteitcn uit 1761 waren dus wel aangeslagen. In 1761 had Mohr 
zijn observaties onder ideale weersomstandigheden verricht. Hij was de dag voor de 
overgang naar zijn buitenplaats KliphojJ; iets buiten Batavia, gegaan. Daar had hij de 
observaties verricht samen met twec anderen, te weten Gerrit de Haan, kapitein
Luitenant ter Zee en 'Baas der kaartenmakers' van de Oost- Indische Compagnie, en 
Pieter Jan Socle, schipper eveneens in dienst van de VOc. Het feit dat deze VOC
beambten als eerste een rapport van de overgang hadden samengesteld en naar 
Nederland verzonden, wijst er op dat Mohr aanvankelijk alleen was benaderd om als 
een soort van 'wetenschappeliik supervisor' op te treden. Immers, als ervaren land
meter was De Haan voldoende tot het verrichten van dc metingen toegerust>47. In Mohr 
waren echter een aantal kwaliteiten verenigd die de VOC-beambten ontbeerden. In de 
eerste plaats bezatMoh r ecn wetenschappelijke attitude en zovcel mensen met die 
instelling zullen er in Batavia niet geweest zijn. Vanuit Indië onderhield Mohr acade
mische contacten 24R • Hij bezat bovendien een grondige talenkennis, hetgeen vereist 
was om de in het Frans gestelde instructie te kunnen lezen, welke - zo goed als zeker 
- bij Allamands brief aan Mossel gevoegd geweest zal zijn. Belangrijk bovendien was 
dat Mohr al in het bezit was van twee Gregoriaanse telescopen, welke te Londen door 
Adams waren gemaakt. Dat laatste wil overigens niet zeggen dat Mohr eerder astro
nomische waarnemingen had verricht, want dit type telescopen werd vaak als gewone 
verrekijker gebruikt, bijvoorbeeld om 'over zee den van verre aankomende schepen te 
zien en te verkennen'249. 

Hoe dan ook, Mohr heeft zich snel opgeworpen als leider van de observatie. Hij 
betoonde zich althans zeer gepikeerd toen De Haan en Soele het rapport overhandig
den, dat zij inmiddels buiten Mohrs medeweten naar Nederland hadden gestuurd: 
'het welk mij ter hand gesteld ï.ijnde, ik niet alleen te lomp en ongeschikt, maar ook 
in zeker opzicht defect en te vitieus vond om als zodaanig ver:(onden te worden'. Dit 
laatste schreef Mohr in 7-1jn eigen verslag, dat hij pas eind januari 1762 afsloot, en 
waarvan hij (zoals te doen gebruikelijk met belangrijke post) twee exemplaren naar het 
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Afbeelding 83 - Het observatorium van Johannes Mohr te Batavia, met op de voorgrond een Chinese 
tempel. Tekening door Johannes Rach, uit: Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf (1940) 

moederland verscheepte: één naar de Leidse en de ander naar de Groningse uni
versiteit'50 • Mohrs eigen verslag is in 1763 gepubliceerd in de Verhandelingen van de 

Hollandsche Maatschappij25'. Waar de rapportage door De Haan en Soele is gebleven 
is niet bekend252. 

Zoals in de negentiende eeuw door Encke is opgemerkt zijn Mohrs observaties van de 
doorgang van 1761 niet betrouwbaar gebleken. In zijn boek uit 1940 schrijft Van der 
Bilt: 'De door Mohr opgegeven zonshoogten verdragen zich niet met de daarbij opgege
ven tijden'253• Van der Bilt vermoedde dat er met de tijdaanwijzers iets grondig mis was. 

Dat dit de zwakke plek was in de observaties, was ook Mohr zich bewust. De gebruik
te uurwerken waren gewone zakhorloges geweest, welke door De Haan en Soele welis
waar met een octant tegen de zonshoogte waren geijkt, maar hun resultaat wilde 
Mohr nadrukkelijk niet voor zijn rekening nemen. Het was trouwens ook verder wal 
behelpen geweest, aangezien hun kleine expeditie evenmin de beschikking had gehad 
over de aanbevolen micrometers ell donkere glazen. Het felle zonlicht had hun daar
door verhinderd om het verschijnsel 'in alle zijne dcelen naauwkeurig af te maaIen'. 
Toch dachl Mohr een gelukkige waarneming le hebben gedaan die de waarheid goed 
benaderde. Hij hoopte dan ook dat de Indische waarnemingen inderdaad zoudcn 
mogen bijdragen aan een betere bepaling van 'de afstand der wnne van de Aarde'. Dil 
alles 'tot meerdere verheerlijking van Hem die deze verbazende ordening des hemels 
zo wijselijk geregeld heefL'. 
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Omdat de waarneming van 1761 toch meer het karakter droeg van een improvisatie, 
besloot Mohr in 1763 om een heuse sterrenwacht te bouwen: het eerste op moderne 
leest geschoeide observatorium in geheel Azië. Het wetenschappelijk eerbewijs dat 
Mohr in de vorm van het lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij der Weten
schappen ten deel was gevallen, lijkt tot die inzet de doorslag te hebben gegeven. Het 
gaf hem een statusverhoging die zeer stimulerend werkte. In september 1765 verkreeg 
Mohr bij resolutie van Goeverneur-generaal en Raden van Nederlandsch Indië de 
officiële toestemming om bij zijn nieuw te bouwen buitenplaats aan de 'Molenvliet -
schen dijk' een observatorium te bouwen van 'circa 75 à Ilo voeten hoogte boven het 
ordinaire waterpas der zee'. Blijkens tekeningen is het observatorium opgenomen als 
centraal gedeelte in het hoofdgebouw van Mohrs buitenplaats 254 • Dit gebouw (dat 
volgens een tijdgenoot van Mohr wel 80.000 rijksdaalders zou hebben gekost) deed 
niet onder voor de contemporaine lusthoven zoals die in de achttiende eeuw bijvoor
beeld aan de Hollandse Vecht zijn verrezen. Het bestond uit zes bouwlagen, en was 
ruim voorzien van beeldhouwwerk naar de nieuwste mode. 

In 17611 deed de Franse Zuidzee-expeditie onder leiding van De Bougainville op de 
terugreis Batavia aan, en diens indrukken van Mohrs observatorium liegen er niet 
om. Na een lofzang op de vele fraaie buitenplaatsen die De Bougainville rondom 
Batavia aantrof, en die naar zijn visie in schoonheid en rijkdom niet onderdeden 
voor die rondom Parijs, schrijft hij over Mohr: 

De heer Mohr, eerste predikant van Batavia, een man van onmetelijke rijkdom, maar veel achtens

waardiger door zijn uitgebreide kennis en liefde tot de wetenschap, hedt aldaar, in de tuin van één 

van zijn lusthoven, ecn slerrenwachllaten bouwen, die ieder vorstelijk huis, tot eer zou verstrekken. 

Dit gebouw dat nog nauwlijks voltooid is, heeft hem ontzaglijke sommen gekost; maar het 

lofwaardigste is dat hij er zelf waarnemingen doet. Hij heeft de beste werktuigen van allerlei soort, 

tot het verrichten der nauwkeurigste observaties, uit Europa doen komen en is in staat om er zich 

van te bedienen. Deze sterrekundige, die buiten kijf een der rijkste zonen van Urania is, was verrukt 

den heer Veron255 te zien. Hij wenschte dat deze de nachten met hem op zijn observatorium zou 

doorbrengen; ongelukkigerwijze kwam geen enkele nacht voor, die hunne oogmerken bcgunstigde"56 . 

De instrumenten waarover De Bougainville sprak, had Mohr in de jaren 1763-1767 

via Lulofs uit Leiden betrokken. Kisten vol met astronomische en mathematische in
strumenten waren naar Batavia verscheept. Door deze enorme inspanningen leek 
Mohr in principe goed te zijn toegerust tot de observatie van de tweede Venus-passage 
van 1769 (al zouden de beste instrumenten, zoals een astronomische uurwerk, een 
astronomisch quadrant en een achromatische telescoop van Dollond, pas in de jaren 
1770-1773 arriveren 257). 

Voor Mohr was dit alles echter nog niet voldoende. Materieel mocht het hem goed 
gaan, maar verder ondervond hij in Batavia dusdanig veel tegenwerking, dat hij in 
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Afbeelding 84 - Ontwerptekening van de voorzijde van ivlohrs buitenhuis met observatorium te 
Batavia, door J. Bittner en ). Clement, toegezonden in 1768 aan de TTol/andsche Maatschappij der Weten
schappen te Haarlem, uit: Van der Bilt, 'De sterrewacht van J.M. Mohr' (1941). 

november 1768 steun zocht bij de Amsterdamse regent Thomas Hope, één van de 
Bewindhebbers van de VOC,\R. Mohr wilde graag een officieel document van de 
Compagnie om hem te vrijwaren van de 'haat en vcragting' die hem ten deel viel 'van 
zulke lieden die het zoo min aan malitie als vermoogen ontbreekt om de beste inzichten 
en onderneemingen van anderen die niet van hunne smaak en goedkeuring zijn, te 
dwarsboomen en hatelijk te maken'. In Batavia wist men aldus Mohr 'van geen andere 
wetenschap, als die om geld te winnen en schielijk rijk te worden'. :'-Ju hij zelf uit 'lief
de tot de wetenschappen' zich vrijwillig belast had met de functie van astronoom, 
verwachte hij van de compagnie op zijn minst een 'lettertje van recommandatie'. Of 
Mohr een dergelijk document ooit gekregen heeft is de vraag. Want behalve de obser
vaties in 1769 van de overgangen van zowel Venus, als Mercurius (de laatste was in 
Europa niet zichtbaar) zijn er van Mohr geen sterrenkundige waarnemingen meer 
overgeleverd 259. 

Die van Venus was bijna mislukt. Mohr wiot dat de planeet bij zonsopgang al 'op de 
Zon' zou zijn. Daarom had hij zijn grote Gregoriaanse kijker uitgerust met een netwerk 
van zijden draden, dat kon helpen om de plaats van de planeet op de zonneschijf direct 
bij zonsopgang te vast te leggen. Dat localiseren kon weliswaar nauwkeuriger met een 
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heliometer, maar in verband met het beperkte veld van zijn telescopen kon Mohr die 

pas gehruiken wanneer de planeet de rand van de zon dichl genoeg zou zijn genaderd. 
Hel weer in Batavia was die ochtend echter zeer wisselvallig. Aanvankelijk was de 

hemel totaal bewolkt, zodat ",Iohr al zijn moeile en investeringen bijna letterlijk de mist 

in zag gaan. Gelukkig klaarde de hemel kort na acht uur op, zodat Mohr daarover later 
kon melden: 

Hel leverde een zonsbedd op, dat te voren nallwdijb eenige minuten achtereen zichtbaar geweest 

zijnde, thans tot aan het einde van het verschijnsel al '1 ware in zijn volste licht kon worden aan

schouwd. Bij dezen gunstigen toestand van den hemel heb ik de llittrede van Venus in den boven

genoemden telescoop helder, scherp en nauwkeurig [ ... ] waargcnomen'óo. 

In novemher 1769 volgde daarop nog de waarneming van een (in Europa niet zichthare) 
Mercuriuspassage, waarna Mohr de verslagen over beide transits in de loop van 1770 

naar "lederland verscheepte. Een in het Latijn gestelde versie van Mohrs bevindingen is 

ook gepubliceerd in de Pliilosophical Trallsaclions, dit dankzij de Engelse zeevaarder 
James Cook die in 1770 op de terugreis naar Engeland Batavia aandeed, en bij die 
gelegenheid Mohr dit verslag wist te ontfutselen26'. Mohrs daarin gedane toezegging, dat 
hij nadere ohservaties omtrent de plaatsbepaling van zijn obseryatorium zou toezenden 

aan de Hollandsche Maatschappij in Haarlem is nooit gestand gedaan. Waarschijnlijk 
heeft lijn gezondheid hem parten gespeeld. In het voorjaar van 1775 liet Mohr althans 

aan het Haarlems genootschap weten dat hij 'wegens zwakke gezondheid' geen astrono
mische observaties meer kon meedelen262. Mohr overleed nog dat zelfde jaar, in october 
1775 'na een langdurig verval van Kragten'263, Niet lang daarna, in 1778, werd in Batavia 

het eerste wetenschappelijke genootschap in Azië opgericht. iNas Mohr in leven gehle

ven dan zou hij in dit Batuviaasch Genootschilp van Kunsten en Wetenschappen stellig 
een prominente plaats hebben vervuld264. Zijn vermaarde observatorium werd bij een 

aardbeving in 1780 zwaar beschadigd. Een sloopvergunning werd afgegeven, maar dit 
voornemen werd aanvankelijk nog niet ten uitvoer gebracht'65. De restanten van het 

onttakelde huis deden dienst tot 1812, onder meer als kazerne. Daarna is het alsnog ge

sloopt. Mohrs fraaie instrumentarium werd grotendeels naar Nederland overgebracht, 
waar de instrumenten terecht kwamen op het omstreeks ]787 nieuw gestichte observa

torium van de Amsterdamse IVlaatschappij Felix Meritis266 . I Iet zou daarna drie genera

ties duren alvorens de sterrenkunde op het Nederlandsch-indische grondgebied 
opnieuw een kans kreeg267. 

Obscrvatiepogingen in Nederland 
Hoewel bij lange na niet zo uitgebreid als in Indië, waren ook in het Nederlandse 

moederland voorbereidingen getroffen voor een zo adequaat mogelijke observatie 

van de Venus-overgang. Zo mogen we gerust aannemen dat in Leeuwarden het door 
Foppes geconstrueerde projectie-instrument bijtijds is gereviseerd en is opgesteld268 . 
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Ook op andere punten werd daar de procedure uit 1761 in grote lijnen herhaald, 
alleen met dit verschil, dat nu Ypey uit Franeker als eerste met een vooruitberekening 
voor de dag kwam269 • Foppes kon daarop moeilijk achterblijven. Diens voorspellingen 
werden kort daarna in de Leeuwarder Courant afgedrukt270 • 

De Amsterdammer Jan Traast, een volkomen nieuweling op het toneel, was de 
enige die aan de overgang van 1769 een afzonderlijk boekje wijdde. Van hem is weinig 
bekend. In 1766 had hij zijn debuut gemaakt als sterrenkundig publicist met twee 
Stuks werk (zoals hij ze noemde), namelijk één over lengtebepaling en een andere 
over eclips-berekeningen. Nu kwam hij dan voor de dag met een 'Reekening' over de 
Venuspassage van precies dertig pagina's271 • Maar wie zou verwachten dat Traast 
(zoals te doen gebruikelijk) een voorspelling zou leveren van de tijdstippen van intree 
en uitgang, kwam bedrogen uit. Traast behoorde slechts tot de 'zogenaamde lengte
zoekers', zo vond hij zelf, en voor die aanduiding schaamde hij zich niet. Zijn ambitie 
ging niet verder dan om aannemelijk te maken dat er zoiets als een overgang kon 
komen: 'omtrent half 7 uuren, of zoveel later als het westelijk verschilzicht de ooglijn 
verandert'. 

Weliswaar wees Traast op het feit dat de Venusovergang gebruikt zou kunnen worden 
voor een bepaling van de 'juiste afstand' van de zon tot de aarde, maar hoe dat moest, 
daarvan had hij geen idee. Voor hem was de Venus-overgang belangrijk, omdat 'de 
geleerden' vonden dat deze belangrijkwas. Waarom anders zouden deze zoveel moeite 
doen en zulke grote kosten maken om de passage waar te nemen? Die aandacht was 
voor hem ook de voornaamste reden geweest om 'het zijne' ertoe hij te dragen. Maar 
eigenlijk was hij minstens zo sterk geïnteresseerd in de vraag hoe je kon aantonen dat 
in de tijdrekening een hele dag moest missen: uit de bijbel was immers bekend dat 
tijdens Jozua 'het Hemels uurwerk' een dag had stilgestaan? 

Al met al is Traasts boekje van een dermate bedroevend niveau, dat men zich in 
gemoede mag afvragen in hoeverre Traast ooit tot een serieuze observatiepoging in 
staat is geweest. 

Was in 1761 alleen het einde van de overgang zichtbaar geweest, in 1769 zou alleen het 
begin ervan kunnen worden waargenomen. Althans, ........ wanneer het niet bewolkt 
was, en dat was het nu juist wèl, die 3e juni 1769! Heel Nederland lag die avond onder 
een dik wolkendek. Enkel in Groningen viel er, tussen de wolkensluiers door, nog 
sporadisch iets te zien272• De Opregte Groninger Courant biedt althans van die avond 
het volgende verslag: 

Een geleerd wysgeer en stcrrekundige alhier heeft ons het volgende geco111111uniceerd. Schoon 

voorleeden Saturdag de Lucht hier omstreeks meest betrokken was, werd het echter 's avonds, 

voort na 8. uur, by tusschenpoozen zoo helder, dat men nog een klein gedeelte van het verwachte, 

en toen reeds begonnen, merkwaardig verschijnsel, van Venus overgang voorby de zon, zien kon. 

Eén der aanschouwers, die deze na verscheide sterrekundige la(elen bepaald had, zag en vond dien 
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planeet [ ... ] op die plaats in de Zonneschyf geweest te zyn, welke meest met de verbeterde tafelen 

voor de planeeten van dell vermaarde Hal1cy, en de zons tafelen van den Heer de la Caille overeel} 

kwam ... '73. 

Van der Bilt suggereert een aantal namen voor de Groninger 'Wysgeer'274. Wij houden 

het op zijn tweede keus, FrederikAdam Widder (1724-1784). Deze was sedert 1752 lector 
filosofie en vanaf 1767 bijzonder hoogleraar, deels met leeropdracht sterrenkunde. 
Daarmee was Widder de eerste docent aan de Groninger universiteit in wiens leerop
dracht het vak sterrenkunde apart werd vermeld. Voor zover we weten was hij ook de 
enige Groninger die in deze periode over astronomische onderwerpen puhliceerde275 . 

De teleurstelling onder de wachtende astronomen was groot. De frustratie blijkt 
overduidelijk uit een brief van Gijsbert Stapert uit Amsterdam, een van de vele lief
hebbers die, 'verlekkerd zijnde op dit edele phaenomellon', al dagen te voren zijn obser
vatiepost in gereedheid had gebracht. Aan een vriend in Delft schreef hij daarover: 

Nadat ik vrijdagavond de zon van 5 uuren af tot zijne ondergang toe, zonder eenige wolken of 

nevel, door m iddcl van hel beeld der zon door een verrekijker van 10 voet in het donker op eell 

wil papier te laten vallen, met cenige goede vrienden had beschouwd, waren wij gisterogtend tot 

vijf uuren na de middag toe zeer wel in onze schik, dat wij het weder van den zaturdag op dezelve 

wijze zagen afloopen als van den vrijdag, namelijk met de lugt 's morgens betrokken, de zon nu en 

dan eenige seconden doorschijnende, dog met den middag hoe langer hoe helderder wordende: 

lllaar 't liep gansch anders af: ten vijf uuren begon de lugl er zo vet uit te zien, dat men flaauwlijk 

de plaats waar de zon stond kon onderscheiden: dit nam hoe langer hoe mcer toe. De zon raakte 

geheel bedekt: en wel haast zagen wij uit het zuidwesten, schoon de wind noordwest liep, eene 

zwaare donderbuy opkoomen, die ten 6 uuren beginnende, met vrij harde slagen en een geweldigen 

wind duurde tot half agt: waarna een zagte regen het overige van den tijd tot laat in de nagt conti

nueerde. Dit niettegenstaande [ben] ik van zeven uuren af tot bij half negen toe boven geweest, en 

bij mijne kijkers, en het oog niet laaten '1 fgaan van de plaats daar de zon moest gezicn worden: 

om, zo er maar cenige de minste opening was gekomen, daar de telescoop zonder 't roode glaasje na 

de zon te zien: maar ik kan u verzekeren, geen de minste apparentie of schijn tot mijn fortuintje 

bespeurt te hebben'76 . 

Vervuld met ongeloof over zoveel pech was Stapen naar bed gegaan. De volgende 
morgen was hij om half vier opgestaan. De hemel was toen weer volstrekt helder. Hij 
had zijn kijker nog eenmaal naar de hemel gericht om nuchter te constateren dat 
Venus niet meer op de zon was: 

of om beter te zeggen, dat ze er niet op was: want of ze er op geweest is, weet ik niet zekerder, 

[dan] dat ik tevoren wist dat ze er op zou komen. 
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Ook in Leiden had het slechte weer roet in het eten gegooid. Ironisch genoeg was 
daar juist op die fameuze derde juni de veiling beëindigd van de bibliotheek en in
strumentencollectie van de overleden hoogleraar Johan Lulofs. De Zweed Johan 
Henrik Lidén, adjunctbibliothecaris van de universiteitsbibliotheek te Upsala, had er 
nog net op enige kavels kunnen bieden. Lidén was bezig aan een 'Grand Tour' door 
Europa, en hield naar goed gebruik een reisdagboek bij. Door dit gelukkig toeval ken
nen we zijn impressies van de Leidse gebeurtenissen op die 'merkwaardige dag waarnaar 
de astronomen zo zeer hebben verlangd'277. Lidén was al een paar dagen in Leiden. 
Twee dagen tevoren had hij de inaugurele rede van Lulofs' opvolger Van de Wijnpersse 
aangehoord, en wellicht daardoor aangemoedigd was hij die bewuste avond naar het 
Leidse observatorium getogen, met de gedachte een blik te werpen op de doorgang 
van Venus, of zoals Lidén het uitdrukte op de 'immersie' of ingang van Venus (het 
tijdstip van uitgang zou immers na zonsondergang vallen). Ook zijn relaas is te fraai 
om het achterweg te laten: 

Ik ontmoette hier [op het observatorium] verscheidene personen, die met dezelfde bedoeling 

gekomen waren, voorzien van verrekijkers. Maar deze voorzorg was te vergeefs, want Venus wenste 

zich niet te laten zien. Kort na 6 uur werd de hemel bedekt door een afschuwelijke zwarte wolk, 

waarop stromende regen en een vreselijk onweer volgden, die aanhielden tot over 8. Zo boos heeft 

men vrouw Venus wel nooit gezien. Het hele gezelschap hoopte dat de astronomen aan de Pool 

niet evenzeer haar toorn hebben ondervonden, maar dat ze mochten zien wat Venus hier voor 

Hollandse ogen verborgen wilde houden. Uit troost ging ik weg om een aardse Venus te zien en te 

horen, waarvan men zei dat ze voortreffelijk zong in de Italiaanse opera, die deze avond gegeven 

werd. Het was Madame Valinotti, die samen met enige heeren onlangs hierheen gekomen was. 

Hier liep de observatie gelukkiger af, aangezien het hier donderde noch bliksemde, en de dame 

zag er naar uit of ze wel enige immersie zoude hebben toegelaten278 • 

Was in Leiden Venus uiteindelijk in de opera beland, in Utrecht speelde Venus ook 
dubbel spel. De bepaling van de zonneparallax was namelijk beslist niet het enige 
waar de Utrechtse hoogleraar Hennert zich die dag druk over maakte. Want wat had hij 
het toch mooi verzonnen! Was Venus niet de godin van de liefde? Zou er dan voor zijn 
eigen huwelijk een symbolischer dag denkbaar zijn, dan die van de 'Vereeniging van 
Venus met de Zon'? Temeer daar de vrouw van zijn hart een halve astronome betrof: 

Petronella Johanna de Timmerman (1724-1786), een uit Middelburg afkomstige weduwe 
die zich als jong meisje in de sterrenkunde had bekwaamd op het observatorium van 
Jan de Munck (een van de vrienden van haar sterrenkundig zeer geïnteresseerde 
vader). 

Hennerts bruid genoot weliswaar meer bekendheid als dichteres, (zij was nauw 
bevriend met de schrijfster Betje Wolff-Bekker), maar volgens de uiterst boeiende 
necrologie die Hennert later over haar zou schrijven, ging Petronella's interesse eigenlijk 
uit naar de exacte wetenschappen279 . Echter, voor een vrouw was het destijds nauwe-
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A/beelding 86 - Silhouet van PetronelIa Johanna de Timmerman (1724-1786), uit: Nagelaatene 
gedichten (1786) 

lijks mogelijk om zich in die richting te bekwamen. De maatschappelijke conventie 
schreef anders voor. Van een vrouw verwachtte men nu eenmaal eerder een dicht~ 
stukje dan een wetenschappelijke verhandeling. Dit conflict loste zij aanvankelijk op 
door dan maar te dichten over de wetenschappelijke lessen van Leonardus Stocke of 
over de sterrenkundige waarnemingen van Jan de Munck; binnenskamers ging zij echter 
gestaag door mel de bestudering van wetenschappelijke en filosofische werken van 
Wolff, Leibnitz, Van Musschenbroek, Voltaire, Réaulllur en vele anderen. Ze vermaakte 
zich zowel met kegelsneden, als met microscopen. Haar huishouden bestuurde ze -
aldus Hennert - met een wiskundige geest: in de kabinetten lag haar linnengoed strak 
geordend in rijen en bundels gestapeld; ze zagen eruit als 'welgeschikte winkels'. 

Toen ze, kort nadat ze haar eerste man verloren hacp80, de studie van haar jeugdliefde, 
de astronomie, weer ter hand had genomen, had ze bemerkt dat ze zonder wiskunde in 
die wetenschap geen vorderingen kon maken. Daarop had ze het 'manlijk besluit' 
genomen om zich dan maar door zelfstudie daarin te bekwamen. De meetkunde lag 
haar meer dan de algebra, hetgeen volgens Hennert niet zo verwonderlijk was, want 
dit laatste vak 'vereijscht eene zekere vlugheid van geest, die aan de geduldige over
peinzing dikwijls ontsnapt'. En zijn vrouw PetronelIa ontbeerde die 'vlugheid van 
geest'. In practisch opzicht stond ze echter haar mannetje. Ze kon, aldus Hennert: 
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gemakkelijk een verrekyker van veertig voelen slellen, De vaardigheid van het behandelen der 

werktuigen heb ik dikwijls, zo thuis als op den starre-toren, bewonderd; ik !'oude haar deswegen 

benijd hebben ware zij niet de dierbaarc gezellin van mijn leven geweesl, 

Wanneer ze niet op een kwaad moment door een beroerte was getroffen (waardoor 

zij niet langer in staat was tot het formuleren van correcte zinnen), dan had ze vast en 

zeker een boek geschreven 'tot onderwijs van haare sexe', over natuurkunde, wijs
begeerte en sterrenkunde. Het had iets moeten worden in de trant van de Lettres à 

une princesse d'Aliemagne van Eulcr. Maar helaas, 'deeze nuttige onderneeming wierd 

door een ongelukkig toeval op het onverwagtst gestuit'. Niet zonder ontroering en 
met een voor die tijd nauwelijks vertoonde openhartigheid, schrijft Hennert daarop: 

Ik heb haar slegts zeven jaaren in volle lllisicr gekend, de overige lien ji1aren hebben mij geen ver

(!riet gebaard. :, .. : Aan die waarde vrouw ben ik miin behoud verschuldigd, [laare bedaardheid 

temperde mijne groote levendigheid, Zij leerde mij leevcll. 

Na haar dood in 1786 vond Hennert onder baar papieren nog tal van berekeningen 

over zonnewijzers, eclipsen en dergelijke. Markant genoeg was 'haare laatste Astrono
mische Rekening de doorgang van Venus voor de Zon, in het jaar 1769: gelukkig jaar 

- gezegende maand junij; wanneer ik haar als Bnlid kon begroeten'. Hennerts huwelijk 
werd gemarkeerd door Transits: het begon met de Venus-overgang en eindigde met 

één van Mercurius, of om het in zijn eigen woorden te zeggen: 

Ik leidek haar als bruid op den slarretorcn om dl' vcrecniging van Venus met de Zon te zien, 

Donkeren wolken ontrukten haar't vermaak, van de uitkomst der bereekeningen naa Ie speurell. 

Helaas! Diepe duisternis bedekte den vierden maij dezes jaars ,1786], aan haare zoekende oogen 

den laatsten doorgang van Mercurius voor de /'on: zij waren reeds de eersten maij geslooten. 

Na deze excurs, gerechtvaardigd omdat het hier de enige vrouw betrof onder de 

Nederlandse sterrenkundige 'konstgenoten', keren we terug naar de zaak zelve, te 

weten die van de zonneparallax. 

In Utrecht was die derde juni 1769 niet alleen gefeest, er was ook serieus aan de zaak 
gewerkt. Of de Utrechtse stadsarts Pieter 130ddaert (1733-1795)281 'acte de présence' heeft 

gegeven op het huwelijk lIennerl- De Timmerman, vermeldt de historie niet. Het zal 
haast wel, want niet alleen verkeerde deze Boddaert graag in Utrechtse academische 

kringen (hij genoot een zekere reputatie op het gebied van de Natuurlijke Historie), 

maar evenals Petronnella de Timmerman was ook hij afkomstig uit Middelburg, en 
mocht hij zich eveneens rekenen tot de intimi van schrijfster Betje Wolff-Bekker2H2 • 

Vast staat dal Boddaert sterk door het probleem van de zonneparallax was geïn
trigeerd. Zelfs dusdanig, dat ook hij die derde juni in Utrecht gereed stond voor een 

observatie van de Venusdoorgang. Al in augustus 1768 had hij een door hem opgestelde 



326 HET PROBLEEM VAN DE ZONNE-PARALLAX 

verhandeling o\'er de zonneparallax aangeboden aan ds. Justus Tjeenk, de secretaris 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen283 . Dit tweede ge
leerde genootschap van de Nederlanden verkeerde toen nog in staal van oprichting, 
en Boddaert hoopte dat zijn bijdrage wellicht iets zou zijn voor het eerste deel van de 
geplande Verhandelingen. Maar in Boddaerts Zeeuwse thuisbasis was men kritischer 
dan hij wellicht had gedacht. Zijn stuk was ter beoordeling overgegeven aan de 
Middelburgse koopman en dilettant-natuurkundige Leendert Bomme284 • Die had 
dusdanig veel kritiek op Boddaerts stuk, dat Tjeenk geen andere keus had dan Boddaert 
te berichten dat diens stuk zonder aanpassingen niet kon worden geplaatst. Weliswaar 
nam Boddaert die kritiek graag ter harte en zond hij zijn berekeningen na verbelering 
opnieuw in, maar aan de literatuur waarnaar door de 'heer aanmerker' was verwezen, 
kon hij maar niet komen. In zijn (helaas niet meer beschikbare) aanmerkingen had 
Homme verwezen naar recente Franse publicaLies over de zonneparallax door Pingré, 
De l'Jsle en Lalande. 

De eerste had een grondige analyse gepubliceerd over de diverse berekenings
methoden die konden worden toegepast op de waarnemingen van de Venusovergang 
van 1761, terwijl Lalandc geprobeerd had om de centrale rol over te nemen die bij eerde
re passages was gespeeld door de in 1768 overleden De l'Isle. Net zoals De I'Tsle dat had 
gedaan ten behoeve van de overgangen van 1753 en 1761, had Lalande al in 1764 een 
Mappcmonde samengesleld voor de transil van 1769285. Maar ondanks diverse pogingen 
had 130ddaerl deze publicaties nergens in Utrechl kunnen inzien. Het is veelzeggend 
voor het functioneren van de Utrechtse universitaire gemeenschap, dat een koopman 
in Middelburg kon beschikken over verhandelingen, die door een in Utrecht goed 
ingevoerde academicus nergens waren te krijgen: 

Hoe dan ook, Boddaert had het zonder de aanbevolen literatuur moeten stellen, en 
wanneer dat in %eeland bezwaarlijk werd gevonden, dan hoopte hij dat Tjeenk hem 
met de 'heer aanmerker' in contact zou kunnen brengen. Desgewenst zou hij zijn stuk 
dan verder willen aanpassen, al hoopte hij wel dat het drukken van zijn verhandeling 
niet zou worden vertraagd. Het was inmiddels maart 1769 geworden en de tijd ging 
nu toch wel dringen. Hamme, die de herziene versie opnieuw moest beoordelen bleek 
van dit argument niet onder de indruk. Integendeel. Weliswaar was het geheel door 
Bodciaert 'merkelijk duydelijker behandeld' zo vond Bomme, maar zou Boddaert de 
liefhebbers niet meer plezier doen door vooraf slechts een kort bericht van de passage 
te geven, en daarna de resultaten te presenteren in een directe vergelijking met de 
berekening? Wellicht iets in de trant van het Uitvoerig Bericht dat in 1761 door De 
Munck was gepubliceerd?286 

Boddaert koos hierna eieren voor zijn geld. Aan Tjeenk liet hij weten zijn verhande
ling terug te trekken. Te zijner tijd, wanneer hij de kans zou hebben gehad 0111 een en 
ander te vergelijken met de waarnemingsresultaten, zou hij het stuk wel weer aanbieden. 
Ondertussen zou hij nog wel corresponderen met de heer Bomme, welke hij aan 
diens markante handschrift als de 'heer aanmerker' had herkend. 
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Zoals boven bleek zou dat dus anders uitpakken. Op 8 juli 1769 moest Boddaert aan 
Tjeenk melden dat er niets meer van zou komen, omdat hij zijn berekening jammer 
genoeg niet door een observatie had kunnen staven: 'Het slegte weer had zulks 
onmogelijk gemaakt'287• 

Resultaten en conclusies 

Helemaal tevergeefs was Boddaerts moeite overigens niet geweest. Voor hemzelf had het 
initiatief hem het begeerde lidmaatschap van het nieuwe Genootschap opgeleverd en in 

1773 kon hij zijn belofte toch nog enigszins waarmaken door aan het genootschap een 
uittreksel aan te bieden van de meest markante passages uit een klein boekje dat in het 
verre Noord-Amerika was uitgegeven. De daarin vermelde waarnemingen waren gedaan 
door een zekere ds. John Ewing uit Philadelphia. Ze waren door Ewing persoonlijk toe
gezonden aan een relatie van hem in Utrecht. Deze 'heer Peterzon' had het doorgegeven 
aan de Utrechtse hoogleraar I lahn, welke op zijn beurt Fwings werkstuk 'overwaardig' 
achtte om te bezorgen bij een van de grote Nederlandse genootschappen. 'Vriend' Bod
daert had daarvan vernomen, waarna hij het op zich had genomen om Ewings werk te 
vertalen en samen te vatten. Zo konden de Zeeuwse genootschapsverhandelingen ten
slotte toch nog bogen op de weergave van een geslaagde Venus-observatie288 , Het gaf 
Boddacrt de gelegenheid om zijn rekenvaardigbeid alsnog een kans te gunnen. Uit 
Ewings observaties leidde hij een waarde voor de zonneparallax af ter grootte van 8,68". 

Uit een vergelijk met waarnemingen te Greenwich volgde een waarde van 8,54". Dit 
kwam, aldus Boddaert, 'genoegzaam overeen' met wat was afgeleid uit de beste waar
nemingen van het jaar 1761. Opnieuw dus een bevestigi ng van Van HeIdens stelling dat 
berekeningen aangaande de zonneparallax de neiging hebben om uit te komen op waar
den waarover in de tijd van publicatie min-of-meer consensus hestond289 . 

Want inmiddels had Boddaert allang kennis kunnen nemen van de grondige analyse 
welke Hennert in 1771 aal1 het thema had gewijd. In deze 'Verhandeling over de paral
laxis der Zonne' uitgegeven door de Hollandsche Maatschappii der Wetenschappen te 
Haarlem was Hennert tot de conclusie gekomen dat het gestelde einddoel inderdaad 
wel zo ongeveer was bereikt. Met een 'Morele zekerheid' kon men er aldus Hennert 
wel van uitgaan dat het bedrag van 8,62" kon worden aangehouden als de meest 
waarsch ijnlijke waarde voor de zonneparallax. Volgens zijn beredeneerde schatting 
zou de foutenmarge niet groter zijn dan zo'n 1/12 boogseconde. Curieus genoeg had 
Hennert bij zijn analyse de door Boddaert zo gepropageerde Amerikaanse observatie 
van Ewing bewust buiten beschouwing gelaten, dit omdat Hennert de door Ewing 
opgegeven coördinaten niet in overeenstemming kon brengen met de geconstateerde 
contacttijden290 , 

Daarmee is een gevoelig probleem gesteld. Boddaert kon een passende uitkomst vinden, 
waar Hennert met de zelfde gegevens niet uit de voeten ko n. lsd i t geen tegenspraak? 
Wellicht zelfs manipulatie? De waarheid is waarschijnlijk simpeler dan dat. 
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De grote hoeveelheid aan gegevens en de diversiteit aan berekeningsmethoden, ont
beerden in die tijd nog een kritische methodiek om te beslissen wat wel en wat niet in 
de bepalingen moest worden meegenomen 291 • Wellicht is ook Hennert onuitgesproken 
tot die conclusie gekomen, want aan het slot van zijn bespreking van de resultaten van 
de passage van 1769 kondigt hij een tweede verhandeling aan waarin hij de resultaten 
van 1761 nader wil onderzoeken 'en de verschillende uitkomsten voor de parallaxis 
beproeven'292. 

Nadien heeft Hennert echter niets meer over dit onderwerp uit zijn pen laten vloeien. 
Zijn 'morele zekerheid' bleek een schijnzekerheid, zo zouden ook de bevindingen van 
de 1ge en 20 eeuw nadien aantonen. 

Het laatste woord aangaande de Nederlandse bemoeienissen met de bepaling van de 
zonneparallax geven we aan een sterrenkundige dilettant van Schotse afkomst: James 
Yair, decennia lang predikant van de Schotse gemeente in het Zeeu'wse Veere. Volgens 
een van zijn vrienden was Yair 'een doorgeleerd jonkman' die zeer bedreven was 'zoo 
in de Historien, als in de Sterre- en Stelkunde'293. In 1761 had Yair in Veere de Venus
overgang waargenomen, samen met enige andere liefhebbers, 'met goede en grootte 
theJiscopen'294 • Vanaf de oprichting in 1769 was hij betrokken bij het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen. In dat kader hield hij in 1773 een voordracht onder 
de titel: 'Some observations on the magnitude, motion and distance of the heavenly 
bodies'295. Daaruit blijkt dat het thema Yair al langere tijd had bezig gehouden. Al in 
1754 had hij daarover gediscussieerd met Matthew Stewart (1717-1785), 'professor of 
mathematics at the University of Edinburgh', die in navolging van Newton had ge
probeerd om de zonneparallax te bepalen uit de aantrekkingskracht van de zon. Een 
verhandeling hierover zou Stewart in 1764 hebben gepubliceerd, aldus Yair, waarbij 
Stewart was uitgekomen op een waarde van bijna zeven hoogseconden296 • 

Maar, zo moest Yair vaststellen, hoewel in de loop van de tijd dus diverse methoden 
waren voorgesteld om de zonneparallax te bepalen, bleek dit moeilijke probleem nog 
verre van opgelost. Natuurlijk, 

great expectations were rais'd upon the transit of Venus in the years 1761 & 1769. But the event has 

showl1 th at they afe not satisfactory, as they diffcr so mLleh from onc another. They all agree indccd 

in making the parallax of the sun very small, and consequently his magnitude and distance from 

thc earth very greaF97. 

Dat was het dan wel zo ongeveer. Wat was begonnen als een unieke kans om met een 
vrij grote zekerheid de afstand tussen de aarde en de zon vast te stellen, eindigde in 
een grote mate van vaagheid: de zon was verder weg dan gedacht. Meer dan dat viel 
er haast niet over te zeggen. Men had zich daar gewoon maar bij neer te leggen. Of 
om het met Yair te zeggen: 



Ajbccldillg87-Arnout Loten (171<j-1BOI), schilderij door H, van Velthoven uit 1760 (foto: 

Burcil lA, Den Haag) 

All hop es of any assislancc fr0111 thc transit of Venus may be laid aside by lhe present generation, 

as the !lext visiblc paS:iage of that planet thro the sun wil! not happen befOl'e the month of december 

in the year 1874, 

Gevolgen 
Eén, zij het indirect, gevolg van de Venus-overgang van 1769 verdient hier nog te worden 

aangehaald. De berichtgeving over het magnifieke observatorium van Mohr te Batavia 

die het vaderland in de jaren 177J-1772 bereikte, werkte dermate aanstekelijk op de 

Utrechtse oud-burgemeester Loten, dat deze op het dak van zijn woonhuis in de 

Utrechtse binnenstad iets dergelijks wilde verwezenlijken"9B • 

Amout Loten (1719-1801) had in 1770 juist een bestuurlijke carrière afgesloten. Dele 

loopbaan was hij direct na zijn huwelijk in 1749 begonnen als Raad in de vroedschap 

van Ctrecht"9~. Nog dat zelfde jaar was hij benoemd tot superintendant van de domei

nen van de prins erfstadhouder, en in 1762 was hij zowel burgemeester van Utrecht, als 

hoogheemraad van de Lekdijk flovendams geworden, welke ambten hij dus in 1770 had 
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neergelegd, Hij was de jongere broer van Joan Gideon Loten (1710-1789), welke in de 
jaren 1754-1757 gouverneur van Ceylon was geweest en daaraan enige vermaardheid 
als botanicus bad overgehouden JOCl, Die interesse voor de natuurwetenschappen had 
Joan Gideon overgehouden uit zijn Utrechtse studietijd, toen hij regelmalig colleges 
bij Van Musschenbroek had gevolgd30l , In de periode 1748-1752, toen hij voor de 
Oost-indische Compagnie te Makassar werkte, had zich zelfs enige tijd overgegeven 
aan wis- en sterrenkundige studies, die in 'gestooIen' momenten zijn 'verlustiging' 
hielpen uitmaken, en waarover hij af en toe aan zijn jongere broer rapporteerde 302 , 

Deze ook was het die via de Amsterdamse boekhandelaar Isaac Tirion regelmatig 
boeken en mathematische instrumenten naar Azië liet verschepen, of die uit Azië 
ontvangen naturalia afleverde bij bekende Nederlandse verzamelaars, zoals de Haagse 
weduwe Grovestins of de Leidse hoogleraar Allamand303 , 

Een eigen interesse in de natuurwetenschappen openbaart Arnout Loten pas rond 
1760, wanneer hij naar aanleiding van zijn kennisname van de zojuist verschenen 
Nederlandse editie van l\ollets Natuurkunde enthousiast verslag uitbrengt aan een 
nicht in Vlissingen304, Rond die tijd begint hij ook zelf met het verzamelen van fysische 
instrumenten 305 , Ook verricht hij regelmatig thermometerobservaties in de buiten
lucht, daartoe gestimuleerd door 'den jongen heer van Maarsenbroek' [Jan Carel van 
der Muelenl en zijn broer Joan Gideon, die dergelijke metingen al op Ceylon had uit
gevoerd \06, 

Aan deze broer Joan Gideon, welke na zijn repatriëring uit Azië in 1759 wegens 
gezondheidsredenen in Engeland was gaan wonen307 , laat hij in 1762 weten dat hij 
'sedert eenigen tijd [ .. ,l eenige lidbebberij tot de mathesis heeft gekregen', daarin gesti
muleerd door 'buurman Back', die hem voor onderricht een à twee maal per week 
bezocht. Back beval hem ook literatuur aan die Amout via zijn broer in Londen bestel
de, Daar was zijn broer inmiddels goed ingevoerd in wetensch,lppelijke kringen, In 1760 

was hij tot 'Fellow' verkozen van de Royal Society en hij volgde geregeld 'Lectures' bij de 
astronoom J ames Perguson308 , 

Toevalligerwijze woonde Joan Gideon Loten in 1771 recht tegenover de hotanicus 
Joseph Banks, toen deze terugkwam van zijn spectaculaire wereldreis met het schip 
de Endeavour onder leiding van kapitein van James Co ok. Dat toevallige feit zou 
grote invloed hebben op de jongere Loten in Utrecht, want via de intensieve co.rre
spondentie van zijn broer vernam Amout vrijwel uit eerste hand over de belevenissen 
van de expeditie, Banks en zijn reisgezel Solander bleken heiden regelmatig bij Joan 
Gideon op de thee te komen en Joan Gideon rapporteerde over die bijeenkomsten 
uitvoerig aan zijn broer. Zo ook over hun ervaringen in 13atavia, waar - zoals we al eer
der vermelden - hun expeditie in 1ï69 voor korte tijd was neergestreken, Het bleek dat 
Banks en Solander maar niet uitgepraat raakten over Mohr en diens observatorium: 

Zij welen niel genoeg te spl"ceken van het magnifiquen, wel geschikte Obsen'atorium bij Batavia, 

gebouwd door den predicant Mohr, Wc!20,OOU Pond Sterling kostende; dit is een nobl.e undcrncc-
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ming en dat te mcer onder regecringe van eenen in alle wetenschappen onkundigen, en dezelve 

haatende [Gouverneur-Generaal]·lon. 

Over dat laatste aspect wijdde Loten jaren later nog verder uit. In een hrief, waarin 
Mohr opnieuw wordt bejubeld, merkte de oud-gouverneur van Ceylon plots op: 

De tegenwoordige Heer Gouverneur [van Batavia] plagt een groot vijand van zulke studiën te zijn, 

en ik twijfele niet of [hij] is nog zo in zijn hart. De helft van zijn Eerwaardes collega's prediken dat 

het dreunt tegen deC/.en gelukkigen zoon van Urania, die eell observatoire heeft gebouwd dat wel 

30 duyzend pondcn sterling kost3W 

De stichtingskosten van Mohrs observatorium gingen in Lotens beleving met het ver
strijken van de tijd dus spectaculair omhoog! Toan Gideon meende trouwens zelf ook 
nog een bijdrage aan Mohrs succes te hebben geleverd. )Jaar eigen zeggen had hij 
destijds vanuit Batavia een sterrenkundig quadrant in Londen besteld, dat pas na zijn 
vertrek naar Europa in Indië was aangekomen: 

Door het op een auctie kopen van het quadrant dat voor mij uijtgezonden was, en dat te laat 

kwam na mijn vertrek, is zijn eerwaarde [Mollr I eerst 'Idolátre' van deese koningin der weten

schappen geworden. 

Het is overigens zeer de vraag of Toan Gideon dat goed zag, want zoals we reeds zagen 
beschikte Mohr in 1761 slechts over een zeer bescheiden instrumentarium, en zeker niet 
over een sterrenkundig quadrant! Hoe dan ook, zijn Utrechtse broer Amout was door 
die berichtgeving diep onder de indruk. Dat maken we althans op uit de initiatieven die 
hij kort hierna (d.w.z. vanaf 1771) ontplooide om in Utrecht een heus sterrenkundig 
observatorium in te richten. Hij schafte tal van waarnemingsinstrumenten aan, waarbij 
alleen het-beste-van-het-beste goed genoeg was. Zo gaf hij zijn broer in Londen de 
opdracht om bij de instrumentmaker Bird een zelfde quadrant te laten maken als 
waarover de expeditie van de Endeavour had beschikt. Dit quadrant, en de verbluffende 
snelheid waarmee het opgezet en gesteld kon worden had Toan Gideon in 1771 uitvoerig 
aan zijn broer beschreven311 • In de jaren 1771-1774 bezoekt hij mede voor zijn broer 
diverse Engelse instrumentmakers zoals Adams, Bird, Nairne en Dollond. Aan zij n 
broer geeft hij diverse praktische adviezen over hoe de instrumenten te gebruiken of in 
te stellen. Zodoende bleek Amout Loten in 1775 dermate ingericht, maar ook geoefend, 
te zijn dat de Utrechtse hoogleraar Hennert hem toen beschreef als 'een zeer kunstige 
beoeffenaer der astronomie' die over 'buitengemeen accurate' instrumenten beschik
te. Hennert sloeg Lotens observaties van een bedekking van Saturnus door de maan 
zelfs hoger aan dan die van hemzelf312 . Het contact tussen Hennert en Arnout Loten 
dateert in ieder geval al van 1771, toen de eerstgenoemde het eerste deel van zijn 
Elementorum universoe astrorlOlIliae aan deze Utrechtse 'maecenas' opdroeg. Hennerts 
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Afbeelding 88 - Astronomisch quadrant, vervaardigd omstreeks 1771 door John Bird voor Amout 
Loten te Utrecht, naar het voorheeld van de draagbare quadranten die waren gemaakt voor de 
Engelse Venus-expedities van 1769. Verworven door de Ltrcchtse universiteit uit Lotens nalatenschap 
in 1802 (Universiteitsmuseum l'trecht) 

waardering voor Loten was zelfs dusdanig, dat hij in 1778 stelde dat het met de vader
landse astronomie een stuk beter zou zijn gesteld, wanneer er slechts een paar mensen 
net zo enthousiast waren als deze 'Verlichte' heer Loten: 

Cet amateur éclaire de I'astronomie observe et calnde avec beaucoup de Îustcsse. Monsieur Loten 

posséde lInc ,'xcellente pendule, dont il a verifié la marche avec la plus grand exactitude; il I'a 

regléc SUf une meridienne et sur les hautcurs correspondantes; il s'est d'ailleur serv i d'une bonne 

lunctte acromatique de 22 piés, beaucoup meilleure que la mienne 313 • J'ai cru devoir prevenir Ie 
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leeteur sur les connoissanccs astl"onollliqucs cic !\l. Loten, comme en faveur des observations, 

parel' que Ie Public apprencl, je crois, très pel! de nouvclles des Astronomes Belges, rnais e'est 

qu'on ne les met glleres à pOrléc dc faire de bonnes observatiol1s. !lIle faudroit gue deux ou trois 

Mecénes éclairés comme Monsieur Loten, pour retablir Ic culle dT:ranie dans un païs ou eclte 

deësse pell respectée veille SUl" la navigalion, 'lui est Ic boulevard de notre palrie & la source de ses 

riehessesJl4, 

Dit bericht van Hennert uill77R is echter ook het laatste dat we over de sterrenkundige 

activiteiten van Arnout Lolen vernemen. Hoewel hij nog tot 1801 heeft geleefd, is zijn 

enthousiasme voor een actieve beoefen i ng van de sterrenkunde kennelijk van korte 

duur geweest. Ook binnen het in 1772 opgerichte Provinciaal Utrecllts Genootschap voor 
Kunsten en \I\!etenschappen heeft hij niet van zich doen spreken 315 . Wellicht heeft het 

overlijden in 1781 van zijn leermeester Nicolaas Gerbrand Back zijn wetenschappelijke 

belangstelling doen tanenl1ó . Maar doordat Lotens correspondentie onvolledig bewaard 

is gebleven valt daarover helaas weinig meer tc zeggen317• 

Al met al blijkt het Utrechtsc privé-observatorium van Arnout Loten mecr ccn 

incident te zijn geweest, dan wal anders. Het was als het ware een laatste grote opris

ping van de bloeiende dilettantistische beoefening van dc sterrenkunde eerder in de 

achttiende eeuw. Crotc, aansprekende thema's zoals de terugkeer van de komeet van 

Halley, of de bepaling van de zonneparallax, stonden niet meer op de agenda. Boven

dien, institutioneel gczien waren de inspanningen inderdaad mager te noemen. Daar

door overheerste in het laatste kwartaal van de eeuw vooral eell negatief beeld van de 

Nederlandse sterrenkunde, eell heeld dat lijkt te zijn opgeroepen door uitlatingen die 

De Lalande maakte naar aanleiding van zijn reis naar de Nederlandcn in 1774. Hij was 

hier vanwege de Nederlandse vertaling van zijn handboek Astronomie en tcvcns om 

ecn pleidooi te houden voor een grote rol van de sterrenkunde in kwesties van l1a\'Î

gatie31ö • In 1801 schrcef Lalande daar zelf over: 

Des I'annee 177,1, j'avais Cait un voyage en 1101lande pour solliciter I'introduction de j'astrnnomie 

dans la navigation. Le stathouder ct Ie grand pensionaire me I'avaient promis; on tradui,it meme 

mOIl Astronomie en r [ollandais: mai, cela n'eut aucune suite dans ee temps la, malgré Ic bcsoin 

(jue les navigatcurs en <lvaienl'J9. 

Uiteindelijk was Lalande dus met een kluitje in het riet gestuurd. Het negatievc beeld 

dat hij daarna mecrmalen over Nederland schetste, zoals 'L'astronomic languissait 

dcpuis longtemps dans la Republique Batave', heeft daarna postgevat bij Collot d' f<:scury 

en vervolgens bij anderen uit de negentiende eeuw. Het heeft hen een onterecht beeld 

gegeven van de beoefening van de sterrenkunde gedurende de achttiende eeuw als 

geheel, een beeld dal dringend bijstelling verdiende. 
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Afbeelding 89 - Een groep 'konstgenoten' bijeen op een observatorium. Gravure door Simon Fokke, 
uit: Hervey, Godvruchtige bespiegelingen over dell nacht, den starrenhemel en den winter (1765 3) 
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7-f et beeld b~jgesteld? 

In 1868 schred de Leidse hoogleraar Kaiser een 'Geschichte der Astronomie und der 

Stcrnwarte an der Universität in Leiden'. Hij schreef dit historisch overzicht ter gele

genheid van de uitgave van het eerste deel van de Annalen der Stermvarte in Leiden. 
Kaiser had op dat moment alle redenen om trots te zijn. Na jaren van strijd en hard 

werken was het hem eindelijk gelukt om een nieuwe en met de modernste middelen 

uitgeruste sterrenwacht tot stand te brengen. Met die buitengewone prestatie begon 

inderdaad een nieuwe bloeiperiode voor de Nederlandse sterrenkunde, een periode 

bovendien waarin de professionalisering van het vak werd afgerond. lvIede als gevolg 

van dat proces was na 1800 het aantal opgemerkte hemellichamen aanmerkelijk toe

genomen. In het begin van de negentiende eeuw was het aantal Europese sterren

wachten niet alleen gegroeid, maar waren deze ook uitgerust met telescopen van een 

hogere kwaliteit dan voorheen, en werden door steeds beter opgeleide waarnemers 

aanzienlijk meer waarnemingsuren gemaakt dan in dc decennia daarvoor'. Deze grotere 

inspanningen lieten niet na om sporen te trekken. De ontdekking (sedert lIlOl) van 

een kolossaal aan tal planetoïden was daar één vano, maar ook het aantal, slechts teles

copisch waarneembare, 'nebuloses' en kometen groeide door deze ontwikkeling gestaag. 

Verder was de identificatie van periodieke kometen niet langer uitsluitend een kwestie 

van gelijkende haancoördinaten. Het bleek een activiteit waarbij voortaan diverse 

overwegingen gelijktijdig een rol speelden. De identificatie van de komeet van Eneke, 
de tweede komeet waarvan de terugkeer succesvol werd voorspeld, vormt van deze 

ontwikkeling een mooi voorbeeld. 
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In 1819 werd door de Duitse astronoom Encke onderzocht of een komeet welke eerder 
dat jaar was opgemerkt, mogelijk identiek kon zijn met kometen, die respectievelijk in 
1786,1795 en 1805 waren gezien. Fncke voerde een groot aantal berekeningen uit, die 
neerkwamen op een numerieke integratie van de beweging van de komeet, achterwaarts 
in de tijd. Planeetstoringen en een (toen) nog niet fysisch verklaarde vertragingsfactor3 

werden door hem in deze calculatie verwerkt. Dit resulteerde in de onmiskenbare iden
tificatie van de genoemde kometen als één en dezelfde, waarna Encke door een zelfde 
integratie voorwaarts in de tijd tot een nagenoeg correct gebleken voorspelling kwam, 
dat de komeet in 1822 bij de zon moest terugkeren 4. Iets dergelijks geschiedde in 1826 

bij de verschijning van de komeel van Biela, welke uiteindelijk als een terugkeer van de 
kometen van 1772 en 1805 werd geïdentificeerd, en waarvan de voorspelde terugkeer in 
1832 werd bewaarheid5. Een paar jaar later, in 1835, volgde de succesvolle tweede terug
keer van de komeet van Halley, een terugkeer waaraan - zoals viel te verwachten - veel 
aandacht werd besteed6 • Inmiddels steeg ook het aantal kometen, dat als periodiek 
werd gekenschetst, maar waarvan de feitelijke terugkeer, vanwege een te grote om
looptijd, (nog) niet kon worden bevestigd. Rond het midden van de negentiende eeuw 
zou aldus het aantal kometen met bekende omlooptijden gestegen zijn tot enige tiental
len, terwijl bij een viertal ook de terugkeer daadwerkelijk door waarnemingen was 
bevestigd7. Voor velen was het een verbluffende onl wikkeling geweest. 

In dat licht bezien is het voorstelbaar dat Kaiser nauwelijks meer oog had voor dat
gene wat een eeuw eerder door enkele individuen tot stand was gebracht. De omstan

digheden waarin de sterrenkunde kon worden beoefend waren ondertussen sterk 
veranderd en veel van de kennis omtrent de handel en wandel van de sterrenkundige 
'konstgenoten' was inmiddels aan de vergetelheid overgeleverd. Wat Kaiser over de 
(eerste helft) van de achttiende eeuw schreef, loog er niet om: 

Es ist öftcrs bchauptet worden dass in dem Zeitrallm zwischen Huygens lInd Lulofs die Astrono

mie in den l\iederlanden im Todcsschlafe versltnkenlag und dieser Bchallptllng lässt sich nichl 

wiedersprechen8• 

Net als Collot d'Escury schetste Kaiser dus een zeer negatief beeld. Waarom? Waren 
alle inspanningen echt vergeten? Hoe kon het zover komen? \Vant nu we hebben 
laten zien dat het wel meevalt met de 'doodsslaap' die de Kaiser toedichtte aan de 
Nederlandse astronomie van de achttiende eeuw, rijst de vraag hoe we de Nederlandse 
bijdrage tot de astronomie, in het door ons onderzochte tijdvak, dan wel mogen 
waarderen? 

De Nederlandse sterrenkundige inspanningen in het tijdvak 1715-1770: 

waardering 1'11 betekenis 
Bij een poging om de positie van de Nederlandse sterrenkunde in internationale conlext 
te bepalen, moeten we eigenlijk een onderscheid maken tussen theoretische, organi
satorische en observationele prestaties. 
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Theoretisch werk 
Bij het begin van ons onderzoek was al duidelijk (en daarin is het beeld natuurlijk 
niet veranderd) dat Nederland in de achttiende eeuw geen theoretische hoogtepunten 
op het gebied van de sterrenkunde heeft voortgebracht. Ons land kan niet bogen op 
een Laplace of een Lambert, zoals Frankrijk; of op een Euler, zoals Rusland; of op een 
Mayer of een Olbers, zoals Duitsland; of op een Loys de Cheseaux, zoals Zwitserland; 
of op een Halley, Bradieyen Wright, zoals Engeland. 

De theoretische sterrenkunde in Nederland werd maar door een enkeling beoefend. 
Hennert, Klinkenberg, Lulofs, Schim en Struyck: zij zijn eigenlijk de enigen uit de 
onderzochte groep astronomen die tot een zekere mate van 'scheppend' theoretisch 
werk in staat blekel1. Daarbij lag het accent vooral op het verzamelen van meetgegevens 
om die vervolgens te analyseren. Afgezien wellicht van Hennert (oud -leerling van Euler) 
werd daarbij weinig tot geen wiskundige innovatie benut, laat staan dat er vernieuwen
de wiskundige technieken aan de bestaande kennis zouden zijn toegevoegd9• Dat ver
zamelen, en met name het uitputtende werk van Struyck heeft wel geleid tot de 
's-werelds eerste kritische kometografie, en daarna tot de eerste aanvulling op Halleys 
Synopsis. Vanwege zijn pogingen om in de gevonden baancoärdinaten een systematiek 
op te sporen mag Struyck bovendien worden aangemerkt als de grondlegger van de 
kometenstatistiek, een vakgebied met waardige Nederlandse navolgers, zoals Hoek in 
de negentiende eeuwen Van Woerkom en Oort in de twintigste eeuw. Ook werd er in 
de achttiende-eeuwse Nederlandse Republiek bekwaam gerekend. Baanelementen van 
komeetbanen gevonden door Douwes, Struyck en Klin kenberg staan bijvoorbeeld 
nog steeds vermeld in de moderne Catalogue of cometary orbitslO • Bovendien hebben 
zowel Struyck als Schim voorstellen geformuleerd tot verbetering van contemporaine 
sterrenkundige tabellen, verbeteringen die waarschijnlijk als gevolg van het feit dat hun 
publicaties in de Nederlandse taal waren gesteld, niet of nauwelijks in het buitenland 
lijken te zijn overgenomen. Verder was Klinkenberg in 1751 de eerste in Europa die 
zoektabellen - met bijbehorende hemelkaarten - ontwierp voor de opsporing van de 
aangekondigde komeet van Halley. Zijn ideeën bereikten wèl de internationale geleerde 
wereld, zij het in afgeleide vorm via de Franse astronoom De l'Isle. Ook bleek Klinken
berg in 1781 als een van de eersten in Europa te kunnen aantonen dat de toen recent 
ontdekte komeet van Herschel in werkelijkheid een planeet (Uranus) moest zijn". 

Met betrekking tot Klinkenberg dient als historische anecdote nog te worden op
gemerkt dat ons onderzoek als bijproduct heeft opgeleverd dat de naamgeving van de 
befaamde komeet van Hal1ey ook op hem valt terug te voeren. Tot dusverre werd deze 
naamgeving in de sterrenkundige literatuur toegeschreven aan Nicolas-Louis de la 
Caille. Deze zou deze term hebben geïntroduceerd in een pos th uum verschenen 
publicatie in de ;'vTémoires van de Académie des Sciences van 1765'2 . Hoewel De la 
Cailles verhandeling oorspronkelijk uit 1759 dateert, blijkt uit de bewaard gebleven 
correspondentie dat De I'Isle de uitdrukking Comète de Halley al eerder (in november 
1758) gebruikte!l. Echter, De l'Isle is deze naam pas gaan hanteren nadat Klinkenberg 
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deze uitdrukking had gebezigd in een brief aan hem. Dat was in mei 1758. Tot aan dat 
moment gebruikte Klinkenberg andere uitdrukkingen voor de komeet, zoals de comeet 

van 1682 of de Newtoniaanse kOllzcet '4 . Kortom, niet De la Caille, noch De I'Isle, maar 
Klinkenberg mag daarmee als de eerste naamgever van de komeet van Halley worden 
aangemerkt. 

Een ander curieus aspect van de Nederlandse sterrenkunde uit de achttiende en vroege 
negentiende eeuw willen we hier niet ongenoemd laten, hoewel dit aspect bewust geen 
deel heeft uitgemaakt van ons onderzoek. Dit betreft namelijk het - uiterst toevallige -
feit dat de door Nederlandse sterrenkundigen in woord en geschrift aangedragen infor~ 
matie, via de Kederlandse VOC~factorij Decima te Kagasaki, lange tijd de enige bron is 
geweest waaruit Japanse geleerden kennis konden nemen van de westerse stand van 
zaken met betrekking tot de sterrenkunde. Die 'speling van het lot' kan echter nauwe
lijks een verdienste van de Nederlandse sterrenkunde als zodanig worden genoemd15 . 

Organisatorisch werk 

Met betrekking tot de in internationaal verband ondernomen pogingen tot bepaling 
van de zonneparallax heeft Nederland objectief bezien teleurstellend gepresteerd. 
Het begon hier laat, maar veelbelovend, met Klinkenbergs originele Verhandeling over 

het vinden van de parallaxis der zon van 1743. De daarin aangedragen suggestie dat 
Mercurius-overgangen (en met name die van 1753) ook geschikt zouden zijn voor een 
bepaling van de zonneparallax kreeg internationaal bijval. Maar uiteindelijk viel dat 
idee toch tegen en is het in 1743 en 1753 slechts bij een aantal incidentele waarnemin
gen van de Mercurius-passage gebleven. Aan een (gepubliceerde) berekening van de 
zonneparallax heeft toen niemand zich meer gewaagd. Ook Klinkenbergs inspanning 
om in Nederland een waarnemingsnetwerk op te zetten ten behoeve van de Zuid~ 
Afrikaanse expeditie van De la Caille van 1751 heeft geen vrucht mogen dragen. De 
onmogelijkheid om de genomen initiatieven een institutionele inhedding te geven, 
lijkt hier een succes in de weg te hebben gestaan. Wat betreft de Venus-overgangen kan 
van alle Nederlandse overheden alleen het gewest Friesland bogen op een succesvolle 
'sponsoring'. De Friese Staten stelden een dusdanig genereuze financiële bijdrage ter 
beschikking, dat daarmee zowel de inrichting van een observatorium, als de publicatie 
van de aldaar vergaarde meetgegevens mogel ijk werden. De Friese rekenmeester Foppes 
is daarmee de enige uit de Nederlanden die met een geheel zelfstandig bepaalde waarde 
voor de zonneparallax (10,23 boogseconden) voor de dag kon komen. Anderen, zoals 
De Munck, Reitz, Kuypers, Struyck en Klinkenberg kwamen niet verder dan een -
ook ciders vastgestelde - verbetering van de waarde van de schijnbare diameter van 
Venus16 . vVat er verder in Nederland ten aanzien van de zonneparallax is gepresteerd is 
marginaal. Weliswaar werd de predikant Mohr geloofd en geprezen door een ieder die 
zijn Indische observatorium bezocht, maar van de door hem in het vooruitzicht 
gestelde nauwkeurige lengte-bepaling van Batavia is vrijwel niets gekomen. 
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Afbeeldil1g 90 - Schets door Pieter Idserts Portier, tekenaar van de Franeker Academie van de observatie 
van een planeetconjunctie op 8 mei 1774 (Fries Museum, Leeuwarden) 

Waarrzemingswerk 
Observationeel gezien lijkt Nederland heel behoorlijk gepresteerd te hebben in ver
gelijking met buitenland. Althans voor zover dat mogelijk was gezien de beperkte 
Nederlandse faciliteiten aan observatoria en instrumenten. Van de 34 kometen die in de 
periode 1715-1770 mondiaal zijn waargenomen, zijn er achttien onafhankelijk door 
Nederlandse 'konstgenoten' ontdekt17, waarvan elf als eerste geregistreerde waarnemer18• 

Onder hen spant Klinkenberg de kroon als kometenjager met maar liefst zeven zelfstan
dig ontdekte kometen 19 • Ook wat betreft de dilettantistische konstgenoten-traditie lijkt 
Nederland niet af te wijken van wat elders gebruikelijk was. Ook Palitzsch, de eerste 
ontdekker van komeet Halley, zou evenals zijn collega-kometenjager Gärtner, gerust 
een 'konstgenoot' mogen worden genoemd. En ook later in de eeuw mogen de deep
space observaties van een Engelsman als Herschel zonder meer worden geduid als een 
product van een gentleman-scientist 20. Met name in de observationele sterrenkunde lijkt 
dus in Europa vrij algemeen sprake te zijn van een sterke dilettantistische inbreng. 

De groep 'konstgenoten' 
i. Samenstelling en regionale verspreiding 
Dat brengt ons bij de samenstelling van de groep sterrenkundige ohservatoren in de 
Republiek. Overzien we deze groep waarnemers (vgl. bijlilge 6 en tabel 4), dan springt 
daarbij een aantal zaken in het oog. Allereerst mogen we vaststellen dat hun aantal in 
de door ons onderzochte periode ruim honderd personen bedroeg. Daarbij valt zowel 
de geringe geografische spreiding, als de stedelijke concentratie op. 
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Tabel 4: aantal sterrenkundige waarnemers in het tijdvak 1715-1770 

In het totaal gaat het 0111102 personen: vanwege verhuizingen zijn er in kolom 1 negen dllbbellcllingen). Het tweede 

cijfer geeft het ;'1antal waarnemers aJI1 van wie er tenminisll' twee ob:-,ervaties in die plaats bekend zijn. }-1['1 clerck 

cijfer geeft het <tc1ntal \VJarnemers met I1lCC/ dan twee gescht:iden gepuhliceerde obsc,rvaties. !Je betrokkenen 7.ijll in 

bijlage 6 aangegeven inet een sterretje. 

Holland: 

Amsterdam 

Delft 

Dordrecht 

Haarlem 

Halfweg 

]len Haag 

Hoorn 

Krolnmenie 

Leiden 

Maassluis 

Rotterdam 

Spaarndam 

Uitgeest 

De Zaan 

Subtotaal 

Zeeland 

Middelburg 

Veere 

Subtotaal 

Utrecht 

Maarssen 

Utrecht 

Subtotaal 

15 

II 

5Ó 

9 

4 

o 

o 

13 

j 

() 

o 

o 

o 
o 

'3 

() 

Zo bleek het merendeel van de waarnemers uit Holland te komen. De rest van de 
Republiek steekt bij dit Hollandse aandeel maar pover af, evenals de Nederlandse 
gebiedsdelen overzee. Weliswaar dienen we enige reserve in acht te nemen, in verband 
met het wellicht wat toevallige karakter waarmee de waarnemingen aan ons zijn 
overgeleverd, maar het overwicht van Holland is zo duidelijk dal hieraan nauwelijks 
kan worden getwijfeld. Bovendien zal een enkele onopgemerkte waarnemer het hier 
geschetste beeld van de Nederlandse sterrenkunde niet echt beïnvloeden. Het is ons 
immers niet zozeer te doen om de categorie recreational sky-observers, maar we wilden 
vooral hen in kaart brengen die de ambitie hadden sterrenkundige kennis te vergroten: 



Gelderland 

Apeldoorn 

Subtotaal 

Friesland 

}lraneke1' 

Leellwardt'll 

Snbtot",,1 

Groningen 

Groningen 

Leens 

Subtotaal 

Oost-Friesland 

Embden 

Vlaanderen 

Antweqicn 

Nederhmr/5C VL'stigingen overzee 

Batavia 

Makassar 

Kaap de Goede Hoop 

Essequibo 

SUrinalr1c 

'Op zee' 

Subtotaal 

Totaal 

'5 

4 

'9 

111 
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o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

4 

37 

o 

o 

o 
o 

22 

343 

hetzii door observaties, hetzij anderszins. Er is immers een wezenlijk verschil tussen 
de observaties van bijvoorbeeld een man als Klinkenberg, die tal van nauwkeurige 
metingen nastreefde en die daartoe allerlei moeizame ijkingen uitvoerde, en de enkele 
waarneming van de predikantsweduwe Braconier-de Wilde, die in 1743 door een simpel 
groen glaasje en vervuld van Cysico-theologische verrukking de overgang van Mercurius 
bekeek. 

Wanneer we daarom uit de genoemde populatie waarnemers alleen diegenen selecteren 
die twee of meer afzonderlijk waarnemingen op hun naam hebben staan, waarbij deze 
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observaties ook op cnigerlei wijze zijn gepubliceerd, dan reduceert dat het deelnemers
veld over het tijdvak 1715-1770 tot het altijd nog respectabele aantal van 22 serieuze 
observatoren (Tabel 4, kolom 3). Dat maakt hen uiteraard nog niet tot echte weten
schappers, maar bij deze categorie is de kans allicht groter dat hun enige wetenschap
pelijke ambitie mag worden toegedacht. Dat het merendeel van deze groep zelf heeft 
gezorgd voor de publicatie van hun vondsten wijst hier ook op. 

ii. Typologie 
Proberen wc in deze groep nadcrc kenmerken tc ontdekken, dan valt op dat uiteindelijk 
een onderscheid naar soort opleiding niet het meest zinvol lijkt te zijn. Van belang 
lijkt vooral dat er een zodanige vorm van opleiding is genoten, dat er plaats was voor 
(enigc) wiskundigc training. Van de geselecteerde waarnemers zijn er ticn universitair 
gevormd; zes zijn getraind tot landmeter; twee zijn opgeleid door een particuliere 
leermeester, en van vier is de opleiding niet bekend. 

Behalve de genoten opleiding lijkt ook het uitgeoefende beroep van belang te zijn. 
Met name het 'netwerk' dat aan dic beroepsuitoefening was verbonden lijkt vrij 
belangrijk. Het grootste deel van onze selectie bleek namelijk werkzaam te zijn als 
'opleider' voor een groep 'discipelen': vijf waren universitair docent (onder meer in 
de sterrenkunde)2l en zeker acht waren docerend rekenmeester, dan wel docent in een 
lescollegc of informeel genootschap22. Van de resterende negcn waren tenminste vier 
(en mogelijk zeven) lid van een informeel lokaal genootschap of een als zodanig wer
kend vrienden-netwerk23 • Van slechts twee van deze geselecteerde waarnemers ziet 
het er naar uit dat zij grotendeels zonder groeps-context zijn bezig geweest"4. 

Hel merendeel van de observatoren schijnt trouwens ecn vrij normaal gezinsleven 
te hebben genoten. Van de 22 mannen uit de selcctie blijken cr tenminste vijftien 
getrouwd te zijn geweest, uit welke huwelijken in negen gevallen met zekerheid kin
deren zijn voortgekomen. Dat is opmerkelijk genoeg, want op het ecrste gezicht lijkt 
een huwelijk of een gezin voor astronomen niet voordelig te zijn. Het verrichten van 
astronomische waarnemingen is immers een vrij langdurige en solitaire bezigheid, 
terwijl ook de middernachtelijke waarnemingsuren moeilijk sociaal genoemd kunnen 
worden. De Engelse astronoom Derham noemt dan ook de 'uneasyness of my bcd
fellow' een gegronde reden om een heldere nacht voor observaties over te slaan. De 
Engelse studie waaraan deze uitspraak is ontleend moest dan ook vaststellen dat het 
merendeel van de dilettant-astronomen, gegroepeerd rondom de Astrol1omer Rayal 
Flamsleed, ongehuwd was2 5, 

Zijn er in de gcselecteerde Nederlandse categorie van observatoren dus wel enige 
overeenkomsten vast te stellen, dat neemt niet weg dat er ook heel wat verschillen 
zijn aan te wijzen. Het gaat bepaald niet om een homogene groep mcnsen: motivatie, 
omstandigheden, theoretische achtergrond en ambitie van de betrokkenen liepen 
nogal uiteen. Een degelijk in de newtoniaanse literatuur ingevoerde kamergeleerde als 
Struyck, kan moeilijk op één lijn worden gezet met een autodidact als Foppes, wiens 
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Afbeelding 91 -- 'Astronomus' Jan de Munck, met vrouwen dochter in de voorkamer van hun woonhuis 
aan het Middelburgse Molenwater. Ongedateerde tekening door Tibout Regters (Rijksprentenkabinet, 
Ams1crdam) 

'wetenschappelijke' ideeën bestonden uit een curieuze mengeling van hermetische, car
tesiaanse en eigen opvattingen, dat alles hoogsten overgoten met een newtoniaans 
sausje. Evenzeer mag een bekwame en wiskundig ervaren observator als Klinkenberg 
niet worden vergeleken met een schijngeleerde als Gabry. Waar de eerste op een integere 
wijze de voortgang van de sterrenkunde nastreefde, leek de laatste de wetenschaps
beoefening vooral te zien als een interessant statusverhogend middel. 

iii. Sociale status 

Dat standsbesef in de achttiende-eeuwse republiek een rol van betekenis speelde staat 
wel vast. Er was sprake van een hoge mate van sociale stratificatie. Slechts zo'n twee
honderd families beheersten het hele land. Overigens zou deze machtige groep 
mensen maar weinig voor vernieuwing en wetenschap hebben opengestaan. Er is zelfs 
geopperd dat het trage tempo waarmee sommige wetenschappelijke vondsten in de 
Republiek werden geaccepteerd, mede te wijten zou zijn aan dit rigide sociale karakter 
van de Nederlandse samenleving26 • 
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Door Frijhoff is gesuggereerd dat in de achttiende eeuw mede door die sociale strat ifi
catie sprake zou zijn geweest van een gelaagdheid in wetenschapsbeoefening. Er zouden 
mogelijk naast elkaar verschillende soorten van intelligentia's hebben bestaan: ener
zijds een elitaire en klassiek universitair gevormde groep, en anderzijds een nieuwe 
groep homines novi, welke hun opleiding op een andere wijze had verkregen. De laatste 
groep zou meer oog hebben gehad voor een utilitair, technisch-wetenschappelijke vorm 
van kennis. De kloof die in maatschappelijke zin, qua status en positie tussen beide 
groepen van inteligentia's zou hebben bestaan, zou remmend op de wetenschapsontwik
keling hebben gewerkt, eenvoudig weg omdat de sociale gelaagdheid een vrije uitwisse
ling van ideeën in de weg zou hebben gestaan27 . In het debat dat naar aanleiding van 
deze stelling is ontstaan, is op Frijhoffs bewering weliswaar het nodige afgedongen, 
maar het laatste woord in deze zaak lijkt nog steeds niet te zijn gesproken2s . 

Valt van zo'n sociale kloof iets te merken bij onze groep astronomen? Juist bij deze 
groep zijn immers beide segmenten (universitair gevormd, versus niet-universitair 
gevormd) goed vertegenwoordigd. 

Inderdaad lijken er op het eerste gezicht wel enige sociale barrières te hebben 
bestaan, die een adequate samenwerking (en dus kruisbestuiving) in de weg stonden. 
Een geleerde als Lulofs was dusdan ig overtuigd van zijn eigen voortreffelijkheid, dat 
de laatdunkendheid waarmee hij zich uitliet over het werk van bijvoorbeeld De 
Munck waarschijnlijk niet altijd even terecht was29 • En over de jonge academicus 
Hennert getuigt Klinkenberg in J757 dat het 'schijnt dat dien heer wat te geleerd is om 
met mij conversatie te houden'; dit overigens in tegenslelling tot de stadhouderlijke 
conservator Vosmaer 'met wien ik de eer heb familiair le weezen'30 • Maar anders dan bij 
de statusgevoelige Lulofs, zou Hennerts afstandelijkheid in de loop van de tijd bij
draaien. Naarmate Hennert de diverse 'konstgenoten' beter leerde kennen kon hij ook 
meer waardcri ng voor hen opbrengen. Dat gold zeker voor de periode na zijn huwelijk 
met de Zeeuwse 'konstgenote' Petronella Joha nlla de Timmerman. De brieven die 
Hennerl in deze periode bijvoorbeeld met Klinkenberg wisselde zijn vrij hartelijk van 
loonzetting: de groeten 'over en weer' zijn niet van de lucht3'. Aan het eind van Hen
nerts loopbaan treffen we zelfs 'konstgenoten' aan onder zijn studenten32 . 

Ook de nauwe samenwerking tussen de academicus Houttuyn en de niet··universi
tair gevormde mathematicus Struyck, of de hartelijke omgang tussen de Groningse 
academische lector Widder en de Dordtse autodidact en voormalig zeeman Kuypers33, 
laten zien dat van zo'n sociale scheiding 'à la Frijhoff' in de praktijk niet zo'n sprake 
was. Daar komt nog bij dat wetenschapsbeoefening in de achttiende eeuw onmisken
baar een middel was tot sociale stijgingH . De moeizame samenwerking tussen de 
Nederlandse sterrenkundigen, zoals we die bijvoorbeeld hebben beschreven bij de 
Venus-overgang van 1761, valt dan ook meer aan andere (meer institutionele of 
inhoudelij ke) factoren toe te schrijven, dan aan de frictie van een sociale barrière. 
Waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat een verschil in sociale status in 't geheel 
geen rol speelde. Met name in de consumptieve sfeer van de geformaliseerde genoot-
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schappen, waar het accent meer gelegd werd op 'sociabiliteit' (het samenkomen ten 
behoeve van 'gezelligheid, nut en genoegen') dan op 'grensverleggende wetenschap', 
heeft het verschil in rangen en standen zeker een rol gespeeld35 • 

ivo Infrastructuur en passieve netwerken: de burgerlijke consumptie van de sterrenkunde 
rond 1770, afgemeten aan de intekenlijst op Lalandes Astronomie 
Alles overziende lijken de informele 'kunst-genootschappen' in respectievelijk Haar
lem en Middelburg, bij de sterrenkundige waarnemingspraktijk het meest 'succesvol' 
geopereerd te hehben. De weliswaar hescheiden, maar niettemin duidelijk aanwezige 
vorm van wetenschappelijke infrastructuur die in deze plaatsen aanwezig was in de 
vorm van onderling contact, een eigen behuizing, een eigen observatorium, en eigen 
instrumenten heeft duidelijk gunstig uitgewerkt. Beide gezelschappen, en in mindere 
mate ook het Friese lescollege rond Foppes, hebben zichzelf duidelijk een 'onderzoek
staak' gesteld en ook uitgevoerd. Een Amsterdams initiatief door Tirion (en wellicht 
Martens?) heeft schipbreuk geleden, juist doordat zo'n minimale infrastructuur daar 
niet van de grond kwam. Een groepje rond Struyck en Houttuyn bleek daarentegen 
wel succesvol te zijn, mogelijk omdat zij het accent legden op een meer theoretische 
benadering van de sterrenkunde. Een stukje papier en een goed gesprek over een paar 
boeken is dan vaak al voldoende. 

Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat het ondersteunende netwerk van 
'konstgenoten' in de diverse plaatsen groter was dan uit de lijst van waarnemers 
blijkt. Niet iedereen is immers als waarnemer of berekenaar in kaart gebracht, terwijl 
sommigen als klankbord op de achtergrond toch een rol kunnen hebben gespeeld. 
Mensen bijvoorbeeld, wals de Amsterdamse bankier Diederik de Smeth (1710-1772), 

waarvan Ferrner getuigt dat hij een man was 'goed belezen in de astronomie', of de 
Middelburgse koopman Pieter de Timmerman (1697-1753), van wie geschreven wordt 
dat hij een ken ner was van de wiskunde en wijsbegeerte: een man, die zich 'met lust 
spiegelde in 's Hemels Stargewelven', of de Groningse burgemeester Lucas Trip (1712-

1783), wiens 'verstand, vernuft en verheeldingskracht' in zake 'natuur-, schei-, tuig-, 
wis- en hemelkunde' de 'godverzaaker' deed beven, komen we in ons verhaal nog niet 
tegen36 . 

Die passieve 'konstgenoten' zijn allicht lastig in kaart te brengen, maar juist in ver
band met hun potentiële klankbordfunctie hebben we daartoe toch een poging 
ondernomen. Voor Haarlem was dat al gedaan door SI iggers, maar ook voor Amster
dam, Leiden, Den Haag, Rollerdam, Dordrecht, Middelburg en Leeuwarden bleek van 
de toenmalige netwerken meer te reconstrueren dan aanvankelijk was gedacht. De resul
taten van deze reconstructie lijken de hypothese dat er in deze plaatsen sprake was van 
een resonerend net werk van locale 'konstgenoten' te bevestigen (vgl. bijlage 7). 
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Over de aard van die resonantie valt uiteraard niet veel te zeggen. Net als in ander
soortige gezelschappen zal het aspect van de 'sociabiliteit' bij de samenkomsten van 
deze liethebbers een niet te verwaarlozen rol hebben gespeeld. Maar dat, al doende, het 
een en ander aan relevante natuurwetenschappelijke informatie zal zijn uitgewisseld, 
ligt voor de hand. Anderzijds wijzen sommige berichten er ook op dat in dergelijke, als 
puur natuurwetenschappelijk geafficheerde bijeenkomsten ook sprake is geweest van 
een meer algemene, beschouwende of zelfs puur letterkundige activiteit. Het aloude 
humanistische gedachtengoed dat de vroege achttiende eeuw kenmerkte, maakte per 
slot van rekening nog niet die scherpe scheiding tussen de exacte en andere weten
schappen, als in onze eeuw gebruikelijk is. 70 schreef Arnold Marcel (de leider van 
een natuurwetenschappelijk gezelschap van Dordtse liethebbers) in 1740 aan zijn 
oude vriend, de 'brood-poëet' Arnold Hoogvliet in Vlaardingen, dat: 

de weetenschappen zodanig aan elkanderen zijn verknogt, dat Ie meest alle min of meer betrek

king tnt elkander hebben. [ ... l Want de dichtkunst heeft alles wat er maar genoemt kan worden Lot 

onderwerp, en zoo is ook de natuurkunde dus wijd en uitgestrekt, dat ze van het oneindig klein 

tot het oneindig groot alles tot onderwerp van hunne onderzoeklust heef(37. 

Volgens Marcel had de dichtkunst de natuurwetenschap nodig en omgekeerd. Aan
gezien er nog veel mensen waren die natuur-onderzoekers voor 'volslagene ongoddisten' 
hielden, (en als je maar door een verrekijker naar de maan of de sterren keek, dan 
was je al van 'ongoddisterij' verdacht); daarom alleen al was het nodig dat 'de natuur
kunde de dichtkunde tot hulp riep', omdat een gedicht nu eenmaal meer 'op de 
gemoederen' kon uitwerken, dan dat een tekst in 'ondicht' dat ooit kon doen. [n deze 
opvatting aangaande de retorische overredingskracht van de dichtkunst in zaken van 
natuurwetenschappelijke aard stond Marccl bepaald niet alleen3R • Gezien deze opvatting 
behoeft het wein ig verbazing dat we van diverse natuur- en sterrenkundige liefhebbers 
fysico-theologisch getinte gedichten zijn tcgengekomen19 . 

Dat de groep van passieve sterrenkundige liethebbers niet onaanzienlijk was valt ook 
nog af te lezen uit een meetbare respons aan het eind van het door ons bestudeerde 
tijdvak. Eind 1768 namenlijk werd de intekening opengesteld op de Nederlandse ver
taling van het meest omvangrijke, en wellicht ook het meest degelijke sterrenkundige 
handboek dat in de achttiende eeuw is uitgegeven4o • Het betreft hier de Nederlandse 
editie van Lalandes Astronomie. De eerste Franse editie van dit standaardwerk dateert 
uit 1764. Het was geschreven door de bekende Franse astronoom Joseph-Jérome Ie 
François de Lalande (1732-1807), die zelf ook betrokken was bij het initiatief om zijn 
bock in het Nederlands te vertalen. De vertaling is uiteindelijk in de jaren 1773-1780 

in vier kloeke delen uitgekomen, en werd verzorgd door Arnold Strabbe (1741-1805), 

dezelfde man die kort daarna (in 1778) het Wiskundig Genootschap zou oprichten. rn 
1780 publiceerde Strabbe ook Lalandes Sterrektmdige tafelen van zon en maan41 • 
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Afbeelding 92 - Titelpagina van de prospectus voor de Nederlandse vertaling van Lalandes Astronomie 
(1768 ). 

In de prospectus die de intekening begeleidde wordt de Haagse wiskundige Rlassière 
genoemd als de man die op de vertaling zou toezien, maar op het titelblad van het 
eerste deel van de vertaling wordt de Amsterdamse rekenmeester Cornelis Douwes als 
zodanig genoemd42 . Volgens Lalande zelf echter is Pybo Steenstra (docent wi8-, sterre
en zeevaartkunde aan het Amsterdamse Atheneum) als supervisor opgetreden43 • Als 
dat zo is (Douwes overleed immers in 1773) dan heeft Steenstra zichzelf uit de markt 
geprijsd, want Steenstra's eigen Grondbeginsels der sterre/cunde (waarvan hel eerste 
deel juist in 1771 was uitgekomen), is dankzij Strabbes vertaling van Lalande altijd 
onvoltooid gebleven44 . Hoe dan ook, de intekenlijst die is opgenomen in het eerste 
deel van Strabbes noeste arbeid verschaft ons waardevolle informatie omtrent de pas
sieve belangstelling voor de astronomie bij het Nederlandse publiek rond 1770. De 
lijst biedt ons de mogelijkheid om de burgerlijke consumptie van de sterrenkunde, en 
daarmee het maatschappelijk draagvlak voor dit vak, enigszins in kaart te brengen. 
Uiteraard moeten we de hieruit gedestilleerde getallen met voorzichtigheid hanteren. 
Niet iedere belangstellende lekende immers in. ~a publicatie kon elk boek ook gewoon 
bij de reguliere boekhandel worden gekocht45 • De genoemde getallen kunnen dus hoog
stens indicatief zijn voor een bepaalde mate van wetenschappelijke belangstelling. 
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Figuur 4 - Verspreiding over Nederland van de intekenaren op de Nederlandse vertaling van Lalandes 
Sterrekunde (1768-1773) 

Blijkens de intekenlijst (die we hierachter als bijlage 8 hebben opgenomen) hebben 
423 personen van de mogelijkheid tot intekening gebruik gemaakt. In totaal hebben 
zij 477 exemplaren afgenomen. Onder de intekenaren treffen we negen liefhebbers 
aan, die we in bijlage 6 als actief waarnemer hebben geoormerkt. Dat is wellicht minder 
dan le verwachlen zou zijn (Klinkenberg en Houttuyn schitteren bijvoorbeeld door 
afwezigheid46; wellicht hadden zij de Pranse versie al?); maar zij die wel worden ver
meld zijn zeker zo interessant, juist omdat zij tot dusverre buiten beeld zijn gebleven. 
Kortom, wie waren deze 'beminnaars der sterrekunde', waarvan Steenstra in 1771 

opmerkte dat ze weliswaar talrijk waren, maar dat ze doorgaans te weinig 'vreemde 
talen kennis' bezaten om Lalandes origineel te kunnen lezen?47 

Van 147 personen (= 35%) bleek het helaas niet mogelijk om een beroep of der
geliîke kwalificatie te achterhalen. Aangezien de betrokkenen deze informatie niet zelf 
hebben opgegeven, veronderstellen we dat het merendeel onder hen niet werkzaam 
was in functies waarop de betrokkenen zich graag lielen voorstaan. Van het resterende 
deel valt op dat slechts een klein deel behoort tot een categorie beroeps-uitoefenaren 
waarvan het te verwachten zou zijn dat er belangslelling bestond voor de aangeboden 
wis- en sterrenkundige informatie (zie hijlage 9): de categorie marine en zeevaart 
scoort nog geen 3%. Een vergelijkbaar lage score komt uit de rubriek technische 
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beroepen (3%). Uit de medische hoek komt circa s% van de intekenaren en als predi

kant ofvoorganger is 8% werkzaam. Een vrij grote afname komt uit de hoek van het 

onderwijs (11%). Hier zijn, zoals verwacht mag worden, de mathematici goed verte

genwoordigd. Minder voor de hand liggende takken van de samenleving blijken echter 

zeker zo goed te scoren. Het meest talrijk lijken de sterrenkundige liefhebbers te zijn in 

de rubriek 'handel' (16,7 %), maar dit beeld wordt vertekend door het grote aantal 
boekhandelaren dat in deze rubriek aanwezig is (10,4 %). Het merendeel van hen (26 

van de 44) was door uitgever Morterre aangezocht als intekenadres. Sluiten we dit 

contingent uit, dan resteert een (nog steeds behoorlijk hoge) score van ruim 6%. 

Verder is circa 9% van de intekenaren bestuurlijk werkzaam en komen uit de cate

gorie nijverheid en dienstverlening respectievelijk 2% en 3% van de bestellingen. De 
grootste intekenaar bleek een opleidingsinstituut te zijn voor technisch-tekenkundige 

beroepen: de Haagse F1Indatie van Renswoude was goed voor maar liefst 12 exemplaren. 

De geografische spreiding van de intekenaren (zie bijlage 11 en figuur 4) is minder 

opmerkelijk. Weliswaar moet de herkomst van bijna een kwart van de intekenaren een 

vraagteken blijven, maar het overige drie-kwart concentreert zich in de provincies 
Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland. Vooral de steden doen het goed, een aanwijzing 

temeer dat de wetenschapsheoefening vooral goed gedijde in stedelijke configuraties48 : 

de 'top tien' wordt gevormd door Amsterdam (18,7 %), Rotterdam (5,4 %), Middelburg 
(4,7 %), Haarlem (4,0 %), Den Haag (3,1 %J), Utrecht (2,8 °li,), Groningen (2,8 %) en 

Dordrecht (2,6 %), met Delft (1,7 %), Leiden (1,7 %) en Den Bosch (1,7 %) op een 

gezamenlijke negende tot en met elfde plaats. 
Een opvallende uitzondering vormt het platteland van Noord-Holland, waar een 

relatief groot aantal intekenaren valt te constateren (in totaal ruim 9%). Werd in deze 
streek de wetenschappelijke traditie van de zeventiende-eeuwse Noord-Ilollandse 

'rekenmeesters' nog steeds in ere gehouden? Het lijkt erop. Om slechts één voorbeeld 

te noemen: het kleine Noord-Hollandse plaatsje 'De Rijp' staat genoteerd voor maar 

liefst zes exemplaren van Lalandes Sterrekunde (= 1,4 %). Het heeft er veel van weg 

dat we hier de sporen zien van een gezelschap van 'liefhebbers' rond oud-burgemees

ter Pieter ](arman, een opmerkelijk figuur, in 1740 door Struyck beschreven als een 

begaafd wiskundige, die veel van 'tovervierkanten' wist49 . In 1753 behoorde ](ar111an 

tot de intekenaren op de Optica van Smi th en i 11 1754 startte hij een wiskundig onder

wijzerstijdschrift, genaamde de Maandelijke Mathematische Liefhebberij. Het kan 
nauwelijks toevallig worden genoemd dat uitgerekend in dit tijdschrift de weten

schappelijke correspondentie opduikt van één van die oude Noord-hollandse reken

meesters, namelijk die van de wiskundige en astronoom Dirk Rembrandtszoon van 

Nierop (1610-1682). Het belang van diens werk werd dusdanig groot geoordeeld, dat Van 

Nierops briefwisseling met geleerden als lluygens en Hevelius in dit onderwijl'erstijd

schrift werd uitgegeven50 . Karmans opvolger als redacteur was Jacob Oostwoud, die de 

zorg voor dit tijdschrift al na een jaar van hem overnam. Oostwoud was kostschool-



35 2 EPILOOG 

Tabel 5: vergelijking aantal intekenaren op Lalandels Sterrebl1lde mel andere naamlijsten 

Lescollege: 

Bosma 24 uit ca. 350 toehoorders (over periode 1752-1781) 

Universitair opgeleid: (totaal: ca. 90) 

Groningen 

Franeleer 

Harderwijk 

Utrecht 

Leiden 

Heidclbcrg 

OnhckL'fld 

4 

5 (waarvan 4 als landmeter) 

15 

45 ( = 16 + '9 + 10 ) 

'9 

Loc,,!/, naluurwetenschappelijke gezelschappen: (totaal: ca. 33) 

Alkm<l.ar 

VVormerveer 

Haarlem 4 

Leiden 1O? 

Rotterdam 

Dordrecht 4 ' 

Goes 

Middelburg 

Letterkundige genootschappen: 

Lijst Singcling (1991) 31 uit 

Zie hijbgc R voor nadere specificatie 

NaiJ' ril {ia-kabinetten: 

Lijst Engel ('986') 9 

[(abirleftclI met rnathematÎsche enlo! fysische werktuigen: 

uit (l.cl. vei Krogt (1985) 10 

1487 per.<,onen 

Intekeningen (tussen haken aantal gecorrigeerd voor boekhandelaren): 

Swammerdam (ca. 1737) 1) uit 

De Mey (ca. 1741) I 1) uit \ 

Smith (1751) 13 ( 10) uit 

V.lmont (ca. 1766) 47 ( 26) uit 

Chomel (ca. 1767) 4 2 ( 24) uit 

Buys (ca. J7(8) 55 ( 39) uit 

l.alandc (1768) 423 (379) uit 

De ChJlmot (ca, 1785) 24 ( 8) uit 

Dc kantcr (ca, 1Î'\02) 2) mt 

318 intekenaren 

145 intekenaren 

176 intekenaren 

572 intekenaren 

ca, 850 intekenaren 

495 in tekenaren 

4 23 intckenarell 

376 intekenaren 

52 intekenaren 
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houder in de 'reken-, meet-, en stelkunde' en bovendien 'landmeter, ijkmeester en 

taxateur der coopvaardijschepen' te Oostzaandam. Behalve dat hij jarenlang de Mathe
matische Liefhebberij redigeerde schreef Oostwoud ook enige wiskundeleerboeken en 

verzamelde hij belangwekkende demografische informatie. Struyck, bijvoorbeeld, was 

Oostwoud dusdanig dankbaar voor de aangeleverde gegevens (die een prominente 

plaats innemen in Struycks werk inzake bevolkingsstatistiek) dat hij hem in zijn testa

ment bedacht5' . Waarmee maar gezegd wil zijn dat het netwerk van contacten onder de 

diverse liefhebbers stellig groter is geweest dan we nu nog kunnen achterhalen. 

Een correlatie van de inlekenlijst op Lalande met andere beschikbare naamlijsten 

levert in dit verband interessante informatie op (zie tabels). Zo was de uitkomst van 

een vergelijking tussen de inlekenlijst op Lalande met die van de Amsterdamse toe

hoorders van de lessen van Benjamin Bosma ronduit verrassend5". Maar liefst 24 van 

hen tekenden in op Strabbes vertaling van Lalande (= 5,7 ()In J. Kennelijk heeft Bosma 

meer aandacht aan de sterrenkunde besteed, dan uit onze lijst van waarnemers is 

gebleken. 

Verrassend ook was de correlatie tussen de intekenlijst op Lalande met de inschrij

vingen van studenten te Leiden uit de tweede helft van de jaren vijftig. Uit het jaar 

1760 is er het enkele bericht van een Gezelschap van eenige Liefhebbers der Natuur en 
Starrekunde, op 's Lands Hooge Schoole te Leiden. Dit groepje zou niet alleen zorg heb

ben gedragen voor de vertaling van een fysico-theologisch werk van Franse origine, 

maar zou daarbij ook diverse zaken 'nader [hebben] onderzogt, door proevnemingen 

getoetst, en de waarheid van alles [hebben] nagespoord'53. Nadere mededelingen ont

breken helaas, maar dat er omstreeks deze tijd aan de Leidse hogeschool inderdaad 

iets met betrekking lot bijeenkomsten van studenten-lietllebbers aan de hand is 

geweest, lijkt wel waarschijnlijk. Zo maakt Le Francq van Berkhey (lector natuurlijke 

historie te Leiden sedert 1753) melding van 'onderzoek-lieven de genootschappen [ ... ] 
't welk de Leydschc Hooge School alleszins roemwaardig maakt'54. En ook de hoog

leraar Lulofs maakt in een van zijn brieven melding van een 'maandags gezelschap', 

dat in 1759 onder zijn leiding bijeenkwam55 • 

Aangezien de bewuste vertaling in 1760 verscheen, en eventuele activiteiten van dit 

veronderstelde gezelschap dus tenminste eind jaren vijftig moeten hebben plaatsgevon

den, hebben we het Album studiosorum voor de jaren tussen 1755 en 1761 (het jaar van de 

Venus-overgang en het 'afsterven' van de veteraan Van Musschenbroek) doorgenomen 

op treffers met de intekenlijst in Lalande, dit ongeacht de gevolgde studierichting. 

Daaruit bleek dat maar liefst negentien voormalige Leidse studenten uit de genoemde 

periode intekenden op dit sterrenkundige standaardwerk. Uit het tijdvak daarna volgen 

er nog eens tien5ó • Maar ook in ruimere zin bleek deze groep Leidse studenten uit het 

tijdvak 1755-1761 een ware kweekvijver te zijn geweest voor latere natuurwetenschap

pelijke activiteiten57; zeven van hen bleken nadien geregeld weerkundige waarnemingen 

te hebben verrichtSB; vier van de Leidse alumni hadden wc al geregistreerd als ster-
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Afbeelding 93 - Een gezeLchap van enige dames en heren bijeen ter bestudering van de natuur- en 
sterrenkunde. Titelprent uit Nollet, Natuurkundige Lessen (1759) 

renkundig waarnemer, en één andere zou dat later nog gaan doen 59; drie van hen 
beschikten later in hun leven overkabinetten van natuur- en sterrenkundige instru
menten, welke tot de meest imposante behoorden die in het laatste kwartaal van de 
achttiende eeuw waren te bewondere1l60 ; drie anderen zouden zich ontwikkelen tot 
universitair docent wis- en sterrenkundé1; tenminste twee zorgden voor de vertaling 
van recente natuurwetenschappelijke wcrken6c, twee anderen bouwden een eigen plane
tarium (of lieten dit bouwen)63 en één - ten slotte - stichtte in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw een instrumenten-handel, die i.n de negentiende eeuw zou uitgroeien 
tot een heuse fahriek van mathematische en fysische instrumenten64 (zie verder de 
naamlijsten van potentiële deelnemers in bijlagen 6, 7 en 8). 

Onder de intekenaren op Lalande bleek ook het aantal prominente of docerende leden 
van locale natuurwetenschappelijke gezelschappen vrij groot te zijn. Zo treffen we 
mensen aan als Jan van den Dam, leider van een Amsterdams les college sedert 173865; 
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Henricus Aeneae, die in 1778 in dezelfde plaats lector zou worden bij Felix Meritis66 ; 

Jacob Plous van Amste!, bestuurslid van Amsterdams oudste geformaliseerde genoot
schap Concordia et Li/Jertiltc, en die er in 1770 een voordracht zou houden over 'De 
beschouwing der Zonne'67, lieve Kaas, in 17óO de oprichter van het Rotterdamse 
natuurwetenschappelijke genootschap Verscheidenheid en overeenstemmint8; Lamber
tus Bicker, sedert 1769 de eerste secretaris van het Bataafsch Genootschap der Proef
ondervindelijke Wysbegeerte (eveneens te Rotterdam)69 ; Simeon Pieter van Swinden, 
in 1779 mede-oprichter van de Natuur- en geJ1ccskundige Correspondentie SocieteÎ/ te 
Den llaag; Leendert Bomme, in 1780 mede-oprichter van het Middelburgse Natuur
kundig Gczelschap7D ; Johannes Nettis, de leider van een fysisch college dat aan dit 
gezelschap vooraf ging7!; Jan Bosch, boekhandelaar, maar ook een uiterst actief lid 
van het Haarlemse Natuur- en Sterrekundig College; Adriaan de Waal 'v1alefijt, toon
aangevend lid van het natuurwetenschappelijk gezelschap Liefde tot Wetenschappen in 
dezelfde plaats72 ; Evel'hardus Verlaen, boekhandelaar te Alkmaar, in 1759 mede
oprichter van het locale leesgezelschap Sn/us Nemo Satis Sapit (een verenigingsvorm 
die voorafging aan de stichting in 1782 van een natuur- en letterkundig genootschap 
met dezelfde zinspreuk73); Pieter van Braam: eveneens boekhandelaar, maar dan 
te Dordrecht en aldaar één van de meest fervente voorstanders van het al decennia 
bestaande Genootschap Physica74 ; Albert Vrijer, de enthousiaste aanvoerder van een 
(al in 1739 bestaand) Collegium Physicum te vVormerveer7\ en tot slot Laurens Pieter 
van de Spiegel: ooit de laatste raadpensionaris van de Nederlandse Republiek, maar 

in 1768 nog beginnend regenL te Goes en als zodanig deelnemer aan een locaal fysisch 
college onder leiding van de bioloog Marinus Slabber76 , 

Al met al mogen we constateren dat de bovengenoemde intekenaren via de diverse 
informele genootschappen waar zij deel van uitmaakten, een nog groter netwerk van 
potentiële belangstellenden konden bedienen, dan uit de intekenlijst zelf blijkt. Gezien 
de aard van bovengenoemde genootschapjes lijkt die belangstelling overigens vaak meer 
algemeen natuurwetenschappelijk te zijn geweest, dan specifiek sLerrenkundig. 

Die indruk wordt in belangrijke mate bevestigd door een vergelijking van de naamlijst 
in Lalal1Lic met die in drie encyclopedisch getinte seriewerken, waarvan de inlekening 
direct voorafging aan aan de inschrijving op Strabbes vertaling77 (zie tabels), Het 
eerste werk bètreft de Nederlandse vertaling (door Charles Papillon uit Dordrecht) 

van Valmont de Bomare's Algemeen en beredenerellt woordenboek der Natuurlyke 
Historie dat in de jaren 1767-1770 in drie kwarto~delen werd uitgegeven, en dat zo 
ongeveer alle verschijnselen behandelde die in de natuur te zien waren78 , Het tweede 
werk betreft de bewerking van Chomel's Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, ?:ede
kundi)!,- ell Konstwoordenboek dat oorspronkelijk in 1743 in twee delen te Leiden was 
uitgegeven, maar dat door De Chalmol uit Leeuwarden i n de jaren 176R-1778 tot 
zeven kloeke kwarto-delen werd uitgebreid79 • Het derde seriewerk betrof het Nieuw 
en volkomen woordenboek van konsten en wetenschappen: bevattende alle de takken der 
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1luttige kennis, dat door de spectator-schrijver Egbert Buys te Amsterdam was opgezet 

en dat in de jaren 1769-1778 in tien octavo-delen van de pers rolde80• Vergelijken we deze 
drie intekenlijsten met die in Lalande, dan valt op dat er maar liefst 91 personen zijn (:= 

21,5 %) die behalve op Lalandes /lstronomie, ook hebben ingetekend op één van de drie 

andere werken. Daarvan zijn er (naar verwachting) relatief veel boekhandelaar (name
lijk 30 intekenaren := 7,1 %). Op zowel Valmont, Chomel, Buys, als Lalande hebben 

zeventien personen ingetekend (= 4,0 %), Wdarvan meer dan de helft hoekhandelaren. 

Een vergelijking van Lalandes intekenaren met het overzicht dat door Singeling is 

geproduceerd aangaande de leden van letterkundige genootschappen in Nederland laat 
zien dat van de ongeveer 1500 'taal- en dichtlievende' genootschapsledcn die hij voor het 

tijdvak 1750-1800 heeft weten te traceren er dertig (e:: 7,1 %) hebben ingetekend op 
Lalandes Astronomie 8\ 

Een behoorlijk contingent van de intekenaren zal dus niet zozeer specifiek sterren

kundig geïnteresseerd zijn geweest, maar zal veeleer hebben ingetekend vanuit een 

meer algemeen wetenschappelijke of gewoon zakelijke interesse. Daar staat weer tegen
over dat er ook mensen zijn die figureren op de intekenlijsten van meer sterrenkundig 

georiënteerde boeken, zoals van Smith' Optica uit 1753, of De Kanters Nieuwe Ecliptische 
Tafelen uit 1802. Dit betreft respectievelijk 13 en 3 personen (:= 3,1 % tegen 0,7 %), waar
van 3, resp. 1 boekhandelaar. Gezien de grote spreiding in de tijd zeggen deze cijfers 
echter niet zoveel. 

De sterrenkunde en de ontwikkeling van het Newtonianisme in Nederland 
V,'at leert deze studie over de ontwikkeling van het newtonianisme in Nederland? 

Hebben de beide newtoniaanse geïnspireerde thema's van de terugkeer van de kome
ten en de bepaling van de zonneparallax op enigerlei wijze bijgedragen tot de ver

spreiding van Newtons mechanica of ideeën? 
In de inleiding is geconstateerd dat het newtonianisme door tijdgenoten vooral 

gezien werd als een methode: als een werkwijze en wellicht ook als een vrij strikte 

manier van denken. Dat laatste heeft zeker zijn weerslag gehad. Personen als Struyck, 
Klinkenberg, Schim en Houttuyn zijn duidelijk methodisch werkzaam als newtoniaan. 

De onbuigzaamheid van Struyck ten aanzien van de Franse geleerde Bouguer vormt 

daarvan een duidelijke illustratie. Waar Bouguer een rechtlijnige komeetbaan als 
mathematische benaderingswijze voorstelde, kon Struyck daar onmogelijk mee 

accoord gaan, eenvoudig omdat de basisgedachte niet strookte met de ideeën van 

Newton en Halley. Ook universitair werkzame hoogleraren als Lulofs, Ypey en Hennert 

waren onmiskenbaar werkzaam volgens een newtoniaans-wetenschappelijke, niet spe
culatieve standaard. l'vlaar verder waren er heel wat mensen bepaald niet wars van enige 

natuurfilosofische speculatie. 
Vv'ellicht had dat te maken met andere invloeden dan zuiver newtoniaanse. De 

Duitse fysicus Wolff had mei zijn expel'imentaalplJilosofie bijvoorbeeld ook invloed in 
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de Nederlanden. Weliswaar was Wolffs natuurfilosofie (net als bij Newton) strikt op 
observaties geschoeid, maar in tegenstelling tot bij de newtonianel1 liet Wolffs werk
en denkwijze een veel grotere vrijheid toe tol speculatie en metafysisch redeneren. 
Dit maakte hem zeer toegankelijk voor popularisatie. Dit, gevoegd bij de weinig toegan
kelijke schrijftrant van Newton, maakt dat het geen toeval zal zijn, dat het merendeel 
van Wolffs boeken wèl in het Nederlands is vertaald en de meeste boeken van Newton 
niet. De beschreven verschillen in denkwijze leverden ook in de sterrenkunde een 
aantal aardige conflicten op. We hoeven maar te herinneren aan Struycks strenge 
commentaar op de speculaties van de als 'wolffiaan' opgeleide Van Iperen. Ook me
thodische conDicten tussen Klinkenberg en Foppes, of tussen Lulofs en Semeyns en 
mogelijk ook tussen Lulofs en De Munck, zijn waarschijnlijk mede terug te voeren op 
een verschil in waardering inzake de toelaatbaarheid van speculatieve theorieën. 

Een man als Foppes betoonde zich weliswaar verrukt over de 'so beroemde Newto
niaansche wetten', maar hij schuwde extreme speculatie niet. Uit die Friese, ietwat 
eigengereide beschouwelijkheid komt wellicht ook de opmerkelijke traditie voort van 
ongestudeerde Friese 'boere-professors': mensen van eenvoudige komaf, die uitmuntten 
in relatief eenvoudige eclips-berekeningen en in het bouwen van spiegeltelescopen, 
zonnewijzers en planetariaB2• De boerenknecht Tjerk Jansz de Boer (geboren 1699) 

maakte het daarbij wel erg bont, getuige zijn uitspraak uit 1749 dat hij, dankzij een 
Goddelijke openbaring, dingen wist die voor de geleerden van de 'zeer geleerde Societeit 
van de Wisbegeerige tot Londen' nog volkomen duister waren. Hij achtte het zijn plicht 
om dit hem toevertrouwde talent door de druk bekend te maken, 'tot Godes eere en tot 
voordeel van zijn naasle'. Daarbij gingen zijn pretenties nogal ver. In zijn boekje spreekt 
De Boer over 'de swaarte door een kragt die ik ontdekt hebbe83 ' en die hem een 
'natuir-Wet der beweeginge' had duidelijk gemaakt die ten diepsle in de schepping ver
borgen lag. Ook had hij vernomen van een zekere Isaäk Nuiton <sic~>, welke - naar 
men zei - de vermaardste in Fngeland was, maar die (naar het gevoelen van De Boer) 
toch niet dàt inzicht had, wat aan hem, door middel van een Coddelijke openbaring, 
wèl was gegeven. Sprekend over de loop van de planeten schreef De Boer: 

Het kaamt my voor dat deeze Nuiton nog de Natuir-Wet der beweeginge niet regt verstaat, uit 

verscheidene dingen die hy geschreven heeft, volgens verscheidene schriften, die dit en dal van hem 

aanhaale, en die ik met de Natuir-Wel der beweeginge niet overeen kaamende bevinde, hoewel dat 

men in het algemeen daar voor houdt dat deeze Nuitan, de uitvinder is van de :\atuur-Wet der 

beweeginge84. 

Ging zo'n eigenwijze autodidactische uitspraak wel erg ver, toch waren er ook elders 
verschillen in inzichl over wat er aan wetenschappelijke speculaties was geoorloofd. 
Een man als Adriaan Spinder, een van de coryfeeën van het Haarlems Natuur- en 
Sterrekundig College presenteerde na jaren van ervaring ideeën aangaande het zonnestel
sel, welke door Douwes en 1.ulofs als onbegrijpelijk vreemd ter zijde werden geschoven. 
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Ook in het Zeeuwse Middelburg zweefde men er een beetje tussen in: enerzijds wilde De 
MUllck strikt ncwtoniaans te werk gaan (hij liet zich zelfs met Newtons Principin in de 
boekenkast portretteren), maar Klinkenberg, die hem als waarnemer en berekenaar 
waardeerde, sprak tegenover Lulofs zijn verwondering uit over De .\111ncks ideeën met 
betrekking tot de fysische aard van de kometen85 • Was dit wellicht de invloed van 
LCO!lardus Stocke? Deze Middelburgse gangmaker was weliswaar een leerling van Van 
Musschenbroek (de newtoniaan, die met zijn grote nadruk op het verzamelen van 
meetgegevens ook slerk baconiaans was ingesteld). Maar Stocke was daarbij toch ook 
duidelijk gevoelig voor een meer speculatieve redeneerlrant8fi . Goed gedocumenteerd 
is ook het geval van de Middelburgse dichteres en astronome Petronclla Johanna de 
Timmerman, die de boeken van Wolff als richtsnoer nam bij haar autodidactische 
studiesB7• Ook in Rotterdam (waar Stocke later werkte) en in Amsterdam zijn duidelijk 
invloeden van een meer gemengd newtoniaans-wolffiaans denken op te merken 88 • 

Verder manifesteerde Newton zich vooral als etiket: als idool ter navolging, als sym
bool voor wetenschap, nut en vernieuwing. "Jewtons naamsbekendheid was immers 
enorm. Bij de uitgave van Newtons Historie der Aloude Volkeren (1737) schreef de 
Nederlandse vertaler van dit boek dat 'ridder' Newton zo bekend was, dal het 'vruch
teloos' zou zijn om er iets van te zeggen 89 • Dat maakte Newtons naam heel geschikt 
als etiket voor alles wat wetcnschappelijk of vernieuwend moest lijkcn. Zo hanteerde de 
Amsterdamse uitgever Frans Houttuyn de persoon van Newton als beeldmerk voor zijn 
bedrijf. Op al zijn uiLgaven prijkt een houtsnede waarin een minuscuul portretje van 
Newton valt te bespeuren, met als zinspreuk Aedificando floret (= moge het bloeien 
door te bouwen)90 • Newtons faam was ook heel geschikl om cr mee le vleien. Zo werd 
Martinus Martens, bij zijn inauguratie als docent wis- natuur en sterrenkunde aan het 
Amsterdams Atheneum, rechtstreeks vergeleken met Newton, welke 'in Martens brein' 
zou zijn 'herboren'91 • Dat dit laatste wel meeviel weten we van de Zweedse astronoom 
Bengt Fermer, die Martens in theoretisch opzicht maar 'een kind' vond, vooral in ver
gelijking met Struyclz02 • 

Al met al heefl het newtoniaanse 'onderzoeksprogramma' ten aanzien van de sterren
kunde het idee versterkt van een extreem nauwkeurig 'hemels klokwerk'. Volgens de 
Amsterdamse docent Benjamin Bosma was geen enkele 'konstenaar' in staat om een 
uurwerk samen te stellen, waarin een geregelder orde van de beweging mogelijk was, 
dan welke bij de planeten werd waargenomen. Het bewijs van deze stelling werd volgens 
Bosma geleverd door de 'Sterrekundige Tafelen', waardoor men in staat was, om 'hon
derden van Jaaren vooraf' de posities van de planeten te bepalen. De Venus-overgang 
van 1761 had dat 'overtuigend' geleerd. Dit natuurlijk wel tot eer van de 'Wyze bestierder 
die dit alles in orde hOlldt'93. 

Ook Van Swinden (die wel de laatste ncwtoniaan in de zin van 's-Gravesande en Van 
Musschenbroek is genoemd) was, blijkens zijn publicates over de planetaria van 
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Eisinga, Adams en Von Laun, gefascineerd door dit beeld van een nauwkeurig hemels 
klokwerk94• Exclusief newtoniaans was die gedachte natuurlijk niet. Op de achterlig
gende oorzaak van dit 'klokwerk' werd vaak nauwelijks ingegaan. In de Gronden der 

starrenkunde (een bewerking uit 1770 van een Engels instructieboek voor hemel- en 
aardgloben) wordt bijvoorbeeld Newtons naam niet eens genoemd, om over zijn gra
vitatiewet nog maar te zwijgen. Maar misschien was dat inmiddels ook niet meer 
nodig. Het zou kunnen zijn dat de meeste mensen inmiddels wel van de geldigheid 
van die gravitatiewet waren overtuigd. Zo schreef de Nederlandsche Spectator in 1758 

dat Newtons 'samenstel' thans 'zo algemeen was aangenomen' dat het 'een bewys van 
koppigheid en onkunde' was om zich aan de 'oude gevoelens te blyven houden'. Dat 
die acceptatie niet zonder slag of stoot was gegaan lag overigens nog wel vers in het 
geheugen: met alle hervormers hadden de 'eerste voorstanders der newtoniaansche 
filosofie' gemeen 'dat zy grooten tegenstand hebben ontmoet'95. 

De afbraak van het cartesianisme in de natuur- en sterrenkunde laat zich fraai illu
streren aan de hand van de volgende publicaties: kon in 1741 de herdruk van een 
onvervalst cartesiaans boek als de Godgeleerde en natuurkundige wercken van de 
Middelburgse predikant De Mey nog rekenen op een lso-tal intekenaren (voornamelijk 
afkomstig van het platteland), in 1748 bleek er markt te zijn voor de vertaling van het 
sceptische boek van Colonne, de Natuurlyke historie van het heelal. Hierin werd de 
geldigheid van Descartes vortex-theorie stevig ter discussie gesteld en werd Newtons 
attractieprincipe weliswaar nog niet ten volle omhelsd, maar in elk geval wel als een 
goed denkbaar alternatiefvoorgesteld96 • Tien jaar later was de populaire literatuur 
volledig van 'cartesiaanse smetten' ontdaan: in vertalingen van populaire geschriften 
was voortaan uitsluitend nog plaats voor Newtoniaans (of althans niet-cartesiaans) 
redeneren97 . 

Op een wijd verspreide acceptatie van Newtons graviatie-concept wees ook Fokker 
in zijn inaugurele oratie uit 1783 als docent wis-, natuur- en sterrenkunde te Middel
burg: dankzij Newton was de beschouwing van zon, maan, planeten en kometen tot 
'een vast leer-stelzel' geworden. Anderzijds moest Fokker ook vaststellen dat dit op 
zichzelf nog niet voldoende was: de wetenschap was nog niet af. Aan de menselijke 
drang tot nieuwsgierigheid was bij lange na nog niet voldaan9R • 

Het newtonianisme kon kennelijk toch niet overal een bevredigend antwoord 
op geven. Zo vroeg een anonymus zich in 1770 af of alle systema's (dus ook die van 
Newton) niet zouden moeten vrezen 'van met der tyd hun aanzien te verliezen, of 
geheel omver geworpen te worden'. Immers, 'aan hoe groote twyfelinge is thans niet 
onderworpen, de anders zo zeer geliefde en ogenschijnlijk op de ondervinding ge
gronde stelling van Newton over de verwen?'99. Zelfs Newtons methode kon kennelijk 
een onderzoeker wel eens op het verkeerde been zetten. 

Dergelijke uitlatingen gaven mede impuls aan de discussie over de vraag in hoeverre 
God zijn schepping al 'in den beginne' volledig had afgemaakt of dat hij gaandeweg 
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Afbeeldillg94 - Titelprent door Simon Fokke uit de fysica-theologische dichtbundel van A. Veldhoven, 
Dichtkundige bespiegelingen over de aarde, den mensc1l el1 den starrerzhemel (1774) 

nog zaken veranderde, daarmee de mens een kans biedend om telkens nieuwe dingen te 
ontdekken. De eerder genoemde Bosma bewandelde daarbij de voorzichtige midden
weg: enerzijds toonde het bestaan van natuurwetten aan dat er een wijze en almachtige 
bestuurder was zOllder wiens trouw de wereld nooit zo vele eeuwen had kunnen 
bestaan; anderzijds achtte hij een goddelijke bemoeienis bij de dagelijkse onderhouding 
van de schepping niet alleen uitermate waarschijnlijk maar zelfs noodzakelijk. Vol
maakte orde onder het geschapene zou anders nimmer kunnen worden bereikt en die 
volmaaktheid zou toch altijd Gods doel zijn? 

Dat brengt ons bij de fysico-theologische component van ons verhaal: de in de inlei
ding beschreven legitimatie van het newtonianisme. Omtrent de motivatie van de 
diverse onderzoekers mag gezegd worden dat deze fysica-theologische drijfveer bij de 
praktische uitoefening van het wetenschappelijk 'bedrijf' een minder grote rol lijkt te 
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hebben gespeeld dan werd verwacht. Zeker, de vernieuwende inspiratie van het newto
nianisme heeft, mede dankzij de theologische legitimatie die deze wetenschappelijke 
stroming bood, stellig onderzoekers tot research gestimuleerd; anderzijds moet dat 
ook niet worden overdreven, getuige bijvoorbeeld de opmerking van Petrus van 
Musschenbroek, die in 1727 in een brief aan Newton liet weten dat de newtoniaanse 
filosofie in Nederland wellicht tot grotere bloei zou komen, indien er minder weer
stand zou worden geboden door 'bepaalde in deze zaak vooringenomen theologen"oo. 
Zo heerste er in het begin van de achttiende eeuw in kerkelijke kring nog een grote 
weerzin tegen het copernicaanse stelsel, een verzet dat vooral lijkt terug te voeren op 
een afzetten tegen het rationele cartesianisme, waarin voor goddelijke openbaring 
weinig plaats meer leek te zijn. Maar naarmate de tijd vorderde werd die weerstand 
minder. Zo constateert Vermij dat juist door het feit dat Newtons ideeën als minder 
bedreigend werden ervaren, het copernicanisme in de Republiek definitief kon wor
den gevestigd. Vermij schrijft die doorbraak mede toe aan de invloed van de Leidse 
hoogleraar Lulofs, die zowel de voornaamste pleitbezorger in Nederland was voor het 
copernicaanse stelsel in het kader van de theorieën van Newton, als de leidende 
figuur van wat wel de 'reformatorische Verlichting' is genoemd. Hierin beklemtoonde 
Lulofs sterk het samengaan van rede en openbaring. De wetenschaps beoefenaar van 
de achttiende eeuw richtte zich niet zozeer tegen het bijgeloof, maar bestreed veeleer 
het ongeloof 0'. 

Dat in dit domineesland bij uitstek de predikanten veel invloed hadden illustreert 
ook het relaas van Struyck die in 1740 zijn opinie over de ster van Bethlehem achter 
de kiezen hield, enkel en alleen om niet het risico te lopen in botsing te komen met 
de orthodoxe predikanten. Aan die behoudende kerkelijke orthodoxie schrijft Davids 
zelfs een remmende invloed toe op de technische wetenschapsontwikkeling in 
Nederland102 • Om zo'n uitspraak voor de Nederlandse sterrenkunde te herhalen zou 
echter te veel gezegd zijn. 

We mogen er dus wel van uit gaan dat in de achttiende eeuw een fysico-theologische 
basisgedachte als drijfveer bij de meeste onderzoekers aanwezig was. Door Van Berkel 
is onlangs nog gewezen op de notie van het 'Boek der natuur', welke gedachte (mede 
door het hier gegeven onderwijs) diep in de Nederlandse samenleving verankerd zou 
zitten, wellicht meer, of met andere accenten, dan in de ons omringende landen103 • 

Naast de Bijbel was het natuuronderzoek in Nederland altijd nauw verbonden met de 
gedachte dat Gods bedoelingen met mens en de wereld ook in de alledaagse natuur zou 
zijn te vinden104• Zo schreef de Nederlandse vertaler van een Duits natuurkundeboek in 
1768: 

De natuurkunde kunnen \Vy aanmerken als het regter oog des vernufts, waardoor ons de almagtige 

Schepper overal zigtb"ar. en waardoor ons niet alleen de sterren-hemel, de zon en de maan, maar ook 

het allerminste kruidt je lol een Iccrdar wordt van gods aanbidclelyke en oneindige volmaaktheden lOS. 
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Sterrenkul1dig~ observatie paste goed in die opvatting. Het gezicht op de schepping, dal 
zich onder de nachtelijke hemel aan de beschouwer aanbiedt, nodigt nog altijd uil tot 
religieuze contemplatie. Van de meesle sterrenkundige onderzoekers vall dan ook wel 
een jubelkreet op te tekenen over de wonderbaarlijke schepping of de <goede God'106. 
Maar als de 'kol1stgenoten' eenmaal gegrepen zijn door de sterrenkunde, komt de fysico
theologie nauwelijks meer ter sprake. Pure nieuwsgierigheid, persoonlijke ambitie en 
verhoging van status lijken dan meer op de voorgrond te treden. 

Een historiografische aanvulling: 
het infor11lele dilettanten-genootschap met onderzoeksdoelstelling 

Met de gedane constateringen over de netwerken van actieve en passieve sterren
kundige 'konstgenoten' vult ons onderzoek het beeld aan over de Nederlandse weten
schappelijke genootschappen, zoals eerder geschetst door Mijnhardt en Snelders. In 
1987 heeft Mijnhardt een typologie gegeven voor de Nederlandse genootschappen in 
de achttiende eeuw. In een vergelijking van de vorming van genootschappen elders in 
Europa heeft Mijnhardt onderscheid gemaakt tussen drie typen genootschappen107. 
In zijn visie was er eerst het geleerdengenootschap, ecn instituut met zuiver wetenschap
pelijke doelstelling, inhoudelijk gedragen door geleerden, maar qua functioneren en 
qua financiering nauw gelieerd met vorst of staatsapparaat. Vervolgens kwam in de 
loop van de achttiende eeuw het dilettanten-genootschap tot stand, waarbij de weten
schappelijke interesse weliswaar aanwezig was, maar waarbij het genootschap in 
belangrijke mate diende om een vorm van publiekssociabiliteit te bevredigen. Mel 
andere woorden het ging de leden in de eerste plaats om gezelligheid en sociaal verkeer. 
Als derde vorm onderscheidde Mijnhardt dan de hervormi ngsgezirzde genootschappen, 
waarbij de realisatie van Verlichtings-idealen op de voorgrond stond, waardoor deze 
genootschappen, als vanzelfsprekend, pas vrij laat in de l8e eeuw tot ontwikkeling 
konden komen. 

Over de genoemde dilettanten heeft Snelders opgemerkt dat 'de natuurwetenschap 
van al dat gelietbebber van belangstellenden niet rechtstreeks heeft geprofiteerd'108. 
De 'dilettanten-genootschappen' waren niet gericht op wetenschappelijk onderzoek, 
en zouden daardoor niets hebben bijgedragen tot de vorming van wetenschappelijke 
kennis. De observaties en proeven die in deze kringen werden verricht zouden 
hedoeld zijn geweest voor instructie, godsverheerlijking en amusement, en niet voor 
het verzamelen van nieuwe feiten. Voor 1770 zou het aantal 'dilettanten"genootschap
pen' op de vingers van een hand te tellen zijn geweest. Wel zou van dit 'gelieibebher' een 
voor de wetenschap gunstig effect zijn uitgegaan, omdat er een markt ontstond voor 
fysische instrumentmakers. Ook zouden de dilettanten langzaam maar zeker hebben 
bijgedragen tot de ontwikkeling van een klimaat waarin een proces van institutionali
satie van de natuurwetenschappen op gang kon worden gebracht. 
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Vermij heeft hierop kritiek uitgeoefend, door te wijzen op diverse berichten over 
vroege vormen van wetenschappelijke genootschappelijkheid, waarvan sommige al 
tot in de zeventiende eeuw zijn te traceren109 . Ook experimenten en waarnemingen 
werden in die kringen niet geschuwd. Hoewel de bronnen met betrekking tol derge
lijke gezelschappen in algemene zin zeer schaars zijn, valt het bestaan van dergelijke 
informele 'colleges' niet te ontkennen. Ook de sterrenkunde heeft zich in deze kringen 
van 'liefhebbers' in een grote belangstelling kunnen verheugen. Zo is het goed denkbaar 
dat uil het zeventiende-eeuwse Collegium Physicum Harlemense (dat in 1699 voor hel 
laatst van zich liet horen), later het Haarlemse Naluur- en Slcrrckundig Collegie is 
ontstaan"". Weliswaar slell Sliggers dat 'een schakel met hel vroege achttiende-eeuwse 
gezelschap niet kan wo rden aangetoond' hetgeen hem 'gezien de opzet van beide 
gezelschappen ook niet voor de hand lijkt te liggen', maar waarom niet? Sliggers noemt 
bijvoorbeeld een handschrift van een zekere Jan Trioe11, een van de (doopsgezinde) 
leden van het Collegium, waarin sprake is van een Redeneringh op het Collegium 
Physicum voor de verhandelingh vant 3 en 4 capp. vant 2de deel der natuurkunde van 
Jacques Rohault, waarin deze zich richt tot de 'presidenten' (hetgeen Sliggers lo.i. 
terecht] als bewijs ziet van een zekere mate van bestuurlijke organisatie). Wanneer we 
de bewuste passage in Rohault naslaan, dan mogen we constateren dat daarin pure kos
mografie wordt behandeld: meer in het bijzonder de eigenbeweging van de sterren en 
de vorm van de aarde, een vergelijkbaar onderwerp als waarvoor in het achttiende
eeuwse gezelschap belangstelling bestond'll. Trouwens ook de vroegste naamgeving 
van dit 'tweede' Haarlemse college wijst op een relatie met het 'eerste'. Nicolaas Duyn, 
een van de voortrekkers van het achttiende-eeuwse gezelschap, noemt zichzelf aan
vankelijk mede-lid van het Collegium Physicum en Mathematiculll. Du)'n was in 1680 te 
Haarlem geboren, en kan heel goed in de traditie van het zeventÎende-eeuwse Collegium 
Physicum Harlemcnsc zijn opgevoed. Trouwens, ook de correspondentie van een man als 
Dirck Rembrandtzoon van Nierop, een schoenmaker, die als 'sterrenkundig liefhebber' 
grote vermaardheid genoot, doet het bestaan van vroege wetenschappelijk netwerken in 
steden als Alkmaar, Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en Middelburg vermoeden112 • 

Op de wetenschapsontwikkeling in laatstgenoemde stad willen we nog iets nader 
ingaan. Dit mede naar aanleiding van opmerkingen die Van Berkel heeft gemaakt in 
een essay over de beoefening van de natuurwetenschappen in ZeelandllJ . Dit artikel 
schreef hij naar aanleiding van de publicatie van een congresbundel met weten
schapshistorische studies over deze provincie"4• De referaten, die een jaar tevoren op dit 
congres waren uitgesproken, ontlokten Van Berkel de opmerking dat er in Zeeland (en 
met name voor de zeventiende eeuw) maar weinig te merken was van een 'practisch 
wetenschappelijke suhcultuur van gelijkgestemden'"5• Daarmee nam hij stelling 
tegenover FrijhoCC die zich op het genoemde congres had afgevraagd, of wellicht juist 
in Zeeland, mogelijk meer dan in de andere gewesten, sprake zou zijn geweest van: 
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een eigen traditie van autodidactische, in elk geval extra-universitaire belangstelling voor heel dat 

wetenschapsgebied dat van de theoretisering van techniek via de praktische naar de theoretische 

natuurwetenschappen li cp1l6, 

Fen sterrenkundige benadering van deze vraag doet ons, op dit punt, meer naar Frijhofr 
neigen, dan naar Van Berkep17. Zo lijkt er in Zeeland, en met name in Middelburg, in de 
zeventiende eeuw een dermate grote groep van astronomisch geïnteresseerden te heb
ben bestaan, dat het nauwelijks voorstelbaar is dat aan deze belangstelling geen 'netwerk 
van gelijkgestemden' ten grondslag zou liggen. Deze Zeeuwse belangstelling lijkt 
gestimuleerd te zijn, zowel door de uitvinding van de verrekijker ter plaatse (om
streeks 1608118), als door het sterrenkundige werk van Philippus van Lansbergen, de 
predikant-astronoom die vanaf 1613 in de Zeeuwse hoofdstad woonde en er diverse 
sterrenkundige werken publiceerde, waaronder het voor de introductie van het 
copernicanisme in de Nederlanden zo belangrijke Bedenckingen op den dagelyclcschen 
ende jaerlyckschen loop van den aardtcloot uit 1629119. Dit werk werd door Martinus van 
den Have, die vanaf 162R Lansbergens leerling was, in het Latijn vertaald. Later zou deze 
'Hortensius' de eerste hoogleraar in de wiskunde worden aan het Amsterdamse 
Atheneum. Hij had Lansbergen vlak voor zijn dood bijgestaan bij het voor de druk
pers gereedmaken van zijn sterrenkundige tafels, de Tabulae motllum coelestium, die 
als vrucht van een 44-jarige studie in 1632 verschenen120• Een andere volgeling van 
Lansbergen, David Goubard, verzorgde een Franse editie van deze tabellen en bewerkte 
Lansbergens befaamde Verklaeringhe van het gebruyck des astrononzischen en geome
trischen quadrants, welke bewerking in 1633 te Middelburg werd uitgegeven121 • Goed 
gedocumenteerd is ook het contact tussen Van Lansbergen, Abraham Beeckman en 
diens zoon Isaac Beeckman122 • Laatstgenoemde natuurfilosoof was weliswaar het 
grootste deel van zijn leven buiten Zeeland werkzaam, maar Isaac Beeckman liet zich 
nog wel in Middelburg instrueren in de techniek van het lenzenslijpen door Johannes 
Sachariassen, de zoon van een van de vermeende uitvinders van de verrekijker Sacharias 
Jansen l23 • Deze Sachariassen, op zijn beurt, verrichte ook sterrenkundige waarnemingen. 
Eerst kort geleden is vastgesteld dal hij als eerste ter wereld geprobeerd heeft om een 
uitsluitend telescopisch waarneembaar sterrenbeeld in kaart te brengen'24 . Dat in het 
vroeg zeventiende-eeuwse Middelburg meer liefhebbers zich met de sterrenkunde 
inlieten staat wel vast: de mercator-sapiens Johan Radermacher verrichtte bijvoor
beeld sterrenkundige observaties die door Lansbergen werden gepubliceerd125 . Ook de 
dichter en politicus Jacob Cals (die van 1603 tot 1623 in Middelburg woonde) beloonde 
zich zeer geïnteresseerd in kometen en maakte een lofdicht op Lansbergen126 . Dat laatste 
deed ook Johan de Brune, in wiens Emblemata of 7inne-werckvan 1624 we een uiterst 
vroege afbeelding van een telescoop tegenkomen127• Uit de Goese periode van Lans
bergen kan verder als relatie genoemd worden de rekenmeester Cornelis Eversclijck, 
van wie bekend is, dat hij in 1618 komeetwaarnemingen deed '28 . Tenslotte verdient 
een zekere Dierick Ruijters vermelding. Hij was omstreeks 1623 in Vlissingen en 
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Middelburg werkz~am als 'piloot ende liefllebber der astronomie' J29. Dat de sterren
kundige belangstelling in Zeeland ook na Lansbergens dood (in 1632) aanwezig bleef, 
mag blijken uit bijvoorbeeld de levenschets van Isaac Gruterus, die van 1633-1640 

conrector was aan de Latijnse school te Middelburg. Hij was bevriend met Jacob 
Lansbergen (de zoon van de astronoom130 ) en met de eerder genoemde Jacob Cats, 
Johan de Brune en Isaac Beeckman en corrcspondeerde over fysica en astronomie met 
Gassendi, Constantijn Huygens en Hartsoecker. Ook leverde hij komeet-observaties 
voor de grote kometografie van Stanislaus Lubienitzki'3'. Komeetobservaties deed ook 
Arent Roggeveen, van benJep schoolmeester, 'gauseerder der wijnen' cn 'examinateur 
der stuurlieden', maar mcer bekend en vermaard als rederijker, ontdekkingsreiziger 
en kartograaf. Van zijn hand verscheen een cartesiaans getint gcschrift over de grote 
komeet van 1664, een staartster die ook de pen van een andere (anoniem gebleven) 
'liefhebber' uit Middelburg in beweging bracht l 32 • Ook de Vlissingse predikant 
Clemens liet zich naar aanleiding van deze komeet tot een publicatie bewegen, maar 
zijn geschrift is meer theologisch, dan sterrenkundig van aarcpJJ. In zekere zin geldt 
dat ook voor een notitie die de arts en predikant Johannes de Mey over deze komeet 
schreef, en waarin De Mey zich een 'precurscur' betoonde van de grote rationalis
tische bestrijders van het bijgeloof, zoals Hayle en Bekker134• De Mey, die in 1672 tot 
hoogleraar filosofie werd benoemd aan de Illustere School van Middelburg, deed in 
ieder geval ook 'in eygen persoon' en met 'een seer lange verrekyker' sterrenkundige 
waarnemingen135 • Op de Illustere School doceerde hij de cartesiaanse en copernicaanse 
opvattingen aangaande de 'sigtbaren en onsigtbarcn Hemel'. Andere sterrenkundig 
geïnteresseerde Middelburgers rond deze tijd waren bijvoorbeeld Jacob Magge, die 
Van Lansbergens Bcschryvingh der Vlacke Sonne- Wysers bewerkte, of een zekere Jan 
Hendrikken uit de 'Spanjersstraat' die in 1660 aan Dirck Rembrandtszoon Van Nierop 
vragen stelde ovcr dc bepaling van het lentepune36 . Andersoortige vragen stelde de 
mathematicus Joost van Breen, die in 1662 met Van Nierop corrcspondeerde en die in 
1665 samen mel zijn collega Roggeveen waarnemingen uitvoerde op de grote komeet 
van dat jaar!37. Ook Hendrik van Lantschot, 'horologiemaker en geadmiteerd land
meeter, woonende op den Dam by de Engelsche beurs', liet aan Van Nierop weten door 
diens 'Astronomia, en ook het boekje van de Cometen' een 'zeer groot vergenoegen' tot 
de sterrenkunde te hebben ontwikkeld, zelfs dusdanig dat hij Van Nierop persoonlijk 
zou gaan opzoeken138 • Sporen van dergclijke ook in sterrenkunde geïnteresseerde 'wis
kundigen' zijn tot voorbij de eeuwwisseling in Middelburg vast te stellen'39 . Toen Jan de 
Munck in 1724 met sterrenkundige waarnemingen begon, op mogelijk dezelfde plek als 
Van Lansbergen een eeuw voor hem, trad hij dus niet geheel in onbewerkte aarde'40. 

Voorbeelden van dergelij ke locale convergentiepunten van math ematisch-sterren
kundig geïnteresseerden zouden, behalve voor Haarlem en Middelburg, meer zijn te 
geven. Zo stelt Vermij in een nadere beschouwing over een aantal zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse wiskundigen dat deze mathematici weliswaar 'geen grootheden zullen 
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zijn geweest', maar dat een en ander toch wijst op 'een levendige wiskundige traditie 
die niet in de hoofdstroom van de wetenschapsonlwikkeling is opgenomen en 
zodoende geheel verloren is gegaan'1J '. 

Concluderend moeten we vaststellen dat ons meer gedetailleerde onderzoek voor de 
periode 1715-177° heeft laten zien dat een stadium van informele, maar niettemin 
'gezelschappelijk' georganiseerde, dilettantische wetenschapsbeoefening vooraf gaat 
aan de formalisering van de Nederlandse wetenschappelijke genootschappen, welk 
proces eerst na 1752 zijn beslag heeft gekregen. Deze informele genootschapsvorming 
vond rond 1730 plaats, maar gezien de bovengeschelste voorbeelden is het goed denk
baar dat de kiem voor deze ontwikkeling al in de zeven tiende eeuw is gelegd. Wellicht 
dat voortgaand onderzoek )lleer helderheid in dele ontwikkeling kan brengel1. Dat 
men in deze informele natuur- en sterrenkundige gezelschappen van de achttiende 
eeuw wel degelijk 'grensverleggend' onderzoek nastreefde, menen we verder voldoende 
le hebben aangetoond. Als zodanig hebben deze gezelschappen als 'wegbereiders' bij
gedragen tot het ontstaan van een klimaat waarin waardering en aandacht was voor 
wetenschappelijke kennis en de resultaten daarvan. Zelfs dusdanig, dat men zich mag 
afvragen in hoeverre een stad als Haarlem, zonder de voorafgaande wetenschappelijke 
inzet en traditie van het lokale Natllurc en Sterrekundig Col/egje, ooit de initiatieven 
zou hebben gezien die hebben geleid tot de oprichting van zowel de J-Iollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen als de genootschappen van Teylers stichting. Want 
dat van alle Hollandse steden het uitgerekend Haarlem moest zijn waarin deze mar
kante genootschappen tot stand kwamen, is toch wel opvallend. 

Institutioneel en particulier mecenaat 
Uiteraard hebben in de ontwikkeling van de wetenschap meer zaken een rol gespeeld. 
Eén van de voornaamste aanvullende condities voor het welslagen van wetenschap
sinitiatieven is een degelijke ondersteuning: van overheidswege of anderszins. Dat is 
vandaag de dag zo, en dat was in de achttiende eeuw niet anders. De gang van zaken 
bij de Venus-overgangen vormt een fraaie illustratie van deze stelling. Vlaar in diverse 
'buitenlanden' een centraal gezag sterk voorwaarden scheppend bezig was (en de oogsl 
aan wetenschappelijke informatie navenant groot was), bleek het rijke Nederland over
geleverd aan persoonlijk mecenaat. Althans met één enkele uitzondering: de door de 
Friese Staten gesteunde astronoom Foppes. Maar verder kon alleen de predikant 
Mohr, dankzij een rijk huwelijk, als mecenas voor zichzelf optreden. 

Dat Nederlandse mecenaat was dus vooral persoonsgebonden en daardoor beperkt 
in schaal en mogelijkheden. Door die persoonsgebonden aard waren de gegeven stimul i 
vanzelfsprekend korlslondig. Natuurlijk, er zijn in de achttiende eeuw best gefor
tuneerde Nederlandse 'ondernemers' aan te wijzen met oog voor wetenschap'42 • In de 
astronomie eerde Hennert een man als Arnold Loten, en eerder die eeuw lauwerde 
zijn voorganger Petrus van Musschenbroek met recht Van Mollem: een ondernemer 
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met een bijzonder oog voor wetenschap en techniek'43, En de botanicus Linnaeus: die 
had toch de hem ondersteunende Clifford?'44 Trouwens, zou astrcmomus De Munck 
ooit de erkenning hebben genoten die hem ten deel is gevallen, zonder de steun van 
de invloedrijke Zeeuwse familie Radermacher? lets dergelijks zou ook gezegd kunnen 
worden van Gerardus Kuypers uit Dordrecht. Wat zou er van hem en zijn fysisch 
gezelschap terecht zijn gekomen, zonder de persoonlijke begunstiging van de steen
rijke muntmeester Otto Buck' 45? Ook van de sterren- en zeevaartkundige Martinus 
Martens wordt gezegd dat hij begunstigd werd door 'doorluchtige Meceenen'146. 

En de Amsterdamse uitgever Tirion, die prees toch niet voor niels de wetenschaps
bevorderende kwaliteiten van een bewindhebber als Hasselaar'47? Fn wat te denken van 
een man als Bentinck van Rhoon? Diens betekenis voor de Nederlandse wetenschap van 
de achttiende eeuw kan moeilijk worden overschat. Bentincks persoonlijke bemoeienis 
met tal van geleerden, in diverse circuits van de samenleving is goed gedocumenteerd. 
Trembley, ReaUl11Uf, Koenig, Allamand, Lulofs, Klinkenberg: allen hadden ze ingang bij 
deze aristocraat, en 7.Owcl de Leidse universiteit, als de Holfandsche Maatschappij der 
Wetenschappen hebben enorm geprofiteerd van zijn persoonlijke steun en interesse. 

Ook laler in de eeuw zijn er bewijzen van een geïnspireerd persoonlijk mecenaat: 
het scheikundige werk van de Hollandsche Scheikundigen had nooit de hoge vlucht 
kunnen nemen die het nam, zonder de financiële steun van Amsterdamse bankiers 
als De Smeth, Six, Hope en Muilman'48 . Onderzoekers genoten ook de actieve steun 
van de Haagse diplomaat De Gallitzin, een man over wiens mecenaat de fysicus Van 
Swinden hoog opgaf149 . Deze Van Swinden was trouwens een van de gangmakers achter 
de Natuur- en geneeskundige Correspondentie Societeit, een medisch-meteorologische 
organisatie, die voor de financiering echter in belangrijke mate was aangewezen op 
de Zeeuwse aristocraat Van de Perre. Dezelfde man bekostigde in Middelburg ook 
een uitgebreid lokaal wetenschapscentrum'50. 

Maar juist door zo'n persoonlijke ondersteuning ontbrak soms de continuïteit. Zo 
blijken de sedert 1726 jaarlijks uitgegeven weer- en sterrenkundige publicaties van de 
Leidse malhematicus en medicus Zumbach de Coesfelt niet meer te verschijnen na 
het overlijden in 1731 van zijn persoonlijke mecenas de Leidse 'senator' Coenraad 
Ruysch 15 1• Ook het voorbeeld van Van de Perre illustreert duidelijk de risico's van een 
persoonsgebonden mecenaat. Want met Van de Perre's onverwachte dood in 1790 viel 
de financiële basis weg onder de wetenschapsinitiatieven die door hem waren ge
steund. Van de twee eerder genoemde organisaties bleef maar weinig over. De basis 
was eenvoudig te smal. Juist daarom streefden de grotere wetenschappelijke genoot
schappen naar een uilgebreid bestand van directeuren of mecenalen. Zonder het 
financiële draagvlak waa ri n door dit collectief werd voorzien, kon immers weinig 
blijvends tot stand worden gebracht. Zo was het Batlwf,ch (;cllootschap der Proef
ondervindelijke Wijsbcxccl'te te Rotterdam weliswaar gesticht met kapitaal van de 
horlogemaker Steven lloogendijk, maar voor het blijvend functioneren van dit genoot
schap was een aantal speciaal daartoe aangezochte mecenaten dringend gewenst. En 
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zelfs dan nog bleef het wetenschapsbeleid van de grote Nederlandse genootschappen 
doorgaans beperkt tot het uitschrijven van prijsvragen'52• Slechts in het enkele geval 
van Pieter Teyler van der Hulst heeft een persoonlijk mecenaat de continuïteit van 
wetenschapsbeoefening kunnen waarborgen. Maar dat was dan ook posthuum153 • 

\t\Tanneer het enorme fortuin van de eveneens kinderloze Van de Perre niet vooral zijn 
vrouw had toebehoord (en hij dus testamentair meer had kunnen regelen), was het 
Zeeuwse Musaeum Medioburgense wellicht tot even grote bloei gekomen, als het 
Ilaarlemse Teylers Museum onder Van Marum. 

Resumerend mag worden vastgesteld dat in de Nederlandse Republiek van de acht
tiende eeuw het wetenschappelijk mecenaat weliswaar aanwezig was, maar dat het over 
het algemeen een te klein draagvlak bood om wetenschapsinitiatieven met verve van de 
grond te doen komen. 

Een kwestie van mentaliteit? 
Al met al menen we voldoende beargumenteerd te hebben dat het Nederlandse ster
renkundige werk, zeker wat betreft de observaties, niet slecht afstak ten aanzien van 
wat destijds elders in Europa is gepresteerd. Theoretisch was het niveau duidelijk 
minder. Wel is duidelijk geworden dat, als gevolg van een gebrek aan institutionele 
ondersteuning, er minder tot stand is gebracht dan dat anders wellicht mogelijk zou 
zijn geweest. Daarvoor was de Nederlandse sterrenkunde te veel gebaseerd op inci
denteel particulier initiatief en individueel enthousiasme. 

Des te wranger is het te moeten constateren dat instellingen die cr wel waren soms 
niet eens werden benut. Een uiterst gekwalificeerd man als Klinkenberg moest in zijn 
leven drie keer op cruciale momenten meemaken, dat hem de toegang tot een on
gebruikt, maar met geschikte Înstrumenten uitgerust observatorium werd ontzegd'S4• 

Blijft de vraag naar het 'waarom?' \t\Taarom is er aan de Nederlandse sterrenkundigen 
zo weinig ondersteuning van overheidswege geboden? Was dit wellicht een kwestie 
van een specifiek 'Nederlandse' mentaliteit? 

De vraag naar zo'n mentaliteit en een eventueel daaruit voortvloeiende 'nationale 
stijl' van wetenschapsbeoefening is bepaald niet nieuw. Nog onlangs heeft Van Berkel 
gewezen op uitspraken dienaangaande, die terugvoeren tot in de negentiende eeuw, 
en die hij als historische 'constructies' weet te duiden'55 • Toch moet ook Van Berkel 
beamen dat de beoefening van de natuurwetenschappen in Nederland zich van het 
buitenland onderscheidde door bepaalde karakteristieke kenmerken. Zo kan hij er 
niet omheen te constateren dat Nederland ten aanzien van de natuurwetenschappen 
maar weinig 'echte' theoretici of filosofen heeft voortgebracht. Zonder iemand te kort 
te willen doen kan ons onderzoek over de Nederlandse sterrenkunde in de achttiende 
eeuw die stelling alleen maar onderschrijven. Anderzijds is toch ook duidelijk gewor
den dat bij het merendeel van de ten tonele gevoerde actieve 'konstgenoten', zowel de 
interesse, als de gestelde doelen oprecht 'wetenschappelijk' genoemd mogen worden. 
Kan ook hier een nationaal gekleurde mentaliteit een verklaring bieden voor die 'eigen', 
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niet zozeer beschouwelijk, maar veeleer practisch gerichte 'Nederlandse' benadering van 
de wetenschappen? 

Vele historici hebben zich al verbaasd over de discrepantie die lijkt te bestaan tussen 
enerzijds het internationale karakter van wetenschappelijke kennis en anderzijds het 
feit dat de deelname aan die wetenschaps beoefening inderdaad nationaal ingekleurde 
eigen accenten kent '56 . Accenten, die lijken samen te hangen met normen en waarden 
die een samenleving zich in een lange reeks van jaren heeft eigen gemaakt: door de 
wijze van opvoeding en de invloed van onderwijs, kerk en bestuursinrichting'57 , 

Kan deze case-study ook aanknopingspunten bieden ten aanzien van deze twee 
aspecten van de veronderstelde 'Nederlandse' mentaliteit? (anders gezegd het gebrek 
aan institutionele ondersteuning en de relatief meer practisch dan theoretisch gerichte 
benadering van de wetenschappen?) 

Inderdaad lijken er op het eerste gezicht wel enige aanwijzingen te vinden die de stelling 
ondersteunen dat het 'nuttigheidsdenken', dat de Nederlandse samenleving destijds (en 
wellicht nog?) kenmerkte, weinig bevorderend heeft gewerkt voor de ontwikkeling 
van een vakgebied als de sterrenkunde, waarbij in eerste instantie niet de toepassing, 
maar vooral de verwerving van 'zuiver-wetenschappelijke' kennis centraal staat. De 
eerder aangehaalde verzuchting van Klinkenberg, dat het 'nut' dat de astronomie aan 
de menselijke samenleving kan toebrengen in de Nederlanden niet op waarde werd 
geschat, laat aan duidelijkheid niets te wensen over '58 . Hoewel de Utrechtse hoog
leraar Hennert al in 1771 tegen dit Nederlandse 'nuttigheidsdenken' van leer trok, 
hielp dat hem niets159 . Enigszins berustend moest Hennert in 1789 vaststellen dat de 
Nederlandse samenleving ten aanzien van de sterrenkunde nog steeds weinig offer
vaardig was gebleken. ~Want waar 'thans veele steden elders in Europa met keurige 
sterre-torens pronken' - zo stelde Hennert - kon men in het 'ryke Nederland' nog 
steeds over geen enkel modern observatorium beschikken. Hennert voelde zich haast 
persoonlijk te kort gedaan, Want waar bijvoorbeeld de verzamelzucht voor exotische 
naturalia in de botanie veel mogelijk maakte, bleef de sterrenkunde behandeld als een 
ondergeschoven kind. Immers: 

De bolanicus geniet het vermaak van by den tuin te woonen; den astronOiTIUS laat men op zync 

discretie zoeken, waar hy onder het dak kan koomen; de botanicus heeft den hortulanus tot zyn 

dienst, by dag en nagt; de astronomus moet opzitten, wanneer de botanicus snorkt. Het schynt 

dus, dat de vreemde bloempjes bekoorlyker aan de oogen zyn, dan de hemelsche lighamen Hio , 

De 'natuurlijke historie' werd dus 'nuttiger' bevonden dan de astronomie. Dat brengt 
ons bij de vraag: wat werd er destijds eigenlijk onder 'nut' verstaan? Nut was namelijk 
meer dan alleen practiscbe bruikbaarheid: ook zin-gevende, of liever gezegd theologi
sche aspecten konden heel 'nuttig' zijn. Weliswaar streefde de lvruutschappij tot Nut 

van 't Algemeen (welke 1784 werd opgericht) vooral de bevordering na van de 'werk
tuiglijke kunsten', maar juist in dat specifieke toepassingsgerichte accent was deze instel-
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ling zeer vernieuwend16 '. Eerder in de eeuw was als voornaamste 'nut' van de natuur- en 
sterrenkunde aangevoerd dat deze wetenschappen 'de voornaamste bewyzen' verschaf
teil, 'om 't aanwezen Gods tegen de Godloogenaren overtuigende te konnen bewyzen"62. 

Ook Van Berkel zoekt de verklaring voor het 'eigene' van de Nederlandse weten
schapsbeoefening in de speciale accenten die in Nederland zouden zijn gelegd op de 
'notie van het boek der Natuur'. In deze visie zou natuurstudie in Nederland vooral 
gekleurd zijn geweest door de gedachte dat God en zijn schepping, behalve via hijbel
studie ook gekend zou kunnen worden door 'nauwgezette, geduldige waarneming van 
de natuur'. Aan de observatie op zichzelf zou al 'de wijding van het hogere' hebben 
gehangen'63 . Dit alles zou de onderzoeker niet gestimuleerd hebben tot een diepgaan
dere (meer meta-fysisch of theoretisch gerichte) analyse van het geobserveerde. De 
waarneming zelve zou vaak al kunnen volstaan. 

Met die benadering, die in de achttiende eeuw gestalte kreeg in de fysica-theologie, 
probeert Van Berkel niet zozeer aan te geven wat er in Nederlandse beoefening van de 
natuurwetenschappen zou ontbreken, maar vooral te benadrukken wat de eigen, bij
zondere, waarde er van geweest zou kunnen zijn. 

Inderdaad zijn we een dergelijke verwijzing expliciet tegengekomen bij Van Ranouw: 
een van Fahrenheits vroege companen. Deze man man die zichzelf typeerde als een 
'proefkundig natuurkundige', zag zichzelf geheel in de zeventiende-eeuwse Engelse 
traditie van de experimentator-theoloog Robert Boy te. Van Ranouw noemde drie 
zaken waaruit volgens hem het hoogste Goed viel te achterhalen'64 Allereerst was er 
uiteraard de Bijbel: 'de Heilige bladeren'. Verder was er 'de natuur, met alle deszelfs 
wonderbaarlyke schepsels' en tensloLte was er 'de konst, met al haare konststukken 
voortgebracht door onbegrypelyke vermogens, dewelke de menschen daar toe van Godt 
hebben ontfangen'. In deze drie 'boeken' was volgens Van Ranouw het waarachtige 
Character Vivinus of'goddelyke merkteken' ingestempeld. Hij zag het dan ook als een 
pi icht van de mens om de 'Heilige bladeren van de natu ur' te verken nen'65 • Daarbij 
wilde hij geen hypothesen stellen, maar alleen als een 'historieschrijver' de proeven en 
observaties benaderen en daaruit pas achteraf zijn conclusies trekken '66 . 

Maar de experimentator Van Ranouw was geen sterrenkundig observator. En misschien 
waren dergelijke gedachten bij sterrenkundige konstgenoten inderdaad onderhuids wel 
aanwezig, wie zal het zeggen? Maar juist de eerder geconstateerde afwezigheid van fre
quente fysica-theologische uitspraken, doet vermoeden dat dit soort motivatie in de 
practische beoefening van de sterrenkunde een minder grote rol heeft gespeeld, dan 
dat dit wellicht het geval was bij de talrijke verzamelaars van naturalia. 

Waarom anders werd er wel aandacht en geld besteed aan de 'natuurlijke historie' 
en nauwelijks aan de sterrenkunde? Voor fysica-theologische contemplatie was 
'beschouwen' kennelijk voldoende. Maar 'kijken' is nog geen 'observeren', om nog 
maar te zwijgen over 'meten'. Niet voor niets zijn quadranten uit de achttiende eeuw 
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veel zeldzamer dan telescopen. Het motto: 'door meten tot welen' was in de achttiende 
eeuw nog maar lol weinigen doorgedrongen. En alleen serieuze sterrenkundigen had
den behoefte aan een echt meet-inslrument. Diegenen die dit stadium bereikten hadden 
de fysico-theologische contemplatie doorgaans al achter zich gelaten. 

Keren we daarom terug naar het andere aspect van de 'nuttigheid': de toepassingsge
richtheid. Over dit kenmerk van de Nederlandse wetenschap schreef Cohen in 1988: 

Het blijkt in Nederland eigenlijk steeds te gaan om wetenschap waar je iets mee kunt doen, al dan 

niet rechtstreeks; om wetenschap als technische prestatie; 0111 wetenschap die wil uitzoeken hoe de 

dingen werken: maar eigenlijk nooit om wetenschap als toegepast onderdeel van dat verlangen 

naar een omvallend inzicht in de werkelijkheid dat juist de allergrootsten, huilen ons land, heeft 

geïnspireerd'67 

Wat valt er ten aanzien van de sterrenkunde te zeggen over dit, door Cohen als 'posi
tivistisch-utilitair' bestempelde, karakter van de Nederlandse wetenschap? Want als er 
toch een wetenschap gericht kan zijn op een 'verlangen naar een omvattend inzicht in 
de werkelijkheid' dan is dat toch wel de astronomie? 

Hel gebrek aan Nederlandse overheidssteun lijkt op het eerste gezicht heel goed in te 
passen in deze visie dat alleen 'nuttig' bruikbare kennis institutionele ondersteuning 
zou verdienen. Toch toont onze case-study aan dat dit maar zeer ten dele waar kan 
zijn. Inderdaad, uiteraard waren maar weinig aspecten van de sterrenkunde direct 
toepasbaar. Maar des Ie opvallender is het daarom te moeten constateren, dat wan
neer de astronomie een keer wèl toepasbare kennis oplevert (zoals ten aanzien van de 
navigatie), er in de Republiek ook dan nauwelijks animo bestond voor die potentiële 
rol van dat vak. Een op een Nederlands schip meereizende sterrenkundige dilettant 
bleek in 1746 tot een betere plaatsbepaling in staat dan de bevelvoerende stuurlieden. 
In het boek waarin dil incident werd beschreven werd weliswaar schande gesproken 
over hel feit dat de Nederlandse zcelieden zich zo weinig aan de (wat meer theore
tisch getinte) sterrenkunde gelegen lieten liggcn, maar dat gegeven is pas tegen het 
eind van de achttiende eeuw door (beter opgezette opleidingen) veranderd'68 . 

Deze weinig open instelling ten aanzien van achterliggende theoretische kennis 
beperkte zich niet alleen tot de zeevaarl. Uit 1771 dateert de volgende uitspraak over 
de beoefeni ng van de waterbouwkunde in Nederland, namelijk: 'dat het een ieder 
vreemd moet voorkomen dat het beschouwelijke gedeelte van deze wetenschappen 
bij onze nationaal en zo weinig [is] gecultiveerd"69 • En als er één vak is dat ligt op een 
terrein dat voor Nederland belangrijk en toepasbaar is, dan is hel loch wel de water
bouwkunde! 

De kwestie van een 'eigen :--.Jederlandse' mentaliteit, gericht op toepasbaar of zin
gevend 'nut', is dus zo simpel nog niet. Aan het voorbeeld van Margaret Jacob mag 
bovendien geïllustreerd zijn hoe verradelijk het is om in dit soort zaken stellige uit-
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spraken te doen. Tien jaar geleden schreef Tacob over wetenschapsheoefening in het 
~ederland van de achttiende eeuw: 'In the Dutch Republic the sciences needed to 
prol11ote commercial capitalism'. Daarbij refereerde Tacoh in het bijzonder aan de 
astronomie en de meteorologie, waarvan zij veronderstelde dat deze vakgebieden 
direct bruikbare (en dus door de regenten als zodanig gewaardeerde) kennis oplever
den ter ondersteuning van voor Nederland commercieel vitale activiteiten, zoals de 
scheepvaart en de waterstaat170. Ons onderzoek heeft echter laten zien dat in Nederland 
juist voor die toepasbaarheid van de sterrenkunde nauwelijks oog was. En wat de 
meteorologie betreft, het merendeel van de weerkundige waarnemers deed dit uit 
puur vermaakl71 . Slechts een enkeling uit de school van Van Musschenbroek stond 
een (doorgaans medisch gerichte) wetenschappelijke vraagstelling voor ogen. Een door 
Cruquius in 1727 gelanceerd plan om een weerkundig waarnemingsnetwerk ten behoeve 
van de waterstaat op te zetten kwam bijvoorbeeld niet verder dan de ontwerpfase'72 • 

De vraag naar het 'waarom' inzake de kwestie van het uitblijven van overheidssteun 
voor de sterrenkunde lijkt, al met al, toch het meest bevredigend te kunnen worden 
beantwoord wanneer we kijken naar de institutionele kant van het wetenschappelijk 
'bedrijf'. De politieke en organisatorische structuur van de Republiek lijkt voor het 
gebrek aan die ondersteuning belangrijker te zijn geweest, dan de notie van het 'Boek 
der ~atuur' of de mentaliteit van het toepassingsgericht nuttigheidsdenken. 
Want in de eerste plaats waren daarvoor gewoonweg te veel 'overheden' in de Republiek. 
De versnippering van middelen en mankracht, die het onontkoombare gevolg was van 
de vele gewestelijke en stedelijke besturen, stond een effectief en coherent wetenschaps
beleid in de weg. Dat was al zo in de zeventiende eeuwen dat bleef zo tot aan het einde 
van de Republiek. Het was niet voor niets dat de wiskundige en wetenschapshistoricus 
Struik ooit schreef, dat als gevolg van die lypisch l\ederlandse versnippering van activi
teiten het eerder mogelijk zou zijn om een geschiedenis der wetenschappen te schrijven 
van afzonderlijke steden en plaatsen, dan van de Republiek als geheel173. 

Bovendien bezat de Nederlandse Republiek geen hofcultuur, met een persoonlijk 
vorst, die aan de ondersteuning van wetenschappelijke initiatieven zowel status kon 
geven, als ontlenen. Hoe belangrijk dat was, toont niet alleen de situatie in de diverse 
'vorstelijke' buitenlanden. Ook de talloze wetenschapsinitiatieven die werden geno
men tijdens de korte regeerperiode van de (in zijn stadhouderlijke waardigheid her
stelde) Willcm IV zijn van die stelling een bevestiging. Wellicht is ook dat de reden 
dat de Friese Staten in 1761 als enige provinciale overheid in de Nederlanden bereid 
waren om gelden te fourneren voor een sterrenkundige observatie. Doordat in Friesland 
het stadhouderschap nooit is afgeschaft kon dit gewest bogen op een weliswaar beschei
den, maar niettemin continue hofcultuur onder de Friese stadhouders. En al was 
Willem IV in 1748 van Leeuwarden naar Den Haag verhuisd, tot aan de dood in ]765 

van zijn moeder, Prinses Maria Louise van Hesscn-KasseJ bijgenaamd Marijke JvIeu, 
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kon Leeuwarden nog steeds aanspraak maken op de status van vorstelijke residentie. 
En dat de Friese astronoom I~oppes een goede ingang had hij dat hof is boven elke 
discussie verheven'74 . Wellicht moeten we in het verdwijnen van dat hof in 1765 zelfs 
de reden zoeken waarom we van Foppes bij de tweede Venus-overgang in 1769 niets 
meer vernemen. Bovendien leert de geschiedenis dat een echte overheidsinvestering in 
de Nederlandse sterrenkundige observatoria pas plaatsvond in de tijd na de Republiek: 
de eerste kiem daarvoor werd gelegd onder het bewind van koning Lodewijk Napoleon, 
waarna de investeringen gerealiseerd werden onder het bewind van koning Willem 1. 

Dat het toen meer ging om de grootte dan om de kwaliteit van bijvoorbeeld de geleverde 
telescopen, onderschrijft alleen maar het statusgevoelige aspecl van die vorstelijk gesti
muleerde overheidssteun'75 . Nieltemin, de bijkomende aanstelling van betaalde direc
teuren en observatoren aan deze sterrenwachten luidde toen wel een proces in van 
professionalisering van de sterrenkunde. 

Maar dat was in de negentiende eeuw. In de oude Republiek waren de konstgenoten 
buiten Friesland dus aangewezen op het persoonlijk mecenaat van incidentele regenten 
en kooplieden (zoals beschreven in de vorige paragraaf). Er waren dus wel Nederlandse 
mecenaten te vinden met oog voor het 'nut' van wetenschappelijke kennis (toepasbaar, 
dan wel zin-gevend). Maar waarschijnlijk gold voor hen hetzelfde als geldt bij vele 
ingrijpende vernieuwingen die de mensheid in zijn cultuurgeschiedenis is tegengeko
men: het inzicht dat iets 'nuttig' is moet namelijk gewoon 'groeien'. De factor tijd is 
daarbij van essentieel belang. Naast de reeds genoemde factoren, is het uitblijven van 
breed gesteunde Nederlandse initiatieven in de sterrenkunde misschien toch ook 
gewoon een kwestie geweest van tijd. Tijd, nodig voor een proces van geleidelijk door
brekend inzicht, dat wetenschappelijke kennis bruikbaar en zedelijk verheffend kan zijn. 

Op zo'n ontwikkeling wijzen bijvoorbeeld de volgende uitspraken: in 1741 klaagde 
Martinus Martens, in een rede voor zijn Amsterdamse 'Collegie' van natuur- en sterren
kundige 'liefhebbers', dat de Nederlandse jeugd zo weinig animo had om de exacte 
vakken te bestuderen. Volgens Martens kwam dat vooral doordat de jongelieden dit type 
kennis niet nodig dachten te hebben bij de commercie176 . Twintig jaar later echter moest 
zijn navolger Bosma vaststellen dat, wat dit betreft, er toch een kentering optrad. 
Bosma's pleidooi voor het 'nut' van natuurwetenschappelijke kennis, met name voor 
kooplieden, vond een dusdanig gehoor dat hij in 1767 zelfs een speciale 'koopmans
academie' kon oprichten177• En weer een decennium later moest Le Francq van Berkhey 
vaststellen dal 'het onderzoek der natuurkunde en 't navorschen der natuurlijke his
torie' juist onder de 'zonen der kooplieden' sterker bloeide, dan wellicht ooit tevoren'78 . 

Niet lang daarna (omstreeks 1780) brak ook in de zeevaart het il1/.icht door dat de 
sterrenkunde voor de navigatie uiterst bruikbaar en dus 'nuttig' kon zijn. Het was dus 
niet alleen een kwestie van mentali- teit en van institutionali -lei I maar ook een van 
gewone tijd. 



Afbeelding 95 - Het in 17H8 opgetrokken gebouw van de Maatschappij Felix Mcritis te Amsterdam. Het 
ovale gebouw aan de achterzijde herhergde het ohservatorium (Topografische atlas, GA Amsterdam) 
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sterrenkunde gedurende het tijdvak 1770-1850 

Hoe ,~ing het verder? De Nederlandse observatoria rOlld het 'fin de siècle' 
Resteert de vraag naar de lotgevallen van de Nederlandse particuliere observatoria 
van de 18e eeuw. Hoe liep het daarmee af? Werd de 'fakkel' van het sterrenkundig 
onderzoek door anderen overgenomen, of kwamen er niemve, wellicht meer institutio
nele initiatieven voor in de plaats? Wat was de rol van de na 1770 op diverse plaatsen tot 
stand gekomen formele wetenschappelijke genootschappen? Waren die genootschappen 
op het gebied van de sterrcnkunde onderzoeksgericht, of vicl dat tegen? 

Het is duidelijk dat in het laatste kwart van de eeuw vrijwel alle door ons beschreven 
particulierc sterrenwachten hun activiteiten staakten. De meeste ervan werden vervol
gens ook ontmanteld. In Leeuwarden hield het door Foppes ingerichte observatorium 
de Cammingaburg al in het begin van de jarcn zeventig van de achttiende eeuw op met 
functioneren. De burcht zelf werd in het begin van de negentiende eeuw gesloopt. In 
Middelburg werd de sterrenwacht van de in 1769 overleden Jan de Munck kort na zijn 
dood ontmanteld: de observatietoren werd in 1775 afgebroken. Een vergelijkbaar lot 
viel het Amsterdamse observatorium van Van der Wall ten deel. Ook dat werd na zijn 
dood in 1782 ontruimd en gesloopt. De Leidse universiteit, aan wie Van der Wall al zijn 
sterrenkundige goederen had gelegateerd, behield alleen diens grote telescoop en zag af 
van het transport van hel bijbchorende gebouwtje. Ook het Haarlcmse Natuur- en Ster
renkundig Collegie staakte i tl dezc tijd de observaties. Hun gebouw met sterrenkijkersplat 
aan de zuidzijde van dc Patientiestraat werd in 1788 afgestotcn, en de observatieplaats 
op het dak schijnt oillstreeks 1791 definitief te zijn afgebroken. Uit Dordrecht werd 
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,1jheelding 96 - Het observatorium van Felix Meritis te Amsterdam. Tekening door Christiaan 
Andriessen. (Topografische atlas, GA Amsterdam) 

evenmin meer iets vernomen. Hier was Gerardus Kuypers, de leider van het lokale 
gezelschap Physica, in 1784 overleden. )\,iaar hoewel dit gezelschap met veel enthou
siasme door de gebroeders Esdré werd voortgezet, schijnen zij zich niet meer met 
sterrenkundige activiteiten te hebben ingelaten. Ook het feit dat in 1791 de kwalitatief 
zeer goede sterrenkundige uurwerken van het Dordtse medelid Willem Snellen 
geschonken werden aan zowel de Leidse universiteit als het Rotterdams BataafsclJ 
Genootschap laat vermoeden dat er in Dordrecht zelf geen emplooi meer was voor 
deze instrumenten. Ook uit Utrecht, waar Arnold Loten begin jaren zeventig met veel 
enthousiasme een observatorium op het dak van zijn huis had ingericht, wordt na 
1778 niet meer van enige activiteit vernomen. Wellicht dat de dood in 1781 van Lotens 
mentor Back hier mede debet aan was. Een deel van Lotens instrumentarium werd (na 
zijn overlijden) in 1802 verworven door de Utrechtse universiteit. De grote Indische 
sterrenwacht van Mohr, tenslotte, was geen beter lot beschoren. In 1782, zeven jaar na 
Mohrs overlijden, werd Batavia getroffen door een aardbeving, waarna dit observato
rium wegens bouwvalligheid deels moest worden ontmanteld. In het begin van de 1ge 
eeuw sneuvelde het laatste restant van deze ooit zo vorstelijke sterrenwacht. Ook hier 
echter kreeg een deel van zijn instrumentarium een nieuwe bestemming. Na een revisie 



DE 'KONSTGENOTEKTRADITIE' EN liET MOEIZAME PROCES VAN PROFESSIONALISERING 377 

Afbeelding 97 - Doorsnede van het gebouw 'Pelix lvleritis' te Amsterdam. (Topografische atlas, GA 
Amsterdam) 

door een Amsterdamse instrumentmaker werd een aantal instrumenten opnieuw 
opgesteld in Amsterdam op het in 1788 nieuw gestichte observatorium van de Maat
schappij Felix Meritis. 

Daarmee zijn we dan direct aangeland bij het enige formele genootschap dat in deze 
tijd van sterrenkundige waarnemingen een serieuze zaak maakte. Geen van de andere 
wetenschappelijke instiluties welke aan het eind van de achttiende eeuw zijn opge
richt heeft zich ooit toegelegd op het regulier verrichten van dergelijk onderzoek. In 
het verleden is wel getwijfeld aan dit sterrenkundige werk op Felix Meritis. Volgens 
Stein, die er in 1929 een tweetal korte artikelen aan wijdde, waren de berichten omtrent 
de 'hübsche Sternwarte' op Felix Meritis te Amsterdam nauwelijks meer waard dan 
een legende179 • Maar daarin heeft Stein zich toch duidelijk vergist. Want hoewel Stein 
gelijk had aangaande het feit dat ook het observatorium van fe/ix Meritis L1it weinig 
meer bestond dan een groot waarnemingsplat, heeft hij over het hoofd gezien dal de 
maatschappij wel degelijk de beschikking had over een bijzonder goed waarnemings
instrumentarium, zoals gezegd deels bestaande uit instrumenten, at1wmstig van de 
sterrenwacht van Mohr uit Batavia. En van dit instrumentarium is wel degelijk een 
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geregeld gebruik gemaakt. Steins bewering dat het observatorium van Fe/ix Meritis 
nooit voor serieuze waarnemingen is gebruikt valt dan ook duidelijk te logenstraffen. 
Niet alleen omdat mensen van reputatie (zoals Aeneae, Nieuwland en Van Beeck Cal
koen) er regelmatig zouden hebben waargenomen, maar vooral omdat er rond de 
eeuwwisseling met grote regelmaat observaties staan afgedrukt in Van Zachs' Monat
lidzen Corrcspondenz'8o . Ook daarna zijn er tot ver in de negentiende eeuw sterren
kundige waarnemingen te traceren die vanaf dit observatorium zijn gedaan'81 . 

Eén en ander neemt niet weg dat het hij dit ene genootschappelijke observatorium is 
gebleven. I Iet eerste Nederlandse wetenschappelijke genootschap, de 1 IollandscllC 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, had weliswaar de beschikking over een 
eigen gebouw, maar gebruikte dat niet voor wetenschappelijk onderzoek, van welke 
aard dan ook. Dat lag anders met het in 1779 ontworpen gebouw van Teylers Stichting 
dat eveneens in Haarlem tot stand kwam. De onderzoeksgerichtheid van Martinus 
van Marum, de beheerder van dit etablissement, is boven elke twijfel verheven. Maar de 
sterrenkunde behoorde niet tot de 'wetenschappelijke speerpunten' die Van Marum 
zichzelf had gesteld182. Weliswaar was bij het ontwerp van de hefaamde ovale zaal van 
Teyler voorzien in de stichting van een sterrenkundig observatorium, maar veel stelde 
dat niet voor. Het initiatief tot die waarnemingsplaats was genomen door Jacobus 
Barnaart jr., een van de oud-leden van het Natuur- en Sterrenkundig Collegie en op dat 
moment een van de eersle directeuren van Teylers Stichting. Van Marul11 had Barnaart 
er echter van kunnen overtuigen dat het dak va n de bewuste :;.aal te weinig stevigheid 
bezat om er nauwkeurige waarnemingen te doen. Daardoor ontstond er in 1784 een wel 
uiterst minimaal observatorium. Barnaart (die in 1780 overleed) heeft het niet meer 
met eigen ogen kunnen zien. Hij zou weinig redenen hebhen gehad om zich er over 

te verheugen. Van Marum zelf schrijft later hel volgende over deze episode: 

Ingevolge van mijnen raad, staat op hetzelve slechts een klein vierkant kamertje geplaatst, te 

onregt een koepel genaal1lcl. hetgeen aan vier zijden geopend kan worden, ten einde van alle zijden 

dc HemelJigchamen, door in Teylers Museul11 voorhanden zijnde dioplrische en catoplrische kijkers 

te kunnen beschouwen, zonder omtrent derzelver loop, of daarbij voorvallende verschijnselen 

naauwkeurige waarnemingen te kunnen doen183 . 

Gezien de beperkte accommodatie van dit observatorium behoeft het geen verbazing 
dat (voor zover bekend) in het geheel geen observaties uit dit observatorium zijn 
overgeleverd. Een latere poging van de Utrechtse hoogleraar Van Beeck Calkoen om 
Teylers faciliteiten nog enigszins te exploiteren strandde op de duidelijke onwil van 
Van Marum. Aan de Duitse astronoom Van Zach schrijft Calkoen althans in 1806: 

In Haarlem hat sich meiner Schüler, Herr Enschcdé niedcrgelassen, welcher in der Astronomie 

vid verspricht und gewiss <1uch etwas lcislcn würdc. wenn er mit Instrumenten versehen wäre, 
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Afbeelding 98 - De in 1784 opgetrokken klei nc waarnemingskoepel op het gebouw van "J,!)'lers 
Museum Ic Haarlem, uit: Gedenkboek Teyler ('978) 

ader die Teyler'schc Saciëtät ihm dem Gebrauch derjenigen überliesse, die man im Museo 

daselbst unter Schloss und Riegel hält'84. 

Ook hel lîataafsch Genootschap der Proefondervindelijke IVijsbegeerte te Rotterdam 
beschouwde sterrenkundig onderzoek niel als kernactiviteil. Weliswaar werd in 1793 

vanuit een der vertrekken van het genootschap boven in de beurs te Rotterdam een 
zonsverduistering geobserveerd, maar in het gedrukte verslag daarvan werd nadruk
kelijk vermeld dal het 'niet de eerste en voornaamste bedoeling' van hel genootschap 
was 'om sterrekundige waarneemingen le verrichten'. Er was daartoe dan ook hoe
genaamd geen accommodatie, noch instrurnentatie'8s . 

Dal was ook zo bij het Middelburgse Musocum Medioburgense, een lokaal centrum 
voor wetenschapsbeoefening, dat in 1787 tot stand was gebracht door de aristocraat 
en mecenas Van de Perre, zelf een enthousiast liefhebber van fysica en meteorologie. 
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Dit complex bood ruimte voor tal van wetenschappelijke activiteiten, alleen niet voor 
sterrenkundige waarnemingen. Met betrekking tot de astronomie moest men zich er 
tevreden stellen met een planetarium, waarvan de wetenschappelijke waarde destijds 
sterk werd overschat'86 • 

Alleen in Alkmaar was er nog een genootschap met enige sterrenkundige ambitie. 
Althans het ziet er naar uit dat het Collegiehuis dat in 1784 door het genootschap 
Solus Nemo Salis Sapit aan het Verdronkenoord te Alkmaar werd ingericht, bij die 
gelegenheid ook werd uitgerust met een speciaal daartoe aangelegd sterrenkundig 
waarnemingsplat. Niettemin, dat inrichten iets anders is dan gebruiken, blijkt ook 
hier weer. Ons is slechts één incidentele waarneming vanaf deze plaats bekend'87. 

Met de stadhouderlijke sterrenwacht in Den Haag was het al niet veel beter gesteld. 
Ook dit observatorium had in feite na 1770 opgehouden met functioneren. Klinkenberg, 
de voornaamste observator, welke na zijn vestiging in Den Haag de facto de vrije toe
gang tot het observatorium had gekregen, had als gevolg van zijn vele waterstaatkundige 
bezigheden na Lulofs dood (in 1769) hoegenaamd geen tijd meer gehad om er te ob
serveren. Pas nadat Klinkenberg zijn waterstaatkundige functies in 1779 wegens 
'lighaamsquaad' had mogen neerleggen, kreeg hij weer wat tijd voor de sterrenkunde. 
[)ie vreugde bleek echter van korte duur. Hoewel de inmiddels bejaarde Klinkenberg in 
1782 op eigen verzoek was bekleed met de waardigheid van stadhouderlijk astronomus 
(de ere-titel, vacant sedert de dood van De Munck in 1768), bleek die status niet garant 
te staan voor een onbelemmerde toegang tot de stadhouderlijke sterrenwacht. 
Integendeel. Nauwelijks een half jaar na zijn benoeming kreeg Klinkenberg dermate 
'bonje' met de 'kastelein' van de stadhouderlijke vertrekken aan het Haagse Binnen
hof, dat een en ander tot gevolg had dat Klinkenberg de sleutels moest inleveren, en 
hem de toegang na tien uur 's avonds werd ontzegd. Een persoonlijk request aan de 
stadhouder mocht niet baten'88 . Ons is althans geen enkele waarneming bekend die 
na dit 'incident' op het Haagse 13innenhof is gedaan, en dat terwijl Klinkenberg pas in 
1799 op negentigjarige leeftijd overleed'89 . Eerst in de Bataafse tijd zou de Haagse 
sterrenwacht weer dienst gaan doen. Pas onder koning Willem [ is het observatorium 
definitief buiten dienst gesteld'90 . 

Al met al zijn er in het laatste kwartaal van de achttiende eeuw slechts twee serieuze 
initiatieven aan te wijzen tot de oprichting van een modern geoutilleerde sterren
wacht. Het eerste en meest belangwekkende initiatief uit dit tijdvak staat op naam 
van Chris ti aan Hendrik Damen (1754-1793). Damen die eerst voor het apothekersvak 
was opgeleid (1772), had zich in 1780 alsnog in Utrecht laten inschrijven als student 
wis- en natuurkunde 191 . Na daar zijn academische graad te hebben gehaald studeerde 
hij nog enige tijd in Frankrijk. Uit die tijd dateert zijn grote bewonderi ng voor de 
Franse wis- en sterrenkunde. Uit 1782 dateert bijvoorbeeld zijn uitspraak dat 'Parijs 
buiten kijf de beste plaats is in de waereld voor een liefhebber der wiskunde"9 2 • In 
1785 slaagde hij er in om te Leiden tot hoogleraar in de wiskunde benoemd te wor-
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den, en hoewel Damen formeel niets met het sterrenkundig onderwijs te maken had 
(de fiJosoof Dionysius van de Wijnpersse was destijds hoogleraar sterrenkunde), lag 
bij dit vak duidelijk zijn hart. Vol ambitie stortte Damen zich op zijn academische 
taak, en nog in het jaar van zijn benoeming kwam Damen met een plan voor een 
geheel nieuw Academiegebouw, naar het zich laat aanzien vooral om een excuus te 
hebben om een modern observatorium te kunnen inrichten'93 . Althans toen in 1786 

de plannen voor een nieuw academiegebouw niet haalbaar bleken, kwam Damen 
vrijwel onmiddellijk met nieuwe tekeningen voor een afzonderlijke sterrenwacht. 
Deze tekeningen toonde hij vol trots aan de Italiaanse sterrenkundige Oriani, die 
hem in Leiden opzocht'94. Maar helaas voor Damen, werd de Nederlandse Republiek 
juist in dat tijdsgewricht door grote politieke onrust geteisterd, en liep zijn plan mede 
daardoor schipbreuk. Met Damens voortijdige overlijden in 1793 verdwenen deze 
plannen definitief van tafel. Ook een nieuw plan van de hoogleraar Van Beeck Cal
koen kwam in 1803 niet verder dan de tekentafe1'95. Door dit alles zou het tot ver in de 
negentiende eeuw duren alvorens Leiden (en daarmee Nederland) over een moderne 
sterrenwacht zou kunnen beschikken. 

I let laatste initiatief tot de inrichting van een nieuwe Nederlandse sterrenwacht 
dateert tenslotte uit 1797: de uiterste grens van de achttiende eeuw. Ditmaal betrof het 
een semi-particulier initiatief. Plaats van handeling was het Zeeuwse Middelburg, 
waar in 1797 de 'Burger' Johan Pieter Fokker (1755-1831) handig gebruik wist te maken 
van de nieuw ontstane politieke constellatie. De in Middelburg geboren Fokker (die 
in Leiden onder Van de Wijnpersse eerst filosofie en sterrenkunde had gestudeerd en 
die er later nog terugkeerde voor een opleiding in de medicijnen) was sedert 1782 in 
zijn geboortestad lector in de 'mathesis, physica en astronomie"96 • In deze periode 
publiceerde hij twee sterrenkundige berekeningen: de eerste betrof een calculatie van de 
baan-elementen van de komeet van 1779, 'zijnde de 64-ste wier loopkring berekend is' 
en de tweede ging over een vooruit-berekening van de contacttijden van de Mercurius
overgang van 1782'97 . In 1795 was hij als patriot betrokken geraakt bij de politieke 
omwenteling en als zodanig maakte hij - als een van de homines novi - een politieke 
bliksemcarrière 198 • In 1797 werd hij afgevaardigd naar Den Haag als 'representant van 
het volk van Zeeland'. Vermoedelijk bij deze gelegenheid maakte Fokker kennis met 
het voormalig stadhouderlijk observatorium op het Haagse Binnenhof. Hij zag in 
ieder geval zijn kans schoon, deed er enige waarnemingen en liet zich vervolgens 
door de Haagse afgevaardigden van de Bataafsche Republiek benoemen tot' 5 Lands 

AstronomÎst. Met deze status teruggekeerd in Zeeland richtte Fokker zich tot de Zeeuwse 
Staten om toestemming te verkrijgen om in een van de torens van de Middelburgse 
abdij een sterrenkundig observatorium in te richten. Ook bij dit verzoek hebben we 
de indruk dat het Fokker daarbij niet alleen om de wetenschap maar ook om de af
geleide status te doen was. De gelijkenis tussen de situatie in Middelburg en die in Den 
I laag springt daarvoor te sterk in het oog om aan deze analogiè geen betekenis toe te 
kennen. De Middelburgse Abdij was (en is) namelijk niets meer of minder dan het 
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Afbeelding 99 - Silhouet van Johan Pieter Fokker, '5 rands Astronomistvan de Bataafsche Republiek 
(Zr1andia Illustrata, Middelhurg) 

Zeeuwse 'Binnenhof': de plaats waar al eeuwen het centrum van de Zeeuwse politieke 
macht is gesitueerd. Hoe het ook zij, in april 1797 verwierf Fokker officieel toestemming 
tot gebruik en inrichting van een van de markante abdijtorens, namelijk 'den Toren 
staande op het gebouw door den gewezen Raad van Vlaanderen gebruikt, ten einde 
aldaar astronomische operatien te kunnen doen'199. Veel observaties zal Fokker op de 
Abdij niet gedaan hebben, want korte tijd later moest hij alweer naar Den Haag om 
daar de constitutie van 1798 te helpen voorbereiden. Dat een en ander echter toch 
meer was dan een wassen neus, blijkt uit mededelingen van respectievelijk Lalande en 
Von Zach. Zo weet Lalande in 1801 over Pakker te herichten: 

M. Fokker a établi, à ses frais, un observatoire à Middelbourg; il s'est procuré aussi des instru

men[ tls, et il !lOUS a envoyé plusieurs observalions faites depuis 1797 jusqu'à 1801.1\1. Fokker, ebns 

la révo1utiu!l de 1795, était membrc du comité de salut public: alors i! sc fit donner une tour de 

l'abbaye: mais la révolution du 12 juin 1796 a inlerrompu ses projcts d'amélioration pour son 

observatoirc. IJ est actucllemenl employé dans les fin,ll1ces de la Zélande; el Ie temps qui lui resle 

est employé à l'astronomie: i1 m'a envoyé plusieurs observatîons intéressantes-'OO, 
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AfbeeldiligIOO - Gezicht op het Abdijplein te Middelburg omstreeks 1790. De middelste toren gelegen 
aan de westzijde van het plein gaf toegang tot de vertrekken van de gewezen Raad van Vlaanderen. 

Hierop werd in 1797 door Fokker een sterrenkundig observatorium ingericht. De toren werd kort na 
1813 afgebroken en werd pas omstreeks 1955 herbouwd. (Zelandia IlllJstrata, Middelburg). 

Resumerend mogen we vaststellen dat aan het eind van de achttiende eeuw in Neder
land nauwelijks meer observatoria van enige betekenis over waren. Wanneer in 1803 

de Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde (het eerste 
gespecialiseerde sterrenkundige tijdschrift ter wereld) een overzicht geeft van de in 
Nederland operationele observatoria, dan levert dat dus een staatje op met twee univer
sitaire observatoria (Leiden en Utrecht), twee semi-officiële (Den Haag en Middelburg) 
en één genootschappelijk observatorium (Amsterdam)20I. 

De doorwerking, van de 'konstgclloten-traditie' in de 1legentiende eeuw 
Waren er rond 1800 maar relatief weinig operationele observatoria, daarmee wil niet 
gezegd zijn dat de sterrenkunde in het geheel niet meer werd beoefend. Op bescheiden 
niveau bleven er mensen werkzaam in de traditie welke de 'konstgenoten' in de voor
afgaande eeuw vorm hadden gegeven. 
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Afbeelding 101 - Planetarium van Eise Eisinga te Franekcr, voltooid in 1780. Gravure door K.J. Sannes 
uit circa 1850 (Collectie Louwman, Wassenaar) 

i. Friesland 
In Friesland bleven tot ver in de negentiende eeuw' boe re-professors' actief. De 
bekendste onder hen is stellig Eise Eisinga, een 'wolkammer' uit Franeker die in 1780 

zijn huis tot een planetarium verbouwde en die daarin zo opging, dat hij zelfs zijn 
bedstede bij dat werkstuk betrok. Tot aan zijn dood (in 1828) zou hij persoonlijk aan 
diverse hoogwaardigheidsbekleders zijn planetarium tonen, en ook daarna is de stroom 
van bezoekers niet opgedroogd. Tot op de huidige dag weet menige liefhebber de weg 
naar Eisinga's oude woonhuis te vinden. In dat enthousiasme voor de sterrenkunde 
stond Eisinga in Friesland bepaald niet alleen. De streek heeft bijvoorbeeld een in
drukwekkend aantal telescopenbouwers voortgebracht. Van alle instrumentmakers 
die in de late achttiende en vroege negentiende eeuw in Nederland spiegel-telescopen 
vervaardigd hebben, kwam tweederde deel uit Friesland. En van menige Fries uit de tijd 
rond 1800 valt nog een eclipsberekening in de archieven terug te vinden. De werkstuk
ken van deze 'boere-professors' vielen in het begin van de negentiende eeuw dusdanig 
op dat de Franeker hoogleraar Ekama aan de Friezen een bijzondere gave voor de wis
kunde meende te mogen toekennen202• Die overschatte Friese vaardigheden hebben zelfs 
geleid tot een wetenschappelijk echec zonder weerga in de Nederlandse geschiedenis: 
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het drama van de grote sterrenkijkers, vervaardigd door Roelofs en Rienks, twee 

Friese autodidacten uit de hier geschetste traditic")l, In de jaren 11\19-11\22 kregen zij 

van de landsregering de 'koninklijke' opdrach t om in h L1 n werkplaa ts te Berlicum 

twee grote spiegeltelescopen te maken, bestemd voor de universitaire sterrenwachten 

in Leiden en Ctrecheu4 . Het was een opdracht die van meet af aan tot mislukken was 

gedoemd. Op zichzelf was het natuurlijk n<lstrevenswaardig om deze observatoria te 

willen voorzien van een grote en geavanceerde telescoop. Ivlaar zowel wetenschappelijk 

als technisch gesproken ging dit project de Friese krachten te boven. 

De affaire begon in feite in 1809 met de hierboven aangehaalde rede van F.kama 

over 'de gelukkige aanleg der Friezen voor de wiskundige wetenschappen'. Hierin had 

Ekama beweerd dat Rienks' telescopen zo voortreffelijk waren, dat ze vrijwel niet 

overtroffen konden worden door andere kijkers van een vergelijkbaar formaat. Van 

der Bilt (die de hele affaire in 1950 pijnlijk nauwkeurig beschreef) heeft aangetoond, 

dat Eklma deze mening op geen enkele astronomische waarneming baseerde. Het is 

veelzeggend dat Ekama alleen is nagegaan op welke afstand hij, via een kijker van 

Rienks, de Leeuwarder Courant konlezen205 ! De destijds in zwang komende romantische 

behoefte aan een 'vaderlandsch gevoel' heeft hier waarschijnlijk zijn tol geëist. De 

hang naar 'wetenschappelijke helden' van eigen bodem bleek in elk geval sterker dan 

de behoefte aan een degelijke wetenschappelijke test. Eklma's verheven, maar onge

fundeerde retoriek vond spoedig weerklank. In 1810 werd hij nagevolgd door Meerman, 

destijds 'directeur-generaal der wetenschappen en kunsten' van hel Koninkrijk Holland. 

Ook Meerman stak de loftrompet over de kwaliteiten van het duo Rienks en Roelofs206 . 

Maar ook ditmaal bleek de geuite mening niet gebaseerd te zijn op astronomische 

waarnemingen of optisch onderzoek. Uiteindelijk werd in 1817 aan de zojuist geïnau

gureerde koning \Villem I het idee overgebracht om een of meerdere grole telescopen 

te laten vervaardigen door de autodidacten Ricnks en Roelofs. Alzo geschiedde. Maar 

het vervaardigen van parabolische spiegels van een diameter van 55 centimeter ging de 
bekwaamheden van Roclofs, Rienks en hun hulp Hommema2ll7 ver te hoven. Volgens 

Van der Bilt beschikten ze noch over voldoende routine, noch over de vereiste verfijnde 

slijp technieken, noch over een optische methode om tijdens het sliipen en polijsten het 

resultaat daarvan te kunnen heoordelen 2 0s. Ook een wetenschappelijke begeleiding van 

het project door de initiatiefnemers of door daartoe aangewezen en gekwalificeerde 

geleerden bleef uit, waardoor het tot na de opstelling van de kijkers (omstreeks 1821\) 

moest duren, alvorens duidelijk werd dat deze telescopen, hoewel bijzonder mooi van 

uiterlijk, voor de beoogde astronomische waarnemingen volstrekt niet deugden. In 1850 

is de Leidse kijker, ongebruikt, als schroot verkocht. Van het voor Utrecht bestemde 

exemplaar zijn zelfs die sporen niet meer terug te vinden. 

ij. Holland 
Ook in Holland bleven er sterrenkundigen actief, zij het minder dan in Friesland. 

Vreemd genoeg is er uit Haarlem, waar nota bene na 1778 twee geïnstitutionaliseerde 
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geleerde genootschappen waren gevestigd, na 1770 geen enkele waarnemingsactiviteit 
meer bekend. In 1779 gaf uitgever en 'konstgenoot' Jan Bosch nog wel een vertaling uit 
van een Duits sterrenkundig leerboek, en het jaar daarop verzorgde zijn toekomsti.ge 
schoonzoon Van Marum nog een lessenreeks over de astronomie in Teylers museum, 
maar dan is het in Ilaarlem zo ongeveer wel gedaan met de actieve beoefening van de 
sterrenkundc lO9 . 

Dat lag anders in Den Haag en Amsterdam, al valt in de eerstgenoemde plaats ook een 
zekere terugval te bespeuren. Als enige in de residentie liet in de jaren tachtig de jonge 
Gerrit van der Weyde van zich horen. Aanvankelijk assisteerde hij de advocaat Simeon 
Pieter van Swinden bij diens weerkundige waarnemingen, maar naderhand verschoof 

Van der Weydes belangstelling ook in andere richting. Zo publiceerde Van der Weyde in 
1783 over het noorderlichj2lO. Het jaar tevoren had hij geprobeerd om een Mercurius
overgang waar te nemen 21l • Ook zond Van der V/eyde in 1782. een verhandeling naar 
het Zeeuwsdi Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen, waarin hij beloogde dat 
de recent ontdekte komeet van Herschel in werkelijkheid een planeeL moest zijn212 • 

Hoewel die gedachte toen allang niet nieuw meer was (een dergelijk bericht had al in 
augustus 1781 in de Nederlandse kranlen gestaan n3 ), had het Zeeuwscll Gellootschap 

het niet aangedurfd om Van der Weydes verhandeling te puhliceren. Het stuk werd in 
1786 terzijde geschoven, met name omdat het Franse sterrenkundige jaarboek Con

noissance des Temps het waargenomen hemellichaam in 1784 nog slechts een komeet 
had durven noemen. Ook werd getwijfeld aan de ingediende berekeningen. Het werd 
daarom verstandiger geoordeeld om Van der vVeydes conclusie, dat dCï.e ster een 
zevende planeet zou zijn, maar ter beoordeling van kundiger mensen over te 1aten214• 

lloezeer de sterrenkundige liefhebl1ers van de achttiende eeuw mede hel fundament 
hehben gelegd tot het proces van professionalisering van de sterrenkunde dat later in 
de negentiende eeuw zou plaatsvinden, toont de situatie in Amsterdam. De professio
nalisering werd ingezet bij de maatschappij Felix Meritis. Dit genootschap was niet 
alleen in materiële zin voorwaarden scheppend hezig, maar het had ook 'lectoren' aan 
zich verbonden, die voor hun diensten werden betaald. Twee van die 'betaalde' lectoren 
waren Henricus Aeneae en Johannes Buys. Van beiden is bekend dat ze sterrenkundige 
waarnemingen op Felix Meritis hebben uitgevoerd215, 

Hoewel Aeneae in Franeker en Leiden academisch was opgeleid, had hij (volgens 
hel getuigenis van zijn collega en opvolger Buys) zijn eerste kennismaking met de 
fysica en sterrenkunde te danken aan de Friese 'boereprofessor' Foppes216 . Van hem 
en Van der Bildt zou Aeneae het telescoopmaken hebben geleerd, en de magnelische 
experimenten van Foppes zouden hem mogelijk tot eigen onderzoek aan de Franeker 
academie hebben geïnspireerd217 • 

Ook lector Buys dankte zijn natuurwetenschappelijke vorming aan liefhehberij218, 
Hij was opgeleid als makelaar, maar had zich op de lescollege's van Bosma bekwaamd in 
de natuurkunde. Ook Buys sprak met respect over de 'waarlyk velï1uftigen en kundigen 
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Wytze Foppes te Leeuwarden', een waardering die hij vermoedelijk aan gesprekken 
met Aeneae zal hebben overgehouden219 . 

Op Felix Meritis werkte Buys vanaf 1820 samen met Jan Frederik Keyserno . Laatst
genoemde was in Duitsland geboren, en had zich in 1795 als particulier docent 
wiskunde in Amsterdam gevestigd. Daar on t wikkelde hij zich als snel tot een verdien
sleiijk dilettant-astronoom met grote uitstraling. Twee van Keysers leerlingen zouden 
in de negentiende eeuw opklimmen tot invloedrijke hoogleraren. 

De eerste van hen was Gerrit Moll (1785-1838), de zoon van een koopman die ook 
zelf al te vinden was geweest onder het gehoor van Benjamin Bosma221 • Volgens het 
getuigenis van Van der Aa had vader Moll 'de zucht tot de wiskunde' bij zijn zoon 
opgemerkt, en had hij hem daarom bij Keyser in de leer gedaan 222 • Die liet hem in 
1801 al sterrenkundige waarnemingen doen, en stoomde Mol! junior klaar voor het 
Amsterdams Atheneum, waar hij onder Van Swinden verder studeerde. Ln 1810 vertrok 
Moll naar Parijs om zich daar verder te bekwamen in de wis-, natuur- en sterrenkunde. 
In 1812 naar Nederland teruggekomen, werd Moll op voorspraak van Van Swinden 
benoemd tot directeur van het Utrechts sterrenkundig observatorium: een nieuwe 
functie, die was gecreëerd na het overlijden eerder dat jaar van de Utrechtse hoog
leraar Van Beeck Calkoen. Enige maanden laler volgde Mol! hem ook op als hoogleraar 
in de wis- en sterrenkunde. In 1815 werd zijn loopbaan bekroond met een ordinariaat in 
de fysica. Molt bleef altijd met respect terugzien op zijn eerste leermeester Keyser. Hij 
meende zelfs dat Keyser de eerste was geweest die voor Amsterdam een astronomische 
plaatsbepaling had uitgevoerd. In 1833 schreef Mol! althans over Keyser: 

Het is zonderling, dal bij eene Natie die altoos op geleerdheid en kennis heeft prijs gesteld, en die aan 

de zeevaart deszclCs bloei te danken heeft, de Stcrrekunde zoodanig is verzuimd, dal voor de bemoei

enissen van den 11eer Keyser, de aardrijkskundige ligging van Amsterdam geheel o1l/cker was"). 

Heeft Mol! onmiskenbaar grote verdiensten voor de vaderlandse natuurwetenschap 
gehad, dat laatste kan nog in sterkere mate gezegd worden over Keysers tweede leer
ling, Friedrich Kaiser (doorgaans gewoon hederik genoemd). Hij mag gerust de 
grondlegger van de professionele sterrenkunde in Nederland worden genoemd224 . 

Frederik Kaiser was de zoon van Keysers broer Johann Wilhelm Kaiser. Die was in 
Amsterdam particulier onderwijzer in de Duitse taal geweest, en had om die reden de 
Duitse schrijfwijze van zijn achternaam gehandhaafd225 • Omdat vader Kaiser al vroeg 
was overleden, had oom Keyser de jonge Frederik bij zich in huis genomen, om voor 
zijn verdere opleiding zorg te dragen. Dat daar de sterrenkunde bij hoorde, stond 
buiten kijf. De jonge Kaiser betoonde zich een zeer vlotte leerling. AI op veertienjarige 
leeftijd zou hij in de KOllst- en Letterbode publiceren over een sterhedckking. Het jaar 
daarop, in 1823, verloor Frederik Kaiser echter ook zijn 'tweede' vader, waarop het Gerrit 
Moll was die zich nu over hem ontfermde. Op voorspraak van IV!oll werd Frederik 
Kaiser in 1826, na de dood van de Leidse hoogleraar Ekama tot olficieel observator 
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Afbeelding 102 - Frederik Kaiser (1808-1872). 

Marmeren buste door F. Stracke in de voormalige 
sterrenwacht te Leiden. (Foto: Tconografisch Bureau, 
Den Haag) 

aan de Leidse sterrenwacht aangesteld. Opnieuw ging het hier om een niet eerder 
bestaande - betaalde (i) - runctie. Langzaam maar zeker kwam aldus de professiona
lisering van de sterrenkunde in Nederland tot stand. 

In het begin van zijn loopbaan moest Kaiser zijn werk uitvoeren onder vrij erbar
melijke omstandigheden. Het Leidse observatorium was sedert de zeventiende eeuw 
nauwelijks veranderd en eigenlijk ongeschikt voor nauwkeurige waarnemingen. Een 
verbouwing in 1823 had daar maar weinig aan kunnen veranderen226 • Bovendien kon 
Kaiser het slecht vinden met zijn directe baas, de hoogleraar-directeur Uylenbroek, 
die zich enigszins opgescheept voelde met een lastig hanteerbare en niet academische 
geschoolde jongeman, wiens enthousiasme en kundigheid hij maar moeilijk kon 
plaatsen. 

Strikt genomen was Frederik Kaiser inderdaad een 'konstgenoot': een observator, die 
weliswaar niet geheel autodidact was, maar die in het standsgevoelige Leidse acade
mische milieu zijn weg nog helemaal moest vinden. In dit kader voert het te ver om 
deze worsteling te volgen. [Iet mag voldoende zijn om te constateren dat het Kaiser uit
eindelijk gelukte om respect ar te dwingen en op te klimmen in het academische 
milieu. Hij volgde colleges en slaagde erin om in 1831 het kandidaatsexamen te behalen. 
Vier jaar later schreef hij zijn Verhandeling over de Komeet van Halley, een nog steeds 
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zeer leesbJJr bock, op grond waarvan hem in 1836 een ere-doctoraat werd aangeboden. 

Daarmee was voor Kaiser de weg vrij voor een volwaardige academische carrière. In 

]('\37 werd hij \ccto r sterren kunde en in 1840 werd hij benoemd tot bui tengewooll 

hoogleraar. Na de dood van Uylenbroek in 1845 werd dit een ordinariaat en mocht 

Kaiser ook de ambtswoning naast het academiegebouw op het Rapenburg betrekken. 

Zijn hele leven heeÎt Kaiser gestreefd naar de bouw VJn een modern uitgeruste ster

renwacht. Na decennia lobbyen lukte het hem. In 1860 werd de bouw van een nieuwe 

Leidse sterrenwacht, in de nieuwe hortus aan de rand van de stad, aanbesteed. Kaisers 

loopbaan was daarmee uiterst succesvol. Die loopbaan verhinderde hem overigens niet 

om ruimte te neillen voor tal van populariserende publicaties. Met deze stroom van 

boeken en artikelen heeft Kaiser stellig het maatschappelijk draagvlak voor de sterren

kunde weten te vergroten. Zijn konstgenoten-achtergrond heeft op dat punt duidelijk 

als een voordeel gewerkt. Des te curieuzer is het daarom te constateren dat Kaiser van 

het werk van die voorgangers, in wier traditie hij stond, zo weinig meer afwist. 

Opmerkelijk genoeg zou ook Kaisers zoon, de sterrenkundige Fieter Jan Kaiser (183R-

1916), de gang maken van dilettant naar 'professional'. Als jonge man was Kaiser junior 

gefascineerd geraakt door het nieuwe verschijnsel van de 'photographie', en besteede 

hi.i er al 'zijn weinige vrije uren' aan227 • Op nog geen twintig-jarige leeftijd maakte hij 

al portretten, stadsgezichten en landschappen. Aan hem danken we ook een foto van 

de oude Leidse sterrenwacht boven op het Academiegebouw, kort voor de ontmanteling 

rond 1860. Ook deze telg van de familie Kaiser wist van zijn lief11ebberij zijn vak te 

maken. In 186 1 voldeed hij aan een verzoek van zijn vader 'om zijne krachten aan het 

photographisch aCheelden van hemellichten te beproeven' en daarmee introduceerde 

'Piet' Kaiser de fotografie in de :-..Jederlandse sterrenkunde. Nauwelijks een jaar later 

zou hij bij zijn vader promoveren op een proefschrift dat de eenvoudige titel droeg: 

De toepassing der photographie op de sterrekunde. Het was een doortimmerd werkstuk, 

dat (ook internationaal gezien) de vroegste uitvoerige publicatie is over de problemen 

verbonden aan het fotograferen van hemellichamen22s . In 1874, ten slotte, werd P.J, 

Kaiser uitgezonden naar het Franse eiland Réunion om daar de Venus-overgang foto

graferen. Dit was de eerste sterrenkundige expeditie die Nederland ooit naar het buiten

land uitrustte'29. Helaas moesten de expeditieleden ook toen de bittere pil slikken dat 

het op het moment suprême volledig bewolkt was. De zegeningen van de 'photographie' 

hadden aan de weerbarstigheid van de weergoden niets kunnen afdoen. 

iii. Overijssel 
Kortheidshalve gaan wij slechts oppervlakkig in op de sterrenkundige waarnemers uit 

andere provincies (afgezien van Zeeland welke provincie als slot aan de orde zal 

komen). Maar in een overzicht als dit mag een man als Lambertus Kieuwenhuijs 

(1741-1810) - hoewel hij vrij geïsoleerd werkte - toch niet ontbreken. \Ve vernemen voor 

het eerst van Nieuwenhuijs in 1756 toen hij als vijftienjarige jongen uit Deventer te 

Leiden kwam wonen, als huisknecht van een student uit Suriname230 • Het stimulerende 
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klimaat dat toendertijd aan de Leidse universiteit ten aanzien van weer- en sterrenkun
dige observaties heerste, heeft kennelijk ook ingewerkt op deze famulus (zoals het 
register van de universiteit deze sludentenhulpjes noemde). Althans, ook Nieuwenhuijs 
zou zich, toen hij later in Enschede was neergestreken, ontpoppen als een nauwgezet 
waarnemer in beide vakgebieden. Hij observeerde bijvoorbeeld de Mercuriusover
gangen van 1799 en 1802, alsmede de komeet van 1807. Ook berekende hij diverse 
eclipsen 23!. Zijn bevindingen publiceerde hij als regel in de AIKemccne Konst- en 
Letterbode. In navolging van Eise Eisinga, die tijdens een periode van ballingschap in de 
jaren 1787-1789 enige tijd bij Nieuwenhuijs te Enschede logeerde, bouwde Nieuwel1-
huijs een groot planetarium te Enschede dat echter in 1862 volledig door brand is ver
woest: naar verluid weinig betreurd door familieleden van Nieuwenhuijs die zijn 
planetarium maar 'een groote sta in den weg' hadden gevonden232• 

ivo Utrecllt 
Van grotere betekenis voor de Nederlandse sterrenkunde was Jacob Maurils Care! 
baron Ulenhove van Heemstede (1773-1836), lid van de Staten-Generaal die te Jutphaas 
op kasteel 'Heemstede' woonde. Van Utenhove was een oud-leerling van Hennert en 
stond bekend als een enthousiast en deskundig waarnemer, die vanaf 1797 geregeld 
sterrenkundige observaties uitvoerde233. In ISOI zou hij Lamberts C;osmologischc Briefe 
uit 1761 bewerken en van Kantiaanse aantekeningen voorzien':H. Uit Utrecht kwamen 
ook observatoren als Faber von Riemsdijk en Merkus, die door de L'trechtse hoogleraar 
Van Beeck Calkoen, respectievelijk 'einem eifrigen Liebhaber der Sternkunde' en 'einem 
jungen talentvollen Mann und einem meiner liebsten SchuIer' werden genoemd235 • 

Moge uit deze woorden van Van Beek Calkoen al blijken dat er aan de Utrechtse 
academie in de prille negentiende eeuw plaals was voor zowel liefhebberen als leren, 
deze mengvorm. tussen dilettantistische en professionele - dat wil zeggen betaalde
sterrenkunde ontwikkelde zich verder onder Call<üens opvolger, Gerrit Mon. Die wist 
bijvoorbeeld te bereiken dat in 1828 (twee jaar na Leiden) ook in Utrecht een sterren
kundige observator kon worden aangesteld. Daarbij verloor Mon het belang van de 
dilettantistische sterrenkunde niet uit het oog. De persoon Moll zal aan deze twee
sporige ontwikkeling niet vreerml zijn geweest. Ook hij was immers gevormd in het 
'konstgenoten' -milieu en dat valt aan zijn sterrenkundige publicaties nog af te lezen. J n 
een artikel van MaIls hand over de grote zon-eclips van 1820 spreekl Moll bijvoorbeeld 
met even veel waardering over alle observatoren en berekenaren, ongeacht hun achter
grond, opleiding of status. Alle gegevens werden even serieus bejegend. In zijn artikel 
besprak Moll eerst de voorspellende eclipsberekeningen door Nieuwenhuijs, Bourjé, 
De Kanter, Ke)'ser en Greve 2J6 , en evalueerde hij vervolgens de waarnemingen die 
waren gedaan te Amsterdam, achtereenvolgens door Van Swinden op een niet nader 
genoemde locatie; op Felix Merilis door Ke)'ser en Buys; op het Gymnasium Amsfelo
damcnsis door Greve; te Leiden op het observatorium door Ekama; te Utrecht op het 
observatorium door de hoogleraren Schräder en Van Rees (vanwege Molls absentie 



DE 'KONSTGFNOTENTRADITIE' DJ HET MOEIZAME PROCES VAN PROFFSS]ONALlSERING 391 

Afbeelding.103 - Gerrit Moll (1785-1838), eerste directeur van het Utrechts sterrenkundig observatorium 
(1812), nadien hoogleraar wis-, natuur- en sterrenkunde aldaar. 

in Engeland namen zij de honneurs voor hem waar); te Croningen door de hoog
leraar Uilkens en een zekere MI'. Beerta237 ; in Burgst bij Breda door Nahuys238 en ten 
slotte te Middelburg door Bourjé en De Kanter. In zijn lof of kritiek spaarde Moll 
niemand. De Groninger observaties van de hoogleraar Uilkens bestempelde hij als 
'zeer twijfelachtig' en de Amsterdamse observaties van zijn oude leermeester Keyser 
kregen zijn krediet, ondanks verstoringen aan het slot van de observaties wegens te 
opdringerig publiek. 

Twaalf jaar later, bij de observatie van de Mercuriusovergang van 1832, bleken uni
versitaire en buiten-universitaire waarnemers te Utrecht in een nauwe samenwerking 
te zijn geraakt. Op de bewuste dag waren in het universitair observatorium behalve 
Moll, nog een observator en twee studenten aan het werk239 , maar elders in de stad, in 
de privé-woning van de 'amateur-natuurkundige' Van Beek, bleken ook een hoogleraar, 
een lector en een student waarnemingen te verrichten, samen met onvervalste dilet
tanten, zoals de 'muntraad' van Tuyll die observeerde met een eigen achromaat240. 
Dat hier werkelijk sprake was van een samenwerking tussen beide observatieposten, 
mag blijken uit het feit dat via een draagbare chronometer de - op het observatorium 
geijkte - tijd werd 'overgebracht' naar Van Beeks woning. Dit tekende Moll ten voeten 
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uit, getuige zijn uitspraak dat 'zonder [aan ijkingen] de meest mogelijke zorg te beste
den, sterrekundige waarnemingen niets dan een nutteloos spel' waren24l . Het ging cr 
in de wetenschap immers om 'een verschijnsel als dit met oneindig graoter juistheid 
te voorspellen, dan men de aankomst een er trekschuit zou kunnen vooruit zeggcn'242. 

Al met al illustreert deze gang van zaken duidelijk dat de professionalisering van de 
wetenschap in Utrecht een fase van nauwe verwevenheid heeft gekend tussen het uni
versitaire en dillctantische milieu. Die constatering mag overigens nauwelijks verrassend 
worden genoemd. Eerder historisch onderzoek had die nauwe verwevenheid, waar 
het de fysica betrof, ook al laten zien243 . 

v. Zeeland 

Een andere ontwikkeling viel waar te nemen in het universiteitsloze Zeeland. Hoezeer 
ook hier de in de achttiende eeuw gevormde 'konstgenotentraditie' doorwerkte tot in 
de negentiende eeuw, valt goed te illustreren aan de situatie in de provinciehoofdstad 
Middelburg. Behalve de eerder genoemde Fokker waren hier rond 1800 als sterren
kundig waarnemer actief: Johannes de Kanter, Jan Fieter Bourjé, Cornelis Tevel en 
Servaas Bomme244 • In de eerste helft van de negentiende eeuw zouden zij worden 
gevolgd door Cornelis Verdonck, Bastiaan Bomme, Johannes Tieleman en Leendert 
Janse245 • Deze liefhebbers lijken dan gegroepeerd te zijn rond het Middelburgse 
Natuurkundig Gezelschap246. 

Hoewel dit gezelschap in feite de intellectuele erfgenaam was van het in 1734 door 
Stocke gestichte Genootschap der Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde lag een bun
deling van de sterrenkundige waarnemers in deze 'club' minder voor de hand dan het 
op het eerste gezicht wellicht lijkt. Om dat te verduidelijken volgt een korte schets 
van de institutionele geschiedenis van dit informele genootschap. De berichten zijn 
fragmentarisch, maar het mag niettemin als vaststaand worden aangenomen dat de 
bijeen komsten van dit vroeg achttiende-eeuwse gezelschap ook na Stockes vertrek (in 
1746) zijn voortgezet: vermoedelijk eerst onder leiding van De Munck en zijn 'grote 
vricnd' Reitz (de rector van de Latijnse schoo1), en - na hun beider overl ijden in 1768 -
door de doopsgezinde oogarts Johannes Nettis. De natuurwetenschappelijke interesse 
van de laatstgenoemde is in ieder geval bovcn elke discussie verheven247 • Als jonge 
man had Nettis al weerkundige waarnemingen uitgevoerd, en tijdens zijn studietijd 
in Amsterdam verkeerde hij regelmatig in het gczelschap van Lambert tCIl Kate, wiens 
optische experimenten hij nog decennia later zou uitgeven. In Middelburg beschreef 
Nettis in 1757 een Hemelglobe naar eigen vinding, en evenals Stocke correspondeerde 
hij over sneeuwfiguren met de Royal Society in Londcn24R • Zijn pupil, de koopman 
Leendert Bomme, schreef in 1781 over Nettis dat hij het genoegen had gehad 'verschei -
den jaren een Physisch Gezelschap met zyn Eerwaarde te houden', waarbij Bomme 
geïnstrueerd was door middel van een door Nettis zelf samengesteld planetarium en 
andere instrumenten, welke van diens 'kundigheden en vernuft' getuigden249 . Na het 
overlijden van l\;ettis in 1777 heeft Bomme dit initiatief gecontinueerd. Dat jaar wist 
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Bomme drie predikanten en een viertal regenten bij dit informele 'collegie' te betrekken, 
waardoor de kring van belangstellenden maar ook de aristocratisering van het Gezel
schap snel toenam250 . Op voorstel van de oud-representant Van de Pene werden deze 
bijeenkomsten in 1780 formeel via 'Wetten' geregeld. Het jaar 1780 moet daarom niet 
zozeer gezien worden als het stichtingsjaar van het Middelburgse Natuurkundig 
Gezelschap, maar veeleer als het tijdstip van formalisering25" De aristocratisering van de 
'natuurkundige liefhebberij' bracht overigens het merkwaardig gevolg met zich mee dat 
een deel van sterrenkundige dilettanten werd afgesneden van de nu geformaliseerde 
genootschappeliikheid. Weliswaar trad een aantal nazalen uil de oorspronkelijke 
kring van konslgenolen toe tot het Natuurkundig Gezelschap, maar het lijkt wel of zij 
vooral tot dit lidmaatschap werden toegelaten omdat ze inmiddels zelf voldoende op 
de maatschappelijke ladder waren opgeklommen. Een el1keling was ondertussen zelf 
'regent' geworden. Deze sociaal gestegen nazaten konden daardoor gerust in één kring 
verkeren met de deftige Zeeuwse elite. Zo treffen we onder de leden van het Natuur
kundig Gezelschap bijvoorbeeld De Muncks kleinzoon Johan de Callter de Munck aan, 
die het inmiddels (door koop) had gebracht tot ambachtsheer van Serooskerkes2 • 

Verder traden de aangezochte predikanten vooral op als docent. De bekendste onder 
hen is wellicht ds. C.H.D. Ballot, die in 1788 ook werd aangesteld tot hoogleraar in de 
'Wijsbegeerte en proefondervindelijke natuurkunde' aan de locale Illustre School. 
Deze benoeming moet overigens meer gezien worden als een dankbetuiging voor 
Ballots afwijzing van een beroep naar elders dan als een serieuze poging om het 
natuurwetenschappelijk onderwijs aan deze Zeeuwse onderwijsinstelling een nieuwe 
impuls te bezorgen 25' . Hoc dan ook, de docerende predikanten moeten in het laatste 
kwartaal van de eeuw regelmatig aandacht aan de sterrenkunde hebben besteed, hetzij 
in dit Natuurkundig Gezelschap, hetzij in het eveneens in het iV[IIS!l('wn Medioburgense 
gehuisveste Middelburgs departement van het Zeeuwsch Genootschap. De predikant 
Schortinghuis presenteerde zich althans in 1787 als de ontwerper van een 'nieuw 
lunarium of starrekundige maanwyzer'2S4, terwijl ds. Krom zowel een beschryving van 
het planetarium, staande in het MllsaeumMedioburgense leverde, als een Betoog dat de 
beoefening der natuur- en sterren-kunde niet strydig is met de erkentenis der godlyke 
openbaaring, en den geopenbaarden godsdienst van Jezus Christus 255. Ook bewindhebber 
Radermacher verzorgde in de jaren 1794-1797 een lessenreeks over de sterrenkunde. 
Zijn lesnotities voor het (in 1785 tot stand gekomen) elitaire Natuurkundig Genoot
schap der Dames leggen van die inspanningen nog steeds getuigenis af. Daaruit blijkt dat 
zijn voordrachten aandoenlijk simpel waren. Van de Venuspassage van 1761, die hij - als 
kersvers bewindhebber van de Oost-Indische compagnie - op hel observatorium van 
Jan de Munck had bijgewoond, wist Radermacher bijvoorbeeld alleen te melden dat de 
zon 'zo groot was als een ronde mans snuijfdoos, en Venus niet groter als de kop van een 
luijerspeld, en zo zwart als een kladjen inkt'. Daarmee was volgens Radermacher het 
bewijs geleverd dat Ven us een ondoorzichtig lichaam was, dal geen I icht van zichzelf 
uitzond. Over de veel belangrijker kwestie van de zonneparallax rept hij met geen 
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Afbeelding 104 - Doorsnede van het planetarium vervaardigd in de jaren 1783-1786 door Joseph van den 
Eeckhout te Middelburg, in opdracht van T.A. van de Perre. Tekening door). de Feijter, 1786 (Zeeuwse 
Bibliotheek, Middelburg) . 
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woord. Evenmin noemt hij De Muncks verbeterde opgave van de diameter van Venus. 
Het gezamenlijk psalmgezang, waarmee Radermacher zijn betoog op gezette tijden 
liet onderbreken, illustreert hoezeer de fysico-theologische drijfveer bij hem de 
boventoon voerde. Zijn verheven betoog zette Radermacher kracht bij door middel 
van twee eenvoudige (maar stellig glanzend gepolitoerde) planetaria, welke hij door 
de instrumentmaker David Reghter speciaal daartoe had laten vervaardigen256 • 

Radermachers betoog vormt een fraaie illustratie van de tweesporigheid die de 
Zecuwse wetenschap in laatste kwartaal van de achttiende eeuw kenmerkte. Enerzijds 
was er de groep liefhebberende regenten, anderzijds was er de maalschappelijke laag 
van de gegoede burgerij, waarin meer technisch geschoolde l11ensen aanwezig waren. 
Hierdoor kunnen wc verklaren dat we in de jaren tachtig in Middelburg twee uitingen 
van astronomische werkzaamheid kunnen vaststellen van een volstrckt verschillend 
gehalte: enerzijds zien we de wetenschappelijke misscr van het door de Walcherse 
elite zo geprezen planetarium van Van de Perre257 , ten'Vijl anderzijds Middelburg toch 
ook de stad is waar ccn man als Wilhelmus Adriaan Willems een belangwekkende 
astronomische toepassing lanceert. In 1781 namelijk vestigde Willems als eerste in de 
Nederlanden de aandacht op een zeer belangrijke en bepaald niet eenvoudige nieuwe 
navigatictcchniek: een uit Duitsland aflzomstigc methode, die gebaseerd was op de 
nauwkeurige meting van maanshoogten258 . 

Aan deze tweesporigheid lijkt een eind tc komen in 1792. In zijn studies over de 
Walcherse genootschappen heeft Mijnhardt al gesignaleerd hoezeer na dat jaar een 
kentering kwam in de samenstelling van het ledenbestand van de diverse genootschap
pen259 . Als gevolg van de sterk gewijzigde politieke en economische omstandigheden 
(waardoor de Zeeuwse elite sterk verarmde) werd het financieel noodzakelijk om het 
Natuurkundig Gezelschap open te stellen voor alle 'Brave Burgeren'26o. Daardoor werd 
de aansluiting hersteld l11et de sociale laag van de brede burgerij waaruit het vroeg 
achttiende-eeuwse gezelschap was voortgekomen. Daarmee kreeg de actieve beoefening 
van de sterrenkundige waarnemingspractijk in deze kring opnieuw een kans. 

Ook de inrichting van de voordrachten werd professioneler. Na het wegvallen van de 
laatste docerende predikant (Ballot overleed in 1797) werd besloten om voor de drie 
Middclburgse genootschappen om te zien naar een vaste (en dus ook gesalarieerde!) 
docent. Dat werd de uit Zierikzee afkomstige notaris Johannes de Kanter, die daar in 

1794 een van de oprichters was geweest van een Natuurkundig Collegie261 • In 1799 werd 
De Kanter officieel aangesteld als 'Lector Physices in het Musaeum Medioburgcnse'. Dit 
gebouw was inmiddels het exclusieve eigendom geworden van het voornoemde 
Natuurkundig Gezelschap. In 1807 volgde De Kanters henoeming als lector in de wis-, 
natuur- en sterrenkunde aan de Illustere School te Middelburg. Gedurende zijn leven 
heeft De Kanter enorm veel geschreven over tal van onderwerpen. Zijn meest opvallen
de sterrenkundige publicatie is de Nieuwe Ecliptische TafelelI, met derzelver toepassing op 
het Meetkunstig ontwerpen der /:on- en Maan-EclipscN en der voorbijgangen van Mer
curius en Venus over de Zon, dat in 1803 uitkwam. Met dit boek probcerde De Kanter 
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de sterrenkundige tabellen onder te brengen in het door de Fransen voorgestane 
nieuwe decimale stelseF62. In 1794 was in Frankrijk een nieuwe decimale tijdrekening 
ingevoerd (met dagen van 10 uur van 100 minuten) en De Kanter had dit decimale 
systeem gedeeltelijk doorgevoerd in zijn Nieuwe ecliptische tafelen. Wat dat betreft had 
hij pech, want in l805 werd deze door de bevolking nimmer geaccepteerde tijdrekening 
door Napoleon weer afgeschaft. Hoewel de titel van zijn boek melding maakt van de 
voorbijgangen van Mercurius en Venus voorbij de zon, rept De Kanter met geen woord 
over het probleem van de zonne-parallax, dit terwijl het De Kanter toch bekend moet 
zijn geweest welke belangrijke rol deze transits in de 18e eeuw op dat punt hadden 
gespeeld. Kennelijk ging het De Kanter alleen maar om de toepassing van de projec
tieve meetkunde op de sterrenkunde. Hij had gewoon geen andere ambities, dan een 
handige handleiding te schrijven voor 'min-ervarene beminnaars der sterrekunde, die 
zich in het vak der Eclipsen, vennaakshalve en by wyze van uitspanning hezig hou
den'263. 

Uit de intekenlijst die voorin het boek is opgenomen, kunnen we opmaken dat De 
Kanters uitgave vooral afzet vond in eigen Zeeuwse kring. Van de 52 intekenaren kwam 
maar liefst 69% uit Zeeland (Zie bijlagen 10 en 11), en dan hebben we herkenbaar 'geëmi
greerde' Zeeuwen niet eens meegerekend. Net als eerder bij de intekening op Lalandes 
Astronomie onthult deze lijst de opmerkelijk grote interesse voor de sterrenkunde onder 
mensen die beroepshalve niets met het vak van doen hadden. Op De Kanters boek 
tekenden inderdaad vooral gewone liefhebbers in, zoals kooplieden, zilversmeden, pre
dikanten, schoolmeesters of landlieden. Meer technisch geschoolde intekenaren waren 
sterk in de minderheid. Slechts drie exemplaren werden door landmeters afgenomen, en 
naar militaire of zeevaartkundige beroepsbeoefenaren vonden maar vijf boeken hun 
weg. Omdat men zonder enige elementaire kennis van de wiskunde met De Kanters 
boek niets kon beginnen, is dit op zichzelf opnieuw een aanwijzing voor een betrekke
lijk breed in de samenleving verspreide basale mathematische interesse, op zichzelf een 
constatering waarover wel eens anders is gedacht264 • 

111 J'vliddelburg, waar De Kanter 24 exemplaren van zijn boek in 'voorverkoop' afzette 
(waarvan ten minste acht onder leden van voornoemde gezelschappen265 ), werd de 
sterrenkundige konstgenotentraditie het meest in ere gehouden. Die sterrenkundige 
liefhebberij werd daar soms doorgegeven in verschillende generaties van één familie. 
Een mooi voorbeeld daarvan vormt de familie Tcvcl. De eerste dilettant-sterrenkun
dige in deze familie was Pieter Tevel Abrahamszoon, timmerman en 'stadsconstabel' 
te Middelburg. Van hem wordt gezegd dat hij zijn betrekking te danken had aan astro
nomus en stadsarchitect Jan de Munck, die hem bij de 'fabricage' zou hebben aange
steld. Daarna zou hij De Munck geassisteerd hebben bij diens eerste sterrenkundige 
waarnemingen. Omdat Tevel al in 1735 overleed, en zijn zoon Pieter Tevel Pieterszoon 
(1734-18°4) toen nog nauwelijks een jaar oud was kan deze zoon de sterrenkundige 
liefhebberij niet rechtstreeks van zij 11 vader hehhen mee gekregen. Volgens familie-
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notities afkomstig uit een oude Statenbijbel stelde zijn moeder hem echter de oude boe
ken van zijn vader ter hand, welke literatuur Pieter junior zich door 'lezen en herlezen' 
eigen maakte266 • Eenmaal opgegroeid zou ook hij optreden als assistent-waarnemer 
op het observatorium van Jan de Munck. Volgens Nagtglas, die in de negentiende eeuw 
nog familieleden sprak, was deze Pieter Tevcl van beroep peperkoekenbakker, maar 
oefende hij daarnaast ook het vak uit van fysisch instrumentmaker267: 'Merkwaardig 
was de vaardigheid van Tevel in het maken van zonnewijzers', zo schrijft Nagtglas. 
Voorbeelden van Tevels werk waren hem nog getoond. Ook zou Tevcl zich hebben 
toegelegd op het slijpen van lenzen voor sterrenkijkers, 'waarin hij na lang tobben, 
door onvermoeid geduld, zulk een handigheid verkreeg, dat zijne telescopen de 
bewondering van deskundigen opwekten'268. Dat we zijn naam tegenkomen op de inte
kenlijst van het boek van De Kanter behoeft dan ook geen bevreemding te wekken. In 
de volgende generatie nam zoon Cornelis Tevel (176YI838) het estafette-stokje over. 
Ook hij staat genoemd als intekenaar op De Kanter. Deze man bekwaamde zich tot 
zilversmid, maar bouwde ook een bescheiden reputatie op als natuur- en sterrenkun
dige69 . Zijn grootste 'faam' zou Cornelis Tevel verwerven als nauwgezet waarnemer 
van zonnevlekken. Een reeks van 850 met zorg vervaardigde tekeningen van deze sun

spots werd na zijn dood door zijn erven aangeboden aan het Zeeuwsch Genootschap 

der Wetenschappen. Daar werd deze 'kostbare collectie afbeeldingen van zonnevlek
ken' in 1858 opgespoord door de Utrechtse hoogleraar C.H.D. Buys Ballot, die ze naar 
zijn Zwitserse collega Prof. RudolfWolf in Bern stuurde. Mede op grond van Tevels 
tekeningen kon Wolf de hypothese bevestigen dat er een periodiciteit bestaat van 
ruwweg elf jaar in het optreden van zonnevlekken270 . 

Een tweede voorbeeld van het doorgeven van de liefhebberij voor de sterrenkunde 
in verschillende generaties, betreft de familie Bomme. Ook hier begint het relaas bij 
de sterrenwacht van Jan de Munck. Een van De Muncks eerste 'konstgenoten' moet 
Jan Bomme (1691-1755) zijn geweest, een Middelburgs koopman. Zijn naam prijkt 
althans op de ledenlijst van het Middelburgse kunstgenootschap, welke in 1747 door 
Stocke werd gepubliceerd. Deze Jan Bomme was de vader van de eerder genoemde 
Leendert Bomme, welke vooral bekend is geworden als de grote stimulator en organi
sator van de Zeeuwse wetenschap in de tweede helft van de achttiende eeuw. Verder 
geniet Leendert Bomme enige bekendheid als bioloog en microscopist. Minder bekend 
is dat hij ook sterrenkundige waarnemingen deed. Zijn woning in de Lange Delft 
beschikte over een sterrenkundig waarnemingsplat, waar Bomme samen met Fokker 
waarnemingen verrichte aan de komeet van 1779. Ook vervaardigde Bomme zelf in
strumenten. In de veilingcatalogus van zijn nalatenschap (1788) worden bijvoorbeeld 
genoemd: 'Een tellurium met zyn toebehoren; een Jovilabium; een Saturnilabium en 
een koper planetarium, alle door den overledene samengesteld'271 . Zijn zoon, net als 
Leenderts vader Jan Homme genaamd, deelde die sterrenkundige interesse, blijkens 
diens intekening in 1773 op Lalandes Astronomie. De eerder genoemde Pieter Tevel 
vervaardigde een telescoop voor hem en diens zoon Cornelis Tevel maakt in zijn 
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observatie boeken melding van sterrenkundige waarnemingen gedaan door zijn vader 
ten huize van Jan Bomme, alleen of samen met een 'Geselschap van liefl1ebbers'272 • 

Een vierde telg van dit geslacht was neef Servaas Hamme, een lakenkoopman die als 
sterrenkundig waarnemer actief was vanaf 1799. Dat deed hij dan ook grondig. Tot 
circa 1840 werd iedere belangrijke komeet of eclips door hem nauwgezet uitgemeten 
en opgetekend2?'. Van alle Bommes zou de zoon van Servaas echter het meest belangrijk 
worden voor de sterrenkunde. Deze Bastiaan Boml11e was een enigszins introvert 
l11an274• Door zijn vader was hij van kinds af aan vertrouwd geraakt met de sterrenkun
de. Reeds op Is-jarige leeftijd had hij een achromatische telescoop gekregen, waarmee 
hij deelde in vaders Hefuebberij. Zo nam hij in 1835 samen met zijn vader de tweede 
terugkomst van komeet Halley waar. Ook schreef Bomme junior over sterrenkundige 
onderwerpen in de Algemeene KOllSt- en Letterbode en de Middelbu1'f',sche Courant 275 • I]] 
het dagelijks leven was hij directeur van een groot handelshuis te Middelburg. Ook was 
Bastiaan Bomme geruime tijd lid van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland. 

Van 'konstgenoot' tot 'professional': 
Bommc, Kaiser en Hoek over de vermeende terugko1llst van de komeel van DllntllOrne 
In 1848 verraste Bastiaan Boml11e de gehele sterrenkundige gemeenschap van Europa 
door met een storingsbereking voor de dag te komen, waaraan hij zo'n drie jaar had 
gewerkt. Deze Proeve eener berekening der storingen in de loopbaan der Komeet van 1264-

1556 tot haren waarschijnlijken terugkeer was een gigantenarbeid, waarmee Bomme in 
een klap zijn naam als sterrenkundige had gevestigd. 

Bommes werkstuk hetraf de zogenoemde komeet 1'(711 Dunthorne. De Engelse 
mathematicus Richard Dunthorne (1711-1775) had in 1752 baanelementen gepubliceerd 
van een komeet die in 1264 was gezien. De waarnemingsgegevens had Dunthorne ont
leend aan een oud manuscript in de bibliotheek van Cambridge. Ironisch genoeg was 
Dunthorne op het spoor van dit handschrift gezet dankzij een verzoek dat Nicolaas 
Struyck in 1747 had gericht aan Charles Mason, Woodwardian professor of Th eo logy te 
Cambridge, die evenals Struyck 'Fellow' was van de Royal Society of London"7Ó • Mason 
had Struycks verzoek doorgespeeld naar Dunthorne, die er echter zelf met de oogst van
door ging, kennelijk onder het motto: 'wat Struyck kan, kan ik ook'. Dunthorne had 
geconstateerd dat de baanelementen van de komeet van 1264 een frappante gelijkenis 
vertoonden met de reeds door Halley bepaalde haanelementen van de komeet van 1556. 

Daarmee had Dunthorne iets bereikt, wat Struyck zijn hele leven had nagestreefd, maar 
wat hem nimmer was gelukt: als enige na Ilalley was Dunlhorne erin geslaagd om een 
voorspelling te doen aangaande de terugkeer van een komeet, die gebaseerd was op 
een werkelijke gelijkenis van baa1lelementen277 • 

De 'identiteit' van de kometen van 1264 en 1556 vond zijn weg snel naar de sterren
kundige literatuur. In de tweede helft van de achttiende eeuw twijfelde nagenoeg 
niemand er aan, of Dunthorne had het met zijn vermoeden bij het rechte eind. On
getwijfeld zou de komeet van Dun/home in 1848 terugkeren"7 8 . In deze mening werd 
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men eens te meer bevestigd, toen Pingré in staat bleek om met behulp van Franse 
hronnen, de baan van de komeet van 1264 zodanig te 'verbeteren', dat de gelijkenis 
met de komeet van 1556 er alleen maar door toenam279 • 

Na Pingré bleef de studie naar een gelijkenis tussen de kometen van 1264 en 1556 

rusten tot een volgende generatie astronomen. Het is nu eenmaal weinigen gegeven 
om te werken aan zaken, waarvan je de resultaten zelf nooit zult meemaken. Maar die 
nieuwe generatie had van meet af aan zijn twijfels, zoals mag blijken uit de volgende 
opmerking, die in 1835 werd neergeschreven door Frederik Kaiser, toen nog een 
jonge, maar ambitieuze observator aan de Leidse sterrenwacht: 

Indien het vermoeden van Pingré gegrond is, zal de komeet legen hel jaar 18'18 andermaal moeten 

verschijnen. Onzes imiens is hel echter met dezelve niet veel beter gesteld dan met de komeet van 

het jaar 1661 [Halley-ll I, weshalve wij het niet onmogelijk, en zelfs onwaarschijnlijk achten, dat 

zij evenmin als deze, aan de voorspelling van hare wederkomst zal voidoen280 , 

In 1835 kwam Kaiser met een Verhandeling over de komeet van Halley, ter voorhereiding 
van de op handen zijnde tweede terugkomst van dit hemellichaam. Kaisers studie bood 
tevens een ovcrzigt over alle kometen wier omlooptijden met meerdere of mindere juist
heid zijn bepaald. Gezien het boven aangehaalde citaat rekende hij Dunthornes 
komeet tot de laatste categorie. Maar dat het niet eenvoudig was om gegronde voor
spellingen te doen, moest ook Kaiser erkennen. Hij gaf ruiterlijk toe dat Struyck, 'die 
zich door zijne onderzoekingen zeer verdienstelijk heeft gemaakt', destijds weinig 
anders kon doen, dan 'eenen vrij onzekeren weg in te slaan'2"" Het had helaas niet tot 
enig succes mogen leiden, De door Struyck geuitte vermoedens over de terugkeer van 
diverse kometen bezaten, aldus Kaiser, 'geen [enkele I waarde meer', Daarmee was de 
zaak niet afgedaan. Naarmate het cruciale jaar 1848 naderde, ging Kaiser omtrent 
Dunthornes voorspelling toch anders denken. Zo sch reer hij in 1844, dat 'men zeer 
onlangs ontdekt heeft' dat 'tusschen de loopbanen der kometen van de jaren 1264 en 
1556 r ... l eene zoo groote overeenstemming bestaat, dat men die voor hetzelfde lighaam 
houden kan, dat zich in het jaar 1847 of 1848 op nieuw vertoonen zal'282. Kaiser doelde 
hiermee op studies die waren uitgevoerd door respectievelijk de Engelse astronoom 
RusselI Hind en de Duitse sterrenkundige Mädler. Beide astronomen hadden zich, 
vrijwel zonder reserve, uitgesproken vóór de identiteit van de bewuste kometen283 Zo 
claimde 1 lind dat de kometen van 392, 683 en 975 eerdere verschijningen Van Dun
thornes komeet waren geweest. Maar om dat echt te kunnen beoordelen zou een 
storingsberekening nodig zijn en die gigantenklus was volgens Kaiser op zijn mildst 
gezegd, 'niet uitlokkend', Ook de beantwoording van de vraag of de komeet bij zijn 
terugkeer in 1848, met 'weken, maanden of jaren' vertraagd zou zijn, zou 'vreesselijk 
langwijlige berekeningen vergen [ ... l tegen welke alle sterrekundigen schijnen op te 
zien'284. Gezien het drie eeuwen durende tijdvak dat door één omloop werd omsloten, 
was zo'n berekening volgens Hind 'out of the question"HI, Het maken van ruwe schat-
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lingen zou hel hoogsl haalbare zijn. Een werkelijke storingsberekening kon je van 
niemand verwachten, zo schreef Hind in 1850: 

The exact calculatioll of the pertubations produced by the great planets Jupiter and Saturn betweel1 

1264 allel Lhe present is héHdly practicab1c with our present limited knowiedge; it would involve an 

almost incDl1ceivable mass of computations such as no one person could be expected to perform'·cl6, 

Niet lang nadat Hind deze woorden geschreven had bleek, echter dat de 'onmogelijke' 
storingsberekening wel degelijk was uitgevoerd. En dan nog wel door de volstrekte 
outsider I3astiaan Bomme. In september 1848 had de secretaris van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut te Amsterdam (de voorloper van de huidige Koninklijke Academie 
van Wetenschappen) een grool pakkel berekeningen bij de post aangetroffen. Git hel 
begeleidende schrijven werd duidelijk dat de auteur ervan onbekend wenste te blijven, 
toldat bet Instituut de verhandeling voor publicatie waardig had gekeurd. Dat oor
deel was snel geveld287 . Een commissie van hel Instituut, bestaande uit de heren P.J. 
Stamkart en c.r Matlhes kwam spoedig tot de conclusie dat de betrokkene 'met al de 
kennis die daartoe wordt gevorderd, met een scherp oordeel en uiterste volharding, zoo 
goed als het mogelijk was, het vraagstuk had opgelost'. Ook volgens Kaiser was het 
werkstuk zo goed uitgevoerd dat het 'menigen sterrekundige nog lang daarna verleegen 
zou maken'288. Dit terneer daar de (over een tijdvak van zes eeuwen uitgevoerde) sto
ringsberekening het verrassende resultaat opleverde dat de komeet niet in 1848, maar 
eerst in 1860 door het perihelium zou gaan! De komeet was notabene twaalf jaar ver
traagd! Het verzegelde biljet met de naam van de auteur kon n Ll worden geopend, 
waarmee Bommes identiteit werd onthuld. 

Hind prees Bommes 'Proeve' omstandig. In een brief aan de Times (die later door de 
Middelburgsche Couranttrots in vertaling werd afgedrukt), stelde Bind dat I30mmes 
berekeningen, 'zoo ten aanzien van het uitvoerige als ingewikkelde daarvan' konden 
wedijveren met die van Clairaut en Rosenberger bij de komeet van Halley289 . Die 
bewering was natuurlijk meer vleiend dan reëel. Waar Clairaut zijn berekeningsmethode 
zelf had moeten uitvinden, had Bomme voor zijn methodiek (en voor de bijbehorende 
formules) kunnen terugvallen op de Méchanique Céleste van Laplace. Bovendien 
beschikte hij over een voorbecldberekening betreffende de komeet val1IIalley, v/elke 
in 1838 in de COrlrlOissance des temps was gepubliceerd290 • Het was vooral Bornmes 
doorzettingsvermogen, welke respect afdwong, dit eens temeer toen hij cr in 1850 niet 
voor terugschrok om de gehele berekening nog eens over te doen: nu met nieuwe 
baancoärdinaten voor de komeet van 1556, welke Hind hem kort tevoren ter beschikking 
had gesteld. Het resultaat van deze tweede berekening, die Bomme uitvoerde tijdens een 
wekenlange kuur in Spa, week echter maar weinig af van zijn eerdere conclusie. 
Uitgaande van de hypothese dat de kometen van 1264 en 1556 identiek waren, zou de 
komeet in de periode 1856-1860 dienen terug te keren. Voor Bomme was dat meer dan 
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Afbeelding 105 - Franse spotprent door Honoré Daumicr op de vergeefse zoektocht van de Europese 
sterrenkundigen naar de komeet van Dunthorne, gepubliceerd naar aanleiding van de verschijning 
van een andere wel-zichtbare komeet, in Le Cllarivari, 27 september 1858. 

genoeg. Het was hem er in 1848 slechls om begonnen 'eenig denkbeeld' te krijgen 
omtrent de vraag 'of wij weldra, of op een meer verwijderd tijdstip de terugkomst der 
komeet mogen verwachten'. Die vraag was duidelijk beantwoord. Of, om het met de 
woorden van Hind te zeggen: 

Mr. Bomme's elaboratt: researches have fuHy accounted for thc nOllarrival of this grand comet at 

the time originaly lixcd llpon by Dllnthorne, Pingré and 0Ihers'91• 

Hoewel deze zaak nu scheen opgelost en vrijwel iedere astronoom de komeet om
streeks 1858 terugverwachtte, knaagde bij Kaiser toch nog enige twijfeF9 2 • Zeker, ook 
Kaiser schreef in 1856, dat hij hel 'zeer wel mogelijk achtte, dat de wederverschijni ng 
der komeet ons spoedig zal verrassen', maar anderzijds moest het hem ook van het 
hart dat 'in weerwil van den geweldigen arbeid, door de heer Bomme ondernomen', 
de meetgegevens (met name van de komeet van 1556) dermate onzeker waren, dat een 
terugkomst nog steeds niet tot de sterrenkundige zekerheden kon worden gerekend293 . 
Des te verrassender was dan ook dat in 1856 in Wenen de vondst werd bekend gemaakt 
van een drietal zestiende-eeuwse bronnen met volstrekt onbekende observaties over 
de komeet van 1556. De vondst door de astronoom Kar! von Littrow, was een laat 
gevolg van de oproep die Hind enige jaren tevoren aan alle sterrenkundigen van 
Europa had gedaan. Von Littrow had in reactie daarop een oproep in de Oostenrijkse 
kranten geplaalsl en enigszins tot zijn eigen verbazing was daarop gereageerd door de 
beheerder van de 'Herzog August' -bibliotheek in het Duitse Wolfcnbüttel. Het volstrekt 
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onbekende manuscript dat daar aanwezig was, bevatte, aldus Van Littrow, 'das beste 
Material für die Rechnung' van de komeet van 1556 dat beschikbaar W<1S 294 • Alleen, ,vie 
verwachten zou dat Van Litlrow zich direct op een nieuwe baanberekening zou storten, 
kwam bedrogen uit. Die arbeidsintensieve analyse liet Van Littraw graag aan anderen 
over en de Leidse astronoom Kaiser voelde zich direct geroepen om die uitdaging op 
zich te nemen. Het onderwerp zou zeer geschikt zijn voor een proefschrift van een 
van zijn studenten295 • Want, aldus Kaiser: 

Het is geene ligle taak, uit de nu bekende talrijke, maar gedeeltelijk zeer ruwe, gedeeltelijk tegen

strijdige, gedeeltelijk onverstaanbare opgaven, omtrent de kometen vau1264 en 1556, zoo nauw

keurig mogelijk, de loopbanen dier kometen af te leiden, maar ik acht het wenschelijk, dat zij worde 

ondernomen, hoezeer alle berekeningen, onze kometen betreffende, reeds voor lang gesloten sche

nen. Ik hoop dat die taak eerlang aan het observatorium te Leiden zal zijn ten uitvoer gebragt296 . 

De student die door Kaiser tot de taak was uitverkoren was Martinus Hoek, de 22-jarige, 
enigszins non-conformistische zoon van een Haagse chirurg297 • Hoek studeerde sedert 
1852 in Leiden, aanvankelijk met de bedoeling om, net als zijn vader, arts te worden. 
Maar toen hij na zijn propaedeuse in 1856 de kans kreeg om observator te worden op 
het Leidse observatorium, zwaaide hij om naar de sterrenkunde. In oktober 18';7 pre
senteerde hij, als resultaat van inspanningen, zijn proefschrift: De kometen van 1556, 

1264 en 975, en hare vermeende identiteit, een kloek boek in groot kwarto-formaat. 
Hoek had zich uiteraard gestort op de nieuwe gegevens van Van Littrow. De baan 

die daaruit viel te destilleren voor de komeet van 1556 leek echter dermate veel op de 
enige jaren eerder door Hind verbeterde baan, dat het Kaiser aanvankelijk de uit
spraak ontlokte dat 'de bereekening der storingen, door den heer Eo mme volbragt, en 
op de door Hind verkregene loopbaan gegrond, veel naauwkeuriger zal moeten zijn, 
dan dit zich vroeger liet bevroeden'298 • Zag dat resultaat er hoopvol uit, werkelijk ver
rassend was daarom Hoeks analyse van de komeet van 1264. De baan van die komeet 
was door Dunthorne als eerste bepaald, en diens conclusies waren nadien door Pingré 
uit Franse bronnen verbeterd. Maar, zo bleek, Pingré had een aantal Chinese observa
ties buiten beschouwing gelaten (deze waarnemingen waren eerst in 1843 in een voor 
de sterrenkunde bruikbare vorm gepubliceerd). Hoeks analyse, mede op grond van 
deze onbenutle waarnemingen uit Chinese bronnen, liet slechts één enkele conclusie 
toe, namelijk 'dat de kometen van de jaren 1264 en 1556 niet hetzelfde ligchaam zijn 
geweest'299. De droom was uit! De wetenschap was - aldus Kaiser - van 'een dwaling 
ontheven'. Daarmee was in feite ook Halleys historische methode voor de bepaling van 
de omlooptijden van komectbanen definitief ten grave gedragen. )ja het echec van de 
nooit verschcnen kometen van 1790 en 1848 was meer dan ooit duidelijk dat de tcrug
komst van Halleys eerste komeet in 1759 bovenal een gelukkig toeval was geweest. Maar 
ja, zonder geluk blijkt ook de wetenschap niet te kunnen. 
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Afbeelding 10ó - Martinus Hoek (183<1-1873), hoogleraar sterrenkunde te Utrecht van 1859 tot 1873 

(Foto Sterrenkundig instituut Utrecht) 

Of Hoeks resultaat nog tot Hastiaan Homme is doorgedrongen vermeldt de geschiedenis 
niet. Het is zeer dc vraag< In dc loop van 1854 was Hamme door een 'bitter lijden' getrof
fen, aan de gevolgen waarvan hij in het najaar van 185il ovcrlced30o • En Hoek? Die ver
volgde zijn werk als hoogleraar in Utrecht, waar hij - in de voetsporen van de 
achttiende-eeuwse konstgenoten - het sterrenkundig onderzoek aan kometen nog 
naar grote hoogten zou voeren301 • 

Besluit 
Daarmee is het einde van dit boek bereikt. We hebben gezien hoe het fysico-theologisch 
geïnspireerd enthousiasme diverse konstgenoten in beweging bracht: vol fascinatie voor 
de hemelse [enomenen< Er is geconstateerd dat het niveau van observeren cn theoreti
seren daarbij nogal uiteen liep. Dankzij een vorm van organisatie in informele gezel
schappen, waar discussie en kruisbestuiving mogelijk was, kon op sommige plaatsen dat 
niveau nog iets worden opgekrikt. Het versnipperde karakter van de Nederlandse 
Republiek, waarin hoegenaamd geen institutionele steun kon worden ontvangen, 
heeft mede door een aantal persoonlijke rancunes, een verdere bloei van de vader
landse sterrenkunde in de weg gestaan. 
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Wel heeft een en ander geleid tot een locale traditie van buiten-universitaire weten
schapsbeoefening, waarvan de sporen soms generaties lang konden worden gevolge\. 
De waardering die de sterrenkundige konstgenoten bijvoorbeeld in Friesland af
dwongen, ook in het academische milieu, heeft mede de kiem gelegd voor een proces 
van professionalisering van het beroep van sterrenkundige. Zonder de konstgenoten
traditie die een man als Kaiser vormde, zou de Nederlandse sterrenkunde wellicht 
nooit zo ver zijn gekomen. Deze eerste Nederlandse professional kon opklimmen van 
een buiten-universitair gevormd liefhebber tot een academisch hoogleraar van inter
nationale reputatie. Dat Kaiser zelf uiteindelijk geen oog meer had voor die eigen 
wortels is daarom wel zeer ironisch. Want door hun enthousiasme en inspanningen 
hebben de konstgenoten onbewust, maar onmiskenbaar bijgedragen tot een verande
ring van mentaliteit. Mede hierdoor kwam er in de negentiende eeuw ruimte voor 
een grotere maatschappelijke waardering van de sterrenkunde. De inmiddels centraal 
geleide overheid was daardoor eindelijk bereid om gelden vrij te maken voor een van 
de meest moderne sterrenwachten van Europa. Een observatorium, dat voor Lijn 
functioneren niet langer afhankelijk was van welwillende 'konstgenoten', maar dat 
bediend werd door goed opgeleide en sterk gemotiveerde 'professionals'. Deze ont
wikkeling zou de deur openen voor een nieuwe en nog steeds voortdurende bloei van de 
sterrenkunde in de Noordelijke Nederlanden. Waarmee niet gezegd wil zijn, dat daar
mee aan de dilettantische wetenschapsbeoefening van de sterrenkunde in Nederland 
een eind is gekomen. Wellicht meer dan in andere vakgebieden blijven dergelijke lief
hebbers nog steeds hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van dit zo fascinerende 
vakgebied302• 

Na dit alles moge duidelijk zijn dat de diverse 'konstgenoten' uit de achttiende eeuw 
bepaald niet allemaal van het oppervlakkige type waren waarover Langendijk in 1715 

zijn klucht De Wiskonstenaars schreef. Door hun belangstelling en inzet hebben deze 
liefhebbers bijgedragen tot het ontstaan van een voedingsbodem waarop het weten
schappelijk werk van enkelingen - soms tegen de verdrukking in - tot wasdom kon 
komen. Zou er meer institutionele steun aan hen mogelijk zijn geweest, dan zou de 
Nederlandse sterrenkunde in dit tijdvak er allicht anders uit hebben gezien. 





Afbeelding 107 - Allegorie op de welensch~ppen, in het bijzonder op de wiskunde en de sterrenkunde. 
Gravure door S. Fokke, uil: Martill, Algemeene oefenschaale van kansten en wetellschappen, 1763 
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Omstreeks 1715 brak in de Nederlandse Republiek de newtoniaanse naluurkunde 
door. Daarmee kwam een einde aan de heerschappij van de grotendeels speculatieve 
cartesiaanse fysica, die in de eerste helfl van de zeventiende eeuw was gegrondvest. 

Deze Nederlandse doorbraak had onder meer te maken met de uitgave van de 
tweede editie van Kewtons Principia te Cambridge in 1713 en wellicht nog meer mel 
de ongeautoriseerde roofdruk van deze editie, welke het jaar daarop in Amsterdam van 
de persen rolde. Door deze nieuwe edities nam de verspreiding van deze belangrijke 
tekst over hemelmechanica enorm toc. [let in dit boek geïntroduceerde gravitatie
beginsel bestempelde de slerrenkunde tot een belangrijk toepassingsgebied van deze 
vernieuwende, mathematisch gerichte fysica. 

Op basis van Newtons ideeën lanceerde de Engelse Astranamer Rayal Edmund 
Halley twee sterrenkundige onderzoeksprogramma's, in respectievelijk 1705 en 1716. 

Halleys eerste idee betrof de loopbaan van de kometen. Dit waren hemellichamen, 
waarvan :\Tewton beweerde dat ze tot het zonnestelsel behoorden, maar het sluitende 
bewijs van deze stelling was nog niet ten volle geleverd. Halleys aanpak van deze vraag
stelling bracht hem tot onderzoek van oude observaties, ten einde daaruit zoveel 
mogelijk baancoördinaten van in het verleden verschenen kometen te achterhalen. 
Op grond van een gelijkenis van baanelementen leidde dit onderzoek hem onder 
meer tot de voorspelling van de mogelijke terugkeer van een komeet omstreeks 1758. 

Een daadwerkelijke waarneming van deze komeet leek een belangrijke test te worden 
voor t\ewtons hemelmechanica. Echter, gezien Halleys gevorderde leeftijd zou l1et wei
nig waarschijnlijk zijn dat hij dat cruciale ogenblik nog zou meemaken. Een nieuwe 
generatie van sterrenkundige waarnemers zou dit onderzoek ter hand moeten nemen. 
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Dat zelfde gold voor Halleys tweede suggestie. Dit idee behelsde de passage van de 
planeet Venus langs de schijf van de zon. Deze J:eldzame astronomische gebeurtenis 
zou in de achttiende eeuw twee maal plaats grijpen, te weten in de jaren 1761 en 1769. 

Observatiegegevens van deze voorbijgangen zouden volgens Halley benut kunnen wor
den voor een bepaling van de afstand tussen de aarde en de zon. Deze afstand werd 
gezien als een fundamentele natuurconstante in zowel het copernicaanse, a ls in het 
newtoniaanse planetenstelsel. Niet voor niets wordt deze afstand ook wel de astrono
mische eellheid genoemd. Een rechtstreekse bepaling van deze grootheid bleek niet 
mogelijk, evenmin als die van de met deze afstand direct samenhangende zonIJcparal
fax, dat is de helft van de hoek waaronder aarde gezien zou worden door een hypothe
tische waarnemer in het centrum van de zon. Hierdoor werd Halleys indirecte methode 
als zeer kansrijk beschouwd en daarmee als uitermate belangrijk. Door een gecoördi
neerde en nauwgezette observatie van de voorbijgangen van de planeet Venus leek een 
bepaling van de waarde van deze fundamentele afstand van het zonnestelsell1let vrij 
grote nauwkeurigheid haalbaar te worden. 

Deze twee belangrijke sterrenkundige onderzoeksthema's uit de achttiende eeuw boden 
ons de mogelijkheid om een volstrekt onderbelichte periode uit de geschiedenis van de 
Nederlandse sterrenkunde in kaart te brengen. De geschiedschrijving betreffende de 
Nederlandse astronomie in de achttiende eeuw wordt tot op heden in belangrijke 
mate bepaald door het beeld dat de negentiende eeuw over deze periode heeft geschetst. 
Zo schrijft CoHot d'Escury in 1835 in zijn bekende overzichtswerk van de Nederlandse 
wetenschappen: 

Het moet verwondering baren, LLü met de dood van lIuygens het de sterrenkunde hier te lande 

aan vlijtige beoefenaren heeft gaall ontbreken; althans ik vin de [van] geene Illannen van naam in 

dit vak, [en] van geene waarnemingen van belang hier gedaan, melding gemaakt tot op Lulofs, die 

in de helft der XVIII-de eeuw bloeide. 

Maar ook recentelijk is nog gesteld dat Nederland 'een continue traditie in de beoefe
ning van de sterrenkunde' ontbeert. Pas dankzij de 'tomeloze inzet' van de negentiende
eeuwse hoogleraar Kaiser zou de sterrenkunde in Nederland 'voldoende aanzien' hehben 
gekregen om 'na twee eeuwen van ups en downs' weer op 'internationaal niveau zinvolle 
bijdragen te kunnen leveren'. 

Ons hronnenonderzoek heeft uitgewezen dat dit sedert de vroege negentiende eeuw 
geschetste beeld zo niet onjuist, dan ten minste zeer onvolledig is. Inde achttiende en 
vroege negentiende eeuw is hier wel degelijk interessant sterrenkundig werk gedaan; 
onderzoek ook, dat op niveau werd gedaan en waarvan de resultaten met collega
astronomen in binnen- en buitenland werden uitgewisseld. Alleen werd dit sterren
kundige onderzoek nauwelijks verricht door universitair werkzame onderzoekers 
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(zoals later te doen gebruikelijk was), maar vooral door een relatief omvangrijke groep 
van 'liefhebber-dilettanten', die zichzelf destijds aanduidden met de term konstgenaten. 

Ons onderzoek heeft zich toegespitst op de periode 1715-1770, hoewel in mindere 
mate ook aandacht is besteed aan de periodes ervoor en erna. Het jaar 1715 is gekozen 
als algemeen aanvaard startpunt van het newtonianisme in de Nederlanden. I Iet jaar 
1770 begrenst het sterrenkundig bijzondere jaar 1769 waarin enerzijds de laatste 
Venus-overgang uit de achttiende eeuw plaatsvond en anderzijds toevalligerwijs de 
laatste spectaculaire komeet van de achttiende eeuw te zien was. Bovendien bleek de 
baan van de kleine komeet van 1770 dermate afwijkend van karakter, dat mede door 
deze verschijning het kometenonderzoek na 1770 een geheel andere (meer analytische) 
fase inging. Daar komt nog bij dat rond 1770 toevalligerwijs een aanmerkelijk deel 
van de Nederlandse sterrenkundigen kwam te overlijden, dan wel om andere redenen 
de activiteiten moest staken. 

1. kOInetenonderzoek in de Nederlanden 
In de Nederlandse kometenresearch van de achttiende eeuw neemt de Amsterdamse 
mathematicus Nicolaas Struyck onbetwist de voornaamste plaats in. Hij kwam in 
aanraking met het probleem van de loopbaan van kometen dankzij de in 1714 uitge
brachte Amsterdamse pirateneditie van Newtons Principia. Aan dit vraagstuk zou hij 
vervolgens het grootste deel van zijn leven wijden. Zo is Struyck na Halley de eerste 
geweest die serieus geprobeerd heeft om diens oorspronkelijke tabel van baan elementen 
van kometen uit te breiden. Merkwaardigerwijze is dit bel angwekkende aspect van 
Struycks leven en werken tot op heden sterk onderbelicht gebleven. Struyck geniet wel 
bekendheid, maar dan vooral door zijn publicaties op het gebied van de verzekerings
wiskunde en de hevolkingsstatistiek. Struycks belangstelling was echter aanmerkelijk 
breder. Hij heeft originele bijdragen geleverd op tal van vakgebieden. Zelf achtte hij zijn 
astronomische arbeid van minstens even groot belang als zijn actuariële werk. Struycks 
eerste publicatie over komeetbanen rolde in L740 van de pers, als resultaat van wat evi
dent jarenlange noeste arbeid is geweest. In dit boek presenteerde Struyck onder meer 
's-werelds eerste kritische kometografie: een op grond van zorgvuldig bronnen
onderzoek opgestelde lijst van alle bekende kometen, met een eerste analyse van de 
beschikbare waarnemingsgegevens. Het manuscript van dit boek circuleerde in 1737 al 
onder Struycks relaties. Dat zelfde jaar meldde Struyck zijn voornaamste conclusies per 
brief aan Edmund Halle)', die hij als zijn grote inspiratiehron beschouwde. 1n navolging 
van Halley meende Struyck acht nieuwe periodieke kometen te hebben ontdekt. Dit 
resultaat werd in het voorjaar van 1738 bekend gemaakt op een bijeenkomst van de 
Engelse Royal Society. Maar omdat Struycks brief aan Ballcy niet inhoudelijk was 
gemotiveerd, en omdat zijn boek (waarin hij deze argumenten wel gaf) alleen in de 
Nederlandse taal werd uitgegeven, kreeg hij aanvankelijk geen buitenlandse respons 
op zijn werk en bleef zijn invloed tot het Nederlandse taalgebied beperkt. Dat werd 
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beter na 1749 toen Struyck een aanvulling op Halleys befaamde Synopsis ofthe astro

norny of cornets presenteerde. Dit in het Latij n gestelde artikel werd geplaatst in twee 
internationaal vermaarde tijdschriften. Vier jaar later publiceerde Struyck een tweede 
boek over kometen, waarin hij niet alleen zijn eerdere werk aanvulde, maar in de 
inmiddels bekende lijsten van baancoärdinaten ook een systematiek probeerde op te 
sporen. Vanwege deze pogingen mag Struyck worden aangemerkt als de grondlegger 
van de kometen statistiek, een vakgebied met waardige Nederlandse navolgers, zoals 
Hoek in de negentiende eeuwen Van Woerkol11 en Oort in de twintigste eeuw. 

In het tweede kwart van de achttiende eeuw ontstonden (of herleefden) in de Neder
landse Republiek op tal van plaatsen locale gezelschappen, die zich toelegden op de 
natuurwetenschappen. Door voordrachten, demonstraties, proeven of waarnemingen 
werd geprobeerd om bestaande kennis te illustreren, dan wel op bescheiden wijze uit 
te breiden. Dit fenomeen van grote interesse voor de natuurwetenschappen was mede 
veroorzaakt door een succesvolle reeks voordrachten die de Engelse newtoniaan 
Desaguliers rond 1730 in diverse Nederlandse steden had gehouden. Een aantal van 
deze informele natuurwetenschappelijke genootschappen hield zich ook actief met 
de sterrenkunde bezig. In plaatsen als Haarlem en Middelburg werd door dergelijke 
natuurwetenschappelijke gezelschappen een eigen gebouw aangeschaft en ingericht. 
Daarbij werd een sterrenkundig observatorium niet overgeslagen. De daartoe beno
digde instrumenten werden hetzij gekocht voor gezamenlijke rekening, hetzij ver
vaardigd in eigen beheer. Ook de boeken van Struyck werden in deze kringen gelezen. 
De Haarlemse landmeter Klinkenherg bijvoorbeeld was lid van zo'n locaal Natuur- en 

Sterrekundig Collegie. Hij maakte zich de techniek van de berekening van komeetbanen 
eigen uit Struycks eerste bock. Die studie stil11uleerde hem ook tot nauwkeurige en 
intensieve observaties. In 1743 leverde dit de ontdekking op van een nieuwe komeet. Er 
zouden nog vele van dergelijke ontdekkingen volgen, en dat niet alleen door Klinken
berg. Van de 34 kometen die in de periode 1715-1770 mondiaal zijn waargenomen, zijn 
cr achttien onafhankelijk door Nederlandse 'konstgenoten' ontdekt, waarvan elf als 
eerste geregistreerde waarnemer. Als kometenjager spant Klinkenberg onder hen wel 
de kroon met maar liefst zeven zelfstandig onldekte kometen. Dal record is lot op 
heden nog door geen Nederlandse astronoolll verbeterd. Ook werd in de achttiende
eeuwse Nederlandse Republiek bekwaam gerekend. Baanelemenlel1 van komeetbanen 
gevonden door Nederlandse 'konstgenoten' staan nog steeds vermeld in de moderne 
Catalogue of cometary orbits. 

Ook bij de aangekondigde terugkeer van de komeet van Halley rond 1758 bleken 
Nederlandse sterrenkundigen volwaardig deel le nemen aan het Europese astrono
mische onderzoek. Zowel door preparatie, observatie, als qua analyse verrichtten de 
'konstgenoten' wetenschappelijk werk dat de toets der contemporaine kritiek goed 
kon weerstaan. Al in 1752, toen nog nauwelijks iemand in Europa had nagedacht over 
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de problematiek van de opsporing en herkenning van de door Jlalley aangekondigde 

komeet, had Klinkenberg zoektabellen opgesteld die een speurtocht naar de komeet 

ï.ouden vergemakkelijken. De gepubliceerde versie van deze tabellen uit 1755 behoort tot 

de vroegste in zijn soort. Zelfs de naamgeving komeet van f falley lijkt op Klinkenberg 

te kunnen worden teruggevoerd. Althans de Franse astro!lomen, die aan wie deze 

naamgeving tot dusverre werd toegeschreven, blijken deze naam pas te gaan hanteren 

nadat zij per brief door Klinkenberg omtrent de 'corneet van Ilalle)" waren geïnfor

meerd. In 1757 tenslotte ontdekte Klinkenberg een heldere komeet, waarvan aanvan

kelijk werd gedacht dat het de gezochte staartster was. I Ioewel het loos alarm bleek, 

vestigde Klinkenberg er wel zijn reputatie mee. Zijn - inmiddels I laagse --- observaties 

werden afgedrukt in tijdschriften die door geheel Europa hun verspreiding hadden. 

Een afzonderlijke episode in de geschiedenis van de terugkeer van I lalIe)', komeet 

wordt gevormd door de 'kometen-koorts' die in 1756 losbrak in verschillende delen 

van de Republiek. Met name Friesland, maar in mindere mate ook Amsterdam, kreeg 

te maken met een collectieve hysterie van mensen die de doorgesijpelde berichten 

over de terugkeer van de komeet in verband brachten met het in de F\ijbel aangekon

digde 'einde der wereld'. Een kort levoren gevoelde aardbeving had allol gevoelens 

van onrust aanleiding gegeven. Lodoende bracht de aangekondigde Sclzrikkclykr 
Comcct de pennen van veel pamfletschrijvers in beweging. Het bleek een storm in een 

glas water. Toen de komeet van Halley in 1759 werkelijk aan de hemel verscheen bleek 

het gewone publiek nauwelijks meer in dit hemelse fenomeen gc"interesseerd. 

Als newtoniaans onderzoeksthema is de eerste terugkeer van de komeet V{/1/ Ilalley 
tegenwoordig meer verbonden mel de naam van de Franse astronoom Clair;lLlt, dan 

met de ontdekkers van dit hemellichaam: de Duitse astronoom Palilzsch of de Franse 

kometenjager Messier. Destijds bleek Clairaul in slaat te zijn een beredeneerde schatting 

le maken van de storingen die de afzonderlijke planeten volgens Newtons gravitatie

theorie op de loopbaan van de komeet zouden moeten uitoefenen. Tot een dergelijk 

huzarenstukje van hogere rekenkunde waren de Nederlandse 'konstgenoten' bij lange 

na niel in staat. Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat men in de Nederlanden voor 

dit onderwerp geen oog zou hebben gehad. AI in het voorjaar van 1758 vvas het pro

bleem van de storingen die de planeten op een komeetbaan uitoefenden aan de orde 

gesteld door de wijnkoopman Schim uit Maassluis. Door de Leidse hoogleraar sterren

kunde r,ulofs was Schim eerder gekarakteriseerd als 'een van de grootste liefhehhers en 

kenners der sterrenkunde'. En al was Schim uiteraard geen Clairaut, zijn berekeningen 

loonden wel aan dat een eerdere passage van de komeet langs de planeel Jupiter een 

aanmerkelijke verandering van de komeetbaan teweeg had gebracht. Overigens moet 

ook Clairaut van Schims werk hebben geweten, want uil correspondentie is hekend 

dat de jonge Duitse astronoom Hennert, die zich in 1756 als privaatdocent te Leiden 

had gevesligd, Schims publicatie naar Clairaut heeft verzonden. 
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2. Nederlands onderzoek naar de zonneparallax 
Na de daadwerkelijke terugkeer van komeet Halley in 1759 verschoof de aandacht van 
vrijwel alle astronomen in de westerse wereld naar de op handen zijnde Venus-over
gang. Deze zou immers slechts twee jaar later, in juni 1761, plaatsvinden. De astrono
men in de Republiek volgden dat patroon. Vergeleken met het buitenland was er 
echter één groot verschil: waar men elders in Europa met grote moeite en kosten 
expedities uitrustte voor sterrenkundige observaties in alle uithoeken van de wereld, 
bleek men in Nederland niet tot een dergelijke inspaning bereid. Slechts na herhaald 
aandringen van Pranse astronomen bleek het mogelijk om met zeer bescheiden mid
delen een eenvoudige waarneming in het Indische Batavia te regelen. Alleen de pro
vincie Friesland vormde een gunstige uitzondering. De Friese Staten bleken bereid tot 
het zowel financieel, als materieel ondersteunen van een locale rekenmeester. Deze 
Foppes had een vrij gedegen voorstel ingediend tot het verrichten van observaties. 
Hem ontbrak echter het geld dat nodig was voor het vervaardigen van het vereiste 
waarnemings-instrumentarium. Maar de gevraagde fondsen werden hem ter beschik
king gesteld, evenals een oud fort waar een observatorium kon worden ingericht. 
Waarom in Friesland gelukte, wat elders niet kon worden bereikt is niet geheel duidelijk 
geworden. vverlicht was men in Friesland gevoeliger voor de status verhogende aspecten, 
die soms aan wetenschappelijk overheids-mecenaat zijn toegedacht. Het was in elk geval 
een argument waarmee monarchen elders in Europa tot financiële ondersteuning aan 
sterrenkundige expedities waren uitgelokt. In tegenstelling tot de meeste andere 
Nederlandse provincies had Friesland geen stadhouderloos tijdperk gekend, waardoor 
een stad als Leeuwarden kon bogen op een bescheiden hofcultuur, die zich hier, ook na 
de verhuizing van het Stadhouderlijk hof naar Den Haag, wist te handhaven tot aan de 
dood van de laatste oranjeprinses in 1765. Dat de betreffende rekenmeester de sterren
kunde als 'koninklijke kunst' ten tonele voerde, heeft in elk geval gunstig voor hem uit
gewerkt. In 1761 bleek Foppes de enige astronoom in de Nederlanden die met een 
zelfstandig bepaalde waarde voor de zonneparallax (10,23 boogseconden) voor de dag 
kon komen. Anderen kwamen niet verder dan een - ook elders in de wereld vastgestelde 
- verbetering van de waarde van de schijnbare diameter van Venus. 

Het had er aanvankelijk veel gunstiger uitgezien. Nadat de Mercuriuspassage van 1736 

op diverse plaatsen in de Nederlanden met aandacht was geobserveerd, had Klinken
berg ter gelegenheid van de Mercuriusovergang Vdn 1743 een boekje gepu bliceerd, 
waarin het probleem van de afstandsbepaling in het zonnestelsel uitvoerig was uitge
werkt. Evenals sommige buitenlandse astronomen had Klinkenherg zich afgevraagd 
waarom Halley toch de Mercurius-passages bij dit probleem buiten beschouwing had 
gelaten. Halleys methode was algemeen geldig voor binnen-planeten, en zelfs al ZOL! 

de uitkomst van zo'n bepaling in het geval van een Mercurius-transit ongunstiger 
uitvallen dan bij een Venus-overgang, iedere kans op een verbeterde bepaling van de 
gezochte afstand tussen de aarde en de zon zou toch eigenlijk benut moeten worden? 
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Vooral de Mercurius-passage van 1753, wanneer de planeet relalief dicht bij de aarde zou 
staan, leek vanwege deze gunstige constellatie daartoe een goede kans te bieden. De 
praktijk zou anders uitwijzen. Metingen aan de uitgang van de planeet waren weliswaar 
talrijk (de ingang viel overal in Europa voor zonsopgang), maar deze meetresultaten 
varieerden dermate dat een bepaling van de zonneparallax er niets door verbeterde. 

Op het moment dat dit duidelijk werd, koesterde menige astronoom nog hoop op 
een gunstige uitkomst van analyses die toen nog in bewerking waren ten aanzien van 
gecoördineerde ohservaties welke in 1751 waren uitgevoerd vanuit Zuid-Afrika en 
Europa. Dat jaar stonden de planeten Mars en Venus in een dermate gunstige positie ten 
opzichte van de zon dat er een gerede kans bestond dat de zonneparallax eveneens kon 
worden afgeleid uit gecoördineerde metingen gedaan vanuit verschillende plaatsen 
op aarde. De Franse astronoom De la Caille had dat idee uitgewerkt en had daartoe 
een expeditie opgezet naar Nederlands territorium in Kaap de Goede Hoop. Deze 
expeditie werd weliswaar in zijn geheel gefinancierd door de franse koning, maar het 
welslagen ervan was mede afhankelijk van de goedgunstige medewerking van de Neder
landse autoriteiten. Het lot was de Fransen op dat punt welgezind. In de Republiek was 
het stadhouderschap zojuist hersteld en de nieuwbakken stadhouder Willem IV was 
een erkend liefhebber en begunstiger van de mathematische en fysische wetenschappen. 
In de directe omgeving van de prins bevonden zich diverse natuurwetenschappelijk 
geïnteresseerde personen. De prins zei f beschikte over een goed geoutilleerd kabinet 
van fysische en aslronomische werktuigen en in 174<'\ was zelfs de honoraire functie 
van stadhouderlijk ostronomus ingesteld. Deze positie werd met verve bekleed door de 
Zeeuwse landmeter en architect De Munck. 

Franse diplomaten wisten zich dan ook snel verzekerd van de persoonlijke steun van 
de stadhouder, waardoor verdere Nederlandse medewerking aan dit franse initiatief 
moeilijk kon worden onthouden. Alle betrokkenen (de Oost-Indische Compagnie 
incluis) gaven dan ook hun zegen aan de expeditie. 

Hoewel aan de expeditie zelf niets in de weg werd gelegd, wilde dat nog niet zeggen 
dat verder een actieve medewerking aan de gevraagde observaties werd verleend. Op 
geen van de reguliere (universitaire) sterrenwachten werd bijvoorbeeld aan het Franse 
informele verzoek tot medewerking voldaan. Alleen Klinkenberg en zijn particuliere 
Haarlemse companen hebben nog pogingen gedaan om te komen tot de opzet van 
een netwerk van Nederlandse waarnemers. Die pogingen zijn echter jammerlijk mis
lukt. Alleen vanuit Haarlem, Middelburg en wellicht Leiden zijn incidentele observaties 
op de door de Fransen aangegeven tijdstippen gedaan. Verder bood alleen Struyck enige 
logistieke steun aan de expeditie, door vanuit Amsterdam de verscheping van post en 
verdere bevoorrading te verzorgen. 

Hoewel de expeditie van De la Caille - waar het de cartografie van de Zuidelijke ster
renhemel betrof - de geschiedenis is ingegaan als een groot succes, bleken de resultaten 
ten aanzien van de zonneparallax teleurstellend. Daarmee resteerde voor een bepaling 
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van de zonneparallax alleen de reeds gemelde Venus-overgang van 1761, acht jaar later 
gevolgd door die van 1769. De laatstgenoemde transit kon echter wegens zwaar noodweer 
in de Republiek niet worden waargenomen. Slechts dankzij de particuliere inspanning 
van de Indische predikant Mohr, welke omstreeks 1765 een magnifiek observatorium in 
Batavia had kunnen inrichten (daartoe in staat gesteld door een grote erfenis), kon van
uit :\ederlands territorium toch nog een geslaagde observatie worden gemeld. 

3. de 'kollstgenoten' 
Wie waren deze 'konstgenoten', die hier in de achttiende eeuw de sterrenkunde beoefen
den? Het bleken mensen van diverse pluimage: wwel sociaal, als intellectueel bleken 

er grote verschillen te bestaan. De wetenschappelijke oogst was navenant divers. Qua 
motivatie lijken fysico-theologische drijfveren doorgaans een stimulerende rol te 
hebben gespeeld, zeker waar het een begin van de observaties betreft. Maar eenmaal 
gegrepen door de sterrenkunde komt de fysico-theologie nauwelijks meer ter sprake. 
Pure nieuwsgierigheid, persoonlijke ambitie en verhoging van status lijken dan meer 
als drijfveren op de voorgrond te treden. 

De door de betrokkenen genoten opleiding bleek in zo verre van belang te zijn dat 
men meestal enige wiskundige training had genoten. Belangrijker was echter het uitge
oefende beroep, of liever gezegd: het 'netwerk', dat aan die beroepsuitoefening was ver
bonden. 1-1 et merendeel van de 'konstgenoten' bleek namelijk als 'opleider' werkzaam 
te zijn, in welke vorm dan ook. De betrokkenheid hij een lescollege of een informeel 
genootschap bleek vaak ook gunstig op de ondernomen activiteiten uit te werken. 

Daarbij bleek het aantal informele natuurwetenschappelijke gezelschappen vóór 1750 

groter te zijn geweest dan wel is verondersteld. De belangstelling in deze gezelschappen 
lijkt overigens meer algemeen natuurwetenschappelijk, dan specifiek sterrenkundig 
gericht te zijn geweest. 

Al met al lijkt de versnipperde politieke en economische strucluur van de Neder
landse Republiek in de achttiende eeuw het succes van de sterrenkundige 'konstgenoten' 
in de weg te hebben gestaan. Echter, volgen we de 'konstgenoten'-traditie tot in de 
negentiende eeuw, dan blijkt dat zonder deze groep een professionalisering van de 
Nederlandse sterrenkunde, later die eeuw, moeilijk voorstelbaar zou zijn geweest. Het 
waren de 'konstgenoten' die door hun werkzaamheden hebben bijgedragen tot het 
ontslaan van een klimaat waarin oog was voor het belang van natuurwetenschappelijke 
en sterrenkundige kenn is. Het waren de 'konstgenoten' uit wiens kringen een aantal 

toonaangevende hoogleraren voortkwam die de Nederlandse natuurwetenschap in de 
negentiende eeuw mede vorm hebben gegeven en die deze vakken daarmee op een 
meer moderne, professionele leest hebben geschoeid. 

Het negatieve beeld dat sedert de negentiende eeuw is geschetst, heeft voor lange tijd 
een onterecht beeld gegeven van de beoefening van de sterrenkunde gedurende de 
achttiende eeuw. Het was een beeld dat dringend hijstelling verdiende. 
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Vutch Astronomy in the 18th century 

Around 1715 newtonian physics gained ground in the Dutch Republic. This put an 
end to the domination of carthesian physics, which had been founded in the first half 
of the seventeenth century and was mainly speculative in character. 

This Dutch breakthrough was partly due to the Pllblication of the second edition of 
Newton's Principia in Cambridge in 1713, and probably even to a larger extent to the 
publication of ÜIe illicit vcrsion of this ediliol1, which was printed in Amsterdam one 
year later. These new editions played a major role in the cl i ffllsion of this important 
text on astronomical mechanics. The concept of gravitation, which was intl"oduced in 
this book, made astronomy an important field of application for this innovative, 
rnathernatically oriented type of physics. 

On the basis of Newton's ideas, Edrnund Halley, the English Astranamer Rayal, 
launched two astronomical research programs, one in 1705 and the other in ln6. 

Halley's first idea concerned the orbits of cornets. Newton alleged that these celestial 
bodies were part of the solar system, but this thesis had not been conclllsively sllb
stantiated. Halley's approach indllced him to analyse previous observations, so that 
he could trace as many elements as possible of the orbits of cornets th at had been 
observed in the past. He noticed that there were similarities in the orbital elements 
and on the basis of this he predicted the possible return of a co met around 1758, The 
actual observation of this comet would appear to be an important test for Newton's 
celestial mechanics. Vet, in view of Halley's age, it was very unlikely that he would be 

1 Translation: Wim van Bork and Lyann de Jager. 
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able to witness this event at the crucial moment. A new generation of astronomers 
would have to carry out this research. 

This also held true for Halley's second suggestion, which dealt with the planel 
Venus passing in front of thc sun. This rare astronomical event would take place twice 
in the course of the eighteenth century, namely in 1761 and in 1769. According to 
Halley, data concerning the observations of these transits could be used to determine 
the distance between the earth and the sun. This so-called Astronomical Unit (or the 
solar parallax which was directly related to it) was considercd a fundamental natural 
constant, in both the copernican and in thc newtonian planetary system. 

It was impossible to de ter mine this constant directly, therefore Halley's indirect 
approach was likely to prove successful, which made it very important. If the transits 
of the inner plan et Venus were observed very carefully, it might be feasible to deter
mine the value of this fundamental constant with considerahle accuracy. 

These two important astronomical topics which were studied in the eighteenth cen
tury have given us the opportunity to describe an episode in the history of Dutch 
astronomy which has hitherto remained underexposed. Up to this moment the image 
of Dutch astronomy in the eighteenth century is one th at has mainly been dominated 
by the picture drawn in the nineteenth century. In 1835 Collot d'Escury writes in his 
well-known survey of the arts and sciences in the Netherlands: 

It is surprising th at af ter Huygens' death therc are very few produclive astronomers in this country; 

I did not co me across famous names or important observations before Lulofs, whose heyday was 

in the middle of thc eighteenth century. 

But also in recent times it has been suggested that there is 'no continuous tradilion in 
the Netherlands as far as astronomy is concerned'. It was claimed that 'af ter two centu
ries of ups and downs' it was due to the strenuous efforts of professor Kaiser in the 
nineteenth century that astronomy in the Netherlands acquired 'enough status' to be 
able to 'present valuable contributions at au international level'. 

Our study or sources has proved that the picture th at has been presented since the 
early nineteenth century is quite incomplete, if not incorrect. In the eighteenth and 
early nineteenth centuries a lot of interesting work was do ne in the field of astronomy; 
research was carried out in a scholarly way and the results we re exchanged with fellow 
astronomers both in the Netherlands and abroad. However, astronomical research was 
not carried out by scientists at universities (as in later years), but mainly by a relatively 
large group of 'liefhebber-dilettanten' (amateurs, non-professional people), who used to 
call themselves 'konstgenoten'. 
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Our investigations have concentrated on the peri ad 17J5-1770 and la alesser exlenl 

on the periods befarc and arLcr that. The year 1715 was chosen because it is generally 
accepled as the starting point o[ newtonianism in the Netherlands. 1770 was selcctcc\ 

beGlUSe astronomically speaking 1769 was a remarkable year: in th is year lhe last 

Venus-transit in the eighteenlh century took place, moreover it was tbe last year of 
tbe eighteenth century in which an important comet could be observcd. In addition 

to this the orbit o[ the smal I comet that was observed in 1770 was so different, that 
this was partly respollsible for the fact lhat from then on investigations into comets 

were carried out on a more analytical basis. Quite coincidentally a number of Dutch 

astronome l'S passed away around 1770, or had to abandon their scientific aclivities. 

1. Cornet research in thc Nctherlilnds 
Undoubtedly the Amslerdam l11athematician Nicolaas Struyck plays the mosl in[Ju
enLÎal role in comet research. Due to lhe Amsterdam edition of Newton's Principia of 

1714, he became involved in the problem ofthe orbits of comets. He was to devote the 

larger part of his life to this problem. Af ter Halley, Struyck was the first pers on who 
seriously attempted to extend Hal!ey's original table of orbital elements of C0111ets. 

It is remarkable lhal so far very httle attention has been paid to this important 

aspect of Struyck's life and work. Ile acguired some fame, but this is mainly due to his 
publications on actuarialmathematics and population statistics. Yet he was interested in 

nUlllerous other subjects as weil and made a lot of original contributions to many 
areas of study. He himself considered his conlributions to astrollomy as important as 

his work in the field o[ acluarialmathematics. 
Struyck's [irst publicatioll on the orbits of co mets, which was the result of many 

years of hard \Vork, was printed in 1740. In this book he presented the first critical 
description concerning comet, that ,vas ever published: a carefully drawn up list of all 

known comets, based 011 a carcflll study of available sources containing a preliminary 

analysis of the data concerning observations which he had at his disposal. 1\5 early as 

1737 the manuscript of this baak circulated among Struyck's colleagues and friends. 
Since he considered Hallel' his 111ain source of inspiration, he wrote a lelter to him in 

that same year, in which he oUllined his main conclusions. Following Hallel" Struyck 
thought he had discovered eip,ht new perioctical comets. His findings we re presented 

at a conference of the English Royal Socic[\' in the spring of 1738. In his letter la Halley, 

Strllyck did not give a scientific basis to his theses. He did give this basis in his book, 
but th is was in Dutch, so there was no response from abroad whatsoever. This was to 

change af ter 1749, when Struyck presentcd a supplement to Halley's \Vell-knovvn work 

Synopsis of the A.strollomy of Comcts. Two magazines of international fame pu blished 
tl1is article, which was writtcn in Latin. A second book appeared four years later, in 

which Struyck presented additions to his earl ier publication and in which he also 

tried to determine whether there was any pattern in the well-knownlists of orbital 
element,. Considering all these cfforts, Struyck can be called the founder of cometal 
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statistics. In the course of the nineteenth and twentieth centuries there were to be a 
number of distinguished Dutch successors, like Hoek, Van \Noerkom and Oort. 

In the secOlld quarter of the eighteenth century, many local societies saw the light 
(again) in the Dutch Republic. They occupied themselves with the natural sciences. 
There were lectures, demonstrations, tests or experiments to illustrate the existing 
knowledge or to make modest attempts to broaden their knowiedge. This increase in 
the interest in science was also triggered oH by a successful series of lectures held in a 
number of Dutch cities by Desaguliers, the English newtonian. Some of these informal 
scientific organisations were also actively involved in astronomy. In such places as 
Haarlem and Middelburg they found accommodation for their activitics and provided 
themselves with instruments to make astronomical observations. This equipment was 
either bought on joint account or they made it themsclves. Klinkenberg, a Haarlem 
surveyor, was a member of such a Scientific ond Astronomical Society. He re ad Struyck's 
publications. Struyck's fiJ'st book taught hill1 how to calculate the orbits of COll1ets 
and stimulated him to make careful and intensive observations. In 1743 he made his 
first discovery: a new cornet. Many similar discoveries were to follow, and Klinkenberg 
was not the only one to be successful. Tn the period 1715-1770 a total of 34 comets were 
observed, eighteen of which were observed independently bI' Dutch 'amateurs', eleven 
of them being the first registered observer. Klinkenberg was the record holder with as 
many as sevcn comets, which he discovered independently. To tllis date no Dutch 
astronOll1er has beaten th is record. Eighteenth century 'amateurs' were also skilled in 
calculating the elements of cometary orbits. A number of their findings are still men
tioned in the modern Catalogue of Cometary Orbits. 

When the return of Hal/ey's Cometwas announced around 1758 it was dear that Dutch 
'amateur' astronomers could make a valuable conlribution to astronomical research in 
Europe. Their preparations, observations and analyses were at a scholarly level and 
could stand the test of contemporary criticism. In 1752 virtually no one had given a 
thought to the problems of tracing and recognising the comet which was about to 
appear. Yet Klinkenberg had already dra wn up search tables which could make it 
easier to trace the comet. These tables, which were published il11755 are among the 
first of this kind. Probably Klinkenberg was also the first person to suggest the name 
of Hal/ey's Cornet. Lt has usually been taken for granted that th is name was given by 
French astronomers. However, they only started to use this name af ter Klinkenberg 
had sent them a letter informing them of Hal/ey's Cornet. In 1757 Klinkenberg discov
ered a bright cornet, which was initia11y thought to be the one. Although it was not, 
Klinkenberg's reputation had been established.The observations he carried out in 
The HagLle wcre published in pcriodicals that found their way all over Europe. 
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A separate episode in the history of the return of Halley's cornet is the so-called 
'comet-fever' th at broke out in several parts of the Republic in 1756. Especially in the 
province of Friesland, and to alesser extent in Amsterdam, there was a kind of mass 
hysteria among people who linked rumOlus about the return of the comet to the Apo
calypse, which is mentioned in the Bibie. An earthquake, which had been feit shortly 
before, had already caused some anxiety. Thus many pamphleteers began writing about 
the coming of the Schrikkelyke Carneet (the Terrible Cornet). It turned out to be a storm 
in a teacup. When, in 1759, Halley's comet did finally appear, the man in the street 
could not care less about this celestial phenomenon. 

As a newtonian topic the first return of Halley's cornet is nowadays linked to the 
name of Clairaut, the French astronomer, rather than to th at of the comet hunters 
Palitzsch and Messier, who both independently discovered this celestial body. At the 
time Clairaut was able to make a well-reasoned estimate of the perturbations in the 
orbit of the comet which, in accordance with Newton's law of gravitation, are caused 
by the individual planets. Doing the same thing was too great a task for the Dutch 
'amateurs'. However, this does not imply that they were not interested in this subject. 
As early as the spring of the year 1758 Schim, a wine merchant from Maassluis, had 
pointed at the problem of planetary perturbations on the orbits of comets. Lulofs, a 
professor of astronomy in Leyden, had already characterized Schim as 'one of the 
greatest lovers of astronomy and one of the greatest experts on this subject'. Of course, 
Schim was far from being Clairaut's equal, but nevertheless his calculations did prove 
th at the planet Jupiter must have exercised a considerable influence on the orbit of 
the comet when it passed nearby this planet. However, Clairaut, too, must have been 
aware of Schim's work, since it appears from correspondence which was exchanged 
on this subject, that Hennert, a young German astronomer who had established him
self as a private teacher in Leyden in 1756, had sent Schim's publication to Clairaut. 

2. Dutch investigations concerning the solar parallax. 

Af ter the actual return of Halley's cornet in 1759 most astronomers in the western 
world focused their attention on the imminent Venus transit. This was to take place 
only two years later, in June 1761. The astronomers in the Dutch Republic were also very 
interested. However, there was one large difference with the situation abroad: all over 
Europe huge efforts were made to mount expeditions for astronomical àbservations, 
but in Holland there was no willingness whatsoever to make similar efforts. Only 
af ter the encouragement of French astronomers, it became possible to carry out some 
small-scale observations in Batavia (now known as Djakarta) in the Dutch East 
Indies. The province of Friesland forms the exception. The Frisian Provincial Council 
was ready to provide both financial and material support to alocal mathematician: 
Foppes presented a rather well-founded proposal to carry out observations. But 
Foppes did not have the resources to construct the equipment that was needed for 
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the observations. J-Iowever, he was given a grant, and also an old fortress, which could 
be turned into an observatory. It is not quite clear why this could only be achieved in 
Friesland. l'erhaps the Frisian authoriUes were more awarc of the fact that giving a 
grant to scientific projects might raise their own status. Indeed, this was one of the 
main reasans why in other parts of Emope monarchs had been cajoled into subsidising 
astronomical expeditions. Unlike 1110St other provinces th ere had nol been a stadt
holderless period in Friesland. Owing to this Leeuwarden, Lhe Frisian capita!, could 
boast on some form of courl culture (even af ter the court had been moved to The 
Hague) until the death of the last Princess of Orange in 1765. That this mathematician 
refcrred to astronomy as a 'royal afl' must have had a favourab le impact. Eventually, in 
1761 Foppes was the only Dutch asLronomer to produce a value for the solal' parallax 
(10,23") that had been established independently. Others could only present a more 
precise value of the apparent diameter of Venus, which had also been determined by 
others. 

Initially, things had looked more favourable. In several places in the Netherlands, 
people had observed the earlier Mercury transits with great interest. On the occasion of 
thc Mercury transit of 1743, Klinkenberg had published a booklet that dealt extensivcly 
with the problem of tbe solar parallax. Klinkenberg found himself in the same position 
as some foreign astronomers when he wondered why Halley had not taken the Mercury 
transits into account. In principle Halleys method could be applied to all inner planets, 
and even though the outcome might nol be as favourable in lhe case of a Mercury tran
sit as in the case of a Venus transit, any opportunity to establish the distance between 
the eartb and the sun more accurately should be seized, should it nol? Due to a favour
able pOSitiOllillg of Mcrcury during thc transit of 1753, when Mercury was relativcly 
cl ose to the earth, this I'vlercury trans i t would offer an excellen l opportunil y to do so. 
In practice, matters turned out to be rather different. Allhough many measurements 
were carried out during the egress of the planet (all over Europe tbe ingress was before 
dawn), so many different results were obtained that they eould not be uscd to deter
mine the valuc of the solar parallax more aeeurately. 

When th is result beeame deal', many astronomers still eherished the hope that the 
outeome of the analyses of observations carried out in South Africa and Europe in 
1ï51 would yield a more fJvourable result. In lh at year, bolh Mars and Venus had 
been in such favourable positions in relation to the sun, th at there was areasonable 
chance that the solar parallax could be deduced from co-ordinated measurings which 
had been earried out in a llllmber of plaees. De la Caille, thc freneh aslronomer, had 
ll10unted an expedition to the Duteh territory at Cape of Good Hope. Though th is 
expedition was to be financed by the French king, its success also largely depended 
on tbe kind eo-operation of the Dutch aulhorities. The French were lueky. In the 
Duleh Repubiic the office of Stadtholder had been restored and the newly appointed 
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Stadtholder, Vvilliam IV, was a well-known patron ofthe mathematical and physical 

sciences. The prince himself had a fine collcction of scientific anc! astronornical in

struments and in 1748 the honorary position of Stadhouder/iilc Astron0117US was 
created. De Mllnck, a Zeeland surveyor and architect held th is position for some time 

and carried out his tasks enthusiastically. 
French diplomats quickly secured the Stadtholder's personal support for De la Caille's 

explèdition, and, consequently, tl1e Dutch authorities also feIt ohliged to support this 

Frcnch initiative. All parties involved (including the Dutch Last India Company) gave 
[heir hlessing to the expedition. This Dutch co-operatiol1 does not imply that active 

support was given to help to carry out the required ohservations. l\one of the regular 

(university) observatories complied with the informal French request to take part. 
Only Klinkenherg and his companions in Haarlem made some efforts to create a 

Dutch network of observers. Nevertheless, their attempts failed. Only in lIaarlern, 
Middelburg, and probahly in Leiden, some observatiol1s were carried out at the times 

indicated by the Frcnch. Moreover, Struyck was the only person [0 offer jogistic support 

to the expedition by making sure that mail and other supplies were shipped from 
I\msterdam. 

Although De la Caille's expedition is generally regarded as very successful as far as 
the cartography of the constellations in the Southern Hemisphere is concerned, the 

results that were produced in connection with the solar parallax were not conclusive. 

So only the Venus transits of 1761 and 1769, which have been mentioned earlier on, 
could be lIsed to establish the solar parallax. 

The 1769 transit of Venus could not be observed in the Dutch Republic, due to very 
severe weather con di ti ons. Yet one successflll observation was made from Dutch ter

ritory in the Rast Indies: Mohr, alocal vicar who had observed the 1761 transit of 
Venus with vcry modest equipment, had received a large inheritance which enabled 

him in 1765 to huilt a large and weil equiped astronomical observatory in Batavia. 
From this observatory Mohr succeded to make a complete set of ohservations on the 

1769 transit of Venus. His observations were transported to London by the famous 

expedition of captain James Co ok and were eventually published in the Phi/osophica/ 
Tmnsactions of the Royal Society of I.ondon. 

3. The 'lcollstgenoten' 
\Vho were these 'konstgcnoten', who practised the science of astronomy in this country 

in the eighteenth century? They were from aU levels of society: both socially and 

intellectually th ere were large differences. Likewise, there were large diffcrences in the 
scientific results they produced. \Vhen we look at the beginnings of thc ohservations, 

we may conclude that many 'konstgenoten' were attracted for physico-thcological 

reasons. But once they had experienced the thrill, physico-theology was no longer 
important. FIOm [hen on curiosity, personal ambition and status were to hecomc 

more important factors. 
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As far as their education was concerned: they had usually had some training in 
mathematics. llowever, the type of jobs they had and their professional contacts wc re 
more important. Most of thc 'konstgenoten' were educators, in some way or another. 
Being involved in teaching or being a member of an informal society would be an 
asset as weIl. Refore 1750, the number of scientific organisations was larger than has 
generally been assumed. However, they engaged themselves in general science rather 
than in astronomy. 

It would appear thal the fragmented political and economical structure of the 18th 
century Dutcn Republic was an important obstacle for the astronomical 'kon5t
genoten'. However, when we consider the contributions these 'konstgenoten' had made 
up to the nineteenth century, it is hard to imagine how the professionalization of 
astronomy in nineteenth century Holland could have taken place without them. 

The 'konstgenoten' made valuable contributions, which led to a di mate in which 
people realised the importance of scientific and astronomical knowIedge. A number 
of important scientists who took part in shaping the Dutch scientific landscape in 
tbc nineteentn century, had their roots in the circlcs of the 'konstgenoten'. They were 
also responsible for giving science a more modern, professional basis. 

For a long time, the negative image which has been around since the nineteenth century 
bas given us a false impression of the wal' in which astronomy was practised in the 18th 
century. Time has come for this image to be replaced bI' a more favourable one. 
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FENOMENEN 

L' astronomie néerlandaise au I8me siècle 

Résumé1 

La physique newtonienne se fit jour vers 1715 dans la République des 7 provinces. 
Cela impliquait la fin de la domination de la physique cartésienne en majeure partie 
spéculative, qui trouvait ses origines dans la première moitié du dix-septième siècle. 

Dans ce tournant hollandais la parution de la deuxième éditio!1 des Principia de 
Newton à Cambridge en 1713 y était pour quelque chose et, sans doute encore davan
tage, la parution-pirate de cctte édition à Amsterdam l'année d'après. Gràce à ces 
nouvelles éditions, la diCCusio!1 de ce texte important sur la mécdniquc céleste prit un 
essor prodigieux. Le principe de la gravitation, introduite dans ce livre, qualifiait l'as
tronomie de domaine d'application important de cette physique novatrice, orientée sur 
les mathématiques. 

Se basant sur les idées de Newton, l' Astronomer Rayal anglais Edmund Halley 
lançait deux programmes de recherche, respectivement en 1705 et en 1716. La première 
idée de Halley se rapportait à l' orbite des cOl11ètes. eelles-cÎ étaient des corps célestes, 
au sujet desquels Newton affirmait qu'ils faisaicnt partie du système solaire mais la 
preuve col1Cluante n'en était pas encore pleinement fournie. L'approche de Halley de 
ce problème l'al11enait à la recherche d'observations anciennes, afin d'en retrouvcr 
autant de coordonnées possibles d'orbite de comètes apparues dans Ie passé. En vertu 
d'une ressel11blance d'élémel1ts d'orbite, cette recherche Ie l11ena el1tre autres à la 
prédiction d'une réapparition possible d'une comète vers 1758. Gne observation réelle 
de la comète en questioll SCI1l hlait devenir une épreuve décisivc pour la mécanique 

1 Traduction: Krijn Polinder en Chrislcl Cogneaux 
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céleslc de Newton. Cependant, vu l'àge avancé de Halley, il serait peu probable qu'il vive 
cc moment crucial. Une nouvelle génération d'observateurs astronomiques devraient 
enlreprendre ces recherches. 

Tl en était de même pour Ja deuxième suggestion de Halley. Cette idée eomprend le 
passage de Ja planète Vénus devant Ie soleil. Cet événement astronomique peu com
mUIl aurait [ieu deux fois au dix-huitième siècle, en1761 et en 1769. Les renseigne
ments que l'observation de ces passages [ournirait, pourraient être utilisés pour 
déterminer la distance ent re la terre et Ie soleiJ. Cette distance était considérée comme 
une constante physique fondamentaJe dans Je système planétaire tant copernicien 
gue newtonien. Ce n'était pas pom rien gu'on appelait cette distance aussi l'unité 
astronomique. Unc détermination directe de cette grandeur ne paraissait pas possible, 
tout aussi peu possible que celle étroitement liée à cette distance: la pafi7l1axe solaire, 
c'est à dire la moitié de l'angle sous lequel un observateur hypothétigue, placé dans Ie 
cent re du soleiJ, verrait la terre. De ce fait on attribuait à la méthode indirecte de Halley 
beaucoup de chances de réussir. Voilà pourquoi on considérait cette méthode comme 
extrêmement importante. Tout portait à croire que, par une observation coordonnée et 
exacte des transitions de la planète inférieure V énus, unc déterminalion de la valeur de 
cette distance fondamentale serait réalisable avec une assez grande précision. 

Ces deux thèl11es de recherche astronol11iques importants du dix-huitième siècle nous 
permcttaient de faire un tour d'horizon d'une période de cette histoire de l'astronol11ie 
néerlandaise qui n'était absolument pas assez mise en relief. L'historiographie de 
l'astronomie néerlandaise du dix-huilième siècle s'en tient jusqu'à nos jours au 
tableau gue Ie dix-neuvième siècle a brossé de cette période. C'est ainsi que Collot 
d'Escury écrit en 1835 dans son mal1llel connu au sujet des sciences néerlandaises: 

CeL\ doit étollner qu'avec la mort de Huygens, l'astronomie dans ce pays n'ait plus eu d'hommes 

de sciences appliqués; tout au moins, je ne trouve aucune mention d'hommes renommés dans 

cctte matièrc, ni d'obscrvations d'importanee faites iei jusqu'il Lulofs, qui éLait à ,on apogée à la 

moitié du XVIlle siècle. 

Mais récemment encare il a été affirmé que Jes Pays-Bas devaient 'se passer d'une tradi
tion continue dans la pratique de J'astronomie'. Seulement gràce à 'I'ardeur démesurée' 
du professeur d'université Kaiser (dix-neuvième siècle), l'astronomie néerlandaise 
aurait eu 'suffisamment de prestige' pour 'pouvoir apporter des contributions perti
nentes au niveau international' et cela 'après deux sièclcs de hauts ct de bas'. 

Nos études des SOUIces ont démontré que Ie tableau brossé depuis Ie début du dix
neuvième siècle est sinon faux, du moins très incompJet. On ne peut nier qu'au dix
huitième siècle et au début du dix-neuvième, il ait été fait du travail astronomique 
intéressant; des recherches de haut niveau aussi, dont les résultats furenL échangés 
avec des collègues-astronomes tal1t sm Ie plan l1ational qu'internatiollal. Seulement, ces 
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recherches astronomiques furent réalisées à peine par des scientifiques universitaires 
(comme il fut d'usage plus tard), mais avant tout par un groupe relativement important 
'd'amateurs-dilettantes', qui se donnaient eux-mêmes pour nom 'konstgenoten' 
(compagnons d'art). 

Nos recherches se sont concentrées sur la période 1715-1770, bien que, à un degré 
moindre, il ait été prêté attention aux périodes d' avant et d' après. Nous avons choisi 
l'an 1715 puisqu'on Ie considère généralement comme point de départ du newtonia
nisme aux Pays-Bas. L'an 1770 délimite 1'an 1769, année particulière du point de vue 
astronomique avec d'un c6té la dernière transition de V énus et de 1'autre, la dernière 
apparition spectaculaire d'une comète au dix-huitième siècle. En outre, l'orbite de la 
petite comète de 1770 se montra tellement divergente de caractère que cette apparition 
était pour quelque chose dans la nouvelle phase, plus analytique, que prit la recherche 
des comètes après 1770. A cela s'ajoute que vers 1770 une partie considérable des astro
nomes néerlandais venaient à mourir ou devaient, pour d'autres raisons, arrêter leurs 
activités. 

1. la recherche des comètes aux Pays-Bas 
Dans la recherche néerlandaise des comètes au dix-huitième siècle Ie mathématicien 
amstellodamois Nicolaas Struyck occupe incontestablement la place principale. Il 
entra en contact avec Ie problème de l'orbite des comètes grace à l'édition-pirate des 
Principia de Newton, parue à Amsterdam en 1714. C'est à ce problème qu'il devait 
vouer ensuite la majeure partie de sa vie. Struyck était Ie premier à essayer sérieuse
ment d'élargir Ie tableau concernant les éléments des orbites, tableau conçu par 
Halley. Mais, chose remarquable, cet aspect intéressant de la vie et de I' oeuvre de 
Struyck n'a jamais été suffisamment souligné. Struyck jouit d'une bonne réputation 
mais c' est surtout grace à ses publications dans Ie domaine du calcul actuariel et des 
statistiques démographiques. Sa curiosité cependant était beaucoup plus large. Il a 
apporté une contribution originale à un grand nombre de spécialités. Lui-même 
jugeait son travail astronomique aussi important que son travail actuariel. La première 
publication de Struyck sur les orbites des comètes parut en 1740, résultat de ce qui 
avait été évidemment un travail opiniàtre de plusieurs années. Dans ce livre, Struyck 
présenta, entre autres, la première cosmétographie critique du monde: une liste 
rédigée après une recherche minutieuse de sources de toutes les comètes connues, 
avec une première analyse des données d'observation disponibles. Le manuscrit de 

cet ouvrage circulait en 1737 déjà parmi les relations de Struyck. Cette même année 
encore, Struyck fit mention de ses principales conclusions dans une lettre à Edmund 
Halley, qu'il considérait comme sa grande source d'inspiration. A l' exemple de Halley, 
Struyck croyait avoir découvert huit nouvelles comètes périodiques. Ce résultat fut 
communiqué au printemps de l'an 1738 lors d'une séance de la Royal Society anglaise. 
Mais comme la lettre de Struyck à Halley n' était pas motivée sur Ie plan du contenu et 
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que son livrc (dans lequel ilne manquait pas de donner les arguments) ne fut édité 
qu'en néerlandais, il n'y eut à l'origine aucune réaction étrangère pour son travail et 
son influence se limit a au territoire néerlandophone. Cctte situation s'améliora après 
1749 lorsque Struyck présenta un complément à la fameuse Synopsis of the astronomy of 
comets. Cet article rédigé en latin fut placé dans deux revues de renommée internationa
le. Quatre ans plus tard, Struyck publia un deuxième ouvrage sur les comètes, dans 
lequel il compléta non seulement son travail antérieur, mais dans lequel il s' essaya aussi 
à dépister une systématique dans les listes de coordonnées d'orbite, connues jusqu'à ce 
jour. Du cause des efforts, Struyck peut être considéré comme Ie fondateur de la statisti

que des comètes, une matière dans laquellc il a eu des successcurs nécrlandais dignes 
d'estime, tels que Hoek au dix-neuvième siècle, Van Woerkom et Oort au vingtième. 

Dans Ie deuxième quart du dix-huitième siècle, dans de nombreuses villes de la 
République des 7 provinces, des sociétés locales prirent naissance (ou un nouvel essor), 
sociétés qui se consacraient à l' étude des sciences naturelles. Au moyen de conférences, 
de démonstrations, d'expériences ou d'observatiollS, on s'appliquait à illustrer les 
connaissances déjà existantes, ou bien à les développer modeste ment. Ce phénomène 
de grand intérêt pour les sciences natureUes avait été suscité également par une série 
de conférences fructueuses que Ie newtonien anglais Desaguliers avait données dans 
plusieurs villes néerlandaises vers 1730. Un certain nombre de ces sociétés scientifi
ques informelles s'occupaient aussi de façon active de l'astronomie. Dans des villes 
comme Haarlem et Middelburg, ces sociétés de sciences natureUes acquirent et amé
nagèrent un Mtimenl à eUes. Et un observatoire astronomique ne fut pas oublié. Les 
instruments nécessaires à ce développement furent soit achetés à frais COlTImuns, soit 
fabriqués par les sociétaires mêmes. Dans ces milieux se lisaient aussi les livrcs de 
Struyck. L'arpcnteur-géomètre Klinkenberg de Haarlem, par excmple, était membre 
d'un pareil Collège de physique et d'astronomie local. Il se familiarisait avec la technique 
du caleul des orbites des comètes du premier livre de Struyck. Cette étude Ie stimulait 
aussi à réaliser des observations précises ct intensives. En 1743 ceUes-ci eurent comme 
résuitat la première découverte d'une nouvelle comète. Un grand nombre de décou
vertes identiques y succéderaient, et cela non seulement dû à Klinken berg. Des 34 

comètcs perçues mondialement dans la période de 1715- 1770, dix-huit onl été décou
vertes indépendamment par des 'konstgenoten' néerlandais. Parmi eux, il y avait onze 
observateurs avec une primeur enregistrée. En tant que chasseur de comètes cependant, 
c'est Klinkenberg qui l'emportait avec pas moins de sept comètes, découvertes Îndépen
damment. Jusqu'à nos jours ce record n'a été battu par aucun astronome néerlandais. 
De plus, on était compétent en caleul dans la République des 7 provinces au dix-huiliè
me siècle. Ccrtains éléments des orbites des comètes, découvertes par des 'konstgenoten', 
sont toujours mentionnés dans Ie contemporain Catalogue of cometary orbits. 

Lors du retour annoncé de la comète de Halley vers 1758, des astronomes néerlandais 
participèrenL à part elltière dans les recherches astronomiques européennes. Tant par 



la préparation et l'observation que par I'analyse, les 'konstgenoten' effcctuaient un 

travail scientifiqul' qui résistait à l'éprl'uve de la critique contemporaine, En 1752 

déjà, alors (jUl' peu avaient rétléchi sur la prohlématique de la découverte ct de l'iden

tification de la cOI11C:te attendue, Klinkenberg avait déjà établi des tableaux de recherche 

(jui faciliteraient l'exploration de l'univers, La vcrsion publiée de ces tablcaux fait 

partie des premiers de ce genre. 11 paraît mème que l'appelbtion (Or/HilI' de Ilalley 

peut être attribuée à Klinkenherg. En tout cas, il sc trouve que les astronomes français 

à (jui on atlt'ibuait cette appellation jusqu'ici, ne s'en servirent qu'après avoir été 

inforl11és au sujet de b (Oinète de Hal/ey dans une lettre de Klinkenberg. hnalement, 

en 1757, Klinkenberg découvrit une comète éclatante, au sujet de laquelle on a pensé 

quelque temps que c'était la comète en question. Bien que cc flit une fausse alerte, 

Klinkenberg ne l11anqua pas d'établir sa réputation. Ses observations - entre-temps 

faites à La Haye - furent impril11ées dans des revues à diffusion europécnne. 

Un épisode à part dans l'histoire du retour de la comète de Ilalley prend son origine 

dans la 'fièvre des comètes' qui éclata en 1756 dans différentes parties de la République. 

Notamment en Frise et à un degré moindre à Amsterdam, on eut affaire à unc hystérie 

collective qui associait Ie retour de la comète, révélé secrètement, à la 'fin clu monde' 

annoncée dans la Bibie. Un tremblement de terre, perçu récemll1ent, avait déjà donné 

!ieu à des sentiments d'inquiétude. Ainsi I'annonce de la Schrikkelijke COI/Jeei (comète 

terrible) faisait couler de plus en plus d'l'ncre de la part de nombre de pamphlétaires. 

Elle s'avéra une tempêtc dans un verre d'eau. Lorsqu'en 1759 la comde de Halley appa

rut réellement dans Ie ciel, Ie grand public s'intéressa à peine à ce phénomène célcste. 

En tant que thème de recherche newlonien, le premier retour cle la comète de Halley 

est de nos jours plutót lié au nom de l'astronol11e français Clairaut qu'aux décou

vreurs de cet astre, l'astronome allemand Palitzsch et Ie chasseur de comètes Hançais 

Messier. A l' époque, Clai raut s' avéra capable de faire une estimation raison née des 

perturbations que les plandes isolées, d'après la théorie de la gravitation, dcvaient 

exercer sur l'orbite de la comète. Les 'konstgenoten' néerlandais étaient loin d'être 

capables d'un tel exploit d'arithmétique supérieure. Mais cela n'implique pas qu'aux 

Pays-Bas, on n'aurait pas eu l'oeil pour ce sujet. Au printemps de l'an 17S8 déjà, Ie 

problème des perturbations qu'exerçaient les planètes sur une orbite de comète rut 

soulevé par Ie marchand de vin Schim de Maassluis. Lulofs, professeur en astronomie à 

Leiden, avait déjà caractérisé Schim comme 'un des plus grands amateurs el connais

seurs de J'astronomie'. Et bien que, naturellement, Schim l1e füt pas un Clairaut, ses 

calculs pl'Ouvaient qu'un passage antérieur de la comète devant la planète jupiter 

devait avoir eu une influence importante SUl' l'orbite cle la comète. l)'aillcurs, Clairaut 

doit avoir pris connaissance des recherches de Schim car on remarque dans sa corres

pondance q ue Ie jeune astronome allemand Hennert, qui s' était établi el1 1756 comme 

privat-docent à Leiden, a expédié la publication de Schim à Clairaut. 
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2. la recherche néerlandaise de la parallaxe solaire 
Après Ie retour réel de la comète de Halleyen 1759, l'intérêt de pratiquemcnt tous les 
astronomes du monde occidental se déplaçait vers l'imminent passage de V énus. 
Celui -ci devait se produire deux ans plus tard, en juin 1761. Les astronomes de la 
République se joignirent à cet intérêt. Comparé à l' étranger, ij y avait cependant une 
grande différence: dans Je reste de I'Europe, on équipait à grand-peine ct à grands 
frais des expéditions pour des observations astronomiqucs aux quatre coins du 
monde, tandis qu'cn Hollande, on ne se montrait pas prêt à un tel effort. Ce n'était 
que sur demande réitérée des astronomes français qu'il s'avérait possible d'organiser, 
avec des ressources modestes, une observation simple dans Ie Batavia indonésien. 
Seulement la province de Frise formait une heureuse exception. Les Etats de Frise sc 
montrèrent disposés à soutenir tant financièrement que matériellement un maître de 
calcullocal. Ce Foppes avait présenté une proposition assez solide pour l'cxécution 
d'ohservations. Illui manquait cepcndant l'argent pour fabriquer l'instrumentation 
d' observation nécessaire. Mais les fonds demandés furent mis à sa disposition, tout 
comme une forteresse ancÎenne qu'il pouvait aménager en observatoire. Pourquoi ce 
qui ne pouvait être atteint ailleurs, réussit en Frise? La réponse à cette question n' est 
pas vraiment claire. Peut-être en Frise était-ol1 plus sensible aux aspects de prestige 
qu'on attribuait parfois au mécénat public des sciences. En tout cas, c'était un argu
ment avec lequel on avait incité ailleurs en Europe des monarques à subventionner 
des expéditions astronomiques. Contrairement à la plupart des provinces néerlandai
ses, la Frise n'avait pas connu de période sans stathouder, de sorte qu'une ville 
comme Leeuwarden pouvait se van ter d'une modeste culture de la cour, qui, même 
après Ie déménagement de la cour du stathouder à La Haye, réussissait à se maintenir 
ici jusqu'à la mort de la dernière princesse d'Orange en 1756. Toujours est-il quc Ie 
fait que Ie maître de caIeul en questÎon ait présenté l'astronomie comme 'art roya!', 
favorisa ce dernier. Foppes fut Ie seul astronome aux Pays-Bas à pouvoir montrer une 
valeur de la parallaxe solaire (10,23 secondes de cercle) qu'il avait déterminée indé
pendamment. D'autres en restaient à une correction - étabjie ailleurs aussi - de la 
valeur du diamètre apparent de V énus. 

A l'origine, tout avait pris une tournure beaucoup plus favorable. Après qu'on avait 
observé Ie passage de Mercure en 1736 avec attention, l'arpenteur-géomètre Klinken
berg avait publié, lors du passage de Mercure en 1743, un petit livre dans lequelle 
problème de la parallaxe solaire était résolu minutieusement. Tout comme certains 
astronomes étrangers, Klinkenberg s'était demandé pourquoi dans ce problème Halley 
n'avait pas pris en considération les passages de Mercure. La méthode de Ilalley était 
valable dans tous les cas pour les plani.'tes inférieurcs, et mêmc si les résultats dans Ie 
cas d'un passage dc Mercure devaient être moins bons que lors d'Ul1 passage de 
V énus, ne devait-on pas saisir chaque occasion de corriger la détermination de la dis
tance recherchée entre la terre et Ie soleil? Tout portait à croire que Ie passage de 
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Mercure en 1753, gràce à unc constellation favorabie, en serait une belle occasion. La 

pratique en déciderait autrement. 11 est vrai que les mesurages à la sortie de la planète 

étaient nombreux (I'entrée tomba partout en Europe avant Ie lever du soleil), mais 

ces mesurages différaient tellement que la détermination de la parallaxe solaire n'en 

fut pas corrigée. 

Au mom en t ol! ceci devill t clair, pi usieurs astronomes caressaien ten co re I' espo i r 

d'un résultat favorable des analyses, tOlljollrs en opération suite à des observations 

coordonnées mondialement, qui avaient été faites en 1751 en Afrique du Sud et en 

Europe. eette année-là les planètes Mars et Vénus se trouvaient dans une position 

tellement favorabie par rapport au soleil qu'il y aurait de fortes chances qu'à partir 

des mesurages coordonnés faits à différents endroits du monde, on puisse déduire la 

parallaxe solaire aussi. [,'astronome français De la Caille monta à cette fin une expé

dition en territoire néerlandais au cap de Bonne Espérance. Il est vrai que cette expé

dition serait financée entièrement par Ie roi de France, mais son succès dépendait 

aussi de la collaboration bienveillante des autorités néerlandaises. Mais Ie sort était 

{avorable aux français. Dans la République, Ie stathoudérait venait d'être rétabli et Ie 

nouveau stathouder Guillaume IV était un amateur reconnu et un protecteur des 

sciences mathématiques et physiques. Dans I'entourage direct du prince se trouvaient 

plusieurs personnes intéressées aux sciences naturel les. [,e prince lui-même disposait 

d'un cabinet bien outillé d'instruments physiques et astronomiques et en 1748 on avait 

même créé la fonction honoraire de Stadhouderlijk astrorlO1t1US (laquelle position fut 

occupée avec verve par l'arpenteur-géomètre et architecte zélandais De ;\'1unck). 

Aussi des diplomates [rançais s'assurèrent-ils bien vite Ie soutien personnel du stat

houder de sorte quc la collabor'ation 111térie1.lre néerlandaise ij cette iniliati"e françai

se ne put être refusée. TOllles les parties intéressées (y compris la compagnie des 

Indes Orientalcs) donnèrent donc leur bénédiction à l'expédition. Bien que l'expédi

lion elle-même ne flit entravée en rien, cela n'impliquait pas pour aulant que les 

arrières prêteraient leur concours actif aux observations demandées. Dans ,1Ucun des 

observatoires réguliers (univcrsitaires) par exemple, on ne satisfaisait à la demancle 

informelle française de collaboration. Seuls Klinkenberg et son cercle privé de Haarlem 

tentèrent encore d'organiser un réseau d'observateurs néerlandais. Ces tenlalives ccpen

dant ont échoué piteusement. Seulement à Haarlem, à Middelburg et probablement à 

Leiden, on fil quelques observations occasionnelles aux moments désignés par les 

Français. De plus, il n'y avait que Struyck pom offrir de I'assistance logistique à l'expé

diLion, en s'occupant à Amsterdam de l'expédition par bateau du courrier et du ravilail

lement. 

Bien que l'expéditiol1 de De la Caille soit entrée dans l'histoire comme un grand 

succès en ce qui concerne la carlographie du ciel auslral, les résultats attendus à I'é

gard de la parallaxe solaire étaienl franchement décevants. Ainsi, il ne restait pour la 

détermination de la parallaxe solaire que Ie passage de Vénus en 1761 mcntionné ci-
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dessus, suivi huit ans plus tard par un autre. Ce dernier passage cependant ne put 
être observé dans la République à cause d'une violente tempête. Heureusement les 
efforts particuliers du pasteur indonésien Mohr, qui vers 1765 avait pu aménager un 
observatoire magnifique à Batavia (grace à un grand héritage), permirent de commu
niql1er, en provenance d'un territoire néerlandais, une observation réussie. 

3. les 'konstgelloten' 

Qui étaient ces 'konstgenoten' qui pratiquaient ici l'astronomie au dix-huitième siè
ele? n paraît que c'étaient des gens de tout genre: leur niveau social aussi bien que 
leur niveau intellectuel différaient beaucoup. La récolte scientifique était à l'avenant 
diverse. Quant à la motivation, les mobiles physico-théologiques semblent en généraJ 
avoir joué un role stimulant, notamment au début des observations. Mais une fois 
saisis par l'astronomie, les 'konstgenoten' ne s'intéressaient plus vraiment à la physico
théologie. La curiosité pme, l'ambition persoIlnelle et l'augmentation du prestige 
semblent plutot se mettre en avant comme mobiles. 

La formation que les personnes concernées avaient eue semblait en ce sens avoir de 
l'irnportance du moment qu'on eut reçu quelque entraînement mathématique. Plus 
importante s'avérait la profession qu'on exerçait, ou plus exactement: Ie 'réseau' qui 
était lié à l'exercice de cette profession. IJ apparaît que la plupart des 'konstgenoten' 
étaient actifs en tant que 'formateurs' sous quelque forme que ce soit. Mais aussi Ie 
fait d'être en rapport avec un collège d'enseignement ou une société informelle se 
montrait souvent favorable pom développer les activités entreprises. De plus, Ie nom
bre de sociétés scientifiques informelles avant 1750 s' avérait plus grand que supposé. 
D'ailleurs, dans ces sociétés on semblait s'intéresser davantage aux scÎences naturelles 
en général qu'à l'astronomie spécifiquement. 

Tout bien considéré, la structure 11l0rcelée, tant politique qu'économique, de la 
République néerlandaise au dix-huitième siècle semble avoir contrarié Ie succès des 
'konstgenoten' astronomiques. Cependant, si nous suivons la tradition des 'konst
genoten' jusqu'au dix-neuvième siècle, il devient clair que sans ce groupe, UIle profcs
sionnalisation de l'astronomie néerlandaise, apparue plus tard dans ce siècle, aurait 
été difficilement concevable. C'étaient les 'konstgenoten' qui par leurs activités ont 
contribué à la naissance d'un elimat ou on était sensible à l'importance du savoir 
scientifique et astronomique. C'étaient les 'konstgenoten' du milieu desquels prove
naient un certain nombre de profcsseurs de faculté qui faisaient autorité, qui ont 
contribué à donné forme aux sciences naturelles néerlandaises du dix-neuvième siècle 
et qui, de la sorte, ont donné une tournure moderne et professionnelle à ces disciplines. 

Le tableau négatif brossé au dix-neuvième siècle a donné pendant de longues 
années une image injuste de la pratique de l'astronomie pendant Ie dix-huitième siècle. 
C'était une image qlli avait vraiment besoin d'une mise au point. 
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DEEL I: I~LEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

1. INTRODUCTIE OP HET THEMA 

VAN 

'KONSTC;ENOTEN' 

EN IHMELSE 

FENOMENEN 

Wo ten 

1. Langendijk, De wisko11stc11IlIJrs (1715). Moderne (ongedateerde) edities zijn uitgebracht, respec
tievelijk door G.W. Wolthllis (omstreeks 1937) en door G.A. van Fs (omstreeks 1970). 

2. Niemeijer, Comclis 'hoosl (1973),289-291,424,428,430. Ook het thema van de sterrenkundige is 
door Troost llitgcbeeki. Voornoemde oeuvrecatalogus door Nicllleijcr maakt melding van vier 
verschillende tekcningen, waarvan de huidige verblijfplaab niet bekcnd is (iJls voren, 385-386). 

3. Wolthuis noemt in dit verband ook twee vrienden van Langcndijk, te weten Everhard Kraaivanger 
(aan wie de klucht over de Wiskoristenaars is opgedragen) en Hendrik Haak (aan hem is het toneel
stuk Don Qwchotte opgedragen). Zij beiden (en wellicht ook Langendijk) zouden leerlingen zijn ge
weest van een zekere Jan Sikkema, die door vVolthuis 'wiskunstenaar en astronoom' wordt genoemd 
(De wiskonstenaars, editie Wolthuis, 45). Waaraan Î'\Tolthuis dit bericht ontleend heeft, is ons niet 
gebleken. 

4. Van Es, 'Inleiding' [op Langendyks Wiskunstenaars; hierboven noot 1], 19. 

5. Jagtenberg, Swift in Nederland (1989), stelling 4. 
6. De term 'konstgenoot' was in de achttiende eeuw voor~1 in zwang binnen het Naluur- en Sterre

kundix Collegie te Haarlem, maar werd - zij het in mindere mate - ook buiten deze kring gebruikt 
als aanduiding voor natuur- en sterrenkundig geïnteresseerde dilettanten. De term konst moet 
daarbij worden opgevat als 'gekunsteld, door de menselijke geest verzonnen'. 7,0 hanteerde de wis
konstenaar Nicolalls Samuel Cruquius als lijfspreuk een op zijn initialen geënt motto: 'Nooyt 
Schaad Const'. llij was een van de leden van voornoemd Col/egje, dat op zijn grafzerk uit 1754 ver
meld staat ab het 'Ioffclyk konst-genootschap te Haarlem' I,afgebeeld bij Muller en Zandvliet, 
Admissies (1987), 28). 

De term 'konst- of kunstgenootschap' dateert overigens uit de zeventiende eeuwen lijkt bedoeld 
te zijn geweest als Nederlands equivalent voor het Franse woord acad,'mic. Het oudste en tevens 
meest bekende voorbeeld betreft het konstgenootschap Ni! VolclitiiJlis Arduum, dat omstreeks 
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1668 te Amsterdam tot stand kwam. Hier lijkt duidelijk sprake te zijn geweest van een poging om 
in de Nederlandse Republiek een literaire academie naar Frans model tot stand te brengen (vgl. 
ivIijnhard, jót heil van 't mCllschdom (1987),82 en Vcrmi), 'Genootschappen' (1993), 12, 17-18). Ten 
minste vanaf 1682 is de term 'konstgenootschap' ook gebezigd voor werkzaamheden mcl een 
natuurwetenschappelijke inslag. Dat jaar verwierf het Amsterdamse konstgenootschap In Magnis 
Voluisse Sat Est voor vijftien jaar octrooi Yoor de uitgave van door hen geselecteerde (natuur-) 
wetenschappelijke vertalingen. In 1709 was dit konstgenootschap nog actief blijkens de dat jaar 
door hen verzorgde (tweede) editie van een Nederlandse vertaling van het klassieke boek van 

Lucretius Carus, De natura rerum, waarin onder andere de in de oudheid gehuldigde epicurische 
atoomleer en een beschrijving van het heelal ter sprake komt. De vertaler, de arts Jan de Wilt, gaf 
het boek als titel mee J)en oorspronk aller dingen, vcrklaard in een natuurkundige redeneringe, 
Amsterdam ([acab LescaiIje & Abraham Ilraakman). Hij droeg het op aan de Amsterdamse regent 
Abraham Alewijn, medelid van voornoemd konstgenootschap. De laatste maal dat de term 'konst -
genootschap' is gebezigd als aanduiding voor een nieuwe wetenschappelijke organisatie was in 1773 
bij de oprichting - door de mathematicus (1) I.aurens Praalder - van het Utrechts konstgenootschap 
'Besteedt den tijd met konst en vlijt'. Hieruit is in 1778 het nug steeds bestaande Provinciaal Utrechtsch 
Cenootschap voor Konsten en Wetenschappw voortgekomen. Vgl. Singels, Gedenkboek (1923). 

Zie voor het gebruik van de term 'konstgenoot' in natuur- en sterrenkundige context diverse 
brieven van leden van het Haarlems Natuur- en Sterrekundig Collegie in het archief Klinkenberg 
(RANH, Haarlem), maar bijvoorbeeld ook de lofdichten van El. de Timmerman en 1. Fyldar, in 
respectievelijk Stocke, Afçcheidsredevoeril1g (1746) en Keill, Inleidi1lge lot de waarc natuur- en ster
re/cunde (1741). Vgl. ook I.ulofs, Inleidi1lg tot eene natuur- en wiskundige beschouwing des aard
kloats (1750), 29. 

2.I:.JLEIDING 
7. Zie hierover uitvoerig: Aiton, The vortex-theory of planctary motions (1972). 

8. Vgl. Van Lunteren, 'Newtons God en i>:ewtons gravitatie' (1996). 
9. Hooykaas, Geschiedenis der natuurwetenschappen (1971),166. 

10. Enkele vroege lezers van Newtons Principia waren van Nederlandse afkomst. De bekendste onder 
hen is stellig Christiaan Hu)'gens, die weliswaar onmiddellijk het belang van de Principia inzag, 
maar kritiek erop niet schuwde. Tot de groep van vroege lezers behoren verder de Leidse hoog
leraar Burchard de Volder, een fervent cartesiaan als Nicolaas Hartsóeker en de bekende fysico
theoloog Bernard Nieuwentijt. Vgl. Fellmann, 'The Principia and continental mathematicians' 
(1988); Vermij, 'De Nederlandse vriendenkring van RW. von Tschirnhaus' (1988) en idem, Secu
lilrisering en natuurwetenschap in de zeventiende eww (1991). 

11. Hoftijzer, 'liet Nederlandse boekenbedrijf en de verspreiding van Engelse wetenschap in de 
zeventiende en vroege achttiende eeuw' (1998),70-71. 

12. Zie over de verschillende edities van Newtons l'rincipia en de diverse recensies: Cohen, Intro
duction to Ncwton's 'Prineipia' (1971). 

13. Zie voor de publicatiegeschiedenis vall Newtons Principia: Cohen, Introductiol1 to Newton'" 
'Principia' (1971). Volgens Cohen had de officiële in Call1bridge gedrukte versie van de tweede 
editie een oplage van omstreeks 750 exemplaren. Hiervan zijn in juli 1713 ongeveer tweehonderd 
exemplaren naar Frankrijk en de Nederlanden verscheept, waaronder presentexemplaren voor de 
universiteiten van Leiden, Utrecht, Franeker en Groningen. Naar deze editie is in 1714 te Amster
dam met nieuw gegraveerde platen een ongeauthoriseerde roofdruk gemaakt van (naar schatting) 
duizend exemplaren. Deze Amsterdamse nadruk van de Prineipia werd al in augustus 1713 - door 
's-Gravesande? - aangekondigd in het Haagse Joumal Litéraire. In 1723 dit Amsterdamse initiatief 
tot nadruk van de Principia nog een keer herhaald, vermoedelijk met een zelfde oplage. Vgl. 
Cohen, In troduction (1971), 246-247 en 256. 
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14. Boerhaaves oratie droeg als titel: Sermo academicus de compllnmdo certo ill physicis [= Academische 
verhandeling over het verkrijgen van zekerheid op het gebied der natuurkunde I. Een Nederlandse 
vertaling van deze rede is te vinden in: Cohen, Herman Boerhaave en zijn betekenis voor de chemie 
(1918),55-79. 

15· Von Uffenbach, Merkwürdige Reisen [1711],3 (1754),472. 

16. Boerhaave, Sermo academicus (1715), Iref. 14], 58 en 61. 

17. Vgl. Bots en De Vet, 'De fysico-theologie in het "Journal Litéraire'" (1986) en Buijnsters, Justus van 
Effen (199 2), 75-94. 

18. Vgl. De Clercq, At the sign ofthe Oriental Tamp. The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750 

(1997)· 
19. Vgl. De Pater, Pc/rus van Musschcnbroek [1692-1761). Een Newtoniaans natuuronderzoeker (1979). 
20. Hierbij moet worden aangetekend dat de overige vader I andse universiteiten met hun 

Newtoniaans curriculum ver in betekenis achterbleven bij hun Leidse confrater. Volgens De Pater 
[(1979), 11-14 en (1990),142-145] kan men de introductie van hel academisch onderwijs gebaseerd 
op de beginselen van Newlon met de volgende data en benoemingen markeren: 
1. Utrecht: 1723 P. van Musschenbroek [wijsbegeerte en wiskunde] 
2. Franeker: 1727 J. Oosterdijk Schacht wijsbegeerte] 
3. Harderwijk: 1735 J.H. van Lom ,wijsbegeerte] 
4. 's-Hertogenbosch: 1737 E. de Joncourt [wijsbegeerte] 
5. Amsterdam: 1755 P. Camper [anatomie en chirurgie 1 

1785 J.H. van Swinden [wijsbegeerte] 
6. Groningen 1763 P. Camper [geneeskundige vakken e.a.] 

21. Ruestow, f'hysics at 17th and lS tll -century Leiden (1973); Sypesteyn, 's-Gravesande en Voltaire' (1869); 

Buijnsters, 'Swedenborg in Nederland' (1967); Lindeboom, Haller in Holland (1958); Lindeboom, 
Boerhaave and Great Britain (1974). 

22. Zie hierover nader: Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttien
de eeuw in Nederland (1972); Vermij, 'Bernard Nieuwentijt en de physico-theologie' (1988), en 
dezelfde, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende eeuw: Bemard Nieuwentijt (1991). 

23. De term physlco-thcologie was eerder gebruikt door John Ray (ló27-170S) in diens Three physico
mechanicallecturcs van 169.1, een bewerking van het door Ray een jaar eerder uitgegeven boek 
Miscellaneous discourses concerning the dissolution and change of the world (London, 1692). Rays 
boek was echter veel minder bekend dan de Physico-theology van Derham, waardoor de naams
bekendheid van de term toch in eerste instantie aan Derham mag worden toegeschreven. Van die 
betrekclijke onbekendheid getuigt ook de belezen Bernard Nieuwentijt. In de' Voorrede' van zijn Regt 
gebruik der wereldbeschouwingen (1715) schrijft Nieuwentijt dat de werken van Ray en Derham hem 
pas onder ogen kwamen toen zijn eigen boek al vrijwel gereed was. Dat wil zeggen dat Nieuwen
tijt ook de Nederlandse vertaling van Rays Three physico-mechanicallectures moet hebben gemist. 
Deze vertaling werd in 1694 te Rotterdam uitgegeven onder de titel De werelt van haar begin tot 
haar einde. Of dry natuurkundige godgeleerde redeneringen rakende 1. Den eersten chaos, en de 
scheppinge der werelt, 11. Den algemenen zuntvloet, des zelfs oir- zaken en uitwerkingen, JIJ. De ont
slopinge van de werelt en toekomende verbrandinge, en werd door uitgever Barent Bos opgedragen 
aan Johan van Heel, regerend burgemeester van Rotterdam, welke bij deze gelegenheid wordt 
aangeduid als 'kenner en bcminncr van veele nutte konsten en wetenschappen'. 

24. Schaffer, 'Newton's cornets and the transformation of astrology' (1987),231. 

25. Dekker, 'De popularisering der natuurwetenschap in Nederland in de achttiende eeuw' (1955). 

26. Visser, 'De artes als zinnebeeld: over doopsgezinden en hun relatie tot kunst en wetenschap' 
(19 89). 

27. Vgl. De Jong, Natuur ell [(Ullst (1993),156-189. 

28. Vgl. Groenveld, 'Verwilde doopsgezinden in vroeg achttiende-eeuws Haarlem (1996). 
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29. Zie de bibliografie van Nederlandstalige fysico-theologische uitgaven bij Bots, Tussen Descartes en 
Danvin (1972). 

30. Vgl. onder meer Cohen, Fral1k/ilJ and Newton (1956),180-182; Casini, 'Le "ncwtonianismc" au siè
cle des Lumières' (1969) en Heilbron, 'Experimental natural philosophy' (1980),360. Vgl. ook de 
bijdragen van Hakfoor! en Van Paemel, in: Kanttekeningen bij erkende etiketten. Natuurweten
schap in de 17e en lBc eeuw, in: TGGNWT, 5 (1982), nr. 1, alsmede de boeiende discussie naar aan
leiding van dit themanummer tussen Van Berkel en Hakfoorl in: TGGNWT,5 (1982),118-130. 

31. 's-Gravesande, Physices (1719-1721), Voorrede. Geciteerd is de Nederlandse vertaling van Jan Engel
man, Wiskundige grondbef!,insclell der natuurkunde r ... ofte inleiding tot de Ilcwtoniaanse wysbcgcer
te (1743). 

32. 'Hypothesen verzin, fantaseer ik niet'. Zie hierover nader De Pater,'5 Gml'esande (1988),16-18; 51. 

33. 's-Gravesande, Wisku1ldige grondbeginselen (1743): 'Berigt voor de tweede uitgaave gesteld', xiii. De 
afwijkende ideeën van 's-Gravesande hetroffen vooral Newtons botsingswetten. 

34. Jacob, The cultural meaning of the seientific revolution (1988); Stewart, The rise of public science. 
Rhetoric, technology, and natural philosophy in newtonian Britain (1992), i.h.b. 259 en 383; Golinsky, 
Sciellce as )Julrlic culture. Chcmislry and the EnlighlcJllJlent in Britain, 17601820 (1992). 

3. PROBLEEMSHLLING 
35. Popkin, 'Newton's biblical theology and his theological physics' (1988). Newtons The chronology 

of ancient kingdoms amended, dat samen met zijn Short chronicle from the first memory of things 
irl Europe to the COJUjllest of Persia bI' Alexander the Great in 1728 posthuum was uitgegeven, is -
voor zover wij weten het enige boek van Newton dat ook in het Nederlands is vertaald. Zie: 
Newton, De histori der alo udc volkeren opgeheldcrt (1737). 

36. Boerhaave, I Nederlandse vertaling van] Sermo ilcademicus de comparil/111o {erto in physim (171')), 

in: Cohen (1918),76. 

37. Zo rekende Van Musschenbroek tot het onderzoeksgebied van de natuurkunde: 'alle de geschape 
lighaamen, het zij hemelsche of aardsche, en de spatie of uijtgebrcidheid, of ijdel, waar in zij gesteld 
zijn'. Ook de beweging van die lichamen vond hij een 'voornaam voorwerp der natuurkunde, 
welke men met veel naawkeurigheid moet onderzoeken' (Van Musschenbroek, Beginsels der Jlatuur
kunde (1739~), 2 en 7). 

38. Collot d'Escury, Hol/and's roem iJl kunsten en wetellschappen, 6-1 (lR35), 244. Collot doel! hier op 
Christiaan Iluygens (1629-1695), een dermate veelzijdige man, dat hij moeilijk alleen als astro 
no om kan worden beschouwd. Vgl. niettemin Van Helden, 'lIuygens and the astronomers' (1980), 

alsmede het themanummer van De zeventiende eeuw, 12, nr.1 (1996). Het sterrenkundig werk van 
de Leidse hoogleraar Johan Lulofs zal hierna aan bod komen. 

39. Zie hoofdstuk 18. 

40. [Van Gent, e.d.], De reizende astronoom. Nederlarulsc sterrenkundige expedities naar de Oost Cri de 
West (1993), 5. 

41. Vgl. Van Berkel, In het voetspoor Vi/n Stevin (1985), 69-70. 

42. Vgl. Dunlop & Gerbaldi, Slargazers. Thc contnbution of amateurs ta uslranomy (1988). Vgl. ook: 
ROLlsseau & Porter, 'J'he ferment of knowledge (1980), 4; ToelIner, 'Liebhaber und Wissenschaft' 
(1986) en Shapin, "'Ascolar and a gentleman": The problematic identity of the scientific practioner 
in early modern England' (1991). 

43. Van der Bilt, venus tegen de LCJlJneschijf(1940). Vgl. ook zijn boek De grote spiegelkijkers valilioelofç 
en Riel1ks (19')1). 

44. Crone, Cornclis Douwes (1941); Schippers, 'Fuo!printen fan in mannich l'ryske stjerrekundigen' 
(1962); Terpstra, Friesche sterrekonst (1981); Van Eegllen, 'Jan van den Dam' (1983); Davids, Zee
wezen en wetenschap (1986); Sliggers, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs in Haarlem' (1987). 

45. Derhams Astro-theology werd begin 1729 in het Nederlands uitgegeven onder de titel Godgeleerde 
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starrelcundc. Volgens Dekker (1955) is dit boek vertaald door Jan Siewertsz Centen uit Amsterdam. 
Waaraan hij deze wetenschap ontleend heeft, is 011S echter niet gebleken. Derhams eerste boek, 
C;odleCïcnde natuur/czmdc, was vertaald door dc Amsterdamse arts Abraham van Loon. Het ver
scheen in de loop van 1728. Bcide boeken werden in 1739 opnicuw uitgebracht. 

46. Lulofs, 'Voorreden van den vertaler', in: Keill, lnleidinge tot de waare natuur- en sterrelcunde (1741). 

Dezc vertaling is gemaakt naar dc door 's-Gravesande verzorgde Leidse editie van 1725, waarin 
drie kleinere geschriften van Keill (die in Lulofs' vertaling ook te vinden zijn) voor het eerst waren 
gedrukt. De eerstc druk van Keills Illtroductio ad veram physiwm dateert van 1718 en verscheen te 
Oxlord. Lulofs' fysico-theologische argumentatie wordt aangcllél,dd in de prospedus voor de 
Nederlandse vertaling van Lllandes Sterre/culldc uit 1768. 

47. Nollet, N{/tuurleundige lesscn, 6 (1767),4. 

48. Er is gebruik gemaakt van de naamlijsten van intekenaren in de volgende boeken met natuurwe
tenschappelijke informatie: Swammerdam, Bijbel der nature (1738); De Mey, Al de godgeleerde en 
natuurkundige wenlcen, 17424; Smith, Vollcomen samenstel der optica of gezigtkllnde (1753); Valmont de 
Bomare, Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlylee historie (1767); Chomel, Algemeen 
huishoudelijlc-, natuur-, zedekundig- en lconstwoordmboelc (1768'); Buys, Nieuw en volkomen II'oor
dellbock IIiln konsten en wetenschappen (17ó9); Lalande, Astronomiu of sterrelcumic (1773); De 
Chalmot, Vervolg op Xoël Cho/lzel (1786); en lJe Kanter, Nieuwe aU!,! ische tafelen (180.î 1. 

49. Het begrip 'minimum-biografie' is geïntroduceerd door De Jonge en Mijnhardt, 'Het genoot
schapsonderzoek in Nederland' (1983), 220. De door hen voorgestelde verzameling van biografische 
gegevens is, voor zover doenlijk, nagestreefd. Soms echter bleek alleen een 'micro-biografie' (be
staande uit naam, soms beroep en/of woonplaats) haalbaar. V gl. Shapin & Thackray, 'Prosopography 
as a research tooI in the history of science' (1974); Pyenson, "'Wbo the guys were": Prosopography 
in the history of sciencc' (1977) en Roorda, 'Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid' (1979). 

Voor gebruik van prosopografische methoden zie: Mijnhardt, '[ót Heil van 't mensc!ulo/ll (1987); 

Singeling, Gezellige schrijvers (1991) en Buisman, Tussen vroomheid en verlichting (1992). 

')0. Voor de dertig jaar van het tijdvak 1700-1730 vonden wij vijf gedrukte eclips-berekeningen, tegen
over maar liefst dertien gedrukte eclips-berekeningen uit het decennium direct daarna. Zie hierover 
bijlage 3. 

51. Zie de bijlagen 1 en 2. liet is ons niet gelukt Olll een Nederlandse observatie te vinden van de 
Mercuriusovergang van 1721 of van de kOl11Cetvcrschijning van 1729. 

DEEL II: ACHTERGRONDEN 

4. STERRE:-\KUNDE IN DE EEHSTE HELFT VA'.J DE ACHTTIENDE FECW 
1. Vgl. Albert van Helden, MCII;uring the univcfsc (1985). 

2. Vgl. Dekker, 'Sterrenkunde in de zeventiende eeuw' (1986). 

3. Een uiterst minimale verkenning, merendeels voor het eind van de achttiende eeuw (en vooral 
gebaseerd op de Lettres astrol1omiques van Jean Bernouilli III uit 1778) geeft Dewhirst, 
'Observatories anel instrument makers in the eightcenth century' (1955). Wel zijn er per land 
diverse studies, waarvan het belang nogal uiteen loopt. Zie voor het Verenigd Koninkrijk bij
voorbeeld: Forbes [e.a.], GreCllwich Observiltory (1975); Murdin, [Inder Newton's shadow (1985). 
Voor Frankrijk: Hahn, 'Les observatoires en )'rance au XVIW siècle' (1964); Homet, Astronomie 
ct astrol1umes en Provence (19k1-); Faidit, 'Thc observatories of Languedoc' (1994); Voor de Duitse 
situatie: Fot·bcs, 'The foundation of the Gottinge.n observatory (1974); Baasner, Dus Lob der 
Sternkunst (1987) en Schiebingcr, 'Maria Winckelmann at the Berlin Acaderny' (1987). Voor het 
grondgebied van het huidige België: Quetelet, Histoire des sciences mathématiques et physiques 
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chez les 13elKes (1864), 291; Folie, 'Histoire de l'astronomie en Belgique' (1881) en Mailly, 'De l'as
tronomie dans l' Académie Royale de Belgique' en meer recent Van Boxmeer, Instruments anciens de 
1'0bservatiJIrc royal de 13elgique (1996). Voor Rusland: C:zenakal, 'Thc astronomical instruments or 
the sevcntecnth and eightcenth centuries in the museums ofthe USSR' (1967) en Nevskaia, 'Joseph
Nicolas Delislc (1688-1768) und seine Russische astronomische Schule'. Voor Zweden: Lindroth, 
Kllngl. Svenska vetenskapsakademiens historia (1967). 

4, De lijst met waarnemingen van de zon-eclips van 1748, zoals die destijds zijn ingezameld op het 
Observatoire dc Paris (OdP, A-3.6), telt 59 waarnemingsplaatsen, Méchain komt voor deze zon
eclips tot een totaal van 55 waarnemingsplaatsen, Daarvan komen er cr slechts 35 voor op de 
eerstgenoemde lijst. Vgl. Méchain, 'Uitkomsten en vergelijkingen van een groot getal waarnee
mingen der zon-eclips van den 25 july 1748' (1782). Vgl. verder: JIo\\'se, 'The Greenwich list of 
astronomical observatories, instruments and clocks, 1650-1850' (1986) en Howse, Amendment 
List no. l' (1994) en Faidit, 'The observatories of Languedoc' (1994). 

5. Deze sterrenwacht was opgericht op initiatief van de toenmalige rector van de Latijnse School, 
de natuurfilosoof Isaac Beeckman, Het was daarmee het eerste met publieke middelen gefinan
cierde observatorium in Nederland. VgL Van Berkel, Tsaac 13eeckmal1 ([983),104-107 en dezelfde, 
'Alexandrië aan de Amstcl?' (1997), 205. 

6. Voor de geschiedenis van de Leidse sterrenwacht zie: Kaiser, 'Geschichte der Astronomie und der 
Sternwarte an der Universität in Leiden' (1868); De Sitter, Short history of the IJbservatory of the 
university at Leiden (1933); Van Herk, De Leidse sterrewacht (1983). Voor Utrecht zie: Deiman, 
'Het instrumentarium van de Utrechtse Sterrenwacht' (1987) en De Jager, Bolwerk van de sterren 
(1993). 

7.0dP, A.3.8 (Waarneming van maan-eclipsen in 1706 en 1707 door Lotharills Zumbach de 
KoesfeIt) Cil A 3.4 (Observatie zon-eclips in 1724 door 's-Gravesande). Zie voor Leidse observa
ties uit de 17e eeuw: De Sitter, Short history (1933), 12-15. 

8. Buijnsters, 'Swedenborg in Nederland' (1967), 196-197. 
9. Von Uffenbach, Merkwiirdige Reisen [1711], 3 (1754),396-398 en afb. XIV en Xv. 

10. De uit Trier afkomstige Lotharius Zumbach de KoesfeIt (1661-1727) had sedert 1688 in Leiden 
gewoond. In Kassel deed hij ook waarnemingen. Het Obscrvatoire de Paris bezit observaties uit 
de periode 1710-1722. Leidse observaties van Lotharius Zumbach de Kocsfelt (uit 1706 en 1707) 
komen ter sprake in een brief van de Franse astronoom J.N. de ]'Jsle aan de Leidse hoogleraar 
Lulofs van 10 december 1753 (OdP, Corr, Delislc, XII, 256), Zijn won Conradlls Zumbach de 
Koesfelt (1697-1780) keerde spoedig terug naar Leiden, waar hij bijna veertig jaar als stadsarts en 
privaat-docent in de wiskunde werkzaam was. Zie voor hen beiden: NN13W7 (1927), 1350-1351 en 
Crommelin, L'horloge de Lotharius et Conrad Zumbag de Coesfelt (1947). 

IJ. Rooseboom, Instrumentmakerskunst (1950), 97-100. 
12. Rooseboolll, InstrumentlJlolcerskul1st (1950), 103. liet tractement van een 'oppasser' bedroeg 25 

gulden pcr jaar. Na het overlijden van Jan van Ivlusschenbroek in 1748 werd de instrumentmaker 
Anthony Rinsen (overleden 1765) in deze functie aangesteld. 

13. Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759' (1910),468-474. 
14. De enige observatie van 's-Gravesande die is teruggevonden, betreft de waarneming van een zon

eclips te Leiden in 1724. Zie: 's-Gravesande aan Cassini (?), 22 mei 1724 (OdP, A3A), 

15. Lindeboom, Haller in Holland (1958), 97. Bij de bouw van het Leids observatorium in 1632 was 
ook uitsluitend de instructie gegeven tot het maken van een 'bequ3llle plaetse ... omlllc al(iaer 
oock de studenten te demonstreren den loop des hemels ende van dc sterren'. Vgl. Ottcrspeer, 
Werkplaatsen van wijsheid (1985),27. 

16. Kernkamp, Acta et deereta senatus, 1 (1936),155,163,193. 
17. Kernkamp, Acta et deereta senatus, 2 (1938),57. 
18. In zijn vorige betrekking als hoogleraar te Duisburg (1719-1723) had Van Musschenbroek ook al 
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een 'observatorium astronomicum' ingericht, om precies te zijn inll1ei 1720 in de toren van de loca
le Salvatorkirche. Vgl. De Pater, Viln Musschenbroek (1979), 26. Voor de renovatie van het Utrechtse 
observatorium in 1723, zie Kernkamp, Acta et decretll senatus, 2 (1938), 290 en Miedema, Resolu
tiën (1900), 207-208; 211-213; 219. Zie ook: Deiman, 'Het instrumentarium van de Utrechtse 
Sterrenwacht' (1987). 

19· Miedema, Resolutiën (1900), 212; 219. Hartsoeker woonde sedert 1722 te Utrecht, na in de perio
de 1704-1716 werkzaam te zijn geweest in het Zuid-Duitse Heidelberg. In Utrecht hebben Hart
soeker en Van Musschenbroek in de jaren 1723-1725 gezamenlijk geëxperimenteerd met grote 
'brandspiegels' (Vgl. Van Musschenbroek, Beginsels (1739), 494). 

20. Van Musschenbroek, Beginsels der natuurkunde (1739), 762-767. Vgl. ook Van Musschenbroeks 
observaties aangaande het noorderlicht, gedaan in 1735 'met veele toekijkers op den toren' (ibi
dem,837). 

21. Dacosta, Disputatio [ ... } de Ilincu/us solis (1734), 2, 24-25. Voor bepalingen van de zonnewarmte 
maakte Dacosta gebruik van een thermometer van Fahrenheit, die hij opstelde in het brandpunt 
van een holle spiegel. Interessant is het verband dat Dacosta suggereert tusscn de zonneactivi
teit, het aardmagnetisch veld en het klimaat. Dergelijk onderzoek zou eerst in de negentiende 
eeuw goed van de grond komen. 

22. Miedema, Resolutiën (1900),272 en Kernkamp, Acta et decrcta scniltus, 2 (1938),383: het tracte
ment van Lommers bedroeg vijftig gulden per jaar. In 1753 werd Lommers het burgerschap van 
Utrecht gratis verleend wegens zijn 'groote bequaamheden in het maken van physische astrono
mische en mathematische instrumenten'. In 1767 werd hij opgevolgd door Jacob Huijsen, even
eens 'konstenaar in ijzer- en staalwerken, als ook in astronomische instrumenten' (Rooseboom, 
Instrumentmakerskunst (1950), 76; 92-93. VgL ook Van Musschenbroek, Beginsels der natuurkun
de (1739),292 en 317. Voor Van Musschenbroeks magnetische onderzoekingen zie De Pater, Van 
Musschenbroek (1979), 122-226). 

23. Kernkamp, Actn et decreta senatlls, 2 (1938), 476-477; 598-599. 
24. Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759' (1910),430-433. 
25. Gumbert, Lichtenberg und Holland (1973), 21. Het tractemcnt van 'den oppasser van den astro

nomische toren' bedroeg in 1780 precies honderd gulden. Kernkamp, Acta el decreta senatus 3 
(1940),306. 

26. VgL Blaauw, SterrenkijkelI bekeken (1983); Boeles, Frieslands Hoogeschool Cl/ het Rijksatheneum te 
Franeker (187S-IH89); Terpstra, Friesche Sterrekonst (1981); Otters peer, Werkplaatsen van wijsheid 
(1985),27-31 en De }jaan, Het wijsgerig onderwijs [ ... l te Harderwijk (1960). Voor de wens tot een 
observatorium in Groningen zie Van Winter, Hoger beroepsonderwijs avant la lettre (1988), 106. 
Uit 1767 dateert een klacht uit Harderwijk dat het onderwijs in de sterrenkunde aldaar werd 
bemoeilijkt door gebrek aan instrumenten [De Haan, 110 J. Uit Harderwijk zijn wc overigens 
maar één enkele sterrenkundige waarneming tegengekomen, en dan nog uit de nadagen van de 
universiteit, namelijk van de zonsverduistering van 17 augustus 1803 (Mon.Con., oct 1805,352). 

27. Vgl. Berkvens-Stevelinck, 'Nicolas Hartsoeker contre lsaac Newton' (1975), 314. Dit observatori
um is wellicht uitgebeeld in de titelprent van Hartsoekers Proeve der deurzichtkuIlde dat in 1699 
door de Amsterdammer Ameldonck Block uit het Frans in het Nederlands is vertaald. 

28. Hartsoekers collectie natuur .. en sterrenkundige instrumenten is op 16 juni 1727 te Den Haag 
geveild. Catalogus (11 pagina's met instrumenten) in UB A msterdam. Zie over Hartsoeker nader: 
Wielema, 'l\ïcolaas ) lartsoekcr (1656-1725)' (1992). 

29. VgL Zantkuijl, 'De kaart van Balthasar Florisz uit 1625 als informatiebron voor uitkijktorentjes 
en uitzichtplattctl in Amsterdam' (1978), i.h.b. 139-140. 

30. VgL OdP, B.5.8: nOLitics aangaande Cassini's reis door de Nederlanden. 
31. Van der Krogt, Advertenties (1985), 215. Zie voor meer bijzonderheden: Uavids, Zeewezen en 

wetenschap (1986), 135. 



442 NOTEK BIJ PAGINA 53-56 

32. fIomet, Astronomie et astronomes en Provence, 1680-1730 (1982); Murdin, Under Ncwton's shadow. 
AstrrJ110miclll practices in the seventeenth cent1lry (1985). De recente studie van Chapmèln, The 
Viclorian Ill11ateur astronomer. Independent mtwnoll1ical research il1 lJritai111820-1920 kregen wij 
pas onder ogen na afsluiting van het manuscript voor dit boek. Ook Chapman behandelt echter 
slechts enige tientallen dilellant-astronomen. Met dank aan Peter Louwman, die mij een exem
plaar van Chapmans boek bezorgde. 

33. In haar studie over de Duitse astronome Maria Winckelmann verricht ook Schiebinger een glo
bale telling. Voor het tijdvak 1650-1720 komt zij op ongeveer vijftig Duitse sterrenkundigen. Vgl. 
Baasner, Das Lob der Sternkuns!. Astronomie in der deutschen Aufklärung (1987) en Schicbinger, 
'Maria Winckelmann at the Berlit1Academy' (t987), 177. 

34. Murdin, UIlder Newton', ,I/!II/ow (1985), 20 en 27. 
35. Murdin, Under Newton's shudvw (1985),25. 
36. Vgl. Schiebinger, 'Maria Winckelmann at the Berlin Academy' (1987). 
37. Het proces van professionalisering van de wetenschap bij de beoefenaren van één wetenschap

pelijke discipline is uitputtend bestudeerd door Heilbron, Electricity in the 17tll & 18th centuries 
(1979).lJS-J68. Vgl. ook Hufbauer, Theformatioll oft11e German chell/iml (ommunity (1982). 

38. De Pater, 's-Gravesande (198R), 72-73. 

39. Van Berkel, 'Universiteit en nat uurwetenschap in de 17e eeuw, in het bijzonder in de Republiek' 
(1981). Een overzicht van alle docenten die in de zeventiende eeuw aan de Nederlandse universi
teiten (en het Amsterdams Atheneum Illustre) de wiskunde onderwezen, geeft Van Berkel in 'Het 
onderwijs in de wiskunde te Franeker in vergelijkend perspectief' (1985). Belangrijke informatie 
over het wiskunde-onderwijs in de achttiende eeuw wordt ook gegeven door Davids, Zeewezen 
en welenschllp (1986); Muller en I':andvliet, Admissies (1987) en Van Winter, Hoger beroel'sol1iier
wijs Ilvant la lettre (1988). 

40. Vgl. Van Berkel, 'Alexandrië aan de Amstel? De illusies van Martinus Hortensius (1605-1639), eer
ste hoogleraar in de wiskunde in Amsterdam' (1997). 

41. V gl. de onder 's-Cravesande bewerkte werkstukken van Joannes Oosterdyk Schacht: Dissertatio 
physica prima varias /uminis proprictates exhibens (1723) en Dissertatio ilSlronomico physicae 
inauguralis de motu planetarum in orbis cllipticis (1726), alsmede Frederik Bernhard Albinus, Spe·· 
cimelI f'hil. illaug. de meteoris ignitis (1740). )odnnes Oosterdyk Schacht (t704-1792) werd in 1727 
hoogleraar wijsbegeerte in Franekcr en in 1729 hoogleraar in de geneeskunde te Utrecht. Vgl. 
Galama, Het wijsgerig onder\Vijs l1an de Hogeschool te Franeker (19)4), t50-153. Frederik Bernharcl 
Albinus (1715-1778) werd in 1745 lector in de ontlecd- en heelkunde te Amsterdam. 

42. In 1743 is het professoraat in de sterrenkunde, inclusief de bijkomende wedde van r 200, over
gegaan op Jacobus Odé (1698-1751), sedert 1723 hoogleraar in de wijsbegeerte. Na Odé's dood is 
hiertoe Johann David Hahn (1729-1784) benoemd (in 1753), die in Leiden geneeskunde had 
gestudeerd. In 1759 kreeg Hahn cr de leerstoel in de geneeskunde, scheikunde en botanie bij, 
waarop hij de leeropdracht sterrenkunde overdroeg aan zijn collega )c,m François Salvemini de 
Castillon (17°9-1791). Deze uit Italië afkomstige geleerde doceerde al sedert 1751 de 'mathesis e1\ 
phisica'. Na diens vertrek naar Berlijn in 1763 is dc in Berlijn gcboren en in Parijs opgeleide 
Johann Friedrich Hennert (1733-1813) aangesteld van 1761 tot 1804, onderbroken door een kort 
intermezzo in 1787 toen Pieter Nieuwland (1764-1794) de leeropdracht kreeg toebedeeld, maar 
die zijn benoeming vanwege de politieke omstandigheden onwettig zag verklaard. V gl. Miedema, 
Resolllliën (1900) en Kernkamp, Ileta et decrcla 5en11111S, 2 en 3 (1938-1Y4o). 

43. De Haan, Het wijsgerig [ ... l te Harderwijk (1960), 85 en Y4: Van Loms opvolgers als 
hoogleraar sterrenkunde W,lrcn: A.J. Drijfhout 11763-1765], opgeleid in Utrecht; J.Th. Rossijn 
l1765-1775], opgeleid te Franckcr en Leiden, en B. Nieuhoff [1775-1811], opgeleid te Leiden (Ibidem, 
106-110; 116). 

44. Blaauw, Sterrenlcijken hekeken. Sterrenkunde aan de Groningse universiteit (1983),18. 
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45. Galarna, Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, (1954),187. 
46. Luycndijk-Elshout, 'De wonderbaarlijke wereld van Wijer Willem IvlllyS, hoogleraar in de wis- en 

geneeskunde aan de Franeker Academie van 1709-1744' (1985). 
47. Vgl. Van Winter, Hoger lJeroepsonderwijs awwt la lettre. Bemonirlgell met de vorming l'arl land

meters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw (1988). Vgl. ook: De 
Crane en Eekhoff, Willem Loré. J:ijn leven geschetst (1835). Dat Loré af en toe aandacht besteed
de aan (kwalitatieve) sterrenkundige observaties blijkt uit een lijkdicht van een van zijn studen
ten (de in 1741 te Franeker ingeschreven Ernst Willem Higt uit Dokkum), afgedrukt in Ypey Lylc
rccrlen over het afsterven Viln den vermaarden mail 'vVil/em Loré (1745), 32. 

48, Ygl. Galama, Het wijsgerig onderwijs aan de I-Togcschool te Franclu'r, 1585-1811 (1954); Terpstra, 
Friesc"c sterrekonst (1981); Karstkarel, 'Het vestingbouwkundig onderwijs aan de hogeschool van 
Franeker' (1982). Van Berkel, 'Het onderwijs in de wiskunde te franeker in vergelijkend perspec
tief' (1985). Sterrenkundige handschriften van Ypey worden bewaard in de Provinciale I3iblio
theek van Friesland te Leeuwarden (Mss. 5255 HS/9). Astronomische tekeningen getekend door 
academietekenaar Pieter Idserdt Portier naar instructies van Ypey bevinden zich in de topgrafi
,che atlas van het Fries Museum. 

49. Martens IllwyingsredclI1'oering (1743). Vgl. Brugmans [e.a.], Gedcllkhoelc van het Athcllrlcttm el1 de 
Ulliversiteit van Amsterdam (19.32) en Haitsma !\[ulier [e.a.], Atilcllilcum Illustre (1997), 23-24. 

50. Een echte opvolger heeft Tyssol de Patot niel gekregen. Wel doceerde Nicolaas Heineken van 1745 
tot 1773 enige wiskunde. Dat deden ook zijn opvolgers Bernard Nieuhoff, die in 1775 nog geen 
jaar hoogleraar te Deventer was, en de Hongaar Ladislaus Chernac, die van 1776 tot 18ll aan het 
Deventer Athenaeum was verbonden. Heineken was opgeleid door Van Lom in Harderwijk en 
was in 1740 gepromoveerd op een proefschrift over de zwaartekracht. I\ieuhoff was opgeleid in 
l.eiden onder Van de Wijnpersse en Chernac studeerde in Groningen bij Antonim Brugmans. 
Het aantal studenten in Deventer ging overigens in de achttiende eeuw vaak de twintig niet te 
boven. Vgl. Rosenbcrg, Tyssol de Patot andltis work (1972), 13-19; De Haan, 'Geschiedenis van het 
wijsgerig onderwijs te Deventer' (1993) en Van Winter, Hoger beroepsonderwijS avant la lettre 
(1988), ll8-1l9, alsmede Van den Hoven en Krop, 'Nicolaus en Diderik Heineken: proefondervin
delijke wijsbegeerte en natuurlijke theologie in de Verlichting' (1993). 

51. Vgl. Sassen, Het wijsgerig onderwijs aan dc Illustere School te 's-Tlertogcnbosch (196J). Vgl. ABW 
en Buijnslers, Van Effen (1992),225. Onder de studenten van De loncourt in Den Bosch behoor
de de later als fysico-theoloog bekend geworden J.F. Martinet (later vervolgde hij zijn studie te 
Leiden). Vgl. Paasman, Martinet (1971).25. Voor De Joncourt als leermeester van Willem V Lie: 
De Clercq, 'Science at Court' (1988) en idem, 'Het kabinet van wetenschappelijke instrumenten 
en modellen van stadhouders Willem IV en V' (1991). 

52. Vgl. Kan, 'De Jllustere School te Rotterdam' (1888); Van Lieburg, Het medisch onderwijs te Rotter
dam (1978); Wielerna, Filosofell aan de Maas (1991). 

53. Zie de veilingcatalogus van de bibliotheek van bcob Lufneu (1657-1744) in de collectie van de 
Î"Crceniging ter bevordering j'UIl de belangens des boekhandels te Amsterdam, nr,166 (UB), 167-172: 
fysische en andere instrumenten. Jacob Luflleu had in Leiden gestudeerd, waar hij in 1715 als 
medisch student werd ingeschreven. Hij studeerde af in 1718. Een oom van hem was de Rotter
damse stadsarts Hermanus Lufneu (1657-1744), een man die goed thuis was in het intellectuele 
circuit van Franse réfugiés (waarin zich mensen als Bayle, Pudyen De Basnage bevonden) die 
adl1 het eind van de zeventiende eeuw in Rotterdam waren neergestreken. Zie over de relatie tus
sen Jacob en Harmanrms Lufncu nader: Thijsscn-Schoute, 'Herman us Lufneu, medisch student 
te Leiden en stadsarts lt' ROl(crdam' (1960). 

54.l\a een onderbreking van Leven jaar werd III 1751 Laurens Praalder (1711-1793) uit Schagen tot 
Lufneus opvolger benoemd. In Rotterdam schreef Praalder in 1753 het elementaire leerboek 
Gronden der wiskol15t. In 1761 vertrok Praalder naar de Fundatie van Renswoude te Utrecht. Vervol-



444 NOTEN BT) PAGINA 59-60 

gens duurde het zes jaar voordat Anthoni Struick (1742-1771) tot 'mathematicus der stad' werd 
benoemd. Eerder, in 1762, was hij Praalder opgevolgd als mathematicus en examinator der 
Zeelieden bij de admiraliteit van de Maze. Na het vroegtijdige overlijden van Struick in 1771 werd 
nog dat jaar de mathematicus Jacob Florijn (175l-l81R) op deze post benoemd. Vgl. Van Haatten, 
'De Wiskundigen Nicolaas Struyck en Anthoni Struick' (1935); dezelfde, 'De achttiende-eeuwse 
wiskundigen Struyck, Struick, Praalder en Florijn' (1954); Graafhuis, 'De Mathematici Laurens 
en Gerbrand Praalder' (1961). 

55. De benoeming betrof de predikant W.A. Bachiene (1712-1783), die te Utrecht ten tijde van Van 
Musschenbroek was opgeleid. Na zijn dood werd de leerstoel bekleed door de predikant J.]. 
Pfaltz (overleden 1787), die op zijn beurt werd opgevolgd door Jacobus Verloren. In 1794 werd de 
leerstoel opgeheven. Zie: Sassen, De Illustre School te Maastricht ell haar hoogleraren (1972), 52-

54; 76-77· 
56. Dit betrof Johan Pieter Fokker (1755-1831), die te Leiden onder Van de Wijnpersse was opgeleid. 

] lij was tevens examinator van de stuurlieden bij de Admiraliteit en bij de kamer Zeeland van de 
voc. In 1795 werd hij als patriot bij de politieke ontwikkelingen betrokken en als representant 
van het volk van Zeeland naar ])en Haag afgevaardigd. Hij werd omstreeks 1798 benoemd lot 's 
Lands Astronomist. Hij woonde vanaf 1800 weer te Middelburg, later te ~\xel. Vgl. Frijhoff, 'Zee
lands universiteit: Hoe vaak het mislukte, en waarom' (1987),35 en NNBW, 1, 870-87l. 

57. Vgl. Van Winter, Hoger beroepsonderwijs avant la lettre (1988), 35. VgL Muller en Zandvliel, Admis
sies (1987), 38. 

58. Tot deze leermeesters, die wiskunde onderwezen, mogen soms ook schoolmeesters of docenten 
aan Latijnse scholen worden gerekend. Dit verschilde per plaats, per tijdstip en per persoon. Zie 
hierover onder meer Frijhoff, 'Wetenschap, beroep en status ten tijde van de Republiek' (1983). 

59. Velen hiervan staan vermeld bij Van der Kragt, Advertenties (1985) of Davids, Zeewezen en weten
sch"p (1986). Verder staan in de poorterboeken van Amsterdam tot 1750 zes personen als 11Illthe
maticus geregistreerd. Dil zijn achtereenvolgens: Malheus (of Matlhijs) Soeten (1686), zoon van 
een zijdepakker; Dirck Makreel (1687), zoon van een schipper; Cornelis Saskensz van Leeuwen 
(1692), zoon van een huistimmerman; Jean Manier de Claircombe (1698) uit de Provence; Nico
laas Struyck (1724), zoon van een goudsmit en ten slotte Dirck Meyer Jzn. (1726), zoon van een 
linnenkoper. In Rotterdam lijkt het aantal onderwijzende mathematici geringer geweest te ziin. 
Indices op het notarieel archief aldaar leveren voor de achttiende eeuw slechts zes mathematici 
op, te weten Johan Plemp lindex 1731-1760]; Jan van Dam [index /741-1750]; Jacques Augustun 
Val Moreau lindex 1761-177°]; Anthoni Struick [index 1771-1780]; Jacob Florijn [index 1771-1790~ 
en Jan Frederik Trosen [index 1771-1780]. Dat er niettemin in Rotterdam meer particuliere leer
meesters in de wiskunde actief zijn geweest, mag wel als vaststaand worden aangenomen. Zo 
weten we dat de laatste telg van het mathematen-geslacht Stampioen, Nicolaas Slampioen de 
jonge (1639-1721) tot aan zijn dood schout van Kralingen was. Als Stam pioen een dergelijk ambt 
nog tot op hoge leeftijd kon uitoefenen, dan Lal hij wellicht ook nog enig wiskunde-onderricht 
hebben gegeven (vgl. Dekker, De Leidsche Sphaem (1085),10). Ook [lirk Kruik, die van 1737 tot 
1745 examinator was van de VOC (kamer Rotterdam) hield cr school als particulier leermeester 
(vg!. Davids, ZeeweZe/l en wetenschap (1986), 402). Verder huisvestte Rotterdam de 'wiskonste
naar' Willem de Jong die er eind 1753 een 'perpetuum mobile' construeerde (LC, 19 jan 1754) en 
tenslotte was Rotterdam de bakermat van de mathematicus Jacobus Grauwers (1730-?) die zich op 
15 dec. 17)3 als student te Leiden liet inschrijven. In 17)7 solliciteerde Grauwers tevergeef, naar cle 
vacature ontstaan door het oVl'r1ijden van zijn leermeester lector La Bordus. Het Vertoog over het 
nut van de wiskunde dat Crauwers dat jaar schreef en aan prinses An na opdroeg, heeft wellicht met 
deze sollicitatie te maken (KHA, Archief Willem IV, in\'. nr. 476). Ook vervaardigde Grauwer, 
een (nimmer uitgegeven) Nederlandse vertaling van een bekend Frans handboek over mathe
matische instrumenten: Verhandeling van de construcic en de permanent gebruikelI der mathe-
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matische instrumel1tel1 met de nodige platen versiert door den heer N, flion, ingenieur des Konings 
voor de mathematische instrumenten in 't Nederduitsch overgezet door Jacob Gmuwers (vg!. cata
logus antiquariaat De Boer, Zwolle, 23 (1990), nr, 743), 

60, Davids, /eewezen en wetenschap (1986), 134-135; Van der Krogt, Advertenties (1985), passim, 
6L Voor Pieler Holm (1686-1776), zie: NNBW 10 (1937), 379-381; Crone, 'Pieter Holm en zijn zee

vaartschool' (1930); Davids, Zeewezen en wetenschap (1986), passim, 
62, Het smakelijke verhaal van Holms voorspelling is door Buisman opgetekend naar dagboeknoti

ties van de koopmansbediende Jan de Boer, in: 'Het bevend Nederland (1979), 30, Zie ook zijn 
TImen vroomheid en verlichting (1993),85-86, Vgl. ook: Zuidervaart, Speculatie, wete1lSchap en 
vernuft (1995),123-124, 

63, Van der Boot, D'o,nrcchle tyd- en tydreeken-kunde (1742). Bierens de Haan, Hr/Jliographie (1883), 
nr, 473 noemt alleen een niet-bestaande editie uit 1737, hetgeen vermoedelijk is veroorzaakt 
omdat na Van der Boots inleiding 'aan den Konst-beminnenden Lezer' cr een nieuwe titelpagina 
volgt met daarop het jaartal 1737. De inleiding maakt eellter duidelijk dat 1742 wel degelijk het 
jaar van eerste uitgave is, 10aJmes van der Boot schreef eerder over navigatie en wijnroeien (dat 
is het ijken en melen van wijnvaten), 

64. Van der Krogt, AdvertentIes (1985), nr, 263, Pieter Blom gafles in zijn huis op hel Singel, op de hoek 
van de Warmoesgrachl. Hij is daar vermoedelijk omstreeks 1715 overleden. De term Collegium 
Mathematicum werd in 1773 nog steeds gebruikt, toen door Adrianus Erzey, leermeester in de 
wis- en bouwkunst (vd Krogt, nr, 1338). 

65, Zie voor de Nederlandse activiteiten van Fahrenheit (1686-1736) vooral: Cohen en Cohen-De 
Meester, 'Daniël Gabriel Fahrenheit' (1936) en (1937), alsmede Van der Star, Fahrellheit's letters to 
Leibnitz and Boerhaave (1983). 

66, Vgl. Van der Star, Fahrenheit's letters (1983), 104, 
67, Cohen en Cohen-De Meester, 'Daniël Gabricl Fahrenheit', 2 (1937), 8. 
68, ITen Kate], 'Lettre, écrite à ]'Auteur de la Bibliothèque Ancienne et Moderne', 7-II (1717),223-231. 

Vg!. Van Cate, Lambert ten Kate llermanszoon (1674-1731), taalgeleerde en kunstminnaar (1987), 
36-40, 

69. Vg!. Fahrenheit aan Boerhaave, 12 december 1718, in: Van der Slar, l-alzrcnheit's letters to Leibnitz 
and Boerhaave (1983), Ho, lahrenheits lescolleges worden ook gelloèllHl in de brieven van 18 
januari 1720 [p, 1041 en 20 maart 1729 lp, l201, 

70, Blijkens het door Jacob Ploos van Amstel (1693-1759) nagelaten collegedictaat van Fahrenheits 
lessen uit 1718 (nu in Uil l.eiden, BPL 772), VgL GAA, Veilingcatalogus C. Ploos van Amstel (1800), 
nr, 56 (gekocht door J.H, van Swinden) en Cohen, 'Pahrenheit', 1 (1936), 28-30. 

71. Blijkens de gedrukte prospectus van Fahrenheits lessen voor het winterseizoen 1721-1722, afge
drukt bij Cohen, 'Fahrenheit', 1 (1936), 19-27, 

72, Uit een ongedateerde brief van Jan van Musschenbroek aan zijn broer Petrus blijkt dat Fahren
heit het in 1732 in Nederland gepresenteerde planetarium van Desaguliers had nagebootst bij de 
uitbeelding van de eigenschappen van eclipsen: 'Ik heb gehoort dat Fahrenhyd op zyn collegie 
een toverlantaarn stelt in 't midden van een tafel die drayen kan, en door de ronde ligt conus van 
de pyp laat passeren de planeten, als de aarde en maan, net in hun proportie en daar zeer aardig 
doed zien de ph as es van maan en eclipsen; en dat dit veel genoegen geen; doch hy is er zeer secreet 
mee; my dunkt dit eens nagedaan, moet niet qualyk behagen; want wclarlyk zulke kunsies doen 
meer toeloop hebben, als Cli hel fyne demonstreren, dat ze hier, als by uweni! UI rechtl al even wynig 
verstaan', Geciteerd naar I)e Clcrcq, At the sign ofthe Orientallamp (1997),306, 

73, Van Musschenbroek, l3cgi1l5clen der natuurkunde (1739), 495, 
74, Bekker, Ondersoek van de bctekenil1ge der kometen (1683), 
75, Duyn, Aanmerkingcn (1743),15°. 
76, Niet zelf gezien, maal' vermeld gevonden in de literatuur over Douwc lus lus Botnia van Burmania 
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(1664-1726) (te weten in: NNBW, 7 (1927), 234-235 en Terpstra, Priesche Sterre/wnst (1981), 154-
156). j-kl betreft hier Burrnania's Nieuwe manier elJ olJderstelling 0]'['1' Weer, met een korte 111I11\\'i;
zinge ell uitlegging ter zake (hellende, Leeuwarden, '715 [plano] en zijn Uittreksel, seste of laatste 
cal'illel van de verhandelillge van het' weer. Mecdc seer dienstig tot liet verstaan van zijn knart over 
het weer, Leeuwarden, 1716. Een over deze en andere weerkundige kwesties gevoerde (Latijnse) 
briefwisseling tussen Van Burmania en de Franeker hoogleraar Ruardus Andala was al in 1713 
uitgegeven. 

77. Van Ranouw aan Van Burmania, 29 april 1719; afgedrukt in: Van Ranouw, Natuur- en Konst
kabin,'! I (1719), 364-366. De geraadpleegde sterrenkundige is wellicht Nicolaas Hartsoeker 
geweest. Deze vertoefde sinds 17'6 weer in Nederland. Uit bovengemelde brief blijkt (lok dat er 
ovcr deze kwestie contacten zijn geweest tussen Van Burmania l'n de fysico-theoloog Bel'l1ard 
Nieuwentijt. 

78. Cruquius aan de Royal Society, 14 januari 1725, [in Engelse vertaling uit het Latijn I afgedrukt in: 
Van Engelen en Gcurts, Nicolaus Cruquius (1678-1754) and his 11Ieteorological observations (1985), 

1l3-u6. 
79. Een bundel met verzamelde ephcmerische publicaties \'an Cruquius is aanwezig in de 'CB Utrecht 

[sign.: P. Oct. 159, Rariora:, waaronder ook zijn Al/rora en Vesper (1735). Vgl. ook: Postma, Nicolucs 
Krl/kius C/l zijn werk (1977). 

80. Zumbach de KoesfeIt, Over de wonderwerken Gods [over een Noorderlicht], Lugd. Bat. (Corn 
Wishoff) , 1726 [folio; niet gezien, BdH 5454]. Uit hetzelfde jaar dateert zijn Plan of Ephimeris 
Geometrica der Planete11 voor 't jaar 1727, uitgegeven te Amsterdam door de weduwe Gerard Valck 
l Van der Krogt, Advertenties, 5181: 'En zal alle jaren verder na jaer vervolg uytkomen, drie maan
den eer haer gebruyck beginl, lot gemak en verlllaek der liefhebbers' [Van der Krogt, 543'. 
Conform deze aankondiging herhaalde Zumbach dit jaarschrift in de: jarell1728-1731 met een iets 
gewijzigde titel: Ephemcridcs et observatio11es. lVfctcorologicae of lJcschrcivinge van Weer en Wind, 
Leiden (e. Wishoff). Na een onderbreking van elf jaar publiceerde Zumbach in 1742 als laatste 
geschrift in deze trant: Ephemeris geometrica seu planetarulII, primariorum ad armum Christi 
1712, currentem ad ductum Planetolabii in systemate cOl'ernici [plano; niet gezien; BdH 5458; 
ABW, 69-70]. Zie verder De Waard in: NNBW,7 (1927), 1351. 

81. Vgl. ilrchief Hoogheemraadschap van Rijnland te l.eiden: inv. nr. 11.069. In tegenstelling tot wat de 
inwlltaris meedeelt, worden onder dit nummer geen sterrenkundige, maar uitsluitend weerkundi
ge waamemingen bewaard. Wel/ijn er tal van andere notities en berekeningen van Cruquius te vin
den, waaronder een Latijns manuscript (uit 1725) van een (naar het zich laat aanzien niet uitge
geven) sterrenkundig tabellenboek, samengesteld uit werk van Manfredi en Cassini, dat door 
Cruquius was opgedragen aan Herman Boerhaave en dat als titel draagt: Ephemerides Motuüm 
Coelestium ex Anno XVIJC XV [=1715} in AnnClm XXV (=172SJ. In 1718 werd door Cruquius wel 
uitgegc\-en, eveneens met opdracht aan Boerhaave, Tafelen van 5011S- op en ondergang (Leydcn, 
Willem de Groot voor Angelus Sylvius), welke tabel geheel was berekend voor Boerhaaves buiten· 
plaats 'Oud Poelgeest'. Vgl. ook: f-Iagen en Ter Kuile, 'Drie horizontale zonnewijzers gegrave,'rd 
door David Coster' (1983). 

82. Diverse documenten in het Rijnlands archief verraden nog de speldenpunten met behulp waar
vall Cruquius zijn eigen grafiekpapier heeft ontworpen. Over het belang van Crllquius' grafieken 
schrijft Boerhaave in een van zijn brieven: 'Je ne crois pas que jamais on a vu une chose semblable 
pour l'accuratesse, diligence & l'lItilité; jamais a 1'on vu tant d'ouvrage dans une telle simplicité. 
Je me persuade, qu'elle sera au gout si délicat, ct judicieux des Anglois. Je crois, qu'il a merite, 
qu'on luy fasse scavoir par quclque moyen Ic contentement de la Societé sur cela: caf il e,l in
croyable quelle assiduite il a employé, etant du reste du tres grand scavoir, & mérites' (Boerhaave 
aan William Sherard in Londen, 16 januari 1725). Vgl. ook uitvoerig: Boerhaave aan Fontenelle, 
26 mei 1725; beide brieven afgedrukt in: Lindeboom, Baerhaavc's correspondance, 1 (1962) 134 en 
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2 (1964), 13. Crllqllius is volgens Van den Brink ook de een;te die een stelsel van dieptelijnen op 
een gedrukte b,nt introduceerde. Ook deze vinding (die lIit 1731 dateert) illustreert de nadruk 

die Cruql1ius legde op een snelle visualisering van meetgegevens. De titel van Van den Brinks 
proefschrift, In een opslag van het oog, is dan ook aan een uitspraak van Cruquius ontleend. V gl. 
Van den Brink (1998), 58-60. 

83. Archief Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden: inv. nr. 11.069 (inliggend in notitieboekje 
1724-1726): Horoscoop voor Johannes Simons, 'natus Colonis ad Rhenum', 10 juni 1700. Met ande
re inkt is (kennelijk later) bijgeschreven: 'Obiit 1721'. Bijgevoegd zijn enige notities uil een niet 

nader geïdentificeerd boek over astrologie van Ernestlls Herselen. 
84. Weerkundige waarnemingen van Jan de Munck, 1749-1751, waarin bijgebonden een gedrukt exem

plaar van de Astrologische j/oorzegginge voor de maand augustus des jaars 1750, Amsterdam, (Schoots 
van Capelle/T. Crayenschol), 1750; idem, sept. en oct. 1750, met notities door De Munck omtrent 
de werkelijke weerstoestand (ZB, Middelburg, handschriftenverzameling KZGW). 

85. LC, 19 jan 1760. 

86. [J.e. Mohr], 'Bericht en Verklaring van eenige hierby gevoegde Talcl der Warmte. &c. van de Jaaren 
1736 to 1775' (1777). De identificatie van de Amsterdamse boekhouder en gelegenheidsdichter 
Johannes CJHisliaan Mohr (1747-1787) als de auteur van dit :;tuk is geba:;eerd op mededelingen 
van Van Swindcn. Vgl. [Van Swinden], 'Bericht wegens [ ... j dcnlIeere J.C. Mohr' (1788). Zie over 
hem als dichter: Buisman, Tussen vroomheid en verlichting (1992). Van een verwantschap van J.c. 
Mohr met de Indische astronoom Johan Maurits Mohr is ons niets gebleken. 

87. Symon Panser, 'Stads Mathematicus, Leermeester der Wiskonst en Navigatie' te Embden, publi
ceerde in 1738 een Practica astrologica, Jan van den Dam verzorgde enige jaren de uitgave van een 
Hollandse almanach en Daniël Schaink, '1cermee:;ter del' wis- en sterrekunde' te Amsterdam, publi

ceerde in 1745 voor eigen rekening een Eeuwigdurende, wiskundige en astronomische almonach. 
88. Vgl. Breuker, 'Fryske Almanakken [oar 1850' (1978-1979) en Salman, Een handdruk van de tijd 

(1997) 46-56. 

89. Zie voor het leven en werk van de astroloog Johan Christophorus Ludeman (1683-1757), NNBW, 

796-797· 
90. Re, 1 en 24 juni 17('2. 

5. POPULARISERI Ne 
91. V gl. Vermij, 'Dc Ncderbndse vriendenkring van E.W. von Tsch irnhaus' (1988); 'Genootschappen 

en de Verlichting (1993); 'Correspondence of Dirk Rembrandtszooll van Nierop' (1996); Vgl. ook 
Sliggers, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs in Haarlem'; Zuidervaart, 'De Munck' (1987), 

160 [n.33!; Klever, Mannen rond Spil10za (1997). 

92. Van Berkel, Isaac Beeckman (1983),107. 

93. Vgl. Thijssen-Schoute, 'Jan Hendrik Glasemaker, de zeventiende-eeuwse aartsvertaler' (1967). 

94. 'Voorrede van den overzetter' in: Martin, FilozoofisclJe onderwyzer (1737). Dit betreft de vertaling 
vall Martin's The philosophical graml11l1r (London, 1735). Benjamin Martin (1705-1782) wist in 
Engeland als een van de eersten de kost te verdienen met het het populariseren va n de Newto
niaanse fysica en astronomie. De vertaling van 1737 is verzorgd door Jan Wagenaar. Een herziene 
uitgave in 1742 zou (volgens het Biografisch woordenboek Van der Aa) verzorgd zijn door JOaJmes 
Grashuis uit Hoorn. In 1765 verscheen een derde Nederlandse editie. Vgl. Millburn, Benjamin 
Martin (1976) en llcl1jaminlvlurtil1: supplement (1986). 

95. De passie voor wis- cllnatuurkunde in Spinozistische kringen wordt uitvoerig gedocumenteerd 
in het recente bock van Klever, 1V[al1l1en rond Spinoza (1997). 

96. Nieuwentijt, (,'rol1den van zekerheid (1720). 

97. La Bordl1s, 'Voorberigt Id.d. 15 november 1739]', in: Vol1co11lL'rI wiskundig woordenboek (1740). Vgl. 
ook de 'Voorreden van den vert,wler' in: Derham, Godgeleerde stllrrekUl1de (1729) en het 'Berigt 
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van den Vertaler' in: Desaguliers, De natllurkunde uit ondervindinl(en Opgemaakt, deel 1 (1736). 

98. V gl. Stewart, The rise of public sClcnee (1992). lsaac Newton was in 171') de peetvader van Desaguliers 
derde zoon lohn Isaac (1719-1719). 

99. Bernard Nicuwentijt, Thc rcligiolls philosophcr. Translated from the ])utch hy John Challiberl!qne, 
with a prejatory letter by f. Th. Desaguliers, London (1718-1719) en W.). 's-Gravesande, The mathe
matical elements of natural philosophy, collfirmed by experimc11ts, or an introduction to sir Isaac 
New ton 's philosophy, translated from the Latin by J. Th. Desaguliers, London, 1721. Een latere editie uit 
1747 betreft de vertaling van 's-Gravesandcs sterk herziene leerboek van 1743 door Desaguliers' 
gelijknamige zoon John Th. Desaguliers jr. 

100. Tirion, 'Opdragt' [aan G.A. Ilasselaer], in: Desaguliers, De natuurku11de uit ondervindingen opge
maakt (17il). Betreft een voorwoord bijgebonden in het opnieuw in circulatie gebrachte eerSle 
deel van Desaguliers natuurkunde uit 1736. Vertaling van: A course of experimel1.tal philosophy 
(1735). 

101. Het bericht van Desaguliers' aanwezigheid te Middelburg duikt in de literatuur het eerst op in 1923 

bij Schoute en is gebaseerd op een redevoering van Leendert Bomme uit 1781. De in Middelburg 
goed ingevoerde Bomme weet gewoonlijk prima waarover hij spreekt, maar gezien zijn leeftijd 
(hij was ge horen in 1727) moel hij dit bericht uit de tweede hand hebben vernomen. Het ligt voor 
de hand dal hij zijn vader Jan Bomme (1691- L7,5) citeert; deze behoorde tot de eerste ledell van 
het 'Natuurkundig Collegie' dat in 1734 onder leiding van de arts Leonardus Stockc van start ging, 
en zal, als het bericht correct is, de bewuste voordrachten hehben bijgewoond (vgl. Schoute, 'De 
geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg' (1923),3-4 en Van Reijn, 'Desagu
liers' (1983), 190). Van Reijn noemt overigens 27 december 1729 als de eerste datum waarop 
Desaguliers weer in Engeland opduikt (tijdens een vergadering van de Grootloge). Volgens het 
archief van de Royal Society is Desaguliers alweer aanwezig op een bijeenkomst te Londen ol' 30 

november 1729. Onderzoek in Middelburgse archieven heeft geen nadere gezichtpunten opgeleverd. 
102. Middelburg was in 1729 de thuishaven van Johan Cornelis Radermacher (1700-1748), de man die 

in 1735 de eerste 'Grootmeester' van de Hollandse vrijmetselarij zou worden en die ook graag 
'liefhebberde' in de wetenschappen. Zijn zoon Jacob Cornelis Matttheus Radermacher zou later 
het initiatief nemen tot de oprichting van zowel de eerste vrijmetselaarsloge in Indië (1764) als 
het eerste wetenschappelijk genootschap iJl Azië, te weten het Bataviaasch Genootschap voor 
KWNen CI1 WetenschaPl'Cl1 (1775). Zie voor hen beiden: NNBW, 2, 115.1-1156. VgL ook: Gerlach, 
'De grondvesting der Nederlandse vrijmetselarij' (1975) en Zuidervaart, 'De Munck' (19R71, 142. 

103. Dit betrof de hugenoot Henri Desaguliers, geboren omstreeks 1662 in het franse La Rochelle. [n 
deze stad had ook John Theophilus Desaguliers het levenslicht gezien. Diens vader Jean Desa
guliers (1644-1699) was in 1692 naar Engeland gevlucht, waar hij in [slington een Franse school 
had gehouden. Henri Desaguliers zal vermoedelijk omstreeks die tijd in Amsterdam zijn neerge
streken. [lij trad er op 18 december 1700 in het huwelijk met Elisabeth Hoguel (1677-1731), een 
hugenoten dochter uit het hanse Dieppe. Bij zijn huwelijk gaf Henri als beroep 'boekhouder' op. In 
1711 afficheerde hij zich als 'Mathematicus en hoekhouder'. In Amsterdam publiceerde llenri 
Desaguliers tussen 1701 en 1718 diverse werken over zowel boekhouden als navigatie. Ook verzorg
de hij 1714 de uitgave van een wiskundig tabellen boek. In 17l! adverteerde hij in de Amsterdamse 
Courant als 'last hebbende van Heeren van Staat' om in de 'Geunieerde Provincien' te vernemen 
naar een 'bequaem persoon in de Geometrie en Lantmeetery', genegen zijnde om 'na vreemde 
landen te reysen'. Omstreeks 1732 moet hij zijn overleden (zijn begrafenis staat niet geregistreerd 
te Amsterdam), want in juli van dat jaar adverteert Carel Hendrik Desaguliers (geboren te 
Amsterdam 1704), 'zoon van wylen Hendrik Desagllliers' dat hij voorlaan 'op de kortste en bon
digste manier' en gebaseerd op 'wiskoJlstige grondregels' zal onderwijzen de 'Arithemetica of 
RekenkoJlst, 't Italiaens en Scheeps- Boekhouden, de Geometria of Meetkonst en de Navigatie of 
Stuurmanskonst'. Interessant is de toevoeging dat, mocht men in deze lessen geïnteresseerd zijn, 
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men zich diende te vervoegen bij Jacques Desbordes, 'boekverkoper op de Beurssluys'. Deze 

Dcsbordes was als uitgever nauw betrokken bij de publicatie van een aantal Newtoniaanse wer

ken, waaronder Voltaires Elemens de la philosophie de Newton uit 1nS. Het laatste bericht over 

voornoemde Carel Hendrik Desaguliers dateert uit 1741 wanneer hij koopman te Suriname 

wordt genoemd. Op 8 mei 1732 was hij in Amsterdam getrouwd met de drie jaar jongere IIclcna 

Elisabeth Huttenis llit Geertruidenberg. Met hun dochter Helena Magteld Desagu liers I ijkt in 

17(i7 de Nederlandse tak van het geslacht Desaguliers te zijn uitgestorven. Vgl. RowboUetl1, 'Des

aguliers' (1968); Ten Have, De leer van het bock/zouden in de Nederlanden tijdens de zevCI1tie/1de 
C/1 achttiende eeuw (1934), 152-155, 291; Van der Krogt, Adverten/ies (1985), nrs. 352 en (i05; Bicrens 

de I-laan, Bibliog1'llphie (1883), ms. 1169-1174; GAA, DTB-register; NAA, 1C1220, 320 en J46 INots. 

Il. PhaffJ. 

104. 'Advertissement', in: [Desaguliersl, Eell hegr)'!, van de mechanische en experimentele philosophie 
(17J1 J. Dit betreft een Nederlandse bewerking van cle prospectus die Desaguliers voor de Fngelse 

markt had vervaardigd en uitgegeven onder de titel A Course of mechanical and cxperimelltal 
p/lilosophy (1725). Volgens dit Bcgryp is er ook een Nederlandse vertaling/bewerking gedrukt van 

Desaguliers AI1 experimelltal course of astrol1CJIIIY (1725). Zie voor deze Engelse uitgaven: Rowbot

tem, 'Dcsaguliers' (1968),205 en 210. Vgl. ook: Van Lieburg, 'De Geneeskunde en natuurweten

schappen binnen de Rotterdamse geleerde genootschappen uit de 18c eeuw' (1978), 127-130. 

105. De koopman Abraham Edens zou zich later in Warmond vestigen. Hij bezat een groot kabinet 

van fysische werktuigen dat in 1765 te Leiden is geveild. Vgl. Rooseboom, 1l1strtJlIlelltmakcrskll11st 
(1950),146 en De Clercq, At tlw aftlle Oriell/allump (1997), 185. 

10(i. Van Reijn, 'Desaguliers' (1983), 193, naar een in 1940 verloren gegane 'Bekentmakingc' welke 

geplakt zat in een dictaat met aantekeningen van Desaguliers' colleges dat ,ich hevond in de 

bihliot heek van het Bataafsclz Gcrzootsclzap der Proefondervindelijke te Rotterdam. 

107· \lorton & \f{ess, Public (md Private Science (19931, 53 [noot 601. 

loR. Vg!. ICing & ,vlillburn, Gearecl to t/le stars (1978), 170-172. 

109. I Ile,aguliers], Lfctures of experimcntnl philosoph)' [ ... l to which is arlrlerl a description of Mr. 
[<owley's machine, calleel tlze Orrery, Londol1, 1719. Eerder dat jaar was een ongeautoriseerde ver

sie uitgegeven door Paul Dawson, een van Desaguliers' toehoorders: A systelll of cxpcrilllcntaI 
philosoplzy, prov'd by mechanicks (beide boekjes zijn aanwezig in de bibliotheek van Museum 

Boerhaave te Leiden). 

IlO. Van Reijn, 'Dcsaguliers' (1983), 194. 

111. 1 Desaguliers I, Korte inhoud rIer philosophischc lessen (1731); 17322. De tweede oplage bleef lang 

leverbaar. Pas in 1805 zijn de laatste restanten (voor f 2:12:0) verkocht. Zie Van der Krogt, Adver
tenties (1985), nr. 1975. 

112. De gllinea was een Engels goudstuk ter waarde van 21 Engelse shilling. In Nederlands geld zal de 

toenmalige tegenwaarde ongeveer tien guldens zijn geweest. 

113. Keyscr, 'Het intekenboek van Benjamin Bosma' (19861. 

]]4. Van Eeghen, De !\.lIlsterdll111Se boekhandel, 5 (1978),13<). 

115. 00 k op deze lijst prijken diverse namen van personen bekleed l11et macht of invloed, waaronder 

de newtoniancn 's-Gravesande, Van Musschenbroek en Fahrenheit, maar ook mensen als Ceorge 

Clifford (de beschermheer van Linnaeus), Johan Cornclis Radermacher, Piekr Teyler van der 

Hulst en OUo Buck, muntmeester - net als Newton - welke in Dordrecht als wetenschappelijk 

mecenas optrad. 

116. Een vergelijkhaar kleine oplage (namenlijk tweehonderd exemplaren) wordt in een advertentie 

genoemd voor de Nederlandse vertaling van Johann Heinricl1 vVincklers Al1foligsgl'Umle der PIlyS1C 
(Leipzig, 1753), welk boek in 1768 te Dordrecht uitkwam onder de titel Beginselen der natuur
kunde (Lovcringh). Vgl. A1C, 12 october 1775. 

]]7. Sliggers, 'lJonderdiaar natuurkundige amateurs in Haarlem' (1987), 74. 
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u8. Dit boek werd in 1743 uitgebracht door Jan Bosch te Haarlem. De zogenaamde 'tweede druk' van 
dit boekje uit 1746 (te Haarlem bij ). Marshoorn en I. van de Vinne) is dus geen nieuwe oplage 
maar Duyns eigen restant, voorzien van een nieuw titelhlad. 

119. Van de wetenschappelijke interesse van de Rotterdamse familie Schepers getuigt ook een fraai 
gegraveerde zonnewijzer (uit circa 1720), welke bewaard wordt in het Musée de la vie Wnllonne te 
Luik. Vgl. Hagen en Ter Kuile, 'Drie horizontale zonnewijzers' (19R3). 

120. Een gegraveerde afbeelding van deze Sp/1Ilera armillaris Copernicalla werd in de jaren 1711-1714 

in diverse talen uitgegeven. Vgl. de afrekening van 600 exemplaren door de Leidse universiteit, 
genoemd door r.G. Ho ftij zer, in: Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper 
(Hilversum, 1999), 59. Ook figureerde de Sphaera in 1716 in de nieuw uitgebrachte catalogus van 
de Leidse universiteÏtshibliotheek. Zie verder uitvoerig Dekker, De rcidsche Sphacra. Een uitzon
derlijk planetarium uit de zeventiende eeuw (1985). 

121. V gl. Killg & Millhurn, Geared to thc stars. The eva/u/ion of planetariums, arreties and astranumÎ
cal dacks (1978). 

122. J.Th. Desagulicrs, 'A description of the Planetarium', read for the Royal Society of Londen, Febr. 
21,1733 Arch. RSL]. Grotendeels ongewijzigd opgenomen in IJc:iaguliers, De na/lwrkunde uit 
ondervindillgcn opgemaakt, 1 (1736), 463-481-

123. [DesaguliersJ, Besclzryving van het planetarium (1732). 

124. De doopsgezinde graanhandelaar en collectioneur Lambert ten Kate Hermanszoon (1674-1731) 

bezat destijds een grote vermaardheid als taalgeleerde en kenner van kunsten en wetenschappen. 
Hij behoort tot de vroegste contacten van de instrumentmaker Fahrenheit, over wiens werk hij 
in 1717 publiceerde en met wie hij in 1725 experimenten uitvoerde. In 1716 gaf hij een bewerking 
uit van een boek van een Engels fysico-theologisch boek van Cheyne (Den Schepper en zyn bestier 
te kemzen in zyne schepselen), waarin hij stelling neemt tegen Descartes en ten gunste van New
ton. Van zijn hand was ook de Aenleiding tot de keunisse van het verhevene deel der Nederduitsclze 
sprake (Amsterdam, 1723) waarin hij de taal op een newtoniaanse wijze 'natuurkundig' benadert 
(aldus Ten Cate, 41). Gezien deze achtergrond moet hij haast wel de 'voorname natuurkenner' 
zijn waarvan Tirion in 1732 opmerkt dat deze 'gunstig had aangeboden' om de tekst van de 
Korten inhoud der philosophische lessen van Dr. Desaguliers 'na te zien en zyn oog over hel druk
ken van het werkje te houden, 't geen Zyll Edele cgter niet volkomen heeft kunnen volbrengen'. 
Ten Kate overleed namelijk te Amsterdam op '4 dcc 1731. Kort daarna publiceerde Tirion te ziiner 
erc een bundel Lyk- en grafdichten voor den godvruchtigen en zeer geleerden heere Lambert ten 
Kate Hermansz., met werk van A rnold Hoogvliet, Warner Lulofs, Eduard Fei lema, Sybrand Feitema; 
Abraham de Haen de jonge, Cornelis Pronk en Q,H.F.D.R. (Amsterdam, 1732). Ook de veiling van 
zijn kabinet, waaronder 'verscheide sooricn van verrekykcrs, microscopia, thermomelers en mathe
matische en andere imtrLll11enten' werd mede door Tirion verzorgd [veilingcatalogu:i in bibliotheek 
Rijksmuseum]. Later dat jaar publiceerde Tirion de Beschryving van het planetarium [ ... ) van /Jesa
guliers, waarbij hij in een 'Berigt van den uitgever' aangeeft dat deze beschrijving 'de Liefhebbers 
wordt meegedeeld uit het eigen handschrift van den Opsteller, dien 'l niet heert mogen gebeuren 
het uitgeven van dit werkje te beleven'. Redenen genoeg om deze beschrijving aanlcn Kate toe te 
schrijven. Vgl. voor hem vooral Van Cale, Lambert ten Kate (1987). 

125. Desaguliers, 'Bcschryving van 't Planetarium', in: De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt, 
1 (1736),465, 

126. Vgl. Millburn, 'DemollStrating thc motion of comet,' (1981). 

127. 'An account of an inslrument shown ItoJ the Royal Society of Londen, on Thursday the Sth of 
March 1732 by J.Th. Desaguliers' (Arch. RSL, RBC 18, f. 245-247). Grotendeels ongewijzigd opge
nomen in Desaguliers, De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt I ([736),481-483. 

128. Stewart, The rise of public science (1992), 217. 

129. Miedema, Resolutien (1900),239. 



0l0TEI\ BIJ PAGINA 81-82 

130. ])esagl1liers aan Petrus van Musschenbroek, 19 maart 1730 (UB Leiden, HP!. JAO I collectie Van 

Musschenbroek], 15. Deze brief is het ellig bekende document dat informatie \Trschart over het 
inwmdige van dit planetarium (waarvan overigens alleen het tellurium-gedeelte in de brief wordt 

behandeld). Vgl. I(ing & MillburIl, Gcared to the stars (1978), 170. Met dank aan drs. ,\. illolcnJijk 

te illiddelburg voor de transcriptie en vertaling van de in het Latijn gestelde brief. Ovnigens had 

Van illw,schenbrod( al in 1717 met Desaguliers kennis gemaakt, tijdens een reis door Engeland 

(\.gl. Van Mussclwnbroek aan Desagulier6, 20 juli 1725, RSL Early Lel/crs, M 2, lH 68. Vriendelijke 

J11ededelin t, ,·an dl' R.H. Vermij te Ctrecht). 

131. Kernkamp, . Ic/a cl dcc/"cta Sellatlls, 2 (193R), 325. De oratie lijkt niet in druk te Zijll verschenen. 

I-Ict handschrilt is aanwezig in de collectie Van Musschenbroek in de UB Le Leiden. Vgl. De Pater, 

Val! Musschcnhrock (1978),361-362. 

132. Van Mw;schenbrock, 'Dagelykse waarnemingen van het weder ' (1733), 291. Dat J)esaguliCl·s 

naar de Republiek teruggekomen is, blijkt ook uit de publicatie over Lijn planetarium, waarin 
wordt opgemerkt dat deze uitgave vertraagd is, onder meer wegens 'het w,\gten naer dell kO]\lst 

van den heer Desaguliers in Holland, om de beschryving en platen beide nog eens te vergeh·ken 

tegen het werkstuk zem, gelyk ook geschied is'. ('Berigt van den uitgever' in: llcschryving VIl/I h,'1 
IJ/llilC/llrllun 11732), 2). De vier brieven die Van 'Vlnsschenbroek rond de,e tiid met Desaguliers 

wisselek, onthullen geen nadere bijzonderheden met betrekking tot dit planetarium. Vgl. Van 

t\lmschcnbroek ,\an Ilcsaguliers, 20 juli 1725 over magnetische experimenten I; IS jan. 173_1 lover 

magnetisch landllRSl, Letters, lvh, f. 6SLatijn / LBC 19.f. 96 afschrift )1\/[3, r. 16 lEng. / 

LllC 0.0, i". 20 i afschrift· ), alsmede Van :V!usschenbroeks brief: over de kwestie mV-n1\'21 ' afgedrukt 

in [)esaguliers, De 1111/ i1urkulJdc uit ondervindingen opgemaakt, 2 (1744), 69-71. Een brief die Des
aguliers in december 1733 aan Van .Musschenbroek schreef [over de constructie van diens pyrome

ter is aanwelig in Museum Boerhaave te Leiden. Vgl. De Pater, Van Musschenbroek (1978), 370-371. 

133. I lat het planetariulll ook werkelijk is aangeschaft blijkt in 1740 uit de Inventaris van de insu·u 
menta phiisiCil, gckog/ voor hef TheatrullJ amdemiculll der stad Utrecht: hierin staat vermeld 'Een 

Engelsche sphcra Copernica, uytgevonden van dCIl Heer D. Zaguliers, met een lade, waarin 
glohi en verscheyde andere apparatus, om alle de phenomina van de aarde rondom de zonne 

lopende te demonst reren' met 'een groot rond haute lafel met be\\"Ceglijk bied, dienende tot de 

voornoemde sphera'. (Miedema, ResolJ/tiën (1900),239 en 267. Vgl. ook de lijsten van 'physischc 

en aslronolllische instrulllenten' (1740-1765) bij Kernkamp, Acta ct dccrc/a SC1Jatus 2 (1938), 595 

624, i.h.b. 604 en Cl20. Over de lotgevallen van dit Utrechtse planetarium is niets bekend. 

134. Desaguliers aan Chewnix, 31 oktober 1735 (Koninklijk Huisarchief, Den Haag: Archief Willern 
IV, A 17-17}V: nL 177/)). 

135. Tn de inventaris van de sladhouderlijke vertrekken te Den Haag van 1759 wordt genoemd een 

'Orerie, staande op zijn voet, met een kap van groen gewascllt linnen, met een houte eyke be.slag 

daertoe, waarondn een lade met eenige astronomische instrumenten daartoe behoorende'. I kt 

werd toen getaxeerd op een bedrag van f 924. In 1785 is dit planetarium van Wright en Cok door 

stadhouder Willem V geschonken aan de Cniversiteit van Franeker. ter gelegenheid van het tweede 

eeuwfeest v-all de~l· .'\cademic (lhans in museum 't Coopll1ailshiis te Franeker). Dit planetarium is 

niet gedateerd, maar het moet kort voor 17'17 gemaakt zijn, a,\ngezien de instrumentmakers 

Wright en Cok 11l1l1 kortstondige alliantie omstreeks dat iaar heëindigden. Vgl. Drossaers en 

Lunsingh Schcurleer, Jnrcllf(/rissell (1974), 776; De Clercq, 'Science at Court' (1988),134 en 152, 

alsll1l'de King & \lillburn, Gearc'! ro fhf stars (1978), 162-163. Andere Grand orreries in de Neder

landen lijn wc in dit tijdvak tegengekoIllen in de kabinetten van Mordechai Semach Acoab te 

Amsterdam (175(0): een 'exlr,] planetario van T. Wright' (Van der Krogt, Advertenties, nr. lJO·l) en 

Samuel J(oenig te Den llaag (17sR): een '(;rand Orrery' door Adams, gedateerd 17s4. Verkocht 

voor f 1.300, aldus de aantekeningen in de veilingcatalogus in de UB Amsterdam). 
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6. UNIVERSITEITEN, GELEERDE GENOOTSCHAPPEN EN DE INSTITUTIONALISERING VAN 
O:-JDERZOEK 

136. 'Berigt van den vertaler' in: Desaguliers, De natuurkuIlde uit ondervindingen opgemaakt (1736),1. 

137. Boerhaave (1715), in: Cohen, Boer/wave (1918), 78. 

138. Van Ranouw, 'Opdragt aan alle rechtschaape Nederlandsche Liefhebbers der Natuurlyke Historien, 
Konsten en Handwerken', in: Kabinet 3 (1720). Willem van Ranom"l was geboren te Brielle in 1673, 

maar woonde een groot deel van zijn leven in Friesland, waar hij o.a. burgemeester van Franeker 
was. In 1715 promoveerde hij tot Medisch Doctor aan de universilcit Utrecht, waarna hij zich te 
Amsterdam vestigde. Hij overleed cr in december 1724. Voor de veiling van zijn bibliotheek, zie: Van 
der Krogt, Advertenties (1985), 499. VgL Beukers, 'De tijdschriften van Willem van Ranouw' (1981). 

139. Ibidem. 
1,10. Fahrenheit aan Boerhaave, 3 maart 1719, in: Van der Star, Letters (1983), 100. 

141. Mijnhardt, Tot heil van 't lIlenschdom (1987), 42-43. Vgl. Van Berkel, 'Universiteit en natuurweten-
schap' (1981), III en Hufbauer, the formation of the German chemical community (1982), 40-42; 45. 

142. Bicrens de Haan, De Hol/andsche Maatschappij der Wetenschappen (1952),34-35. 

143. Lulofs aan JIMW, 25 februari 1753, in: ibidem, 8. 

144. ?vlijnhardl, fiJt heil vun 't lIJenschdom (1987), 93. Overigens was dat bij de andere formeel gere
glementeerde genootschappen, welke nadien elders tot stand kwamen, niet beter. 

145. Vgl. Forbes, [e.a.], Martinus van Marum. !,ife and work (1969-1976). Dat sommige universitaire 
docenten zich wel degelijk met onderzoek bezig hielden, wil niet zeggen dat deze zelf opgelegde 
onderzoekstaak gezien werd als deel van de universitaire arbeid. Toen bijvoorbeeld in 1788 de 
Utrechtse hoogleraar sterrenkunde J.F. J Jennert, na een kortstondig ontslag vanwege politieke 
redenen, zijn hoogleraarsambt weer op moest nemen, was hij juist daardoor genoodzaakt om 
zijn theoretisch sterrenkundig onderzoek te staken. Anderzijds moet wel worden vastgesteld dat 
juist door de persoonlijke inzet van diverse universitaire docenten al in de achttiende eeuw de 
trend is ge/ct tot de symbiose tussen onderzoek en onderwijs, \Velke de universiteit vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw zo sterk typeert. ?vlet die ontwikkeling zou de rol van de 
wetenschappelijke genootschappen bij actief onderzoek vrijwel zijn uitgespeeld. 

146. Zie voor dit Middelbnrgse gezelschap, dat in gelegenheidsgedichten ook als 'kunstgenootschap' 
werd aangeduid: Stocke, Af,cheidsredevoering (1746); De Man, 'Leonardns Stocke' (J856); Kramer, 
'Leven [ ... 1 van dr Leonardus Stockc' (19Yl) en Zuidervaart, 'De i\lunck' (1987). 

147. Engelman schreef tegen het eind van zijn leven dat hij 'voor 20 en meer jaren een Collegium 
Phys. expo had gehouden' (Engel man aan Van Swinden, 6 mei 1776; UB Leiden, geciteerd in: 
Sliggers, 'Honderd jaar natunrkundige amateurs in Haarlem' (1987), 78). 

148. Het Holla11d,ch Magazijn, voorzien van aardrijkskulldige, historische, philosophischc, geneeskul1!Ji
ge, regtsgeleenje, godgeleerde, en poëtische aanmerkingelI, beschryvil1gen, brieven, proeven, schetsen, 
uittrekstels, vragen en waarnemingen werd sedert 1750 te Haarlem uitgegeven door Jan Bosch 
(1713-1780), medelid van het Natllur- en 5terrekundig Collegie aldaar. Het bevat uit die kring 
onder meer: 'Bericht van D. Klinkenhcrg, raakende zeker luchtverschynsel', in: HM, 1 (1750) 394-

395; 'Zonderlinge uitwerking der zeilsteen-kracht aan staale staavcn; waargenomen door eenige 
liefhebbers der natuurkunde te Haarlem', in: HlvJ, 1, 396-405; 'Bericht van een nieuw gevondc 
pyrometer', in: HM, 406-408 [met plaat). Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat het Hollalldsch 
Magazijn het huisorgaan zou worden van de in 1752 gestichte Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen. Dat is niet doorgegaan, al bleven de Váhandelil1gcn van de }[ollandsche Maat
schappij der Wetenschappen ondergebracht bij Jan Bosch als uitgever. Dezelfde droeg in deze 
periode ook zorg voor de vertaling en publicatie van diverse natuurwetenschappelijke werken, 
zoals: Rost, Beginselen der waare Sterrekunde (1748); Varenius, Volkomen samenstel der aardryks 
beschryvinge (1750) en Bode, Handleiding tot de kennis van den sterren-hemel (1779). Bosch' schoon
zoon, Martinus van \'1arum, zou later in de eeuw de wetenschapsbeoefening binnen Teylers 
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genootschappen tot grote hoogte brengen. 

149. Gravesilnde, Wiskundige grollr//Jfginselcn der natuurkunde, [. .. ) Uit hft LllIijn [. .. } l'Crtllll/ri dooI 

JUli Engc/mall A'l.D. (174.')' \'gl. I)e Pater, Vun Musschellbroek (1979), lll; Jan Ingèlll1ill1 (171017R2) 

publiceerde ook een fysico-theologisch gCinspireerde studie over sneeuwvlokken onder de titel 

Het regt gebmik der llatuurbl'scl/OlIlVlllgc11, in eene vcrhlllldclil1g over de S/leWwflgllllrc1I, 
(Haerlem, Izaak Vdn der Vinnc, 17'17), ctl! ol1miskenbaar een parafrase was op l\ieuwentijts pop

ulaire boek flet regt gebruik rier wl'reldbl'sclwuwiligen. 
150. Vgl. Engelman aan Van Swinden, 5 october 17Ro (UB Leiden) over Eijsenbroeks planetarium: 

'Het loopt op een plat rond op de wijze van lksaguillers oreri) (geciteerd naar Sliggers, 'natuur

kundige amateurs' (1987), 79). Eijsenbrocks werkstuk bevindt zich nu in de collectie Mcming 

van het Adler-planetarium te Chicago. 

151. Vg!. [MartensJ, Beknopte alwspraak (1741); Van Musschenbroek, Beginsels der Ilatllurlwndr (1739), 

voorreden; Zuidervaart, 'De ",!unck' (1<JÖ7 1, 1')5. 

152. Van Schaick, 'Het inlegwerk in dc vloer van de burgerzaal' (1954). De totale ontvangst van Martens 

voor de reparatie van het marmercn 'hemelsplevn' beliep in 1747 een bedrag van f 2.11il,. 

153. Martens, Imvyingsredcm'ocring (174.1); David" 1:ecwezen ell wetcllSchap (19il6), 197-199; 399. 

154. Re, 14 mei 174iL VgL Martens aan Lkntinck, 19 maart 1748, in: Gerretson en GeyL Bricji-visseling 
ell (/{/Iltrkellillgell van Willem Ilclltillck 1 (1934),396-398. 

155. Zie voor nadere bijzonderheden over Y!arlcns autodidactische vorming: Kernkamp, 'flengt 

Ferrncrs dagboek' (1910),359-361. Vgl. ook Dekker, 'De popularisering der natuurwetenschap in 

:'\ederland in de achttiende ceuw' (195'»). Fen in dc literatuur beschreven portret van \lartellS

'een borstbeeld naar rechts in ovaal; leer fraaije tekening in Oost-Indische inkt naar J.M. 

Quinckhard door H. Pot hoven' - bleek niet meer te vinden. In 1892 was deze tekening in het bezit 

van het geschiedkundig studentengezelschap C. 1.. l.O. te Amsterdam. Vg!. F.W. :Vluller, Catalogus 
van portrelle11, nr. 3469 en E.W. Moes, lcol1ographia Batava, (Amsterdam, 1892), nr. 4848. 

156. Christiaan Violff (1679-1754) was hoogleraar filosofie te Halle en Marburg. Zijn wetensch,1ppe

lijke verdiensten zijn talrijk maar hij gcniet bovenal bekendheid als schrijver van leerboeken. Ilij 

heeft een omvangrijk oeuvre nagclaten dat de gehele filosofie, wiskunde en fysica omval. \\'olffs 

filosofisch systeem bouwt voort op dat van I.eibnitz, die - in tegenstelling tot Newton wel 

degelijk waarde hechtte aan het zoeken naar cen metafysischc oorzaak achter de waargenomen 

verschijnselen. Daarbij gaan zij niet zo vcr als de cartesianen, die vaak ongefundeerd hypothescn 

verzonnen. Wolff hechtte grotc waarde aan hel experiment of de waarneming als bron van ken

nis. Deze leveren de natuuronderzoeker de noodzakelijke empirische kennis. Deze stap in het 

'wcten' werd door Wolff met de term historische kennis aangeduid. In een volgende stap dienden 

de waarnemingsresultaten logisch met elkaar in verband te worden gebracht. Aldus kon 111cn tol 

het formuleren van natuurweltcn komen, dat wil zeggen zonder voorafgaande speculatie da,1l'

over. Dit soort van kennis nocmt Wolff wetellschappelijke ofjilo50Jisclzc kf1l1lis . .'\ls derdc cn la,1[

ste soort kenni.\ onderscheidt Wolff de mathematische lce 11111 S. llierbij laat men zich in l1let de 

bepaling van de getal\\'aarden van de diverse 'natuur-constanten'. Deze 'wiskundige' of 'logische' 

opbouw wordt door Wolff strikt gehanleerd. 7ijn lecrboeken over de fysica laat hij bewust in 

zo'n ordening verschijnen: eerst komen de waunemingen en experimenten, daarna komt pas de 

theorie. Eerst in dit laatste stadium ach l Wolll hel z.invol om te zoeken naar verklaringen. llierbij 

betoont hij zich - in tegenstelling tol menige Newtoniaan - niet afkerig van mechanistische 

(haast cartesiaans aandoende) verklaringsmodellcn. f-Tet 'wolffianisme' waarin ook plaats was 

voor metafysisch gericht redeneren, hceft in de Ncderlanden een aanzienlijke aanhang bezeten, 

met name aan de Noordelijke universiteiten, zoals die van l'raneker en Groningen. In 1740 heeft 

de Utrechtse universiteit nog geprobeerd vVoltT over te h,lIen om de vacature te vervullen die was 

ontstaan na het vertrek van Petrus van l'vlusschenhroek naar Leiden. Vgl. Hakfoort, 'Christian 

vVolff tussen Cartesianen en Newtonianen' (19il2) en T. l'rängsl1\yr, 'The mathematiCi!! philoso-
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phy [of e.Wolff]', in: 'I'he quanti(ying spirit in the eighteenth century (1990), 27-44. 
157. Wolff, Uitvoerig bericht (1740), 428-429. 
158. Van den Dam, Redenvoering (1713); dezelfde, Korte j'erklaaring (1754); Boekzaal, octoher 1744, 

430-440. Koclbloed, 'Een Amsterdams planetarium' (1972); Zuidervaart & Hoitsma, 'Een Zeeuws 
planetarium' (1982),142; Van Eeghen, 'Jan van den Dam, schoenmaker en ridder van het heelal' 
(1983); Janssens-Knorsch, 'The realm of Pluto and MerClu-y' (1988), 22 en Wielema, 'Christina 
Lconora de Keufville' (1992),161-164. 

159.:vl. Schagen [red.], Godgeleerde, historische, philosophische, naluur-, genees- en aerdryks-kundige, 
pocrische en regtsgeleerde vermakelylcheden, vijf delen, Amsterdam (e;. Tielenburg en J. 't Lam), 
1732-17'10. TJl het voorwoord van het eerste deel wordt Desaguliers' bezoek genoemd als de voor
naamste 'lanleiding tot de start van dit tijdschrift. 

160. KHA, Archief Willem IV, 186. 
161. Sypesteyn, "s Gravesande en Voltaire' (1869). De Clercq, 'Het kabinet van wetenschappelijke model

len van Stadhouders Willem IV en WilJem V' (1992), 61. 
162. Hufbauer, The formntion of the German chemical community (1982), 46. 
163. Zie voor de wetenschappelijke interesses van Willcm Bentincl( van I\hoon (1704-1774), de man 

die de grote gangmaker was achter het herstel van de stadhouder I ijke waardigheid in de Repu
bliek: Van !Juffe!, Willem BCl1tinclc van Rhoon (1923), 159-171. 

164. V gl. Zuidervaart, SpeCI.Ilatie, wetenschap en vernuft (1995). Ook de bewerking van een invloedrijk 
landmeetkundige boek werd in 1744 aan de Friese stadhouder opgedragen. Vg!. Johannes Mor
genster, Werkdadige meetlconst, tonende al 'I gene een ingenieur en landmeter te meten voorvallen 
kan, met een verhandeling van roeden en landmaten, bewerkt door Johann Hcrmann Knoop, 'lief
hebber der mathematische wetenschappen' te l.eeuwarden (uitgegeven door A. Ferwerda). 

165. Johan Corndis Radermacher aan Willem IV, 19 en 29 februari 1746; idem, 26 maart 174(, (KHA, 
Archief vVillem IV). Uit deze brieven blijkt dat \,\'illem IV in de jaren 174ti-47 (toen de prins nog 
in Leeuwarden hof hield) nauw betrokken was bij de ontwikkeling en vervaardiging van een 
'Theodolite van nieuwe inventie'. De gangmakers bij dit project waren de briefschrijver Johan 
Cornelis Radermacher, met Willem Bentinck van Rhoon en vice-admiraal Cornelis Schrijver. 
Laatstgenoemde was na het herstel van het stadhouderschap betrokken bij de introductie van 
nieuwe navigatietechnickcn bij cle marine. De vervaardiger van dc bewuste theodolietcn was 
Benjamin Arres uit Am,terdam. Ayres kwam uit Londen waar hij van 1724 tot 1731 in de leer was 
geweest bii de - ook in Nederland zeer gewaardeerde - instrumenlmaker Jonathan SiSSOI1. Ayres 
huwde diens jongere zuster Anne Sisson en vertrok na de voltooiing van zijn opleiding naar de 
Ncderlanden. Daar trok zijn werk uiteindelijk zo de aandacht dat hij in 1749 officieel door stad
houder Willem IV werd aangesteld tot 's Lands-instrumentmaker. Drie jaar bter werd Ayres ove
rigens al weer ontslagen, niet omdat zijn instrumenten ondeugdelijk waren, maar wegens per
soonlijk wangedrag. Daarna zocht Ayres zijn heil in Denemarken, maar keerde kort daarop naar 
Engeland terug waar hij (vermocdelijk wegens schulden) in de gevangenis belandde. 7ijn wedu
we overleed in 1785 te Den Haag (Vg!. Leopold, 'Somc notes on Benjamin Ayres' (1993) en H.C. 
Pouls, 'Een geodetische instrumenten-set van Benjamin Ayres, midden 18e eeuw', in: Geodesia 
(1991),310-314. Zie ook: Rooseboom, Instrumentmalcerskunst (1950), 26-27; De Clercq, 'Het kabi
net van wetenschappelijke instrumenten en modellen van stadhouders Willem IV en V' (1992), 
81 [cat. 1751, ms. 1 tlm 51, alsmede Davids, Zeewezen en wetenschap (1986), 202 en 278). 
Eén van de door Ayres gemaakte theodolietcn heeft in de astronomie nog een markante rol 
gespceld, zij het pas honderdvijftig jaar na de vervaardiging ervan, hdgeen pleit voor de kwali
teit vaIl i\rres' werkstukken. Vanaf 1886 namelijk heen de Groningse astronoom J.e. Kapteyn dit 
hoekmeetinstrument gebruikt als onderdeel van het instrumentarium waarmee hij zijn befaam
de Cape Photographic /Jurchmusterung heeft samengeiiteld. Voor deze catalogus van posities en 
hdderheden van ruim vierhonderdvijftigduizend sterren aan de zuidelijke hemel moest een 
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schier ontelbare hoeveelheid fotografische platen worden doorgemeten. Al deze platen werden 
in de juiste positie gebracht met behulp van een lot plaathouder omgebouwde theodoliet van 
Ayres. Zie: Blaauw, Slcrrenkijken belceken (1983), 9l. 

166. De Clercq, 'Science at Court: the Eightecnth-century Cabinet of Scientific Instruments and 
Model, of the Dutch Stadholdel's' (1988/1992). 

167. Jacob, CuZtural meaning (1988),212-213. Dergelijke hofvoordrachten werden ook onder Willem V 
gehouden door Jean Jacques BJassière (1736-1791). In 1773 opende Blassière zijn Haagse colleges 
met een aanspraak 'over de eigenschappen van de lucht en van het water'. Ook uit de jaren 1784-1785 
zijn dergelijke hofvoordrachten bekend. Blassière was overigens in Den I laag de eerste leermeester 
V,\ll Van Swinden die, eenmaal hoogleraar in Franekel', aan Blassière in 1768 een eredoctoraat uit
reikte I/lib. prom. F1'l1l1elcer, pag. ll5l. Ook was Blassière docent wiskunde bij de Fundatie van 
Renswoude in Den Haag (1777) en van 1788 tot 1791 examinator van de landmeters. Vgl. Blassière 
aan Vosmaer, 7 november 1773 (UBL, Corr. Vosmaer, PBL 246); De Clercq, 'Science at Court' (1988) 
en Muller & Zandvliet, Admissies (1987), 151, 157, 180. 

168. Het stadhouderlijk observatorium was gevestigd op de in het jaar 1600 voltooide Mauritstoren 
waarop \'anouds een uitkijkpost was gevestigd. Volgens oude prenten was de toren in de bcginpe
ricKte (rond 1610) daartoe voor korte tijd zelfs voorzien van een kleine houten opbouw. Een grote
re houten opbouw is in dc jaren 1756 en 17\7 (voor een bedrag van driehonderd gulden) opgetrok
ken ter berging van enige sterrenkundige imtrumenten. In 1761 toen de gemetselde ballustrade van 
de toren aan vervanging toe bleek, schijnt dit houten gebouwtje te zijn vervangen door een acht
kantige gemetselde stenen koepel. Deze stenen koepel is halverwege de negentiende eeuw gesloopt. 
Het initiatief tot de inrichting van deze Haagse sterrenwacht is vermoedelijk genomen door de 
stadhouderlijk adviseur Samuel Koenig. Volgens Klinkenberg - die cr waarnam - was hel althans 
](ocnig die er de scepter zwaaide, en een dergelijk initiatief ligt ook in de aard van I(ocnigs 
belangstelling en acti\iteiten. Brummel wcet echter te melden dat het stadhouderlijk observato
rium was ingericht door de filosoof en oplicakenner Frans lIemsterhuis, en wel 'volgens het 
model van Marignoni in Weencn'. Daarmee wordt gerefereerd aan het particuliere observatori
um van Jean Jacques Marinoni (1676-17\5) dat vanaf 1730 te Wenen operationeel was, en waar
van het instrumentarium in 1755 tot basis diende van ecn aldaar nieuw gecreëerde keizerlijke 
sterrenwacht. Aangezien de ambtelijke carrière van Hemsterhuis pas rind december 17\5 aanving 
cn zi.in invloed in 1750 derhalve nog niet enorm groot geweest kan zijn, lijkt het ons waarschijnlijk 
dat I\rummels opmerking hetrekking heefl op de verbouwing van 1761 en niet op de stichting van 
1756. Vgl. Charles Dumèls, lIuagse stadsgezichtcn, Zwolle, z.d. (ca. 1991),554 (afbeelding uit 1646 met 
personen op de toren), 568, 572-575, 578, 582, 586 (observatorium afgebeeld en detail); Brummel, 
Hemsterhuis (1925), 34 en De Clercq, 'Science at Court' (1988),131-132. Zie ook: Klinkenberg aan 
Bradley,13 dec. 1757 (RANH, COlT. Klinkenberg, nr. 71: minuul met vele doorhalingen; gevolgd door 
nct-copie; British Library Londen, Additior1ll1 A1anllscripts 4439 .46 i (I{oyal Society Papers), fol. 
321-324/ RSL, Letters & Papers, III, 280 [ms.vertaling] ). Voor Marimmi's ol)servatoriulll, zie IIowse, 
'Tbc Creenwich list ol' astronomical observatories' (1986),3 en van dezelfde, 'Clocks in the Green
wich list of observatories' (1987), waarin afbeeldingen van dit Weense ob"ervatorium. 

169. De fraaie zonnewijzer in de tuin van het Prinsenhof te Groningen werd ontworpen en vervaardigd 
door de zwagers Jan Luirts Doornbusch en Genit Stevens Cremer, wellce in 1743 werden aange
duid als 'twee treffelijke Groninger konstenaren en groolc beminnaren der wiskunde'. Laatst
genoemcle (hij werd ook \Iel Cramer genoemd) was tot aan zijn dood - in 1755 - te Croningen 
werkzaam als fysisch instrumentmaker en telescopenbouwer. In 1748 ontwierp Cramer ook een 
zonne\\ijzer voor de Groningse Martinikerk. Vgl. Van Cittert-Eymers en Hagen, Zonnewijzers in 
Nederland (1984), 43-44 en Rooseboom, Bijdrage tot de geschiedeuis dcr instrumentmalcerslcunst 
(1950 ),48. 

170. Mortol1 & Wess, Pliblic and Private Science (1993), 11. 
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171. Beschrijving van Ncdcrlandschc historie-penllingen, teil gevolge op het werk van G. van Loon, ms. 243 
en 244. Vergelijk ook het subtiele verband dat in 1748 werd gelegd tussen de grote zon-eclips en het 
optreden va11 Willem IV als stadhouder, in: G.N. Back, Meetkundig ontwerp van dc groote zon
eclips invallende 25 juli 1748, aal1wijzende hoe en walIneer zig dezelve za! vcrtool1CI1 tot 's-Graven
hage op het vorstelyk Huys in 't Bosch genaamt de Oranjezaal van Z.D.H. Willem Carel Hendrik Friso, 
Utrecht, 1748. Ook het in hoofdstuk 5 genoemde Grand Orreryvan Willem IV en prinses Anna
dat blijkens de signatuur kort voor 1747 is vervaardigd - is wellicht aangeschaft: ter gelegenheid 
van het herstel van de stadhouderlijke waardigheid. 

172. Vgl. voor de voorstellen van een door Willem IV ingestelde commissie tot hervorming van de 
"Jederlandse economie: Hovy, Tiet voorstel van 1751 tot instellin/; van een beperkt vrijhavenstclsel 
in de Republiek (1966). 

173. Ook de benoeming in mei 1754 van de Leidse hoogleraar Johan Lulofs tot 'Inspecteur-Generaal 
van de rivieren in Holland' mag gezien worden als eeu uitvloeisel van een initiatief van Willem 
IV, getuige de volgende opmerking uit een brief van Lulofs aan Klinkenherg, d.d. 9 mei 1751: 'Ik 
heb mii zedert een geruimen tijd met sterrekundige waarnemingen zeer weinig kunnen bezig 
houden, dewijl ik door den druks van zijn Doorluchtige Hoogheid nu meer dan twee jaaren al 
den tijd die mij van mijne r ... 1 bezigheden overschiet, besteed hebbe aan de rivieren'. Hoewel 
Lulofs aanvankelijk beweerde 'geen traelcment of gages te prctendeeren', bleek hij later uit deze 
betrekking net zoveel inkomen te krijgen als uit zijn professorale functie. Vgl. Van der Meer, Het 
opkomen Vim den W(lterstaat (1939),41; Van den Brink, 'In een opslag van het oog' (1998), 256 en 
Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek' (1910), 473-474. In 1750 had Lulofs !.ijn boek Tnleiding tot 
eene l1atuur- en wiskundige beschouwing des aardkloots aan stadhouder Willcm IV opgedragen. 

174. Astronomus werd Jan de Munck te Middelburg (daartoe benoemd in juni 1747 op voorstel van 
J.c. Radermacher). Vgl. Zuidervaart, 'De :vIunck' (1987) en de daarin afgedrukte tekst van de 
aanstellingsakte. Architect werd Pieter de Swart. V gl. Ozinga, 'Pieter de Swarl, architecl der 
Stadhouderlijke familie' (1939) en Schmidt, Pieter de Swart en Willcm IV. Hofarchitectuur in de 
Republiek (1997). 's I,ands instrumentmaker werd Benjamin Ayres te Amsterdam (zie hierbovcn, 
noot 165). [en copie van zijn aanstellingsakte van september 1749 berust in het Koninklijk 
Huisarchief, inv. G2, nr. 72. Oculist of oogarts werd de Middelburgse arts Johannes Nettis (1707-
1777). Vgl. NNBW, II, kol. 983. Nettis pronkt met zijn titel in de intekenlijst van Smith, Volkamen 
samenstel der optica (1753). Hierin komt ook Klaas Willem Kiers voor als Iligeniwr-Modellist. I:ie 
over hem en zijn portret: Thomassen rreel.]' Alba amicorum (1990), 39-40 en 90. 

175. Octrooi voor een 'perpetuum mobile' gegeven door Willem IV aan Steven Poelman te Goes. Vgl. 
Re, 15 juni 1748. Poell11an zelf publicecnle over dit onderwerp Twee wiskonstige demonstratien 
Cs-Gravenhage, 1748; vgl. BdH 3814). Behalve landmeter (admissie 1711) was Poelman tevens 
schoolmeester in 's Heer Arendskerke. In 1736 kreeg hij een octrooi voor de oprichting van een 
stijfselmakerij te Goes. In 1744 stond hij op de verzendlijst van astronomus Jan de Munck (Zuider
vaart, 'De :vrunck' (1985),154). Zie voor de achttiende-eeuwse fascinatie voor dit soort machines en 
de rol van Desaguliers en 's-Gravesande bij de beoordeling daarvan, Schaffer, 'The show that 
never ends: perpetual motion in the early eighteenth century' (1995). 

17(i.ln 1748 werd Martinus Martens te Amsterdam aangetrokken ten behocve van de 'Generale 
Loterij' te Den Haag en in 1751 werd Johan de Munek (de zoon van astronomus Jan de Munck) 
door Willem IV aangesteld als administrateur van de nog op te zetten 'Provinciale Zeeuwsche 
0;'cgotiatie loterij' (vgl. RC, 14 mei 1748 en Zuidervaart, 'De Munck' (ly87l. 112). 

177. Davids, Zeewezen en wetenschop (1986); Muller & Zandvliet, Admissies (1987). 

178. Vgl. Van Valkenburg, 'De Mannen van het eerste uur', (1978),92-93. lie ook de correspondentie 
tussen Bentinck en Van der Aa (onder meer) over de verkiezing van de minderjarige prins 
Willem V tot 'Protector' van de Hollandsche Maatschappij, d.d. 25 juli en 24 september 1754 
(British Library, Egerton Papers, 1748, fol. 464 en 1749, fol. 8). 
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Deel lIl: HET PROBLEEM VAN DE LOOPBAAN VAN KOMETEN 

7. NEWTONS 'PRINCIPIA' EN HALLEYS 'SYNOPSIS' 
1. Zie voor de reguliere edities van Newtons Principia: Cohen, Introduction (1971). Over de initia

tiefnemers van de twee Amsterdamse roofdrukken van de Principia (uit respectievelijk 1714 en 
1723) weet Cohen niet veel te melden. Door Isabella H. van Eeghen is echter aangetoond dat deze 
roofdrukken tot stand zijn gebracht door een groep van (sedert 1710) samenwerkende uitgevers, 
die zich verscholen achter een vignet met de zinspreuk Vis unita major en de aanduiding Apud 

Amstaelodami, sumptibus societatis. Deze 'compagnie' bestond uit een tiental boekhandelaren en 
uitgevers, waaronder in elk geval de Waal Estienne Roger (1664-1722) - in wiens nalatenschap 
nog 75 exemplaren van Newtons Principia aanwezig waren - en verder vermoedelijk nog uitge
vers als Jan Wolters en zijn schoonzoon Jan Pauli (die vanaf 1715 samen diverse edities van 
Nieuwentijts Regt gebruik op de markt brachten), alsmede Jacques Desbordes (de latere uitgever 
van Voltaires' Elemens de la philosophie de Neuton (1738). Zie: Van Eeghen, De Amsterdamse boek

handel,5 (1978),326-327. 

2. Hughes, 'The Principia and Comets' (1988), 61. Vgl. ook: Cohen, Introduction (1971), 70 en Westfall, 
Never at rest (1980),391-397; 434-435. 

3. Voor de ideeën over de beweging van kometen uit de tijd voorafgaand aan Newton, zie onder 
meer: Jervis, Cometary theory (1985); Ruffner, 'The curved and the straight: cometary theory 
from Kepler to Hevelius' (1971) en Wilson, Aiton & Bennett, 'Planetary, lunar and cometary theo
ries between Kepler and Newton' (1989). Vgl. ook: Herz, Geschichte der Bahnbestimmung von 

Planeten und Kometen (1894). 

4. Vgl. voor de opvattingen gehuldigd in de zeventiende-eeuwse Nederlanden Tabitta van Nouhuys, 
'Copernicus als randverschijnsel. De kometen van 1577 en 1618 en het wereldbeeld in de Neder
landen' (1998). Zie ook haar recente proefschrift The age of two-faced Janus. The comets of 1577 

and 1618 and the decline of the aristotelian world view in the Netherlands (1998), alsmede: Jorink, 
'Hemelse tekenen' (1994) en Johannes, Aenmerkinghe op de tegenwoordige steert-sterre (1986). 

5. De eerste die deze parabool-hypothese publiceerde, was George Samuel Dörfell (1643-1688) en 
wel in een obscuur pamflet dat in 1681 uitkwam. Aan Newton lijkt dit boekje onbekend te zijn 
gebleven. Vgl. Yeomans, Comets (1991), 96-99. 

6. Vgl. Brandt & Chapman, Introduction to comets (1981), 63-64. 

7. Eén van de [twee] snijpunten tussen het vlak van de evenaar en de ecliptica. Dit punt ligt niet 
onveranderlijk vast, maar verschuift langzaam langs de ecliptica: een gevolg van de precessie
beweging van de aarde. 

8. Voor een gedetailleerde uitleg van Newtons methode zie: Kriloff, 'On Sir Isaac Newton's method of 
determing the parabolic orbit of a cornet' (1925). Vgl. ook: Hughes, 'Edmond Halley: his comets and 
his mathematics' (1985). 

9. De gedachte dat kometen periodiek bij de zon terugkeren is het eerst geuit in 1665 door Pierre 
Petit, 'intendant des Fortifications' in dienst van de Franse koning. Dergelijke ideeën zijn daar
na op verschillende manieren uitgewerkt, achtereenvolgens door Robert Hooke (1665), Giovanni 
Dominico Cassini (1677 en 1682), John Flamsteed (1677) en Jacob Bernouilli (1682). Resumerend 
mogen we stellen dat ten tijde van de publicatie van Newtons Principia (1687) de astronomische 
gemeenschap serieus rekening hield met de mogelijkheid van de terugkeer van kometen. 

10. Halley, 'Astronomiae Cometicae Synopsis' (1705). Dit artikel is reeds in het jaar van verschijning 
in het Engels vertaald en nadien verschillende malen herdrukt. Bovendien is het meerdere keren 
opgenomen in de werken van anderen. Een volledige Nederlandse vertaling is ons niet bekend. Wel 
zijn gedeelten uit de Synopsis in 1756 vertaald en gepubliceerd. Vgl. Houttuyn, 'Bedenkingen' (1756). 

Opvallend genoeg is de Synopsis nÎet opgenomen in het door de Amsterdammer P. Ie Clercq [par
tieel] vertaalde verzamelwerk van Halley, Miscellanea Curiosa (1734). In de oorspronkelijke Engelse 
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editie (uit 1708) was de 'Synopsis' wèl opgenomen. Ook komt het artikel niet voor in de Natuur

kundige aUlllllcrkingen (1735), een NedcrLmdstalige compilatie van artikelen uit de Philosophiml 

Transaction., die Le Clercq in 1735 samenstelde. Vgl. Broughton, 'The first prcdicted return of comet 
Halley' (1985) en Hoskin, 'The firsl edition of Halley's "Synopsis'" (1985). 

11. In beperkte kring had Halley dit vermoeden al in 1695 uitgesproken. V gl. Broughton, 'Thc first 
predicted return of comet Hallcy' (19RS). 

12. )Jaar Hughe." 'Edmond Halley: His comets and his malhematics' (1<)85), 148. Alle drie de kome
ten waren relrograad, dal wil zeggen: ze b,~wogen tegen de draairicbting van de planeten. 

13. Overigens leken volgens Hallcy ook andere kometen uit de Synopsis op elkaar. Zo zou de komeet 
van 1661 mogelijk in 129 jaar, en die uit 1680 in circa 575 jaar rond de zon draaiden. Ook naar 
deze kometen zouden toekomstige astronomen (resp. in de jaren 1789 en 2255) moeten uitkijken. 

14. Vrij vertaald naar het reisjournaal van Frans Burman, dat in Engelse vertaling [uit het Latijn] is 
afgedrukt in: Mayor, Cambrid:;;e under Queen Anne (1911), 311-324; i.h.b. 314-315. Genoemde Frans 
Burman (Utrecht, 1671 - Amsterdam, 1719) verbleef in 1702 te Londen als tolk van een gezant
schap van de Staten-Generaal ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Anna. Daartoe 
was Burman lijdelijk vrijgesteld van de uitoefening van zijn ambt als predikant van Brielle. Zijn 
toegang tot \fewton had hij gekregen via introductiebrieven van zijn voormalige leermeesters 
Graevius uit Utrecht en De Volder uit Leiden. Bij hen had Burman respectievelijk theologie en 
filosofie gestudeerd. lIet bleek voor Burman een prima introductie te zijn. Hij ontmoette Newton 
die zomer meerdere malen, bij welke gelegenheid hij met Newton uitvoerig sprak over de bouw 
van het heelal, cartesiaanse wervels en kometen. Newton persoonlljk schreef voor Burman een 
introductiebrief voor Hallcy en de Rayal Society. tVg!. NNBW, IV (1918),352-353 en Westfall, 
Never at rest (1980), 586-587). Bunnans belangstelling voor kometen had hij wellicht te danken 
aan zijn leermeester Graevius die in 1665 een destijds nogal spraakmakende redevoering had 
gepubliceerd over komelen en hun betekenis; welk gescllrift in 1681 nog is herdrukt en een jaar laler 
in het Nederlands is vertaald. Vgl. Graevius, Oratio de cometis (1665/1682) en Thijssen-Schoute. 
Nederlands cartesianisme l1954), 445-446. 

8. 'NEWTONIAi\I'\S' KOl'vlETENONDEFZOEK IN DE REPUBLIEK 
IS. Zie bijlage 4 voor nadere gegevens omtrent deze waarneming. 
16. Struyck aan De !'IsIe, 4 april 1722 (OdP, Corr. Delisle, Il, 41). Dat Struyck beschikte over de 

Amsterdamse roofdrnk van Newtons Principia uit 1714 blijkt uit Struyck, Inleiding (1740), twee
de gedeelte, 171. 

17. Kooiman, De Ronde Luthersche Kerk (1941),49. 

]8. Struyck was de eerste die een sterftetabel produceerde waarin een verschil werd onderkend in de 
sterfte-kans tussen mannen en vrouwen. [Van Schevichaven j, Bouwstof(en (1897),107. 

19. Struik, Geschiedenis van de wiskunde (19772 ), 174. 

20. Een portretgravure door J. Houbraken - naar een verloren gegaan schilderij van Pil. Quinckhart 
uit 1738 - is opgenomen in Struycks Inleiding tot de algemeene geoJ;rllphie (1740). 

21. Vgl. [Van Schevichaven], Bouwstof(cll (1897), (107-116); Vollgralf, Oeuvres de Slruyck (1912) en 
diverse boeken en artikelen door Van Haaflen, uit resp. 1925, 1935, 1937 en 1954; vgl. ook: Ten 
Have, De leer van het boekhouden in de Nederlanden tijdens de zeventiende en achttiende eeuw 

(1934),170-171 en Sofonea, 'Struyck e Ie sue ricerchc sulla mortalit~' (1976). 

22. Van der Bill, Venus tegen de zonnesdzijf(1940), 46-v; Yeomans, Comcl.s (1991),153. 

23. Als goudsmid wordt vader St rnyck niet genoemd in de door ons geraadpleegde overzichten van 
goudsmeden: Citroen, Amsterdamse zilversmeden en hun merken (1975); idem, Dutch goldsmiths 

anel silversmiths' marles and names (1993). Evenmin wordt Struycks oom en leermeester, Johannes 
Lublinck, in deze standaardwerken vermeld (vgl. ClIA, NA 7617 r notaris Abraham Tzeeuwen], 
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fo1741, d.d. 12 IlOV. 1722: Nicolaas Struyck Sr., goudsmit, en Hendrik Oker, scilOenmaker, stellen 
zich borg voor iJ llll /wager Johannes Piek, knopenmaker te A msterda111 1. 

24. Struyck sr. was de Ideinzoon van 'kerkfabriek' )Jicolaas Vermeiren, een van de initiatiefnemers 
lot de bouw van de kerk (Kooiman, De ronde LuthcT.lche Kerk (1941), 49 en 2(2). Over de relatie 
van Struyck tot de familie 'Vermeiren' zie o.a. GAA, NA 4699, protocol notaris Jacob Lansman, 
fol. 111, d.d. 22 september 1678). 

25. Struyck, Inleiding tot de algemeene gcographie (1740), 88; 92. 
26. Deze collectie tekeningen is waarschijnlijk geveild in 1769, samen met Struycks bibliotheek. In de 

advertentie voor deze veiling worden de 'getekende insecten' nadrukkelijk vermeld. De collectie 
is in 1862 nog gezien, maar is sindsdien zoek. Zie: Smit, Engel's alphabeticallist (1986), nr. 1485 en 
Van der Krogt, Advertenties, nr. 235. 

27. Houttuyn, Natuur/yke historie, deel 1, eerste stuk (1761). Struyck wordt ook geciteerd bij de 
beschrijving van enige Co/mp/cra in deel 9 (1766),146 en 526, waar een van de afbeeldingen is 
gegraveerd naar een originele tekening door Struyck. 

28. Een aangetrouwde oom, Nicolaas Blancke (gehuwd met Anna Struyck Nicolaasdochter), was 
Luthers schoolmeester te Amsterdam. In Lutherse kring was verder ook beseh ikbaar de 'meester 
in de mathesis' Marlen Calman (begraven in de Nieuwe I.utherse Kerk in 1726). Zie voor diens 
onderwijs: Van der Krogt, Advertenties (1985), 464. Van eel! bewijsbare inbreng van hen op de 
vorming van de jonge Nicolaas Struyck is echter geen sprake. 

29. Vgl. Vermij, 'De Nederlandse vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus' (1988). Zie ook diens dis
sertatie over Bernard Nieuwentijt (1989), 17-18; alsmede: Raptschinsky, 'Russische reizigers te 
Amsterdam' (1936), i.h.b. 164 [journaal uit 1698 J: 'tk heb een bijeenkomst van geleerden bijge
woond, die twee keer per week in een speciaal daarvoor bestemd huis bijeenkomen en die over 
allerlei dingen spreken die op hUil wetenschappen betrekking hebben'. Over dergelijke vroege 
genootschappen in algemene zin, zie: Vermij, 'Genootschappen en de Verlichting' (1993). 

30. Struyck publiceert eerst vijf en twintig jaar later over dit onderwerp. Zie zijn Aanmerkingen over 
het bereekenen Vlm de .'lOI1 FclifJ5cn (1737). 

31. Zie: Amsterdam in z)'ne .~e5chiedenissen [. .. ] beschreven om te dicllC/I ter vervolge op het werk van 
Jan Wagenaar, vierde stuk, Amsterdam, 1788, 545; 'levensbeschrijvingen van geleerden'. 

32. Op ecn betrekkelijk late' start van Struycks onderwijs wijst een advertelll ie in de Amsterdamse 
Courant van 1 juli 171î2, waarin een zekere Coenraad Holman zichzelf als leenneester aanbeveelt, 
onder de nacl rukkclijke vermelding van het feit dat hij vijf jaar les heen gl'lloten van 'den be
roemden Heer Nicolaas Struyck, [ ... ], welke 10 jaaren collcgie heeft gehouden in de rekenkonst, 
gcometria, algebra &c. En 't boekhouden' (Van der Krogt, Advertenties (1985), nr. 1182). Als deze 
I Iolman gelijk heeft, zou Struyck eerst omstreeks 1750 met zijn lessen zijn begonnen, dat wil zeggen 
toen hij al meer dan zestig jaar oud was. Struyck gaf in elk geval les in 1755, uit welk jaar het 
Amsterdamse gemeentearchief een kwitantie bew<lart voor enige door Struyck verzorgde boek
houdkundige lessen (afgebeeld bij Sofonca, 'Struyck' (1976). 

33. Vg!. het bovenvermelde vervolg op Wagenaar, waarin met nadruk aan zijn lesgevende arbeid 
wordt gerefereerd: 'met zeer veel lof en tocjuichinge bekleedde hij dien post, genoegzaam tot het 
einde van zyn leven'. 

34. Struyck houdt aan het ambt jaarlijks zo'n f 200,- over. lie: Van Nierop, 'dagboek' (1939),229. 
35. In verscheidene Amsterdamse notariële protocollen is Struyck druk met wissels in de weer. 
36. Nicolaas Struyck schreef ziell in als poorter op dezelfde dag als zijn broer Picter Struyck, die als 

beroep 'koperslager' opgaf. HUIl vader (poorter van Amsterchm sedert 1688) was kort tevoren 
overleden. 

37. Zie de (overigens niet geheel complete) lijst van Struycks gesclniîten hij Van Haaf ten (1925). 
38. Varenius, \'il/koll/ell samenstel dcr aardryks beschryvinge (1750). Vg!. de aankondiging uit 1749 bij 

Van der Krogt, ;Idverten/Îes" )')85), nr. 964. I-Iet derde deel bestaat uit 'bijvoegsels'. De eerste 64 pagi-
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na's daarvan bevatten aantekeningen van de hand van Nicolaas Strui[j]ck, Dirk Klinkenberg en 
Jacob de Bucquoy. Laatstgenoemde was werkzaam geweest als landmeter bij de Verenigde Ollst
Indische Compagnie te Amsterdam en Batavia. Volgens het ABWwoonde hij vanaf 1735 te Haarlem, 
waar hij als leermeester in de stuurmanskunst zijn brood verdiende. Zie ook: De Balbian Vester, 
'Jacoh de Bucquoy en zijn geslacht' (1936). 

39. Uitgezogte Verhandelinge11 uit de nieuwste werken van de Societeiten der Wetenschappen in Europa en 
van andere Geleerde Manllcn, 10 delen, 1757-1765. In deze reeks staan welgeteld achtticn artikelen van 
de hand van Struyck. Zie voor dit tijdschrift en voor de identificatie van HoutLuyn als initiatief~ 
nemer en voornaamste redacteur: Delprat, Geschiedenis Nederlandsche geneeskundige tijdschriften 
(1927),28-33. 

40. Van der Krogt, Advertent'Îcs (1985), nL 1110. 

41. Index biographique (196~), onder 'Struyck'. Vgl. Archi\'cs de I'Académie des Sciences dc Paris, dossie
rs personels, lemma 'Struyck'. Op de vergadering van 12 februari 1755 krijgt Struyck Pier re Bouguer 
(1698-1758) aangewezen als officieel correspondent vanwege de Académie Royale des Sciences. Na 
Bouguers overlijden wordt Nicolas-Louis de la Caille (1713-1762) hiertoe aangezocht (19 augustus 
1758), welke op zijn beun weer wordt vervangen (op 12 juni 1762) door Alexandre-Guy Pingré 
(1711-1796). Vgl. ook de gedrukte lijsLen van leden en correspondenten in de destijds jaarlijks 
door de Académie uitgegeven Connoissance des Temps. 

42. Strnyck, Vervolg (1753),140. Voor Charles Marie de la Condamine (1701-1774), zie: Conion, 'La 
Condamine the Inquisitive' (1967). 

'13. Zie: Chappe d' Auterochc, 'Vertoog' (1762). Daaruit blijkt dat Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche in 
juli 1762 (op doorreis Van St. Petersburg naar Parijs) een bezoek aan Amsterdam heeft gebracht. 
Curieus genoeg is Houttuyns vertaling van Chappes observaties eerder gepubliceerd dan de offi
ciële Franse rapportage, welke eerst in 1765 verscheen (HAS pour l'année .1761, Parijs, 1765, 337-372). 

Daaruit vertaalde HouttUyll opnieuw een gedeelte. Zie: Chappe d'Auteroche, 'Berig!' (1765). Vgl. 
voor het belang van Chappes expeditie naar Rusland: Woolf, The transits af Venus (1759), 115-126 en 
Armittage, 'Chappe d'Auteroche: a palhfinder for astronomy' (1954). 

44. Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek' (1910), 357-360. 

45. Alexandre-Guy Pingré (1711-1796) en Charles-Joseph Messier (1730-1817) waren twee komeeton
derzoekcrs van internationale allure. Pingré zou in 17R3 na jaren van kritische arbeid zijn Comé
tographie publiceren: een beredeneerd overzicht van alle waargenomen kometen, waarin hij zich 
schatplichtig aan Struyck zou betonen. MessÎcr staat bekend als de grootste kometenjager uit de 
achttiende eeuw. In juni 1767 waren zij in Amsterdam in het kader van een officiële expeditie onder 
leiding van François-César Ie Tellier, Marqllis de Courtanvaux (1718-1781). Van deze expeditie, die 
tot doel had om voor de Académie Royale des Sciences een aantal navigatieinstrul1lenten te testen, is 
een gedrukt verslag uitgegeven, dat van de privé-bezoeken nauwelijks verslag doet (Pingré, 
Journal du voyage (1768). Het bezoek aan Struyck staat vermeld in het reisverslag van Pingré. Vgl. 
Bibliotèque St. Geneviève, Paris: I1lSS Pingré, 1805, fol. 24 (juni 1767). 

f6. Joseph-:..Jicolas de I'Isle (1688-1768). Frans astronoom met een enorme werkkracht en ijver. 
Sedert 1718 boogleraar aan het Callège Royale te Parijs. Was van 1725 tot 1747 verbonden aan de 
Keizerlijke Academie van Wetenschappen te St. Petersburg. Raakte na zijn terugkeer in Parijs ver
wikkeld in een hevige competentiestrijd met diverse Franse astronomen die gegroepeerd waren 
rond het officiële Observatoire de Paris. Zijn leerling J.J. Ie François de Lalande schreef over hem, 
dat hij zich altijd verwonderd had over het enorme aantal waarnemingen en berekeningen welke 
De l'Isle had uitgevoerd. Daarnaast bomvcle De I'ls[e, via zijn uitgebreide correspondentie, eell 
astronomisch netwerk van contacten op dat in de achttiende eeuw zijn weerga nauwelijks kende. 
Lalande schrijft daarover: 'Niemand heeft ooit met betrekking tot de wetenschappen een uitge
strekter briefwisseling gehad, noch een riiker verzameling van sterrekundige boeken, kaarten en 
manuscripten bijeen gebracht [als De ['Isie]' (Lalande, SterrekUIlde, I (1773), 231). Zie over De 
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I'Isle: Woolf, The Tramits of Vcnus (1959), 23-32; Nevskaja, 'loseph-Nicolas Iklislc' (19n) en 

SchatTer, 'Halley, Delisle, and the :VIilking of the Cornet' (1990), 

47, Struyck aan De l'Islc, april 1722 (OdP, Carr, Delislc, 11, 3'1)' Struyck doelt bier w<lélrschiinliik op 

Halleys sterrenkundige tahellen, waarvan de copij, met inbegrip van een volledig hersch reven 
versie van de Synopsis, in 1717 naar de drukker was gezonden, Door onvoorziene omstandighe, 

den zou deze uitgave eerst in 1749 \'Crschiinen, Vgl. Rroughton, 'The lÏrst predicted return of 
comet Hallev' (1985) en \ievskaja, 'Joseph-Nicolas Delisle' (1973), 

48, Letterlijk schrijft Struyck: 'Par cette occasion j'ai aussi decouverle des (autes dans Ic livre de 1\1r. 

Newtoll Pil ilo: Nat: Prille: fvlatl!: 'lui sont dans la premie re & deuxierne edition & parce qU'Oll en 

Llit ici une Troisièrne dont Le Professellr s'Cravesande (qui est Membre de La Socicté Royale de 

l'Angleterre) aura Ie soin, je Ic luij ai rait savoir'. Van een dergelijk plan van 's-Gravesande, die 

kort tevoren (1719-1721) een eigen leerboek over de Newtoniaanse natuurkunde had gepubli 

ceerd, i, ons niets bekend. Sedert 1723 is inderdaad gewerkt aan een derde editie van Newtons 

Prillcipia, maar dat project stond onckr leiding van Henry Pemberton, die het bock onder per
soonlijk loezicht van de hoogbejaarde Newton in 1726 publiceerde. In hoeverre 's-Gravesande 

betrokken was bij de Amsterdamse heruitgave (in 1723) van de tweede editie van Newtons J'rillcipia 
is evenmin bekend, al is het opvallend dal deze niet-officiële uitgave van 1723 is uitgebreid met 

een viertal kleinere stukjes van Newton, een uitbreiding die Newton ooit zelf had bepleit, Vgl. 

Cohen, Imroductioll to Newton's 'Princif'ia' (1971), 256-258, 

49. Struyck, Vervolg (1753), Voorreden', 
50, Struyck aan De l'Isle, 11 mei 1722 (OdF, Corr, Delisle, 11, 41), 

51, De l'Isle aan 's-Cravesandc, 2C, augustus 1731 (A:-:, Corr, Dclisle, IV [= 2 Tl 621,19,) 

52. Het is denkbaar dat de verschijning Vdn dc heldere komeet van februari 1737 - de eerste die in 

twintig jaar met het blote oog werd gezien Struyck heeft gestimuleerd tot het publiceren van 

zijn studies, lIet manuscript van zijn bock I'lg in elk geval klaar. Ten tijde van het verschijnen van 

de komeet (in het voorjaar van 1737) circuleerde het bij zijn vrienden, Zie de 'voorreden' van 

Gen'i! Spinder, landmeter uil Krommenie, bij diens bewerking van de Astronomische talelell \'all 
De la Hire (1737). 

53, Struyck aan Halley, 17 september 1737 (British Library, Add,Mss, 4434 (Roy.Soc.Papers), vol. IV, 

fol. 145'J46b / Roy.Soc., LBC.7A, Col. IR')J93), 
54. Uit de archieven van de Rayal Sociely blijkt niet dat Struyck enig antwoord heeft gekregen. 

Evenmin wordt Struyck genoemd in Ivlacl'ikes geselecteerde Correspolldance aml papers of 
Edmond Halle)' (1937), 

55. Kersseboom, Eenige aanmerkingen op ( .. ,lilet bock, genaamt 'Inleiding tot de algemeene geograp
liie' (1740). De op 9 januari 1740 gedateerde lekst is ook opgenomen in Kerssebooms Proeven varl 
politiljlle rekenklInde ('s-Gravenhage, 1748). 

56. Vgl. Van Haatten, Nico/aas Stmyclc (1925), 5 en 38 alsmede [Van Schevichaven], nO I Ili'stoffàl 
(1897),107-116. 

57, Vóór de publicatie van Struycks Inleiding (1740) was de voornaamste Nederlandstalige Newto

niaanse tekst over kometen te vinden in het eerste deel van Desaguliers, De natuurkunde 11/1 

ondervindingen opgemaakt (I73Ci), 401-411. In de voetnoten citeert Desagllliers hier letterlijk uil 

Newtom Principia, Minder belangrijk is :VIartin, Filozoofi,'c1le ondenvyzer (1737), 

58. V gl. SchatIer, 'The making of the comet' (1990), 256, Anderen die dergelijke handleiding puhliceer

den waren Pierre Charles Je Monnier (17151799) in zijn Lil théorie des Comètes, oû /'011 traite dil 
progrès de cette partie de l'astronomie (1743) el1 Nirolas·,Louis de la Caille, 'Sm les observations ct la 

théorie des comètes qui ont paru depuis le commcncemcnt de cc siècle' (1751). Enige bijzonder
heden vermeldt ook David Gregory, The clemel/ts of physicallind geometrical aSlronomy, to wlliell 
is annex'd dr. Halley's Synopsis ofthc aSlrn1Jomy o(co/llcls (1726). 

59, Vgl. Hughes, 'Edmuncl Halley: his cornets and his mathcmatics' (1985),149, 
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60. De 'generale tafel' geeft voor een groot aantal mogelijkheden de relatie tussen de gemiddelde 
hoeksnelheid van de straal vector van een (in een paraboolbaan) bewegende komeet, als functie 
van de hoek komeet-Immdpunt-perihelium (doorg;)ans wordt deze llOek de 'ware anomalie' 
genoemd). Omdat iedere parabool qua vorm vergelijkbaar is met een andere parabool, zijn de 
gegevens uit deze tabel, na aanpassing met een schaalfactor, toepasbaar op een specifieke situatie. 
De 'generale tafel' bevat in principe oplossingen voor een vergelijking die bekend staat als de ver

gelijking vall Flarker (gepubliceerd in 1757), hoewel deze relatie in meetkundige vorm al bekend 
was aan Newton en Halleyen in analytische vorm ook door Euler (1744) is afgeleid. In moderne 
termen geschreven luidt deze vergelijking: 

, I GM, 0 1 30 
(i1)~ 2,;3 =tan"2 +3 ton "2 

(Waarbij (~) = ware anomalie; t = tijd,tip komeetwaarneming; Tu = het tijdstip van de periheli
um-passage; G = gravitatieconstante; Mo - massa van de zon; q = de perihelium-afstand.) Zie: 
Yeomans, Comets (1991), 143 en 1 rughes, 'Edmund Halley: his comets and his mathematics' 
(1985),149. 

61. Lancaster Brown, Halley's romet & tlle Prillcipia (1986).140. Vgl. Pingré, Cométographie, 1(1783), 

v-vi. 
62. Vgl. Hevelius, Cometographia (1668) en Lubienietsky, Theatrum cometicum (1668). Van onderge

schikt belang zijn de Nederlandstalige publicaties van Twisck, Comeet-Boecxken (1624); La Been, 
Korte beschryvinge van de hedendaegsche comeet-Gestarnte {. .. ] Mitsgaders een register (. .. ] van de 

voornaem.'te cometen (11\65); Van Dam, Van de hemelsgesichten, teekenen en comeciell t'seedert den 

algemeenC/1 sOlld-vloedt (1682) en Cocq, Cometographia, ofte comcets-hcschryvingc (1682). 

63. Struyck, Inleiding tot de algemeene kennis der comecten (1740), 6-9 (afzonderlijk gepagineerd 
tweede gedeelte van Struycks Inleiding tot de algemeene geografie (1740), hierna verder aange
haald als Struyck, Inleidillg comeeten (1740). 

64. Ibidem, Hi6. 

65. Ibidem, 165. 
66. Struyck, Inleidil1gcomeeten (1740),187. Eerder (pag. 23) noemt hij een getal van 197. 

67. Vrij vertaald naar: methode de cOl1jecture, een term die later in de achttiende eeuw door Pingré is 
gebruikt. 

68. Het totale aan lal kometen in het heelal werd door Slruyck geschat op zo'n negenhonderd, waar
van er volgens hem een honderdtal tot het zonnestelsel behoorde. Daarvan zou slechts een derde 
met het blote oog zichtbaar zijn, 'doch hier is nog zand om te tellen', aldus Struyck, Inleiding 

romeeten (17~O), 24. 

69. Struyck, Inleiding comeetcil (1740), I'). 

70. Ibidem, 23. 

71. Struyck, Inleiding Cameeten, 5. Struyck schrijft dit idee aan Desaguliers loc, maar deze had het 
overgenomen van Newton. 

72. Struyck, Vervolg (1753),1 I(] e.v. 
n. Tegen de idecl'l1 van Newton en zijn aanhangers werd bijvoorbeeld in de jaren 1714-1}22 krach

tig oppositie gevoerd door de Nederlander Nicolaas Hartsoeker (1656-1725). Deze markante 
geleerde was een fervent aanhanger van de werveltheorie van Descartes, zonder dat daarmee 
gezegd wil zijn dat Hartsoeker in alle opzichten een overtuigd cartesiaan was. Een ander voor
beeld betreft de Franeker hoogleraar Ruard Andala (1665-1727), die weliswaar aangaf Newtons 
Principia te kennen, maar er in 1718 niet loe geneigd was om dicllS model ter verklaring van de 
beweging van de hemellichamen te volgen (V gl. Berkvens-Stevelinck, 'Nicolas Hartsoeker contre 
Isaac Newton' (1975) en Wielema, 'Hartsoekcr' (1992), Lh.b. 247; 250; 253-254). Hartsoekers ideeën 
over kometen zijn beschreven in: Hartsoeker, Proeve der deurzicht-kunde (1699), 185-217. Ambla 
verwijst naar î\ewton in zijn briefwisseling over komclen met Gerard OUlhof, predikant te Embden 
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(afgedrukt in Outhofs Verhandelinge over de Komeeten, of, en hoe verre dezelve betrekkelijk zijn op 

hooge watervloeden (1718),30 e.v. De daar gegeven verklaring van de komeetbewegingen is nog 
geheel cartesiaans. Aan de discussie is destijds ook deelgenomen door Outhofs vriend Yvo Gaukes, 
'beroemt arts en wijsgeer dezer stede' (pag. 25), die zijn in twee dagen gevormde mening als bij
lage in ditzelfde boek weergeeft (41-48). 

74. V gl. Descartes, Principia Philosophiae [Nederlandstalige editie; 1690], boek III, ' 118. 

75. Voltaire, Elémens de la philosophie de Neuton (1738). Deels gedrukt onder het persoonlijk toezicht 
van Voltaire, die in Leiden bij 's-Gravesande colleges had gelopen om in de materie thuis te gera
ken. V gl. de recensie van dit boek in de Maandelijke uittreksels of boekzaal der geleerde waerelt, 50 

(mei 1740),548-566. Een ander boek dat de genoemde omslag in denken illustreert, is het Volkomen 
wiskundig woordenboek (1740), bewerkt door de Leidse lector in de wiskunde Willem La Bordus. 
In het voorbericht stelt La Bordus onder meer, dat de natuurwetenschappen inmiddels 'op vas
ter gronden [zyn] gebouwt, dan in voorige tyden' waardoor deze vakken 'aangenaamer aan ons 
moet[ en] voorkoomen'. Volgens La Bordus zocht Descartes niet naar 'waarheden, maar alleen 
naar waarschijnlijkheden', terwijl de nieuwe aanpak niets aanneemt 'dan hetgeene op proef-onder
vindingen, en wiskundige redeneringen [ ... ] gegrondt is'. In het lemma over Comeet-, Staart-, of 

Hair-sterren (105) wordt echter zowel verwezen naar de cartesiaans geïnspireerde theorie van 
Cassini-I als naar Newtons Principia en Halleys Synopsis. Volgens dit artikel heeft Cassini 'ge
toond dat de co meten wederkoomen' en 'hoe men de loop van de planeten zal uitcyferen', maar 
heeft Newton ontdekt de 'rechten weg in den Hemel en de wet, na dewelke zy zig in dezelven 
beweegen'. 

76. Ibidem, chapitre 16: 'que les tourbillions de Descartes & Ie plein sont impossibles'. 
77. Voltaire, Lettres sur les Anglais, 1734 (later ook wel de Lettres philosophiques genoemd). Deze tekst 

is ook opgenomen in de editie van Voltaires Oeuvres die vrijwel gelijktijdig met de Elémens de la 

philosophie de Neuton werd uitgebracht (Vgl. Oeuvres de Voltaire, IV (1739),243-244: [chapitre 
XVI] 'Sur Descartes et Newton'). 

78. Het is denkbaar dat met het bericht over de 'mathématicien Hollandais' een rookgordijn is opge
trokken om de werkelijke auteur te beschermen. Volgens Walters en Barber is Voltaires tekst 
waarschijnlijk afgemaakt door de Fransman Jean Baptiste Ie Prévost. Deze hugenoot was op 
Voltaires verzoek sedert november 1736 ingezet bij de Amsterdamse uitgever Ledet om als als 
'correcteur' van Voltaires Oeuvres op te treden. Na Voltaires vertrek uit Holland was Le Prévost 
diens zaakwaarnemer. Vgl. Walters & Barber [eds.], Eléments (1992), 576-577; Zie ook: Vercruysse, 
Voltaire et la Hollande (1966), 47 en 127 alsmede Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 5 

(1978). 

79. Elémens (1738),37°,381. 

80. Desaguliers, De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt (1736), 'Voorreden'. 
81. Struyck, Inleiding comeeten (1740),6-8,298-300. De hier gemaakte opmerkingen tegen Cassini en 

Bouguer zijn ook weergegeven in de Latijnse samenvatting van Struycks boek in de Nova Acta 

Eruditorum (1744),490-5°3, i.h.b. 494. Vgl. voor Cassini's ideeën aangaande kometen: Schaffer, 
'Halley, Delisle, and the making of the Comet' (1990), i.h.b. 260-262. 

82. Bouguer, 'De la détennination de l'orbite des comètes' (1735). Vgl. Schaffer, 'Halley, Delisle, and 
the making of the Co met' (1990), 260-262, 273. 

83. Volgens Aiton werd rond 1740 nog door menig Franse geleerde getwijfeld aan de terugkeer van de 
kometen. Vgl. Aiton, The vortex theory of planetary motions (1972), 254. 

84. Struyck, Inleiding comeeten (1740), 299-301. 

85. Pingré, Camétagraphie, I (1783),176-178. 

86. Vgl. Aiton, The vartex theory of planetary motions (1972), 224-228; 242; 247-249. 

87. De Utrechtse hoogleraar sterrenkunde Hennert zou bijvoorbeeld in 1780 een berekeningsme
thode voor komeetbanen publiceren die eveneens uitging van de benadering van een komeetbe-
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weging als een aaneenschakeling van tijdvakken waarin de komeet eenparig en volgens een rech
te lijn bewoog. Bij die gelegenheid toonde Hennert zich schatplichtig aan Bouguer, wiens metho
de hij aanduidde als 'een van de meest eenvoudige en meest elegante benaderingen die ooit zijn 
gevonden' (Zie: Hennert, 'Dissertation sur Ie Problème [ ... l de déterminer l'orbite Parabolique 
d'une Comète' (1780),112). In l768 zou Hennerts oud-leerling Blassière eveneens gebruik maken 
van Bouguers benadering, in een kort artikel over een deelprobleem bij de bepaling van komeet
banen. Zie: Blassière, 'Sterrekundige bereekening' (1768), 116. VgL voor een ander voorbeeld: Tag
liaferri & Tucci, 'Boscovich and the determination of cometary orbits (1987),191. 

88. Ackermans, Aanteekeningen wegens Jan de Munck (1852). De briefwisseling met Struyck wordt 
besproken op de pagina's 54-55 en 63. 

89. Het contact tussen Panser en Struyck blijkt uit een acht pagina's tellend Aanhangsel op Struycks 
boek, dat in december 1740 werd toegevoegd aan de toen nog niet verkochte exemplaren van de 
Inleiding tot de algemeene geographie. Zie voor het contact met Panser ook Struycks Vervolg (1753), 

78-79. Eerder bad Struyck commentaar geleverd op Pansers Astronomische oejfeninge (1736). Vgl. 
Struyck, Aanmerkingen (1737). Over voornoemd Aanhangsel zie: Van Haaf ten, Nicolaas Slruyck 
(1925),5· 

90. Volgens de Zweedse astronoom Bengt Fermer, die in 1759 zowel Struyck als Martens bezocht, was 
de laatstgenoemde weliswaar bekwaam În het practische deel van de mathematica, maar was hij, 
bijvoorbeeld vergeleken met Struyck, in theoretisch opzicht 'een kind'. Zie: Kemkamp, 'Bengt 
Fermer's daghoek' (1910), 360. VgL ook: Zuidervaart, 'De Munck' (1987), 129-130. 

91. Duyn, Nutte en noodige oejfening (1743). Het hoofdst uk over kometen beslaat de pagina's 669-

704· 
92. In 1743 publiceerde Duyn eveneens het boek Aanmerkingen ell aanteekeningen van drie meer dan 

gemeene strenge winters, een betrekkelijk vroege verhandeling over meteorologie en bevolkingssta
tistiek. Zie voor de demografische aspecten van Duyns studies: [Van SchevichavenJ, Bouwstoffen 
(1897),167-171. De meteorologische aspecten van Duyns werk zijn bellandeld door Geurts & van 
Engelen, Geschiedenis van weerkundige waarnemingen (1983) en Sliggers, 'Honderd jaar natuur
kundige amateurs in Haarlem' (1987), 67-102, i.h.b. 71-75. Vgl. ook: Bots, Tussen Descartes en 
Darwin (1972), 60-64. 

93. Roelans, Onderzoek Vtm de zons duistCl'nis (1737), 26 (met dank aan antiquariaat B.M. Israel te 
Amsterdam voor het leveren van fotocopieën). Een advertentie voor dit kleine hoekje stond in 
de Amsterdamse Courant van 26 februari 1737. Voor Jacobus Thomas Roelan[ dtls, zie: Biographie 
Nationale de Belgique, 19 (1907),641-643. Het is ons niet gelukt om het daar vermelde portret
een gravure in 1732 vervaardigd door Jean Baptiste Jonghelinckx naar een tekening of schilderij 
door Jean-Claude de eoek - op te sporen. 

94. Loosjes, 'Hel gevoelen [ ... 1 wegens de kometen' (1740). Voor Adriaan Loosjes (1689-1766), zie: 
ABW en het 'Levensberigt', in: A. Loosjes, Beschrijving van de Zaanlandse dorpen, [ ... j, Haarlem, 
1794 r reprint 1968]. 

95. Door Loosjes aangegeven als Whiston's aslronomical ycar 1736, London, 1737. 

91>. Zie over deze Noord-Hollandse contacten nader mijn nog te verschijnen artikel Farly quantifi
cation oI scientific knowiedge: Nicolaas Struyck (1686-1769) as colleclor of empirical gathered data 
(in voorbereiding). 

97. Zie de 'voorreden' van Gerrit Spinder bij diens bewerking van de Astronomische tafelen van den 
heere De la !-[ire (1737). Gerrit Spinder (overleden in 175K), was bakker en landmeter te Krommenie 
r admissie Holland 1733!. Zijn broer Adriaan (eveneens overleden in 1758) was ook actief op ster
renkundig gebied. Aanvankelijk (sedert 1719) als waarnemer te Krommenie (vgL brief Klinkenberg 
aan De l'Isle, 20 juni 1751), en vervolgens te Haarlem (sedert circa 1738). Daar blijkt hij in 1751 

'aan de brouwerij geattacheerd'. Hij heeft dan bijna geen tijd meer voor de astronomie (Barnaart 
aan Klinkenberg, 3 sept 1751). A. Spinder publiceerde twee pamfletten over eclipsen, te weten in 
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1724 en 1733 (zie bijlage 3). 
98. Honig, 'Jacob Omtwoud' (1934), 16. Struycks contact met Oost woud dateert van voor 1740. Vgl. 

Struyck, Inleiding (1740),381. 
99. Jan Cabel was achtereenvolgens schoolmeester te Obdam (1717), Krommenie (1721) en Uitgeest. 

Hij schreef over maaneclipsen in 1735 (zie bijlage 3) en observeerde de Mercuriusovergang van 
1736. Cabel wordt genoemd in Struycks Aanmerkingen (1737),21-22 en Struycks Inleiding (1740), 

386. Hij adverteerde met 'papiere schrijfsponsen' in een door Oostwoud geredigeerd onderwij
zerstijdschrift (MML 4 (1756), 286). Daarin wordt ook zijn overlijden gemeld: te Uitgeest op 9 
juni 1758 (MML 5 (1758),229 en 270-271: lijkdicht op het afsterven van Jan Cab el, van de hand 
van C. Huijis, 'gewezen discipel'). 

100. Struyck, Aanmerkingen (1737), 25. 
101. Lucas Conynenberg was geboren te Amsterdam. Hij studeerde tot 1728 in lJLrecht onder Odé, 

waarna hij predikant werd, laatstelijk te Oost-Zaandam. :\'a ziill emiritaat verhuisde hij weer 
naar Amsterdam, waar hij door vererving in 1762 eigenaar was geworden van het huis Keizers
gracht 119. Hier overleed hij op 30 maart 1772, als 'rustend predikant van Oost-Zaandam'. Vgl. 
Jaarboek van het Cel/oo/schap Amstelodamum 7 (1911), 71-T~ en idem, 40 (1944),164. 

102. Conynenberg, DisscrtatlO astronomica-physica de cometis (1728a) en DissertiUio physica de come
tis (1728b). Deze proefschriften zijn interessant, omdat ze verdedigd zijn ten overstaan van de 
Utrechtse hoogleraar Jacobus Odé, die wordt aangemerkt als een gematigd cartesiaan. De pro
movendus Conynenberg (of toch ook Odé?) geeft echter blijk van zijn voorkeur voor de newto
niaanse verklaring voor de komeet bewegingen: 'Toch menen wij dat geen hypothese beter past 
bij allerlei waarnemingen en het menselijk begrip, dan die van Newton, namelijk dat de kome
ten (net als de planeten) vaste lichamen zijn, en dat ze even oud zijn als het heelal' (Conynenberg 
(1728a), 9). Diep gaat Conynenberg echler niet op deze materie in. Even verder schrijft hij: 'De 
bijzonderheden van de beweging van een komeet echter laten wij ononderzocht, omdat wij van 
oordeel zijn dat die, (daar ze immers een diepgaand onderzoek vragen), onze krachten in de filo
sofie te boven gaan en dat ze niet dienstbaar zijn aan het doel dat wij ons stellen'. Het ging 
Conynenberg dus /lie/ om de fysica van de kometen, maar om dl' re"ds door Balthasar Bekker in 
1686 uitputtend behandelde vraag of kometen 'geen oorsaken en voorlekenen van kwaal' zijn. 
Aan deze kwestie is zijn Iwecde dissertatie geheel gewijd. lijn eersle proefschrift diende vooral 
om de weg voor de tweede dissertatie te plaveien. (Aldus Conynenbcrg (1/28<1),22. Met dank aan 
drs A. Molendijk te 1\1iddelburg voor de vertalingen uit hel Latijn). 

103. Zo was het bevolkingsonderzoek waarop Struyck zijn uitspraken over Jcvensverzekeringswis
kunde baseert, grolendeels uitgevoerd door zijn wiskundige vrienden ten noorden van het Y. Zie 
de imposante lijst van medewerkers in Struycks 'Nader ontdekkingen noopens den staat van het 
Menschelyk geslagt, uit ondervindingen opgemaakt', achterin Struycks Vervolg (1753). 

104. Maandelyke uittreksels ofboekzaal der geleerde waerelt, 50 (april 1740), 390-405. Vgl. Bots, Tussen 
Descartes en Darwin (1972), 22. Overigens blijkt uit deze recensie dat Struycks Inleiding destijds 
voor vijf gulden te koop was. 

105. Nieuwentijt schrijft bewust niet over kometen, 'nadien nogh hare oorsaken, nogh de einden van 
die deselvc geformeert heeft, aan ons regt bekent syn'. Derham bespreekt de kometen weL maar 
daarbij gaat hij vooral in op hun veronderstelde functie in Gods schepping (Zie: Nieuwentijt, 
Regt gebruik (17172), 71(1 en Derham, Godgeleerde starrekunde (1729),71-/3; 141; 143; 188). 

106. Een bewuste verwijzing naar het fysico-theologische karakter van deze werken komt slechts een
maal voor. Zie: Slruyck, Inleidil1g (1740), 94. 

107. Struyck, Inleiding (1740),115. 
108. Struyck, Inleiding, (17"10), 55. Thomas Burnet (1635-1715) was de auteur van het tweedelige werk 

Telluris the()ria sacra; een in de jaren 1681-1689 te Londen uitgegeven aard-beschrijving. 
109. Struyck, Inleiding (1740), 51. 
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110. Hierin toonde Struyck zich verwant aan de Leidse hoogleraar Petrus van Musschenbroek die het 
onderzoek naar de wetmatigheden in de natuur god.sdicnstig rechtvaardigt, maar die er daarna, 
bij zijn onderzoekingen nauwelijks meer aan refereert. Vgl. Van Musschenbroek, Ileginsels der 
natuurkunde (17392), 7: 'Men heeft door de ondervinding geleerd dat alle lighaa men bewogen wor
den volgens zekere wetten of regels. [ ... l Al deze wetten hangen af van de vrije wil van de Schepper. 
God had ook andere wetten kunnen ver7innen. De wetten zijn altijd dezelfde, want wat is er 
standvastiger dan God's wi!?'. 

111. Van dit initiatief wordt melding gemaakt in de Boclczaal van april 1740, 404. De Latijnse samen
vatting verscheen tenslotte in de Nova acta eruditorum (1744), 490-503. 

112. John May junior (overleden 1782) was een van de vennoten van de firma Crup, May en compag
nie, een internationaal werkzaam handelshuis. Zijn gelijknamige (j:,ngelse) vader had lange tijd 
als scheepsbouwer de leiding op de admiraliteitswerf te Amsterdam. May junior woonde op de 
Keizersgracht bij de Hartenstraat. Voor Struyck berekende hij enige zon- en maan-eclipsen 
(Struyck, Inleiding (1740), 164*). In 1755 zou hij tegelijk met Struyck gevraagd worden om lid te 
worden van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In tegenstelling tot Struyck bedankte 
May toen 1'001' de eer (Archief HMW Haarlem, notulenboek, 15 aug. 1755. Vgl. hierover ook Douwes 
aan Van der Aa, 9 aug. 1755). Later zou i\lay wel als lid van de HMW toetreden. In 1772 werd hij 
ook gevraagd voor het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wysbegeerte te Rotterdam. 
Voor Mays omvangrijke nalatenschap, zie: GAA NA 12461,152. 

113. May aan Mortimer, 31 juli 1743 (Archives RSL, Letters and Papers, 250). May had eerder aan 
Cromwell Mortimer geschreven met een verzoek Olll Engelse gegevens voor Struycks bevol
kingsstatistiek (May aan 1\ 1ortimer, 12 october 1742; British Library Londen, Additional Mal11I 
scripts,4438 [6], fol. 6). Een antwoord op dit verzoek werd eerst in februari 1744 gegeven, dat wil 
zeggen pas na de ontvangst van Struycks Inleiding. (Vgl. Struyck, 'Nader ontdekkingen noopens 
den staat van het menschelyk geslagt', Vervolg (1753),80). 

114. Klinkenberg, Verhandelil1g over het vinden van de fiamllaxis der 2011 (1743),33. Zie: Klinkenberg 
aan De l'Isle, 18 januari 1745 (OdP, Con. Delisle, IX, 37). 

115. De !'lsle aan Struyck, 7 augustus 1745 (OdP, Corr. Delisle, IX, 43). 
116. Struyck aan De 1'15Ie, 2 september 1745 (OdP, Corr. Delisle, IX, 44). 
117. May aan De J'Isle, 22 februari 1746, met de aantekening van De 1'151e: 'Reçue Ie 17 mars 1746 (StiJo 

navo)' (OdP, Corr. Delislc IX, 57). 
118. Struyck aan De I'Isle, 28 september 1746 (OdP, Corr. Delisle, IX, 77). 
119. De I'Isle aan Struyck, 24 juni 1749 (OdP, Corr. Delisle, X, 89). 
120. Een deel van deze, in opdracht van De l'Isle vervaardigde vertaling berust thans in het 

Observilloire de Paris. Zie: Bigourdan, 'Illventaire' (1895), nr. A-6·J, 
121. De bouw van een nieuw woonhuis, pakhuis en naastgelegen observatorium met toren kostte De 

MUllck in de jaren 1734-1736 het destijds forse bedrag van ruim vier-en-dertig duizend gulden, 
aldus Ackermans, Aanteekenmgen wegens Jan de Munck (1852). 

122. In 1997 herplaatst op de oorspronkelijke positie aan de voorzijde van het Middelburgse stadhuis. 
Vgl. Van Cittert-Eymers en Hagen, Z011l1ewijzers i11 Nederland (1984), 168. 

123. De Munck, 'Voorreden [aan delveelgeachte beminnaars der sterrekunde', IJl, in: drukproef vall 
De Muncks nimmer voltooide Sterrekundige observatien uit 1744 (foto-copie in mijn bezit). Deze 
drukproef was in 1986 nog aanwezig in het familiearchief Van der Feen te Domburg, maar is 
inmiddels niet meer te vinden. Een en ander als gevolg van een - mijns inziens vanuit archief
oogpun t bezien uiterst verwerpelijke - a fsplitsing van gedrukte en handgeschreven documenten, 
uitgevoerd door door de executeur-testamentair van het echtpaar Van der Feen-Van Benthem 
Julting, voorafgaand aan de overdracht van het familiearchief aan het Rijksarchief in Zeeland. 

124. In 1764 verstrekte Stocke een aantal biografische bijzonderheden over zijn studietijd aan Josua 
van Ipercn, die - naar uit de brief blijkt - de zoon was van een van Stockes Middelburgse vrien-
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den. Daaruit blijkt dat Slockc, na in Veere de 'Franse en Latynse taaien' te hebben geleerd, in 1729 

te Utrecht filosolle en medicijnen is gaan studeren. Voor de wijsbegeerte liep hij colleges bij 

zowel Odé als Van Musschenbroek, terwijl hij voor de geneeskunde in de leer was bij Albinus, 

(Joh.) Oosterdijk Schacht en Serrurier. Kort voor zijn Utrechtse promotie (in mei 1733) verbleef 
S(ocke ook enige tijd te Leiden, waar hij 'publieke en private lessen' bijwoonde van Boerhaave, 

(I-I.) Oosterdijk Schacht en 's-Gravesande (V gl. Stocke aan Van Iperen, 6 september 1764; ZB 

Middelburg, handschriftencollectie KZGW). 
125. Vgl. Me, 21 december 1759 en 26 januari 1760. In deze uitgebreide meteorologische rapporten 

beweert De Munck dat hij al dertig jaar achtereen dagelijks de temperatuur geregistreerd heeft 

met een kwikthermometer van Fahrenheit en Prins. 

126. Zie voor nadere details over de inrichting van dit observatorium: Zuidervaart, 'De Munck' (1986), 

136-137 en 149-151. 

127. Ook Stocke zelf correspondeerde met de RSL, onder andere over onderzoek aan sneeuwfiguren, 

waargenomen op De I\luncks observatorium in 1740 (Arch. RSL, Lellers and Papers, 1, 54/55 (1741); 
II, 91/92 (1742); Il, lÓ2 (1742): II, 249 (1744); II, 272 (1744).) Zie ook: Stocke, 'Enarratio' (1743). 

128. De originele documenten met betrekking tot De Muncks sterrenkundige activiteiten zijn helaas 

in de negentiende eeuw (grotendeels) verloren gegaan. Niettemin zijn we omtrent de inhoud en 
frequentie van De Muncks correspondentie vrij nauwkeurig ingelicht, dankzij een handgeschre

ven biografie welke in 1852 uit de toen nog voorhanden zijnde familiepapieren is samengesteld 

door De Muncks achterkleinzoon generaal-majoor buiten-dienst P.J. Ackermans (1782-1853). Na 
diens dood zijn de documenten in 1857 met zijn bibliotheek in Middelburg ter veiling aangebo

den, maar niet verkocht. Sedertdien is de collectie spoorloos. Slechts een klein handschriftje met 

weerkundige waarnemingen, enig drukwerk en de originele gegraveerde koperplaten voor de 

prenten in dit drukwerk zijn bewaard gebleven, zij het verspreid over een drietal collecties, te 
weten resp. de handschriftenco\lectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten

schappen (sign. 3491), het Zeellws Documentatiecentrum en het Rijksarchief in Zeeland (FA Van 
der Feen), alle te Middelburg. \Vel zijn een aantal door De Munck verwnden brieven bewaard 

gebleven in het archief van de ontvangers, waaronder dat van Dirk 1<linkcnberg. De Muncks 

wetenschappelijke correspondentie is door ons uitvoerig besproken in bovengemelde publicatie, 

met uitzondering v<Jn een tweetal nadien pas gevonden brieven: de eerste door De Munck 
geschreven aan de )10)'111 Society te Londen, d.d. 27 februari 1736. w;larin hij de oprichting van zijn 

observatorium bekend maakt en verzoekt om observaties ter vergelijking met de zijne (Arch. 

RSL, Early Letters, M3, f. 64/6,), de tweede geschreven aan de Franse astronoom J.J. Ie François 

de Lalande, met waarnemingsresultaten met betrekking tol de VCl1usovergang van juni 1761 (ver

meld in AN, Corr. Delisle, XV, 21). 

129. Vgl. Zuidervaart, 'De Munck' (1986),125-126; 148; 163 [no 23 tlm 251. 
130. De Munck, Sterrekundige waarnemingen op de comeet (1744), 'Aan den Leezer'. 

131. De MUIlCk, Sterrekundige waarnemingen op de comeet (1744),17,20. 

132. Voor Dirk Klinkenberg, zie: J. Florijn, 'Iels over Dirk Klinkenberg, voorgelezen in de Eerste 

Klasse van het Koninglyk Nederlandsch Instituut, op de lOden October 1816', [handschrift] in: 

RANH, Arch. KNAW, inv. nr. 31. Een uittreksel hiervan is gepubliceerd in: H. Collot d'Escury, 

Hollandsch Roem (1835), (')-T, 246-255 en door G. van der ''''cyde, 'Riographiën van Neérlands 
groote wis- en natuurkundigen: IJ. Dirk Klinkenberg', in: Tijdschrift voor de IVis- en Natuurkunde 
(Zierikzee), IV (IS44), óó-68. Zie ook uitvoerig: Van der !lilt, VCJ/u' over de Zonneschijf (1940); 
Zuidervaart, 'Jan de '\luI1ck' (1987); Sliggers, 'natuurkundige amateurs' (1987); Muller & Zandvliet, 

Admissies (1987), 54 noot 94, 155, 178; Sneldel's, 'De natuurwetenschappen en techniek [1769-

1810]' (1989),44-'16. Klinkcnberg was in 1739 gehuwd met Catharind van de Putte. 
133. Dit gebouw aan de l'aticlltiestraat te Haarlem was van 1740 tot 1788 in het bezit van het Natuur

en Sterrekundig Collegie. Het waarnemingsplat werd omstreeks 1791 afgebroken. Vgl. Sliggcrs, 
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'Natuurkundige amateurs in Haarlem' (1987). In dit artikel is Sliggers nog onkundig van het feit 
dat leden van dit gezelschap in de jaren veertig van de achttiende eeuw regelmatig van hun ster
renkundige bevindingen verslag deden in brieven aan de Royal Society te Londen (Vg!. KW. 
Kops aan John van Rixtel te Londen, 6 maart 1742 [Over waarnemingen te Haarlem van de 
komeet van 1742. De brief is mede ondertekend door A. Spinder]; A. Spinder aan John van Rixtel, 
december 1743 [over waarneming te Haarlem van Mercurius-passage]; Klinkenberg aan Van RixteJ, 
6 januari 1744 [over waarneming komeet te Haarlem I; Archief RSL, Letters & Papers, I, 65a; 222; 

254). 

134. Klinkenberg aan Struyck, 27 mei 1753 (RANH, Carr. Klinleenberg, 43). 
135. Klinkenberg was in deze functie de opvolger van de in 1755 overleden landmeter Cornclis van 

Velsen, een waterstaatkundige pionier, voor wie deze functie (op voorstel van Cruquius) in 1731 

was gecreëerd. Aanstellingsbesluit van 'Hendrick Klinkenbergh' afgedrukt bij Van den Brink, [n 

een opslag van het oog (1998),259. 

136. Klinkenbergs diploma berust nog in het archief van de Académie des Sciences te Parijs [dossiers 
personels, s.v. 'Klinkenberg']. 

137. Klinken bergs astronomische correspondentie is in het begin van de negentiende eeuw 'gered' 
door de wiskundige Jacob Florijn en geschonken aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut, de 
voorloper van de huidige Koninlelijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dit archief 
bevind zich nu in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem. 

138. Klinkenherg, Verhandeling over het vinden van de parallaxis der zon (1743),33. 

139. Aantekeningen van Klinkenberg uit deze jaren berusten (anoniem) in de Utrechtse universi
teitsbibliotheek. Het handschrift van dit convoluut manuscripten (Hs 1366) is onmiskenbaar dat 
van Klinkenberg. Hiertoe behoort een notitie, getiteld: Om door drie nette observatien van een 
co meel zijn weg volgens den Para/Jole te bepaalen. Dit stuk is in zijn geheel op Struycks Tnleiding 
uit 1740 gebaseerd. Tot dit convoluul handschriften behoren ook enige Wis/comligc betoogingen, 
zoals een 'vertoog aangaande de afstanden en omlooptijden der aardkloot en de planeeten om de 
zon' en een 'tractaat over de comeet die I'erscheenen is in december 1743'. Dit laatste stuk bestaat uit 
een (gedeeltelijke) vertaling van een boekje over deze komeet dat in 1745 door de auteur J.I'. Loys 
de Cheseaux te Lausanne aan Klinkenberg was toegezonden. Met dank aan dr R.H. Vcrmij uit 
Utrecht die mij op dit handschrift allent heeft gemaakl. 

140. Dossier in RA NH, COlT. Klinkenberg. Wij gaan verder voorbij aan gelcgenheidsdrukwerk dat met 
betrekking tot de komeet van 1742 het licht zag, zoals het boekje van Van Holst, Een kort en beknopt 
verhaal van de teleenen des hemels ende alle de cometen (1742). Dit betrof een heruitgave van een 
reeds in 1681 uitgekomen hoekje. Zie: Bierens de Haan, Ribliographie, nr. 2096 en advertenties in: 
RC, 13 en 20 maart 1742. 

141. OHC, 22 aug. 1743; Vgl. Sliggers (1987), 83. Deze komeet 1743-1 is uitsluitend in de "lederlanden 
waargenomen. Vgl. Struyck, Vervolg (1753),76, alsmede bijlage 4. 

142. Aldus de getuigenis van Jacobus 13arnaart jr, in zijn Dagverhaal van merlewaardige voorvallen te 
Haarlem waarin hij van gcbcurtenis,cn uit de periode 1738-1747 verhaalt. Geciteerd naar Sliggers, 
'Natuurkundige amateurs' (1987),84. 

143. Ackermans, Aanteeleenillgen wegens jan de Muncle (1852), 56; Arch. RSL, Letters and Papers, I, 254 

(Klinkenberg aan John van Rixtel). 
144. Wij gaan verder stilzwijgend voorbij aan een aantal kleinere publicaties die naar aanleiding van 

het verschijnen van de komeet van 1744 op de markt kwam, zoals het in maart 1744 geschreven 
boek van de predikant Ilcndrick van Barn in 't Loo, Oe inwoonders der aarde aOllgespoort tot eeri 
betamenlyke vreze voor Gods teekenen in en aan den hemel (1744). Dit boek beoogt uitsluitend een 
theologisch en geen astronomisch doel te dienen (Vg!. Bots, Tussen Descartes en Darwin (1972), 
112). Tot 'bellettrie' mag verder worden gerekend: Ridderus, Reisdiscours [ ... l op het verschynen 
van de comeetsterre (17+1) (een herdruk van een reeds in 1665 te Rotterdam verschenen boekje), 
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alsmede de gedichten van Abraham de Haan de Jonge, ()f' de komeetsterre, van den jaare 1744. 

Klinkdicht, te Amsterdam by Ko1'l1. de Wit [enz.l, 1744 [plano; Leiden, ThysianaJ en van Petronella 
Johanna de Timmerman, 'Op de Staartstar, zich vertoonende in de jaren 1743 en 1744' [dichtstuk 
van vier kwarto pagina's, dat soms is bijgebonden achter De Muncks Sterrekundige waarneemingen 
op de comeet (1744). Ook werd gepubliceerd een prent door F. de Groot, Afbeelding van de staart
starren verscheenen in de jaaren 1742 en 1744 [enig bekende exemplaar in Museum Bocrhaave te 
Leiden]. 

145. Klinkenberg aan De Munck, 28 september 1744 en 5 oktober 1744 (niet bewaard gebleven, maar 
genoemd in Ackermans, Aanteekeningen wegens Jan de Munck (1852), 62). 

146. De Munck, Sterrekundige waarneemingen op de comeet (1744), 7-H. Voor de komeet 1744-1 zie uit
voerig: Struyck, \hvolg (1753),78-90. 

147. Zie voor hem n,lder: Sassen. Lulofs (1965). 

148. Horrebow, De zegenpralcnde Caperniws (1741) en Keill, Inleidinge tot de waare natuur en sterre
kunde (1741). 

149. Ygl. Lulofs in,wgurele rede te Leiden: De causis astronomiac promotae (1742). 

150. Ygl. De drukproef van De Muncks nimmer voltooide Sierrekundige observatien uit 1744 (foto
copie in mijn bezit), alsmede /',uidervaart, 'De Munck' (1987), 121-127. 

151. Ygl. Ackermans, il.anteekenil1gen wegens Jan de Munck (1852),54,58,62 en 63. Klinkenberg aan 
Lulars, 8 april 1749; Lulofs aan Klinkenberg, 9 april 1749; 20 september 1757 en 24 november 1758; 
Klinkenberg aan Barnaart, 23 september 1757. 

152. HHC, 4 mei 1748; Ned. Jaerboeken, 2 [tweede stukj, 1748, 362-363. Ygl. Baldet, 'List générale des 
comètes' (1948) en Marsden, Catalag of cometary orbits (1983). 

153. De Munck aan Klinkenberg, 9 augustus 1748; 24 augustus 1748; 24 september 1748; 13 april 1749; 
Klinkenberg aan De Munck, 15 augustus 1748; 2 oktober 1748; 8 april 1749; Klinkenberg aan Lulofs, 
8 april 1749. Lulofs aan Klinkenberg, 9 april 1749. Struyck aan Klinkenberg, 24 mei 1749; 29 mei 
1749; Klinkenberg aan Cassini de Thury, januari 1782(!). 

154. Struyck vermeldt wel de waarnemingsgegevens van Cassini, observaties die deze Franse astro
noom aan De l'vlunck ter beschikking had gesteld en die via Klinkenberg uiteindelijk ook bij 
Struyck terecht kwamen. Struyck, Vervolg (1753),94. 

155. Ygl. het door ons opgemerkte in: Zuidervaart, Speculatie, Ivelel/sclwp e/I vernuft (1995), 89-91. 
156. De Munck aan Klinkenberg, 9 augustus en 24 augustus 1748. 
157. Ygl. W.M.C. Regt, 'Pieter Gabry'. in: NNBW, X, 273. 
158. Album studiosorum academiae Groninganae (1915), 184: 16 december 1734. 'P.Gabry, Amboinae in 

India Orientalis'. Vgl. ook: Album studiosarum acadellliae Rheno-Traiectinae (1886). 139-140 (in
schrijving 1739) en Album promotorum academiae Rhello-Traiectinae, 1638-1815, Utrecht, 1936, 140. 
Zijn proefschrift is gedrukt als: Petr. Gabry, Amboincnsis, Disputatio juridica inauguralis de causis 
exwsaJ1di tutores vel curatores. Ad diem 2 sept., Traiecti ad Rhenum (Alex van Megen), 1740. 

159. Pieter Gabry overleed ongehuwd op 7 mei 1770 te 's-Gravenhage en werd een week later begraven 
in de C;rote of St. Jacobskerk (vgl. M.G. Wildeman, De Grafboeken der Grote of St Jacobskerk te 
's-Gravcllhage (1620-1820), 's-Hertogenbosch, 1898. 50). Gabrys nalatenschap bestond onder an
dere uit 'de helft van een huis en erve, staande ende gelegen aan de Zuid-zijde van het lage West
einde'. (Ygl. aangifte Collaterale Successie, d.d. 3 juni 1770; GA Den Haag, inv.nr.1l4, fol. 70-70V). 

Bij testament van 3l december 1761 (verleden voor notaris Christoffel Glaa/er te Den Haag) had 
Pieter Gabr)' tot enig erfgenaam benoemd zijn jongere broer Constantijn Gabry (1718-1796), 
welke gehuwd was met Suzanna Maria van Aldewerelt (overleden 1788). Uit dit huwelijk zijn 
geen kinderen bekend. 

160. Gabry was lid van: 
a. De Royal Society of LOl1don (benoeming tot 'Fellow': 15 maart 1753. op voordracht van de leidse 
hoogleraren P. van Musschenbl'Oek, en J.N.S. Allamand, abllll,de de f laagsc bioloog Pierre Lyonet). 
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b. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem (benoemd tot lid in 1754. Bedankt 
na conflict, 1756). 
c. De Acaclèmie Royale des Scienccs te Parijs (benoeming tot 'correspondant étranger': 22 juni 1757). 
d. De Societatis Regiae Scielltiarum Gottingellsis, Giittingen (benoemd tot 'Mitglied': 1758). 
e. De Academia Naturae Curiosorum Leopoldina. Gabry wordt genoemd als 'Mitglied' door 
Poggendorff, I, R26, onder verwijzing naar de Nova Acta Acad. Nat. Cur., vol. V. (1760). Weliswaar 
komt Gabry niet voor op de ledenlijsten gegeven door Kaiscr en Völker, maar deze onderzoekers 
geven zelf al aan dat hun opgave niet volledig is, aangezien hun inventarisatie uitsluitend gebaseerd 
is op de bewaard gebleven correspondentie (vgl. Kaiser en Völkcr, 'Niederländische Leopoldina 
Mitgliedcr' (1972) en Meininger, 'De 'Academia Leopoldina' en haar Nederlandse leden' (1975)). 
Ook onderhield Gabry contacten met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. 
Vgl. Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsnkademiens Historia (1967),1-1,454. 

161. Gabry, Observationes Meteorologicae collstitutionis atmosphaerici aëris nostri (1745-1768). Het 
merendeel van deze zeldzame reeks vlugschriften is terug te vinden in de Collectie Van Swinden 

in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag [CCCII-B. 11r. 5]. Een ander deel bevindt zich in de 
Collectie Vun Musschenhroek te Leiden (UBL-240 (15). Vgl. ook Briti,h lihrary, AdditiolZolmanu

scripts, 4448, ff. 21, 90, 92, 145. 
162. Vgl. Gemts en Van Engelen, Jli.,torische weerkundige waarnemingen, I (19R3) en Labrijn, Het kli

maat van Nederlalld (1945), 12-21. Voor een overzicht van GalJfYs publicaties over het 'Noorder
licht', zie: Boué, 'Chronologischer Katalog der Norderlichter' (1856). Vgl. ook: De Mairain, Traité 

physique [. .. ] de I'Aurore boreale (1754), 392-393. 
163. Petrus Gabry, Obsfrvationes astrollomicae de via cometne (1748). 

164. Getuige Gabrys bewaard gebleven (Latijnse) correspondentie met geleerden als Mendes da Costa te 
Londen (llritish Library, Additiollal manuscripts, 28.537), Birch te Londen (British Library, Addi

tiO/liI1 m!lnuscripts, 4308), Le 'vlonnier te Parijs (Observatoire de Paris, ]]-4-10; De l'Isle te Parijs 
(notitie Bigomdan in 'Jnventaire' 146 van De l'Isle), Hamberger en Murraij te Götlingen (Archiv 
Akademie Wissenschaften) en Wargentin te Stockholm (Kung!. Vetenskapsakademien, Stockholm). 

165. Zie over deze affaire: Bierens de !laan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1952), 

186-188 en Gabry, Brief (. .. ] geschreven aan een vriend (1756) en [Johan François Drijfhout], Missive 

van een vriend aan Mr. Pieter GallfY, Tot antwoord op desselfs brie{( 1756). 1 )rijfhout verhaalt ouk 
de schitterende anecdote over eell huisconcert te Den Haag, waar Gabry ,ich als componist pre
senteerde, maar waar 'zijn' stuk door een van de uitvoerenden werd ontmaskerd als een origineel 
werkstuk van de componist Anton Wilhelm Solnitz (Drijfhout, l\!llssive, 27-29). Volgens infor
matie mij verstrekt door de musicoloog dl' Albert Clement te Middelburg was Solnitz een uit 
Bohemen afkomstige toonkunstenaar die ten minste vanaf 1743 in de Nederlanden werkte, onder 
andere te Den Haag. Hij overleed in 1758 te Leiden. 

166. Lulofs aan Van der Aa, 19 mei 1756 (Arch. HylW Haarlem). 
167. Gabry's Observationes Meteorologicae constitllllOnis i1tmosphaerici aëris rIOstri (1745-17(iS) maken 

melding van de volgende sterrenkundige instrumenten: een 'Newtolliaanse verrekyker' van 4 
voel door George Hearne uil Londen (1748); een 'Astrolobium, met nonius, tubus dioptricus en 
bewegelijke vizieren', dat volgens latere vermeldingen door George Adams blijkt te zijn gemaakt 
en waarvan Drijfhout in 1756 cynisch opmerkte dat daarmee luchtverschijnselen waren te zien, 
'verscheiden dagen' nadat deze verdwenen waren [pag. 6]. In 1752 komt daar een 'Gregoriaanse 
telescoop' bij. In 1753 wordt er een kijker door Patroni genoemd. In 1761 is cr een 'machine helio
scopiae quam telescopiuI11 newloniam & gregoriam'. Andere (meteorologische) instrumenten 
waren verv,lardigd door instrumentmakers als Fahrenheit, Prins ell Vriithoff. Gabry zelf ver
vaardigde 'Hygroscopen' en 'Manometers'. Als positie van zijn observatorium geeft Gabry in de 
jaren 1745-48 op: 52° 5' NB en 23 gr. 25' lengte. Na 1752 wijzigt hij deze positie in: 52° 5' NB en 22 
gr. i 30" lengte. 
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168. Kernkamp, 'Bengl Ferrner's dagboek' (1910),489-491. Vgl. H.E. van Gelder, 's-Crovenhage in zevcn 
eeuwen, Amsterdam, 1937, 212. 

169. Keil!, Jnleldinge tot de waarc Ililtuur- en sterrelculJde (1741). 

170. Struyck \/ervolg (1753),1)1: 'Ik weet dat mijn werk [voor 1747] te Romen geweest is'. Mogelijk 
betreft het hier een exemplaar dat door Struyd. is verzonden aan de Italiaanse aslronomen 
Eustachio Zanotti en Petronio Materieei, van wie hij in 1742 observaties betreffende de komeet 
van dat jaar ontving (zie Struyck aan Klinkenberg, ca. 1742). Andere Italiaanse contacten van 
Struyck waren: te Rome, graaf Louis Riario (ca. 1741) en graaf Cerati (ca. 1745) en te Livorno, 
(;iuseppe Pancrazi Tetino (ca. 1741). Zie Strl1)'ck, Vervolg (1753) [balste gedeelte], ')0-92. Geen 
van hen wordt genoemd in hel Italiaanse artikel over Nicolaas St rlll'ck door Sofonea (1976) of in 
:vlaffioli & Palm, Italian seien/ists in the Lo\\' munfries (1989). 

171. Vgl. ook Struycks felle verdediging tegen de Duitse demograaf j.P. Suszmilch, die in zijn Gottliche 
Ordnung in den Veranderungen des Menschlichen Geslechts (Berlijn, 1741) Struycks Gissingen over 
den staat van het menschelylc geslngt (1740) van kritisch commentaar had voorzien (Vgl. Struyck, 
Nader ontdekkingen noopens den staat van het menschelyk geslagt, in: Vervolg (1753), 154). 

172. MartillllS Houttuyn 11720-179R) was - zoals Schicrbeek het uitdrukt een 'man van ongelooflij
ke werkkracht en ijver'. Hij werd geboren Ic Hoorn als zoon van VV'illem Houtluyn, arts en 
doopsge/ind voorganger aldaar, studeerde \11edicijnen te Leiden en vestigde zich na zijn huwe
lijk in 1748 met Hesler lloorn (overleden 1792) le Amsterdam, waar hij in 1753 poorter werd. 
Houttuyn is vooral bekend door zijn levenswerk, de Nntuurlijke historie of uitvoerige beschrijving 
der dieren, planten en mineraaien volgens het samenstel van Linnaeus, 37 delen (Amsterdam, 1761-
1785). Het eerste deel is door hem aan Strul'ck opgedragen. (Overigens wordt dit seriewerk 
bibliogr.\fisch vaak abllsievelijk aan Linnaeus toegeschreven). Houltuyn redigeerde ook enkele 
tijdschriften en vertaalde diverse boeken. Zijn laaLste boek, Bedenkingen over de 5/crJlijkheit en 
het get(/l des volks in Amsterdam (1783), borduurt voort op Struycks werk aangaande bevolkings
statistiek. Hoewel Houlluyn zeker een eigen biografie verdienl, is de informatie over hem tot nu 
toe nogal fragmentarisch. Vgl. Schierbeek, Sepp-Nozeman, (1948),13-14; Stafleu, LiJlnaeus and the 
Linneans (1971),174-176; Smit, Hendrik Engel's Alphabctical List (1986), nr. 741 en Wijnands, 'The 
letters of Maarten Houttuyn to Carl Pelter Thunberg' (1990). 

173. Struyck, Vervolg (1753), ï4. In Haarlem heeft men tevergeefs geprobeerd om deze kO!l1ecl waar te 
nemen. 7.ie: Dul'n, Aanmerki/Igen (1743), 140-14.1. 

174. Houttuyn, Nieuwe ajbccldinge der zons vcrrlu)'steriJlg, die op den 25. Juli 1748, over europa gezien 
zal wordCll (174R) en [Iloultul'n [, Bericht aungaallde de grootheid der verduistering (1764). Zie ook 
Struyck, Vervolg (1753), 51, 54,70 [berekening door Houttul'n van komeetbanen], 132 [idem, bere
kening eclips], 148 :observatie Mercuriuspassage van 1753 door Struyck, Houttul'n en Van der 
Linde]. De laatstgenoemde, Jan van der Linde (een van Strul'cks leerlingen?) vocrde voor Struyck 
ook eclipsberekeningen uit (Strul'ck, Vervolg (17,3), 128). Observalies door Struyck el1 I[outtuyn 
van de Venusovergang van lïÓ\ staan vermeld in een briefvaJ1 1(linkenberg aan De I'[sle van 17 
juni 1761 (AN, Corr. Dclisle, XV, 5a-e; RAl\:] I, (;orr. Klinkenberg, 157). 

175. Struyck, Vervolg (1753), 56, 58. Vgl. ook: Douwcs, Afbeelding van de son-eclips (1739) en van de
zelfde, 'Korte verhandeling over het vinden van een schynbaare planeets plaats' (1758). Zie over 
hem: Crone, Cornelis Douwes (1941), i.h.b. 147, 247-249, alsmede Davids, ZeeweZeJl en wetenschap 
(1985), passim. Op een relatief late 'bekering' van Douwes tol het newtonianisme wijst zijn inte
kening op de heruitgave in 1742 van De godgeleerde en natuurkJ/Jldige wercken van de l'vliddel
burgse predikant en cartcsi,\an Johannes dc Mey (de eerste editie \'an dit boek dateerde uit 1681). 

176. Struyck aan Klinkenberg, 2.9 augustus 174~. 
177. Hug!rcs, 'Edmund Hallel': Iris co mets and !ris mathematics' (1985), 151. 
178. De berekeningsmethode voor komeetbanen die in 1746 is voorgesteld door de in Ttalië werkzame 

astronoom Rudjer Joseph Boscovitsch (1711-1787), is door de Europese sterrenkundige gemeen-
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schap niet of nauwelijks opgemerkt. Dat ook Struyck van I3oscovitsch' boekje De come/is disser
tatio (Rome, 1746) geen melding maakt, behoeft dan ook geen verbazing te wekken. Boscovich' 
benaderingsmethode, die verwant was aan die van Bouguer uit 1735, is eerst in 1774 algemeen 
bekend geworden, na de publicatie ervan in de Mémoires de savants étrangers van de Franse 
Académie Royale des Sciences (vol. VI: 198-215). Niettemin valt het aan te nemen dat Struyck de 
methode al in 1761 onder ogen heeft gekregen. Een korte notitie over Boscovitsch werk aangaande 
komeetbanCll is namelijk als 'Additamentum' opgenomen in de te Amsterdam in 1761 uitgegeven 
editie van Isaac Newtons Arithrnetica universalis, waarvan Struyck als rechtgeaard bewonderaar van 
Newton stellig een exemplaar zal hebben aangeschaft. De bewerker van deze editie was de Utrechtse 
hoogleraar wiskunde en astronomie, de Italiaan Giovan Francesco Salvemini da Castiglione (die 
zich ook wel De Castillon noemde). Hel ligt voor de hand te veronderstellen, dat deze toevoeging 
het gevolg is van een afspraak tussen I3oscovitsch en De Castilloll, gemaakt tijdens een kort bezoek 
dat Boscovitsch in februari 1761 aan de Republiek heeft gebracht. Hij bezocht toen Rotterdam, 
Delft, Den Haag, Leiden, Amsterdam en Utrecht. Van deze reis heeft Boscovitsch echter geen 
enkele notitie nagelaten (zie: Tagliaferri & Tucci, 'Boscovich and the determination of cometary 
orbits' (1987),191 & 202 en van dezelfden, 'The visit to the low countries in 1786 of the astronomer 
Barnaba Oriani of Milan' (1989),277. Vgl. ook: Yeomans, Cornets (1991), 141 & 436 en Mazzolini, 
'Contacts between Italian and Dutch Scientist between 1750-1789' (1989), }oo.) 

179. Euler, 'Determinatio Orbitae Cometae' (1743). 

180. Schatter, Hal/ey, Delisle, and the making of IIJe Comet (1990),274-276, waarin meer bijzonderhe
den over de controverse Euler-De l'Is/e aangaande de paraboolvorm als toegestane benadering 
voor een komeetbaan. 

181. Euler, Theoria motuum planetarurn et cornetarum (1744). Struyck kende dit boek vanaf 1745. 

182. Struyck, Vervolg (1753), 3; 11. 

lil3. Olbers, A1Jhandlung (1797), ed. 1847, 56-57. 

184. Struyck, II/leiding (1740),163. 

185. Een beschrijving van het cometarium is opgenomen in Struyck, Vervolg (1753),113-125. 

186. Strikt genomen is de naam cometarium nogal verwarrend, aangezien deze uitdrukking desLijds al in 
gebruik was voor een apparaat met een totaal andersoortige doelstelling, namelijk het weergeven 
van de ongelijke snelheid van een komeet in zijn ellips-vormige baan. Een dergelijk apparaat is voor 
het eerst beschreven door Desaguliers in: De natuurkunde door ondervindingen opgemaakt (1736), 

481-483 en werd daarna in Engeland door verscheidene instrumentmakers vervaardigd. In 
j\ederland zijn dergelijke cometaria gemaakt te Amsterdam (omstreeks 1744) dool' Jan van den 
Dam en te Leeuwarden (omstreeks 1759) door Wytze Foppcs. Geen daarvan is bewaard gebleven, 
Vgl. Millbllfll, 'Demonslrating the 11l0tioll of comets' (1981); Van den Dam (1754); Van Eeghen, 
'Jan van den Dam' (1983); Boekzaa/ der geleerde waerelt (1744), 439 en Zuidervaart, Speculatie, 
wetenschap en vernuft (1995),186. 

187. [DesaguliersJ, Beschryving van het planetarium (1732). 

188. Zo ziet het er naar uit dal Struyck heeft samengewerkt met Dcsaguliers' Amsterdamse oom -
Henri Dcsaguliers - bij de bewerking van een leerboek over handelsrekenen, te weten Ricards 
Traité général du commerce, waarvan de eerste druk in 1700 te Amsterdam verscheen. Na het over
lijden van Ricard, in 1.717, zijn twee nieuwe edities van dit leerboek geredigeerd en aangevuld door 
Henri Desaguliers. Na diens overlijden, omstreeks 1732, had Struyck deze taak op zich genomen, 
waarbij hij dankbaar gebruik maakte van Henri Desaguliers' opmerkingen. Zie: Samuel Ricard, 
Traité gènéral du cornnlerce, cinquième èdition, Le toul revu et comgé avec soin par Nicolas Struyck Ie 
fils, Amsterdam, (Anx depens de la Compagnie), 1732. Overigens was deze uitgeverscombinatie de
zelfde als die, welke in de jaren 1714 en 1723 verantwoordelijk was voor de uitgave van de beide 
Amsterdamse roofdrukken van Newtons Principia. Vgl. Ten Have, De leer van het boekhouden in 
de Neder/cmden tijdens de zeventiende el1 achttiende eww (1934), 127-128. 



NOTEN BIJ PAGINA 116-148 473 

189. Struyck aan De l'Islc, 2 september 1745 (OdP, Corr. Delisle, IX, 44). 
190. Vgl. Struyck aan De L1 Caille, 10 september 1761 (AdS, dossiers persolIdies). Zie voor De la Caille 

uitvoeriger hoofdstuk la, noot 477, alsmede hoofdstuk 14. 
191. Bicrcns de Haan, 'Het huis van een 18e eeuwse "Mercator Sapiëns'" (1957),117 & 123. Zie ook de 

advertentie van de veiling van BierellS' instrumenten collectie in: AG, 20 mei 1747. Een 'uitmun
tend planeet- en cometolabium' wordt ook genoemd in de advertentie voor de veiling van een 
grote collectie 'optische, phisische, mathematische en andere instrumenten' (waaronder een 
newtoniaanse spiegelkijker van acht voet) van een niet nader genoemde liefhebber, woonachtig 
op de Keizersgracht tussen de Vijzel- en Spiegelstraat in december 17óO. Mogelijk betreft dit de 
nalatenschap van Frcc!crik Berewout, wiens zoon Jan Frederik Bercwout (met wie Struyck nauw 
hevriend was) later op dit stuk gracht woonde. Vgl. Van der Kragl, Advertenties (1985), ms. 1165 

CIl1576). 
192. Struyck, 'Sterrekundige berichten' (1757), 631-632; Idem, 'Aanmerkingen' (1759),295-296; Idem, 

'Bepaaling der wegen van eenige komeeten' (1760), 409. Zie ook: Struyck aan Klinkenberg, 15 
november 1757 en 24 mei 1762. 

193. Pinglé, CométograplIie, 11 (1784),144-149. 
194. Di(ll1is du Séjour, ES.<ai SUl' les comètes (1775), 255. Zre voor Achillc-l'ierre Dionis du Séjour (1734-

1794) onder meer Yeomans, Cornets (1991), 145, 16K. 

195· Slruyck, Vervolg (1753),115-117. 
196. Lalande, Astronomie, II (1764), livrc XIX. Nederlandse editie Astronomia of stcrrekunde (1773-80), 

deel 2, 24-31. 
197. Vgl. D. Pingree in: DSB, 579-582, alsmede Schaffer, 'Authoriscd Prophets' (1987). 
198. Het lmsenvoegsel 'van' in een komeetnaam wordt tegenwoordig vaak weggelaten. Gezien de 

gc,chiedkundige invalshoek van deze studie hebben wij echter de oude schrijfwijze komeet van 
I {a Iley gehandhaaft. 

199. Struyck, Inleiding (1740), 25. Met deze spiegcltdcscuop verrichtte Struyck in 1727 een reeks waar
nemingen .aan de maan. Een vergelijkbare telescoop van dezelfde maker werd in 1734 door 
's-Gravesande aangeschaft voor de Leidse sterrenwacht, tegen een kostprijs van 862 gulden (nu 
in Museum Boerhaave te Leiden). De instrumentmaker George Hearne uit I.onden had het vak 
[;ckcrd onder leiding van James Bradley, de AstrD110mer Royal. Vgl. J'ngberts, Descril'til'c Clltalogue 
aI Iclcscopes (1970), 13-14. 

200, Eigenhandige notities van Struyck in dossier Klinkenberg. Zanotti was de ontdekker van twee 

kometen, namelijk die van 1739 en van 1742. 
201. May aan Mortimer, 31 juli 1743 (RSL, Letters & Papers, 250). 

202. Genoemd in brief van Struyck aan De l'Isle, 2 september 1745 (OdP, Corr. Delisle, IX, 44). 
203. Kindermann aan Struyck, 20 februari 1748 (niet teruggevonden, maar vermeld in Struyck, Vervolg 

(1753),91-92). 
204. Slrnyck, Vervolg (1753),92 [uittreksel van een brief van De Chcscaux: aan Struyck van 10 decem

ber 17·16 J. 
205. Loys de Cheseaux, Traité de la comète (1744).ln deze verhandeling gaf De Cheseaux, naast een aan

gepaste methode voor de baanberekening van een komeet, ook een correcte farm ulering van het 
probleem omtrent de lichtsterkte van sterren, dat later bekend ZOl! worden als Olbers paradox, als· 
mede een nieuwe theorie voor de vorming van komeetstaarten. Vgl. Paschoud, 'l'Astronome vau
dois Jean-Philippe Loys de Cheseaux' (1913). Vgl. ook: Dumas, 'Jcan-IJhilippe Loys de Cheseaux de 
l.ausanne' (1941). Cheseaux' boek werd via een tweetal Amsterdamse boekverkopers bezorgd aan 
I lirk Klinkenberg, de doctissimw astronOrrJU5 Tlarlemensis, die volgens Cheseaux de bewuste komeet 
als eerste had ontdekt. V gL Loys de Cheseaux aan Klinkenberg, 3 december 1745; Klinkenberg aan 
M.M. Rey en J.F. lolly, 12 december 1745. Vgl. ook: Klinkenberg aan Struyck, 13 juli 1757 [met 
citaat ui! brief van Loys de Cheseaux uit 1745]. 
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206. Struyck, Vervolg (1753),94. 
207.0ITe:, 23 lllei 1748. Vgl. Klinkcnberg aan De I'lsle, 10 october 1748 (Ocl!', Corr. De/isle, 17a-b; 

RAI\Ii, Corr. Klinkenberg, 17 Imct datum 6 october 1748]). 
208. Struyck aan Kindermann, 1749 (genoemd in Struvck, Vervolg (1753),100). 
209. Struyck, Vervolg (1753), 101. 
210. Struyck, 'Aanmerkingen' (1759), 292. 
211. Struyck aan De t'Isle, 2 sept 1745 f'reçue 2 oct. 1745'1: Tespere dans peu de temps de donner en 

publicq un suite sur les cometes, dans laquelles on trouvera la revolution de celles qui sont vue 
dans ran 17.17, 1743 dans Ie mois d'aout, & la remargllable comete qui en de Decembre 1743 par 
Ie 1110is de mars 1744' (CldP, COlT. Delisle IX, 44). 

212. Pingré, Cométographie, I (1783), 185. 
213. Struyck, Vervolg (1753),21. 
214. Struyck, Vervolg (1753), 21; Zie ook: Mason aan Struyck, 2 januari 1752 (niet teruggevonden, maar 

genoemd in: Slruyck, Vervolg (1753),107-110. Met dank aan Jane S. Ringrose, van hel Departmenl 
of manuscripls and university archives van de University Library te Cambridge, voor haar pogin
gen om de bewuste correspondentie op te sporen). 

215. Struyck aan De la Caille, 20 mei 1747: Over verzoek van S. om de regislers van de Académie na Ie 

zien omtrent de waarnemingen van de komeet 1699-1 (niet teruggevonden, maar genoemd in: 
Struyck, vervolg (1753), 48). Idem, 10 juli 1748: Over waarnemingen vall de kometell1706 ell1707 
(genoemd in: Slruyck, Vervolg (1753),53-54). 

216. Slruyck aan De l'Isle, 8 oktober 1749: over kometen vroeger waargenomen in China (OdP, Con. 

Delisle, X, 99; vgl. Struyck, Vervolg (1753), 17). 
217. Porsier en Cunningham a,lIl Struyck, 8 november 1748 (genoemd in: Struyck, Vervolg (1753),22). 
218. Struycks brief aan Euler en diens antwoord aan Struyck van 11 januari 1749, wordt niet genoemd 

in het overzicht van Eu1crs correspondentie dal in de uitgave van diens verzamelde werken is 
opgenomen. Mogelijk is hiervan de reden dat Struyck Puler aallSchreef in diens kwaliteit van 
formeel secretaris van de Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften. In hel archief van 
de Berlijnse academie zijn echter geen brieven van Struyck aangetroffen (vriendelijke mededeling 
van W. WitzeI, Akademiearchiv Berlin-Brandenburgischc Akademie der Wissellschaften, maart 1995. 
Vgl. Slrl1\'ck, Vervolg (1753),4,)). 

219. Weidier aan Struyck, 28 september 1750 (genoemd in: Struyck, \hvolg (1753), 41). Weidler zond 
aan Struyck Dörfells befaamde publicatie ovcr de komeet van 1680, lVaarin Dörfell als eerste ter 
wereld de hypothese van een parabolische komeelbaan presenteerde. 

220. Hemsterhuis bezorgde Struyck een uittreksel van een Leids handschrift over ZOl1- en maan-eclip. 
sen van Ibn Junis - 'den Egyptenaar' - gemaakt door wijlen prof. Schultens (Slruyck, Vervolg 
(1753),125). Struyck vertelt er niet bij dat deze transcriptie was vervaardigd op verzoek van zijn 
'rivaal' J.N. de l'Isle te P,trijs. /'vlet zijn oude vriend Samuel Koenig had Ile I'Isle in september 17)1 
gesproken over de antieke IWldschriften in de bibl iotheek te Leiden. Kocnig had daarop bemiddeld 
om het handschrift van Ibn Juni, door Schultens vertaald te krijgen. Dil project werd begeleid door 
de Leidse hoogleraar astronomie Johan Lulofs. Dankzij Hemsterhuis kreeg Struyck uiteindelijk de 
transcriptie eerder in handen dan De l'Isle. Zie hierover: Koenig aan De 1'1sle, 21 september 1751; De 
l'Isle aan Koenig, 31 juli 1752 en 28 maart 1753; Lulofs aan De L'Isle, 29 september 1753 [Schultens 
is bezig aan de vertaling van lbn JUl1is; 13 maart 1754 en 27 april 1754. De I'lsle aan Lulofs, 10 

december 1753 en 10 mei 1754 I bevestiging ontvangst :\1S5. Ibn Junis]. Alle brieven in het archief 
van het Observatoire de Paris, Corr. Delisle Xl, 15(,-<1 (met bijlagen 156-h tlm 156-d); 2,11; XII, 76; 
210; 2)6; XII[, 22; 36; 40). 

221. Struyck aan AdS, 15 mei 1752 (AdS, Dossiers persollelles). 
222. De door Douwes berekende weg voor de komeet van 1533 is nadien bekritiseerd door Barker 

(1757) en Olbers (1797). Laatstgenoemde kon aantonen dat Douwes een vrij triviale rekenfout 
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moest hebben gemaakt bij de bepaling van de positie van het perihelium. Verder meende Olbers 

dat de omwenteling van de komeet niet rctrograad maar direct moest ·~ijn. Op grond van die 

keLlïe kwam Olbers tot een geheel andere baan. Een recente evaluatie van alle inmiddels

beschikhare waarnemingen heeft echter een resultaat opgeleverd dat dicht in de buurt komt van 

Douwes oorspronkelijke benadering. Ook een door Struyck (op grond van (1)ge\Tn wnneposi

tics) aangebrachte correctie van de maand van waarneming is door dit onderwek bevestigd. V gl. 

Kokoll, 'Thc comet ofIS33' (1981), 96-102. 

223. Reeds voor de publicatie van Struycks Viae coll1etarulI1 maakte Klinkenherg de resultaten bekend 

van een tweetal andere baanberekeningen (betreffende de kometen 174R-1 en 174K-1I welke reeds 

in Stru}"cks lijst voorkwamen). Zie: Klinkenberg, 'Beschouwing van de wegen der kometen' 

(17"19). Voor Struycks reactie zie zijn brieven aan Klinkenberg van 24 mei en 29 mei 1749. 

224. Struyck, 'Viac cometarum' (1749). Strllycks bijdrage is voorgelezen op de bijeenkomst van de 

1<oyol Society op 6 april 1749 en nog die zelfde maand opgenomen in de Philosophical Trans
acliol1S. 

225. Iloek besproken door Folkes in de bijeenkomst van 15 februari 1750 (RS I , Letters é papers, 11,43). 

Struyck reageerde dankbaar op zijlllidmaatschap door de RoyalSociety een- in het hans 

de - 'dissertation sur les mcsures anciennes et ie Rapport (ju'eUes onl avec celles d';) préscnt' te 

sturen (BriLish Library, Additinnal/lIlllluscripls 4436241 [Roy.Soc.JJllrersl, fol. 1O(\-I11b 11750). 

226. Struyck was in het voorjaar van 17S0 bezig met het schrijven van het stuk 0\','1' de komL"len. [jij 

sloot dit deel van het manuscript ar in april 1752. In mei daaraanvolgend was dit stuk gedrukt. 

Vervolgens hebben de persen een jiLn stil gelegen, waarna het drukken in mei 1753 is hervat. [en 

kort 'byvocgsel op de comeeten' werd in september/oktober 1753 aan het bock loege\'oegd, waar-

1Ll het \"(lOrwoord werd gedateerd op 12 october 1753. (Zie: Struyck, Vervolg 11753), voorrede; 26; 

101: 173-177 en Struyck aan Klinkenberg, 19 mei 1753.) 

22.7. Tot de kring \an diegenen die al voor de publicatie van Struycks Vervolg kennis droeg van de 

inhoud ervan, behoorde ook de )Jederlandse vertaler van het (eveneens in 1753 bij Tirion uitge

geven) bock van Smith, Volkomen sall/enstel der Optica. Vgl. aldaar, pag. 662 en 670. Blijkens het 

'voorberigt van den drukker' is deze vertaling tot stand gebracht door 'een Heer, niet minder in 

de gronden der wiskonst dan in die der natuurkunde ervaaren'. Mogelijk was dit de predikant 

Jacobus Krighoul (1703-1770), welke door Petry (ongemotiveerd) als de vertaler van dit werk 

wordt aangemerkt (vg!. Petry, Helnslerfl/lis (1990), 137). Blijkens de lijst van intekenaren had Krig 

hout in elk geval ingetekend op één van de schaarse luxe exemplaren van dit opticabock. KrighoLlI 

was overigens een oud-student van Van Musschenbroek. Op verzoek van zijn leermeester ver

richte KrighoLlI in 1737 observaties aangaande 'neervallende dauw' in het -geheel door water 

omringde- dorp Zevenhuizen (vgl. Van Musschenbroek, Begimcls (1739), 767). In 1747 werd 

KrigllOut hoogleraar aan het Remonstrants seminarie te Amsterdam, waar hij naast theologie 

ook natuurkunde doceerde. Zie verder NNBWIX, 555-556. 
228. Stru)'ck, \át"Olg (1753),105-107. 

229. Stru)'ck, vervolg (1753),15-16. 

230. IJingré, Cométographie, n (1784), 118. 

231. I:ie bijvoorbeeld: Brandt & Chapman, Introduction to CO 111 ets (1981), 66-69. 

232. De Utrechtse hoogleraar sterrenkunde Martinus Hoek (18_14-1873) meende in 1865 op statisLische 

gronden het bestaan te hebben aangetoond van zogenaamde kO/lleetsystemen, welke laler ook wcl 

de Hoekse Groepen zijn genoemd. Volgens Hoek zouden verscheidene kometen waarvan de baan

del11enten cnige gelijkenis met elkaar vertoonden, oorspronkelijk bij elkaar hebben geboord. 

Door dc sterke 'gelijde\\"erkillg' van de zon of de grote planeten zClUden deze hemellichamen in 

de loop vall dc li,id lIil elkaar zijn Vgl. hierover bijvoorbeeld: Groot, KomctclI en Villlcli
dl' SI!'I"I'el/ (lYSO), ,11. 

2.13.1 Je slat istische studie van :\drianus J.J. van \<\'oerkom, Ol/ the origin afeO/rI"ts (Diss.l.eiden, 194/Î) 
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inspireerde in 1950 de Leidse hoogleraar J.H. Oort tot de opstelling van het - zeer succesvol 

gebleken -- concept van een wolk van welhaast onlelbare aantallen kometen op grote afstand 
rond de zon, van waaruit geregeld enkele kometen als gevolg van slorende gravitatiekrachten van 
'passerende' sterren het zonnestelsel in worden getrokken. lcgenwoordig staat dit model bekend 

als de Oort-wollc. Vgl. Yeomans, Comets (1991), 313-323. 
231. Maandelyksche uittreksels of boekzaal der geleerde warrelt, (juni 1753), 608-609. 
235. Nova acta eruditorum, Leipzig, 1754, 513-516. In hoeverre ook ditmaal de recensie regelrecht uit 

Amsterdamse pen kwam is ons niet gebleken. 

236. Benoeming tot correspondent van de ADS, 12 febr. 1755. Vgl. Index biographique (1968). De 
'astronomist' Struyck werd voorgedragen als lid van de HMW op 15 juli 1755, gelijktijdig met Jan 

Schim, koopman te Maassluis (arcLief HMW, notulenboek, 1, fol. 76. Vgl. Douwes aan Van der 
Aa,9 auguslus 1755). 

237. Struyck aan Van der Aa, 21 augustus 1755 CUBA, hss. EP 21) . 

. 238. Bierens de Haan, De Hol/andsche Maatschappij der Wetenschappen (1952), 330. Zie voor de gebrui
kelijke 'plichten' van de leden der HMW, aldaar 8-9. 

9. DE NEDERLANDEN EN DE JACHT OP DE KOMEET VAN HALLEY (1755-1759) 
239. Dunthorne, 'Letter concerning cornets' (1752), 288. Vgl. Schaffer, 'TLe making of the cornet' 

(1990),257· 
240. Klinkenberg aan De I'Isle, 13 februari 1752. (OdP, Con. Delisle X, 205a-d.) In deze brief geeft 

Klinken berg aan dat hem aan de 'gunst van Lulofs veel gelegen is'. [lij is dan juist van woonplaats 

veranderd en heeft zijn waarnemingsinstrumentarium in Haarlem moeten achterlaten. 
241. Klinkenberg, 'Kort Berigt wegens eene Comeet-Sterre' (1755). Zie tevens: Klinkenberg aan I-IMW, 

9 juli 1755 (aanbieding stuk ter publicatie. Na ontvangst is de verhandeling ter beoordeling door
gezonden aan de Amsterdamse mathematicus Douwes, die op 31 juli 1755 als zijn mening geeft, dat 
het een 'werk van waarde' is. Omdat men 'van dien heer zijne kumligheijd in de verhandelde zaak 
al van lange overtuygd is' durft Douwes 'een bijna overschielijke goedkeuringe' te geven. 

242. Waff, 'The first in ternational Hallcy Watch' (1990). Het boekje van Barker, An Account of the discou
veries col1cerning comets, wi/iJ the way /0 jlnd {heir orbiis, and same imjJrovements il1 co/lstructil1g (md 
calculatin,Ç their places. FOI which reason ale here added /lew tables, ft/ted to those purposes; particu
larly with regard to that comet which is soon expected to return, London (J.Whiston & B White), 

1757 [zelf niet gezien] circuleerde eind 1759 in de NederIanden. Vgl. Schim aan Klinkenberg, 3 

dec. 1759; idem, 1 febr. 1760; Klinkenherg aan Schim, 5 febr. 1760. Ook hield men rekening met de 
mogelijkheid dat de komeet slechts één enkele maal zou worden gezien. Het was de vraag of ook 
dan een identificatie mogelijk zou zijn. Fen Engels artikel over deze kwestie werd vertaald in het 

Nederlands en afgedrukt in het Hollands Magazyn van de Haarlemse uitgever Jan Bosch. Vgl. 
'Hoe de aenstaande komeets-loop te bepaalen' (1757). Zie voor een bespreking van dit artikel: 

Hughes (1987),361. 
243. LC, 6 december 1755: bericht over een aan de Zweedse Academie van Wetenschappen aangebo

den verhandeling, inhoudende dat 'de komeet vaIl1682' in 1756 of 1757 terug kon komen. Zie ook: 

Re, 29 november 1755. 

244. Uc, 15 december 1755. 
245. Vgl. G.N. Back, Disp. jul'. il1aug. De I'ebus corporalilllis et incorperalilJUs, Traj. ad Rhenum (Joh. 

Broede1ct), 1744 lUB Utrecht]. Als student gaf Back uit een Schema astronomiwm eclipsis SO!i.i 

anno 1739, waarop hij zich afficheerde als 'Math. Astron. et Phil. Stud: en een - niet teruggevon

den - Schema astronomicum de transitu Mercurii sub sole (1743). 

246. Voor Backs observaties aan de kometen van 1744, 1757 en 1770, zie AC', 25 januari 1744; Ue, 30 

september 1757; 10 october 1757 en 9 juli 1770. Zie verder Van der Bilt, Venus over de zonnescllijf 
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(1940),26 en Muller & Zandvliet, Admissies (1987), 106. Vgl. ook de bijlagen 3, 4 en 5. 
247. Vgl. /'uickrvaart, Spewlatie, wetenschap ell vcr/1IIIt (1995),21. 
2A8. LC, 17 januari 1756. 

477 

249.1.C, 21 januari 175/\ en OGC:, 6 februari 1751i. De bron van dit bericht was een anoniem Engels 
pamflet getiteld: Serious thoughts occasioned by the late earthquake at Lisbon, waarvan de eerste 
druk op 26 november 1755 in Londen was verschenen. Het bleek geschreven door de Metho
distische predikant John Wesley. Vg!. hierover: Waff, 'Cornel Halley and English apprehensions' 
(1986). 

250. Naukeurig voorberigt varl den schriklcelyken comeet (175()). De kriliekloze vertaling van hel uit 
1744 dalerende Duitse bock van Wiedenburg, \áhandeling der comeeten (1759) hebben wij in het 
navolgende buiten beschouwing gelaten. Inhoudelijk is het voor deze stlidie irrelevant. 

251. Zwager, Nederland en de 'verlichting, (1972), 17-20. De literatuur over dit aspect van kometen is 
omvangrijk. In algemene zin, zie vooral Genuth, Comets, popular culture and the birth of modern 
cosmology (1997). Voor de situatie in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, zie Van Nouhuys, The 
age of two-faced fanus. The comets of1577 and 1618 and the decline of the aristotelian world view in 
tile Netherlands (1998); Jorink, 'Hemelse Tekenen' (1994); Johannes, Aenmerckinghe (19R6) en 
Colic, 'Constantijn Huygens and the rationali,r revolution' (1955). Laatstgenoemd artikel heeft 
een nogal misleidende titel. Colie behandelt de discussie in de Republiek over de betekenis van 
kometen, mede op grond van pamfletten die uitsluitend in Amerikaanse bibliotheken te vinden 
zijn. De recente publicatie van Egmond, Jorink en Vermij, Kometen, monsters en muilezels. Het 
veranderende natuurbeeld in de zeventiende eeuw (1999) kwam mij pas in handen na het afslui
ten van de tekst van dit boek. 

252. Van Idllsschenbroek, Beginselen der natuurku1lde (1736) [ed. 1739], 11î-17. Overigens heeft Van 
Musschenbroek zich nauwelijks met kometen bezig gehouden. Voor zover bekend heeft hij alleen 
de komeet van 1737 geobserveerd, en verder h,:bben wij slechts één collegedictaat kunnen vinden 
(vermoedelijk uit zijn Utrechlse periode), waarin hij een korte en weinig opzienbarende passa
ge aan het probleem van de kometen heeft gewijd. Zie de bibliografie van Van Musschenbroek, 
bij De Pater, Van !v1usschenbroek (1979), 349-371; i.h.b. 361, nr. B-(5). 

253. Schaffer, 'Newton's cornets and the transformation of astrology' (1987). 

254. Schaffer, 'Newton's comels', (1987),233. 
255. Force, Wliiston (1985), 48-53; vgl. ook: Rousseau, 'Wicked Whiston anti lhe Scriblerians (1987). 
25(). Schaffer, 'Newton's cornets', (1987),232; 236-237. 
257. Kometen zouden een rol spelen bij het handhaven van de stabiliteit van het zonnesleIsel; bij het 

interpreteren van de Bijbel (voorzover dit de geschiedenis van de aarde betrof); bij de (veron
derstelde) massa-toename van de zon en de planeten; bovenal echter zouden ze de 'vitaliteit' van 
de kosmos onderhouden. (Vg!. Schaffer, 'Newton's comets', (1987) en Sara Schechner Genuth, 
'Newtoll and the ongoing telcological role of comets' (1990). 

258. ROllsseau, 'Wicked Whiston' (1987), 28. 
259. In de jaren 1742 en 1744 verschenen twee grote kometen. Vgl. ROllsseau, 'Wicked Whislon' (1987), 

37; Rainer Baasner, Das Lob uer Sternkunst (1987), 152-170. Ook in Nederland is er in 1744 één geï
soleerde publicatie in deze trant uitgegeven. De predikant Van Barn in 't Loo gaf toen in het licht 
De inwoonders der aarde aangespaart tot een betamenlyke vreze voor gods teekenerz [. .. ] Handelende 
van de hemel-ligten ill 't gemeen, als luidbare verkondigers van gods volmaaktheden, maar meer in 
't byzollder van de comeetell. 

260. WalT, 'Comet Halley's first expected return' (F)86) en Stewart, 'Scicnce and superstition' (1986),16-

24· 
261. Vgl. bijvoorbeeld Gingerich, 'The great comet that never came' (1983) en Yeomans, Cumets (1991). 

Voor Nederland in de Ige eeuw, zie onder meer Witsen Geysbeck, Geruststelling voor minkundigen 
(1832). 
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262. Volgens de aanhangers van het chiliasme of millenarisme zal Christus nog voor het 'Iaatsle 
Oordeel' naar de aarde terugkeren, om daar met alle heiligen nog duizend jaar te heersen over 
een glorieus koninkrijk, alvorens de definitieve 'eind-tijd' zal aanbreken. 

263. Kendrick, The Lisbon earthquake (1956). 

264. De Jong, 'Hollandschc reacties op de verwoesting van Lissabon' (1955); Buisman, 'Het bevend 
Nederland' (1979) en dezelfde, Tussen vroomheid en verlichting (1993), 79-107· 

265. Johan George Muller (1729-1779). Studeerde in Göttingen. Van 1755 tot 1757 predikant te Leeu
warden. Vandaar vertrokken naar Cmaçao. Zie over hem nader: Kooiman, 'Statius Muller' (1950). 

266. Muller schreef de beving loe aan 'een zekere per zing die onder de aarde in zekere holtens en ruim
tens ontstaat'. Voor deze 'perzingen' kon Muller vier aanleidingen noemen. V gl. ook Terpstra, 
Fricse/le stcrrekonst (1981),159. 

267· ]\[uller, Historische en natuur-kundige aanmerkil/gen (1755),37. 
268. KB, Den Haag, Mss. 71 A 11: notitie van 14 november 1755. 
269. J C, 6 december 1755. Zie ook Re, 29 nov. 175). Vgl. Wafe, 'The first international Halley Wateh' 

(1990),373-411. 
270. Aristoteles, Mcteorologica, Lib. I, ' 1; Lib. H, ' 8. Met dank a~\Il dr P.L. Schoonheim te Middelburg 

voor deze verwijzing. 
271. Muller, Voortekenen (1755),36-37. Dit idee kwam overigens regelrecht uit Newtons Principia (vgl. 

Schaffer, 'Newton's comets' (1987). 
272. Muller, Voortekenen (l7SS), 38-39. 
273. Buisman noemt een groot aantal brochures naar aanleiding van de aardbeving, waaronder pre

ken uit Amsterdam, Enkhuizen, Den Haag, Hoorn, Leeuwarden en Utrecht. Het merendeel van 
de predikaties zag in de gebeurtenissen een verwijzing naar de eindtijd. Vgl. Buisman, 'Bevend 
Nederland' (1979) en dezelfde, Timen vroomheid en verlichting (1993). 

274. Zoals de brochure: Zwarigheden tegen de predikatie van Ds. j.G, Muller over Luc. 21: 25 - 37, aan
gnande de voortekenen van hel vergaan der wereld, door een Weetgierig Christen, Heerenveen (A. 
Posthumus), 1756 [verschenen eind januari 1756; niet teruggevonden]. 

275· Kooiman, 'Stat i us Muller' (1950),113. 
270. vgl. Nederlandsche Postryder, (jan. 1756), 113-115; (febr 1756), 231-232; (maart 1756) 352-353; april 

(1756),471; Europische Staats-Secretaris, (jan. 1756), loK-109. 
277. Nederlamischc Postryder, 1756, 113. 
278. Buisman, 'Bevend Nederland' (1979),29; Het bericht werd correct geïnterpreteerd in cic Luropise 

Stailtssecretaris van januari 1756. 
279. De zeven-jarige oorlog tussen Frankrijk, Engeland en een aantal Duitse staten zou in de zomer 

van 1756 uitbreken. Uiteindelijk slaagden de Nederlanden erin om neutraal te blijven. 
280. Buisman, Bevend Nederland' (1979). 
281. LC, 24 januari 1756. 
282. De polityke verre-kylcer, op het ohservatorium van natuur- en staatszaken, of memoriaal van de 

gewigtigste voorvallen der gcheele weereld, Leeuwarden (A. Ferwerda). Eerste nummer verschenen 
eind januari 1756 (exemplaar in de Stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden). Van dit maandblad 
zouden volgens Eekhoff maar vijf nummers zijn uitgekomen. Alleen het eerste nummer is door 
ons teruggevonden. Vgl. Eekhoff, Stedelijke bibliotheek (1870), 179-180. 

2R3. l'en duidelijke zinspeling op (en verwerping van) het krantenbericht van 24 januari 1756. 
2k~. Welk mechanisme voor dit hoffelijk 'wijken' zou zorgen laat de onbekende auteur onbesproken. 

De gedachte dat God het heelal dusdanig onvolmaakt zou hebben ingericht dat er een botsing 
tussen hemellichamen zou kunnen plaatsvinden, was kennelijk onverdragelijk. 

285. Polityke verrc-kyker (1756), 42. 
286. Foppes, 'vVorlilerwerlcen der natuur (1756), 63 e. v. 
287. LC, 21 febr 1756: Berichten over de beving kwamen uit Amsterdam, Zwolle, Deventer, Lceuwar-
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den, Franekcr, Harlingen en I [uizum. Volgens Ds. Blom, die zelf niets gevoeld had, viel één en 

ander best mee (Blom, !level1d Nederland (1756), 64-65). 

288. Foppes, Wonderwerken der natuur (1756). 
289. Blom, Bevend Nederland (1756). Bundeling van twee preken gehouden op 8 en 18 februari 1756; 

Voorwoord onderlekend op 30 maart 1756; approbatie van de Classis verkregen op 6 april 1756, 

waarna het boekje uitkwam op 13 april 1756. 

290. Blom, llevend Nederland (1756): 'Aan den lezer'; 20·21. 

291. Blom verwijst naar deze tijdschriften in Bevend Nederland (1756), 61; 66. 

292. Het kan nauwelijks toeval zijn dat Blom de berichten over de komeet verzwijgt, temeer daar 
Blom ecrst op 30 maart 1756 de laatste hand aan zijn tekst legde: naar eigen zeggen in volle tevre
denheid dat 'de lankzaamheit van de drukpers mij tijd h,:cI"t gegeven om er nog verscheide aan
merkingen bij te voegen'. Het NCLUkeurig voorberigt was loen al twee volle weken verkrijgbaar 
(vgl. Blom, Hevend Ncdcrl!md (1756), iv). 

293. De teneur van beide stukken is dezelfde. Bovendien wordt de term 'Schrikkelvke Comeet' in beide 
publicaties op een zelfde manier gebruikt en is ook de redenatie waarom de komeet niet met de 
aarde in botsing zal komen identiek (vgl. Naukeurig voorberigt (1756),47). 

294. De bij het boekje gevoegde prent van de 'Schrikkelyke komeet' bij nacht, vertoont een komeet 
met de slaarL omlaag: een in de praktijk volstrekt onmogelijke richting. Wij bestrijden dan ook 
de opvatting van Buisman dat de auteur van het Naukeurig voorberigt'getuigt van een meer dan 
gewone kennis op astronomisch terrein'. (Buisman, 7iAssen vroomheid en verlichting (1993), 100). 
Buismans loeschrijving van dit boekje aan Foppes kan derhalve niet juist zijn. Elders hebben wij 
de mogelijkheid geopperd dat uitgever Ferwerda de auteur kan zijn geweest. Zie: Zuidervaart, 

Speculatie, wetenschap en vernuft (1995), 134. 

295. Naukeurig voorberigt (1756),11. 

296. Tbidem, 6-7. Verwezen wordt naar Klinkenberg, 'Kort Berigt wegens eene comeet-Sterre' (1755). 

297. Op grond van oude waarnemingen werden de kometen in bet Naukeurig Voorberigt fenomeno
logisch onderverdeeld. Verder neigde de schrijver van het Naukcurig Vaor/Jerigt tot de - in feite 
nog cartesiaanse - gedachte dat kometen eigenlijk planeten waren die tot een andere wereld 
behoorden. /',0 achlte hij het denkbaar dat 'Saturnus in zijn verste afstand van ons een co meet is 
voor andere werelden' (Nal/keurig Voorberigt, 28). 

298. Naukeurig voor/Jcrigt (1756), 4243. Hieruit blijkt ten overvloede dat Foppes de auteur niet kan 
zijn geweest, want die veronderstelde dat een komeetstaart kOlld was. Vgl. Foppes, Wonder
werken der natuur (1756), 6,. 

299· Naukeurig voorberigt (1756), 47. 

300. Alleen al in 1756 verschenen er vijf drukken van het Naukeurig voorberigt. Verder is er nog een 
zesde druk bekend uit 1757 en een zevende [met iets gewijzigde tite1] uit 1769. De prijs ervan 
bedroeg 11 stuivers. 

301. juist in deze periode valt in Amsterdam een opleving te constateren in de belangstelling voor 

planetaria. In augustus en september 1755 was bijvoorbeeld in de Amsterdamse Courant gead
verteerd voor een 'verwonderingswaerdige astronomische machine [ ... ] alles beweeglijk [en] in 
zijn cijgenschap de natuur gelijkformig' (Van der Krogt, Advertenties (1985), nrs. 1061 & 1069). 

Hoewel de presentatie van dit apparaat verzorgd werd door de 'opticus P.j. Rllyter' gaat het hier 
waarschijnliik om een verbeterde versie van de Sphaera Perfecta van de instrumentmaker Jan van 

den Dam. Op de eerste versie van dit ontwerp had deze in 1737 octrooi gekregen. In 1754 had Van 
den Dam zijn 'Sphaera' herzien (of althans qua meubelstijl aan de heersende smaak aangepast). Hoe 
groot de afzet van dit kostbare instrument is geweest, laat zich moeilijk meer achterhalen, maar veel 
zullen er niet verkocht zijn (vg!. vel. Krogt, ms. 1281; 1302; ])11 ['zijnde van dit !(ol1ststuk maar twee 
bekend'] & 1797 ). Curieus is dal het enig bewaard gebleven exemplaar - afkomslig uit het kabinet 
van Cornelis Ploos van j\ll1slcl - uitgerekend het jaartal 1756 draagt. lIet is verleidelijk om hier 
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een verband te leggen met de onderhavige conjunctie. Vgl. Van den Dam, Korte verklaaring van een 
[' .. l planetarium, genaamt Sphaera l'erj"cta (1754) en Koelbloed, 'Een Amsterdams planetarium uit 
1756' (J972). 

302. Bericht ontleend aan Buisman, 'Bevend Nederland' (1979), JO. Zie ook diens Tussen vroomheid 
en verlichting ([993),86. Voor Pieter Holm, zie: NNBW 10,379-381. 

303. Zie de hierna besproken Wiskundige en zedige aanmerkingen op het nieuw uitgekomen naukcurig 
voorberlch t (1756). 

}04. De toeschrijving van dil boekje aan Foppcs (ditmaal door Kooiman, 'Statius J\'luller' (1950), nool 
51) kan evenmin juist zijn. Kooiman zal op de geadverteerde titel van het boekje zijn afgegaan en 
niet op de inhoud ervan. Even onjuist achten wij de overigens ongemotiveerde toeschrijving aan 
Ds. J.G. Muller, in Buisman, Tussen vroomheid en verlichting (1993),447. vgl. aldaar ook 97 en 99. 

305. Een week later werd ook in de Amsterdamse Courant geadverteerd voor de Wiskundige en zedige 
aanmerkingen (Van der Krogt, Advertenties (J985), nr. 1094). Het boekje werd daarin aangeboden 
voor vijf stuivers. 

306. In de tekst van de Wiskundige en zedige aanmerkingen wordt er inderdaad van uitgegaan dat er 
een begeleidende plaal is [zie bijvoorbeeld pagina 121. In hoeverre deze nadien alsnog is uitge
geven is ons niet gebleken. Vermoedelijk stond de auteur iets voor ogen, zoals de prent die omsl
reeks deze tijd in Amsterdam door Adam Meyer is uitgegeven, getiteld Naauwkeurige afbeelding 
van het beloop dezer wereld, benejfens een aanwyzing van de comeet, welke zig in 't kort zal ver
toonen (Exemplaar in Atlas van Stolk te Rotlerdam. Volgens de catalogus van deze collectie is de 
prent gedateerd: 18 februari 1756, maar dit is op de ons toegezonden foto niel te zien. Wel ver· 
wijst de plaat naar de planeetconjunctie van 20 maart l756. Zie ook Muller, UI'. 4(76). 

307. Verhaal der comeeten (1756). Met cen curieuze gravure, waarop drie gelijktijdig zichtbare kome
ten. 

30k. De auteur bespreekt bijvoorbeeld het werk van Aristoleles, Ptolcmaeus, Copernicus en Descarlcs 
en betoont zich een aanhanger van Fontenelle. Het ziet er naar uit dal de schrijver van het Vervolg 
van het verhaal der comeeten van Deense afkomst was, want op pagina 11 wordt de Deen Tycho 
Brahc aangeduid als 'onzen vermaarden landsgenoot'. 

309. Zo wordt de opvatting van hel Naukeurig voorberigt aangaande de grootte van een komeet als 
inconsequent afgedaan. Enerzijds zou een komeet w groot zijn dal er bergen op konden voor
komen, anderzijds zou een staartsIer slechts beslaan uit verzamelde 'dampstoffen'. 'Welke van 
beide meningen moeten we geloven?' zo vraagt de auteur van het Vervolg zich af (Vervolg (1756), 
X). 

310. Vervolg (1756),40. 

311. Vermoedelijk is de publicatie van de WOllderwerken der natuur opgehouden tot na de zomer. De 
eerste advertentie in de Leeuwarder Courant verscheen pas op 25 september 1756. 

312. Elders zijn we uitvoeriger op dit boekje ingegaan. Zie: Zuidervaart, Speculatie, wetenschap en ver-
nuft (1995), hoofdstuk 3· 

313. Foppe" WOllderwerken der natuur (1756), 70. 

314· Ibidem, 36 & 44. 

315. Ibidem, 67. 
316. Foppcs gaat kennelijk uit van een retrograde beweging van de komeet, waarbij de aarde en de 

komeet elkaar tegemoet komen, op weg naar een verondersteld snijpunt van elkaars loopbanen. 
317. De perkenwet van Kepler legt inderdaad een relatie tussen snelheid en afstand. 
318. In analogie met de planeten, waarbij degene met de grootste baanstra,ll de kleinste snelheid bezit. 
319. Foppes gaat hier voorbij aan de mogelijkheid dat een zelfde redenatie juist tot botsing zou kun

nen leiden voor een geval waarbij deze aanvankelijk niet zou zijn voorzien. 
320. Foppes, Wonderwerken der natuur (1756), 46. Hij veronderstelde dus een omlooptijd van precies 

75 jaar. 
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321. LC, 30 juli 1757 ('Wageman' = AI/riga en 'Tweeling' = Gemill1) 
322. Volgens Wumkes, SLads- en dorpskroniek (1930), 144 vcrsch~en de vijfde druk van het Naukeurig 

voorberigt in juni 1756. In 1757 verscheen nog een zesde druk. V gl. Buisman, Tussen vroomheid en 
verlichting (1993), 97 onder verwijzing naar de Boekzaal der geleerde wereld, oktober 1757,463. 

323. Struyck aan Klinkenberg, 19 mei 1759. 

VA. Houttuyn, 'Bedenkingen over den komeet of staartster, waarvan de wederkomst eerlang ver
wacht wordt' (1756). 

325. Officieel staat de ontdekking van komeet 1757 op naam van Christiaan Gärtner te Dölckewitsch 
en van James Bradley te Greenwich. Beiden hebben de komeet al op 11 september gezien. 

326. Uit het dossier Klinkenberg hl ijkt dat hij de ontdekking direct meldde aan 5truyck te Amster
dam, Lulofs te Leiden en het 'Sterrekundig Collegie' te Haarlem. 

327. Lulofs aan Klinkenbcrg, 20 september 1757. 

328. Johannes Enschedé (uitgever van de Oprechte Haarlemse Courant) aan Klinkenberg, 23 septem
ber 1757. 

329. De aanleiding tol dil hericht is waarschijnlijk de uitgave van het iJl Engeland zeer succesvolle 
pamflet getiteld: '\11 account of tiJe remarkable comet, wiJosc appcarance is cxpected at the end of 
this present ycar 1757, or at the beginning of 1758: with the dreadjiLl effects that may probably hap
pen by its near approach to the earth's orbit, London 1757. De eerste druk hiervan verscheen in het 
voorjaar van 1757, maar in mei moest een derde druk al worden opgelegd. Zie hierover: Waff, 
'Comet Halley and English apprehensions' (1986). lIet is opvallend dat de opwinding over de 
komeet in Engeland achterloopt op die in de Nederlanden, maar (voor zover ons bekend) zijn er 
bij deze gelegenheid geen Nederlandse pamfletten in het Engels vertaald. 

330. LC, loet. 1757. 

331. Backs aankondiging dat met het verschijnen van de komeet van 1757 zijn eigen voorspelling was 
vervuld, verscheen in de marge van de Utrechtse Courant van 30 september 1757. 

332. De Nederlandschc Postrydcr, ,;cptember 1757, 342-344. Wellicht was de auteur van dit stuk Martinus 
Houttuyn, de op astronomisch gebied zeer deskundige neef van uitgever Frans Houttuyn. 

333· LC, 5 en 8 october 1757. 

334. LC, 12 oct. 1757. 

335. LC, 15 oct 1757. F0l'pes bepaling is gebaseerd op drie waarnemingen: twee te Leiden en één te 
Haarlem. Kennelijk heeft hij de komeet (die met het blote oog niet zichtbaar was) zelf niet 
gezien. 

336. Geciteerd naar I)e Jong, 'Hollandsche reacties op de verwoesting van Lissabon' (1955),200. 

337. Vgl. Houttuyn, 'Bedenkingen over den Komeet of Staartster, waarvan de wederkomst eerlang 
verwacht wordt' (1756) en Fisher, 'De verschyning van komeeten niet verschriklyk' (1758?). 

Laatstgenoemd artikel verscheen oorspronkelijk in het februarinummer van het C;cnûemans 
Magazine (1758) te Londen. Vgl. Waff, 'Comet Halley's first expected return' (1986), noot 84. 

338. Knoop, ]ongmans onderwyser (1763),565-567. Uit de tekst blijkt dat Knoop dit gedeelte van zijn 
boek schreef, juist toen de kranten melding maakten van de ontdekking van de komeet in 1757. 

Overigens mag dit curieuze boek - 'kerende op een korte, dog klare en bevattelyke wyze, de 
voornaamste wetenschappen die voor een jongman van een goede educatie voor eerst 't nodigst 
om te weten en te lecren ,,)'n'· beschouwd worden als de schriftelijke neerslag van de lessen die 
Knoop in de jaren 1750-1755 gegeven heeft als particulier leermeester van jhr. Edzard van 
Burmania te Bakkevecn. Vgl. NNBW, 3 (1914), 706-707; Terpsira, Priesche Sterrckonst (1981), 156-

157, alsmede Van CiUcrl-Fymers en Hagen, Zonnewijzers in Nederland (1984),53. 

339. Klinkenberg aan Struyck, 13 juli 1757. 

340. Klinkenberg, 'Berigt wegens een ontdekte komeet' (september (757). (;evolgd door nadere mede
delingen in hel oktobcrnummer van de Nederlandsche Jacrbockell. Vgl. Houttnyn aan Klinken
berg, 29 sept. 1757. 
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341. KJinkenherg aan Slruyck, 16 september 1757. Zie over de affaire met het stadhouderlijk ohserva-
toriUIll verder: Klinkenbl'J'g aan Graaf van der Heijden tot Rijnesteyn, 22 sept. 1757. 

342. Houttuyn aan Klinkenberg, 29 september 1757· 
343. vgl. Klinkenberg aan Vosmaer, 27 maart 1758 (UB Leiden, DBL 246). 
344. Observaties van Bradley waren afgedrukt in het oktobernummer van de Nederlandsche Post

rijder, (1757), 472. 
345. Klinkenberg, 'Aanmerkingen over de comeet-sterre' (1757). Vgl. ook: Struyck aan Kl i nkenberg, 23 

sept 1757 r noemt brief aan De la Caille]; Klinkenberg aan Struyck, 8 nov. 1757 [Heeft via de stu
dent Hennert 'uit Parijs komende' een brief van De 1'1sle gekregen. De komeet was daar gezien 
door Cassini, Clairaut en vermoedelijk ook door De la Caillel; De l'rslc aan Klinkenberg, 18 
oklober 1757 [Had via zijn logé lIennert vernomen over Klinkenbergs komeet. Hennert had een 
brief daarover van Lulofs ontvangen I; Struyck aan Klinkenberg, 15 nov. 1757 rHad nog niets van 
De la Caille gehoord. Zal schrijven naar Bouguer 'mijn geordineerde correspondent']; De la 
Caille aan Struyck, 16 nov. 1757 [genoemd in de UV, 632]; Klinkenberg aan Struyck, 20 nov. 1757. 
Verder correspondeerde Klinkenberg over de komeet van 1757 met Lulofs te Leiden, De Munck 
te :VIieldciburg en Schim te Maassluis. 

346. Klinken berg, 'Observations on the late Comct' ([758). Betreft brief van Klinkenberg aan Bradley 
van 13 dcc. 175T 'translated from the Low l)ulch'. lOrigineel in British Library, Add.Mss. 4439 
[46] (Roy. Soc. Papers), f.321-324; handgeschreven Engelse vertaling: Royal Soc. Londen, Letters & 
papers, III, 280; minuut van de brief met vele doorhalingen, gevolgd door net-copie in dossier 
Klinkenberg, RAKHl. Een korte, maar vergelijkbare mededeling over de komeet 1757-1 is opge
nomen in ele Mérnoires des Acadérnie Royale des Sciences pour l'an 1757, (Paris, 1759), 98. 

347. Klinkenberg aan De l'Islc, 19 mei 1758: 'Het is al J à 4 maanden geleden dat men hier in de Gazet
ten gevonden heeft dat de Comeet van Hallei), te lèome en ook te LCll1don gezien was. :vlaar men 
heeft dalll' geen gevolg van geschreeven; waarom men alhier van gedaglen is dat zulks een abu
sieve nouvelle is geweest'. Vgl. ook: Klinkenberg aan Vosmaer, 18 juli 1758 [over komeetberichten 
in de Hollandsche Historische Courant over vermeende waarnemingen in Londen] (UB Leiden, 
Corr. Vosmaer, BPL 246). 

348. Klinkenberg aan Struyck, 1 september 1758; KJinkenberg aan Lulofs, 27 november 1758. 
349. Me, 16 november 1758. 
350. Zuiden'aart, 'De Munck' (1987),131. 
351. Gllzelte d'Amsterdam, 24 nov. [758; OHC, 21 nov. 1758; LC, 29 novemher [758; OGC, 2') nov. 1758. 
352. De I'Isle aan Klinkenberg, 27 novemher 1758 (RANH, COr/'. Klinkenberg en AN, COlT. Delisle XIV, 

63). 
353. V gl. Schaffer, 'Halley, Delisle, anel thc Making of the Comct', 262 e.v. 
354. Het jaar tevoren had Gärtner, onafhankelijk van Bradieyen Klinkenberg, ook de komeet van 1757 

onldekt. 
355. OHC, 8 augustus 1758. 
356. Struyck aan Klinkenberg, 31 augustus 1758 lover de komeet die in juni in Saksen was gezien en 

vermoedelijk ook in Engeland. Struyck had nog geen observaties die 'van nut' warenJ. 
357. Klinkenberg aan Struyck, 1 september 1758; Klinkenberg aan Gärtner, 2 october 1758. Gärtner aan 

Klinkenberg, 2 november 1758 [door Struyck (1759a), 293 aangehaald als 8 november 1758]. 
358. Struyck aan Klinkenberg, 11 november 1758 [Stuurt een boek van De la Caille en verzoekt om de 

briefvan GärtnerJ; Lulofs aan Klinkenberg, 24 november 1758 ['Zag heden met verwondering in 
de Lcijdse Courant dat men in Engeland, Frankrijk en Saksen al 2'/) maand een komeet heeft 
gezien';. Zie ook Klinkenberg aa11 Lulofs, 8 december 1758 [Verzoekt brief G. terug]; Lulofs aan 
Klinkenberg, 9 december 1758 [Stuurt brief van G. retour]; Klinkenberg aan Struyck, 12 decem
ber 1758 [Stuurt vertaling brief van Gärlncr]. 

359. Van jongs af aan had Gärter 's nachts 'de bleek' moeten bewaken, waarbij hij door de sterrenhe-
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mei gefascineerd was geraakt. Zodoende was hij zich als autodidact in de 'hemelloopkunde' gaan 
verdiepen. Later bomvdc hij met zijn broer een klein observatorium. 

360. Struyck aan Klinkenberg, 15 december 1758 [S. zou graag de originele brief van Gärtner zien]; 
Klinkenberg aan Struyck, 16 december 1758 [toezending originele brief van G.J; Struyck aan 
KIinkenberg, 21 december 1758. 

361. V gl. LC, 29 november 1758: bericht over de presentatie van een komeetkaart van De l'Isle aan de 
Franse koning. Het observeren van deze komeel heeft als neven-effect de registratie tot gevolg 
gehad van 100 nog onbekende sterren. 

362. Struyck, 'Aanmerkingen' (1759a), 293-294. 
363. Struyck aan Klinkenberg, 31 augustus 1758 [Over ontvangen brief van De la Caille]. 
364. Klinkenberg aan Struyck, 1 september 1758. Deze 'heer' is mogelijk te identilÏceren als de destijds 

nog jonge stc:rrenkundige J.F. Hennert, die in de zomer van 1758 na een verblijf van enige maan
den te Parijs als gast van De I'lslc naar Den Haag verhuisde. Als dat klopl, dan heeft De l'lsle de 
ontdekking van de komeet ook voor zijn eigen logé weten te verhullen. 

365. De 1'lsle aan Klinkenberg, 27 november 1758 (AN, Corr. Delislc, XIV, 6,). 

366. Klinkenberg aan Struyck, 12 december 1758 [K. was verhinderd om eerder te schrijven wegens een 
dienstreis naar Gelderland I. Een resumé van het nieuws werd geplaatst [11 De Nederlandsche 
Postryder, (december 1758), 679. 

367. Struyck aan Klinkenberg, 15 december 1758. 
368. Struyck, 'Aanmerkingen' (1759a), 294. 
369. Struyck aan De l'Isle, 5 april 1759 (AN, Corr. Delisle, XIV, 87: 'reçue Ie 9 avril1759'). 
370. Vgl. De I'lsle aan Vosmaer, 7 juni 1759 [Struyck zal moeten wachten totdat de observaties in druk 

zijn verschenen. Mettertijd zal hem een overdruk worden toegezonden] (AN, Corr. Delisle, XIV, 
109). 

371. Koge, 'Palitzsch und die Entdeckung des Halleyschen Kometen' (1987). Volgens Koge was Palitzsch 
bij zijn speurtocht naar de komeet gestimuleerd door de ontdekkingen van zijn vriend Gärtner 
in de jaren 1757 en 1758. Soms namen ze ook gezamenlijk waar. Zo hadden l'alitzsch en Gärtner 
samen de zonsverduistering v,m 1748 geobserveerd (Koge, 31 & 38). 

372. Door De l'Isle gepresenteerd voor de Académie op 7 april 1759. 
373. Vgl. Broughton, 'Thc first prcdictcd return of comet Halley' (1985); Talon, 'Clairaut ct Ie retour 

de la comète de llalley' (1979); dezelfde, 'Clairaut et Ie retour de la comète de Halleyen 1759' 
(1986a); dezelfde, 'Le retour de la comète de Halleyen 1759, vérifiGltion exemplaire de la loi de la 
gravitation universellc de :\ ewton' (1986b); en Wilson, 'Clairaut's CaIculation of the Eighteenth
century Return of Halley's ComeL' (1993). 

374. Van de negentien dagen verschil die Clairaut overhield zijn er volgens Broughton uiteindelijk zes 
toe te schrijven aan de invloed van planeten die Clairaut nog niet kende, zoals Uranus en 
Neptunus; zes zouden het gevolg zijn van de verwaarlozing van de invloed van de binnenplane
ten; vier zouden er te wijten zijn aan het gebruik door Clairaut van niet geheel correcte massa's van 
Saturnus en Jupiter. De resterende drie dagen zouden aan andere oorzaken zijn toe te schrijven (zie: 
Broughton, 'Return' (1985), 131). Daarentegen stelt Wilson dat 'the goodness of Clairaut's final 
result, [ ... ] rested in part on a fortuitous cancellation of opposing errors' (Wilson, 'Clairaut's cal
culation' (1993), nl. 

375. Het bericht van cic toespraak van Clairaut voor de Academie had begin december Klinkenberg 
bereikt. Mogelijk is het door hem in de Nederlandse pers verspreid. V gl. lGin kenberg aan aan De 
l'Isle, 14 december 17'5B (AN, Corr. Delisle, XIV, 65 a-b; minuut in Corr. Klinlccllberg). Zie ook: de 
Middelburgsche Courant, 14 december 1758. Vgl. Zuidervaart, 'De Munck' (1987),131-132. 

376. Struyck aan Klinkenberg, .,1 augustus 1758. 
377. Schim, 'Aanmerkingen over den loop der staartster, die eerlang vcrwagt wort' (1758). Het als 25 

juli 1758 gedateerde manuscript van het artikel is nog aanwezig in hel archief van de HMW. 
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378. Jan Schim (1727-1783). Koopman, burgemeester en gecommitteerde van de visserij le Maassluis. 
Lid van de I Iollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1755) en hel Bataafsch Genootschap der 
Proej<JIlden-indelijke Wijsbegeerte (1769). Dilettant-astronoom werkzaam sedert circa 1750 lvg!. 
Martinet, Verhandelingfll (1795), 263-266]. Schim publiceerde verscheidene artikelen in de 
VHMWen beoordeelde voor de HMW verscheidene stukken, zoals in 1771 een verhandeling van 
Meindert Semeyns. Hij correspondeerde over sterrenkundige vraagstukken onder andere met 
Jan de Munck, Johan Lulofs, Dirk Klinkenberg en Frans Hemsterhuis. Schims overlijden wordt 
gemeld in het 'Voorbericht' van de VHMW, 20 (1782), IIl. Zijn broer Doe Schim was makelaar te 
Amsterdam. 

379. Schim, 'Vcrllandeling over den loop van Mercurius' (1755). Vg!. Lulof, aan Van der Aa [secreta
ris HM\YI. 2 mei 1755 [inhoudende een aanbeveling van het door Schim ingediende stuk over de 
loop van Mercurius]. 

380. Arch. HMW Haarlem: notulen, 8 augustus 1758. 
381. Zie voor hem: Bos, 'Johan Frederilc Hennerl' (1984) en J'\ieuwenhuis, 'Redevoering over [ ... ] Hen

nert' (1819). 
382. Vgl. Henncrt aan L. Euler, 31 januari 1756 ruil Leiclenj: Over Hennerls studie in de Nederlanden. 

Genoemd in Juslcevic r c.a.], Lcollhard Euler. Brie(wechsel (1975), nr. 1038. 
383. Hel1l1ert aan Euler, 7 october J760. (Ibidem, nr. 1039.) 
384. Hennert aan De l'Isle, 5 februari 1759 [geschreven uit Den Haag] (AN, Corr. Delisle, XIV, 79). 
385. Ilelaas is Hennerts wetenschappelijke correspondenlie verloren gegaan. In het begin van de 

negentiende eeuw is de brievencollectie nog geraadpleegd door de bewerker van Hennerts ver
zamelde filosofische werken lVg!. Nieuwenhuis, 'redevoering' (1819), xxiii]. Mogelijk heeft deze 
een aantal markante brieven achtergehouden, want in mei 1994 doken een aantal brieven op bij 
het veilinghuis Beijers te Utrecht. Hieronder bevond zich een brief van Clairaut aan Ilcnnert, 
d.d. 16 september 1760, inhoudende een antwoord op een eerdere brief va n Hennert met vragen 
over Clairauts Theorie du mouvement des comètes uit 1760. Hierin schreef Clairaut o.a.: 'Je vous 
rends mille graces des réflexions et des offres dont votre lettre étoit remplie. [ ... ] Mais vous 
tirerés peu de secours de man ouvrage parcequ'il n' est nullement fait pom la détermination 
astronomique de la position des orbites cométaires, mais seulement pour Ie caleul des inégalités 
qu'elles doivent éprouver dans leurs mouvernens par l'action des Planètes: objet qui nc peut 
reganler quc Ie très petit nombre de comètes dont on connoit les révolutions'. Verder betoonde 
Clairaut zich verguld met het reit dat Hennert een vertaling voorbercidqe van zijn Eléments 
d'Algèbre. Deze vertaling verscheen in 1760, maar staat tot dusverre op naam van A.B. Strabbe. V gl. 
Van Haaf ten, Het Wiskundig Genootschap (1923),11-12,27 alsmede Veilingcatalogus JL Beijers, mei 
1994, nr. 783. Met dank aan het antiquariaat B.M. Israel te Amsterdam voor het beschikbaar stellen 
van een fotocopie van deze brief. 

386. De l'Isle aan Vosmaer, 1 april 17)9 (AN, COr!". Delislc, XIV, 92). Lalande aan Lulofs, 1 april 1759 
(brief genoemd in: VR'vlW (1759),227; vgl. ook Lulof"s aan Klinkenberg, 11 april 1759). 

387. OHC, 10 maart 1759. De Zweedse astronoom Bengl Fermer, die uitgerekend de dag na het uit
komen van deze krant Martinus Martens te Amsterdam bezocht, trof deze dan ook aan met 
naarstige berekeningen omtrent 'de nu zichtbare komeet'. Vg!. Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dag
boek (1910), 360. Vgl. ook 's-Gravenhacgsche Courant, 14 maart 1759 [bericht geplaatst door Klin
kenberg] en de Nederlandsche LettercouTUnt van 30 maart 1759. 

388. Zie voor de berichten over Messier en De l'lsle bijvoorbeeld: OHC, 3 april 1759 [aangehaald door 
Van der Bilt (1910)]; RC, 17 april 1759; de Delftse Courant [= Hollandse/IC Historische COllrant], 21 
april 1/1') [genoemd in brief Klinkenberg aan De l'hle, 20 augustus 17591 en LC, 21 april 1719. 

389. 1.ulofs aan Klinkenberg, 11 april 17S9; idem, 14 april 1759. 
390. Lulofs, 'Waarneemingen van de staart-sterre' (1760); zie ook: Lulofs, 'Observations de la comète 

de 1759, faites à Leyde' (1766). Vgl. Lulofs aan De l'Isle, 22 juni 1759 [L. stuurt observaties van 1-
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20 mei 1759, met het verzoek deze ook door aan Lalande te geven] (/\N, COlT. Delisle, XIV, 118). 
391. Hennert, 'Letlre' (J7,),)), 457-'158. Zie ook: Klinkenberg, 'Ohservations de la comète de 1759, faites à 

La Haye'(1766). Dit artikel bevat uittreksels van zijn brieven aan De l'Isle van 20 augustus 1759 en 
24 februari 1765 (originelen in AN, Corr. Delisle XIV, 140 & XVI, 8 en RANH, Co Ir. Klinkenberg). 
Klinkcnbergs waarnemingen zijn ook afgedrukt in het London Magazine, 27 (1759), 536. 

392. Observatie met 'veele aanschouwers' op 30 april 1759 (LC, 2 mei 1759). Vgl. ook Computuo loco
rum cameta in orbe parabolico ad meridiem Franequera secundum ea elementa quae clarissimus De 
la Caille ipsi tribuit, handschrift, 1759 [1 pagina Latijnse tekst met een afbeelding van de baan. De 
posities van de komeet zijn weergegeven van 21 januari tot 21 mei 1759. Thans in bibliotheek van 
Museum Boerhaave te Leidenl. 

393. Observaties 112 mei 1759. Zie: Zuidervaart, 'De Munck' (19S7), IjO-133. 
394. LC, 12 mei 1759. Vgl. Zuidervaart, Wetenschap, speculatie en vernuft (1995), 140-145. 
395. Observaties 2-7 mei 1759. Zie: Cabry aan Hamberger [secretaris van de Käniglichen Sozietät der 

WissenschafteIl zu C;öttingen], 9 .januari 1760 (Göttingen, Archiv ;Ikademic der Wissenschaften). 
Vgl. Gabry, 'Obscrvalio Cometac, qui mense Maio A.1759 apparuit, facta Hagac-comit' (1764/1766). 
Zie ook de eigenhandige notities van Gabry, in de collectie Meteorologie en Noorderlicht, verzameld 
door J.H. van Swinden, in de handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 

396. Observatie 3 mei 1759 (OCC, 4 mei 1759)· 
397. Observaties 2-16 mei 1759. Struyck aan Klinkenberg, 19 mei 1759; idem, 5 juli 1759. 
398. Observaties 29 maart-31 mei 1759. Zie: Ohdem, 'Berigt van de Comeet' (1761). Uit het archief van 

de HMW blijkt dat het stuk is ingediend via de Leidse hoogleraar Hieronymus David Gaubius 
(170S-17S0). Zie: Gaubius aan Van der Aa :secretaris der HMW], 6 december 1759; idem, 28 augus
tus 1760. Zie ook: Lulofs aan Van der Aa, 12 december 1759: 'Ofschoon de Bataviaasche waarnee
mingen omtrent den comeet zeer ruw zijn, kunnen dezelve gevoeglijk gedrukt worden, omdat er 
uit blijkt hoe en hoeverre dat verschijnsel in Indien gezien is'; idem, 11 september 1760 (RANH, 
archief HMW, Haarlem). 

399. Schim, 'Vervolg' (1760),421. Schim citeert hier uit een brief van 1 Laurens Storm vanJ 's-Gravesande, 
'algemeen bestuurder dier volksplanting' gericht aan de Leidse hoogleraar j.N.S. Allamand. 

400. Klinkenberg (I700), 387: deze ohservaties waren hem mondeling meegedeeld. 
401. Klinkenberg aan SITuyck, 2 mei 1759. 
402. Struyck aan Klinkenberg, 19 mei èl1 5 juli 1759. Struyck refereert hier aan het invloedrijke werk 

van Bekker, Ol1dersock vaJ) de betekeninge der kometen (1683). 

403. De la Caille aan Struyck, 2 junl17S9 [ontbreekt, maar gedeeltelijk geciteerd in Struyck, 'Aanmer

kingen' (1759), 290.J; Struyck aan Klinkenberg, 5 juli 1759. 
404· Struyck, 'Aanmerkingen' (1759). 
405. llennert aan De l'Isle, 16 november 1759 [verzonden uit Leiden, ontvangen 31 dec. 1759] (AN, 

Corr. Delisle, XIV, 157). Antwoord op De l'Isle aan Hennert, 14 augustus 1759 (AN, Corr. Delisle, 
XlV, 130). 

406. Hcnnert, 'Lettre' (1759). 
407. Hennert aan De l'Isle, 3 augustus 1759 rverzonden uit Leiden] (AN, Corr. Delisle, XIV, 129). 
408. De ohservaties van Dunn had Hennert gevonden in de Evening Post van 4 mei 1759. 
409. Schim, 'Vervolg van aanmerkingen over den Loop der Staart-Ster' (17IiO). Dit stuk is gedrukt medio 

augustus 1760, want in september heeft Klinkenberg deze 'keurlijke aanmerkingen' al gelezen 
(Klinkenberg aan Schim, 15 september 1760). 

410. RANH, Archief HMW, notulen, 'I december 1759 (p. 243). Zie ook: Schim aan Van der Aa [secreta
ris HMW], JO mei 1760; 24 juni 1760 en 16 juli 1760 [over correcties in de drukproeven van 
Schims stuk over de staertster ]. 

411. Schim had deze observaties via Klinkenberg in handen gekregen. Zie: Klinkenberg aan Schim, 5 
februari 1760 [K, had !.ich vergist in het afschrijven van enige eerder aan Schim toegezonden 



NOTEN BI] PAGINA 194-197 

observaties van De la Caille. lIad de brief van Struyck er op na gekeken, maar deze was ondui
delijk. K. zal Struyck voor de zekerheid nog schrijven]. Vergelijk ook Struyck aan Klinkenberg, 3 
juli 1760. 

412. Klinkenberg, 'Verhandeling over de Staartster' (1760). 
413. Klinkenberg had in december 1758 bij De l'lsle geinformeerd of zo'n benoeming tot correspon

de11l van de Academie voor hem zou zijn weggelegd. 1 lat bleek dus het geval te zijn. In de zitting 
van de Académie van 8 augustus 1759 kwam zijn benoeming af. De l'Isle zou als zijn contactper
soon blijven optreden. (Zie: Klinkenberg aan De I'Islc, 14 december 1758 [informeel verzoek]; De 
I'lsle aan Klinkenberg, 14 augustus 1759 [Stuurt diploma van 'conesponden!']; Klinkenberg aan 
Lulofs, 28 augustus 1759 r K. vraagt wat gebruikelijk is bij de ontvangst van een officieel diplo
ma. -; Lulofs aan Klinkenberg, 29 augustus 1759 [Antwoord op vraag over diploma]; Klinkenberg 
aan De Fouchy [seer. Académie], 7 september 1759 [K. bedankt voor diploma; maar er is een fout 
in de titulatuur gemaakt]; De l'lsle aan Klinkenberg, 27 october 1759 [Stuurt nieuw, gecorrigeerd 
diploma. Ontvangen 18 maart 1760]. I-let geretourneerde exemplaar van Klinkenbergs diploma is 
nog aanwezig in zijn persoonlijk dossier bij de Académie des Scienccs (AN, Carr. Delisle, XIV, 65a
b; 131; 146; 150; RANH, Corr. Klinkenberg). 

414. Schim aan Klinkenberg, 3 december 1759. 
415. Klinkenberg aan M. Houttuyn i?;, ongedateerd ( augustus 1760) [Incompleet concept van bege

leidend schrijven bij zijn verhandeling over de komeet van 17591. V gl. Klinkenberg aan Schim, 15 
september 1760 [Verhandeling begin augustus naar Amsterdam gewnden]. Overigens had 
Klinkenberg al in december 1759 naar de mogelijkheid van plaatsing van een 'schriftje over de 
comcet' geinformeerd (vgl. Klinkenberg aan Struyck, 2 december 1759; Slruyck aan KJinkenberg, 
10 december 1759). 

416. Schim aan Klinkenberg, }o november 1760. 
~17. Voor Vosmaers rol als beheerder van de stadhouderlijke colleclies, zie: Pieters, '';ates on the mena

gerie and zoological cabinet of Sladholder William V of Holland, directed by Aernout Vosmaer'; 
Pieters en Rookmaaker, 'Arnout Vosmaer, topcollectioneur' (1994) en De Clercq, 'Science at Court' 

(19 R8 /1992). 

418. Vgl. Klinkenberg aan Vosmaer, 27 maart 1758 (UB Leiden, Corr. Vosmaer, PEL 246). 
419. Vgl. Klinkcnberg aan De l'Isle, 19 mei 1758 en Klinkenberg aan De la Caille, 19 mei 1758 (RANlI, 

Con. Klinkellberg en AN, Corr. Delisle, XIV, 49 a-blo Zie ook: Klinkenberg aan Vosmacr, 18 jLtli 
1758 [K. bedankt voor de prompte bezorging van zijn brieven aan De l'Isle en De la Caille] (UB 
Leiden, Corr. Vosmacr, BPL 246). 

420. Vosmaer aan De l'lsle, 25 mei 1759 (AN, Corr. Delisle, XIV, 107). 
421. Een convoluut overdrukken uit het bezit van Vosmaer berust nu in de Koninklijke Bibliotheek te 

Den Haag, signatuur 560 l) 11. Hierin bevinden zich onder andere: ).1\1. de l'Isle, 'Lettre [ ... i à 

Messieurs les Auteurs du Journal des Sçavans, con tenant la découvcrte du retour de la comète de 
1682, dont la Carte a été présentée au Roi Ie 5 Avril1759. Avec la description', uit: Jourrtal des 
Sçavans, [mei?11759. 27 pp. (stuk gedateerd: 18 april 1759. Op pag. 5 noemt De l'Isle Dirck Klinkcll
berck, célébre Mathématicien & Astronome Hollandois als degene die acht jaar tevoren als eerste met 
berekeningen is begonnen); De l'Isle, 'Seconde lettre [ ... J à Messieurs les Auteurs du Journal des 
Sçavans, contenanll'TIistoire des dcrnières Observations de la comètc de 1759, faites à Par is; avec 
une récapitulatioll du cours entier de cette fameuse Comète', uit: Journal des Sçavalls, [juli?] 1759, 
27 pp. (stuk gedateerd: 16 juni 1759.) en tenslotte: 'Lettre de M. De L'Isle [ ... l à l'Auleur du 
Mercure SUf je retour de la Comète de 1682', uit: Men'ure de France, [juli 1759;, 32 pp. (otuk geda
teerd: 10 mei 1759). Zie verder over deze publicaties: De l'Isle aan Vosmaer, 10 juli 1759 en 14 augus
tus 1759, alsmede Vosmaer aan De l'hle, 20 augustus 1759 en De l'Isle aan Hennert, 14 ,mgustus 
1759 (AN, Corr. Delisle XIV, 123; 132; 139 en 130). 

422. Struvck aan Klinkenhcrg, I september 1759. 
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10. HET TIJDVAK 1759-1769 
423. [Alta I, Philosophische bedenkingen over de ((Jlljunctic van de planeten Jupiter, Mars, Venus, Merwrius 

en de Malm. Op den agstc1l may 1774 staande Ie gebeuren (1774). Vgl. Ilreuker, 'Acht maaie l77·j: panyk 
en fcrljochting' (1984) en Zllidervaart, Spcwlatie, wetenschap en vemll{t (1995). 

424. Voor zover wij weten is Struyck slechts bij twee andere gelegenheden gevraagd om als referent 
voor de HMW op te treden. De eerste keer betrof het een stuk van Wolfram over logarithmen, 
de tweede en laatste keer werd zijn oordeel verlangd over een set meteorologische en sterren
kundige waarnemingen door Eksteen in Kaap de Goede Hoop. Alleen in het laatste geval was 
Struycks reactie (deels) positief. Eksteem observaties over de komeet van 1766-II werden in 1770 

gepubliceerd. Diens Craai getekende observatie betreffende een 'Ilij-zon' werd echter als onbe
langrijk Ier zijde gelcgcl. (Zie RANH, ArchieC lIM\\': Struyck aan Van der Aa [secr. HMW 1,26 juni 
lï59; Eksteen aan Van der Aa, 3 mei 1768; Struyck aan van der Aa, 9 augustus 1767 [met zeer beveri
ge handtekening], alsmede notulen HMW, 21 mei 1767 [fal. 497]). Vgl. ook: Eksteen, 'Waarneeming 
van een en Co meet' (1770). 

425. Zie voor de nogal afwijkende positie van Engelhard in de Republiek: De Pater, ':\'icolaus Engel
hard 1 ... 1 Wolffianisme versus NewtoniaJlisme' (1990). 

426. Van Ipercn, Redenkundige bedenkingen ovcr de comeUn en niewe starreIl (1758). Dit boekje werd 
voor het eerst aangekondigd in een adverten I ie in de Middelburgsdie Courant van 26 augustus 
1758. De titel van het boekje was direct geïnspireerd op de diverse Redenkundige bedenkingen die 
destijds van de hand van Christiaan Wolff in omloop waren. 

427. Van Iperen, Redenkundige bedenkingen (1758), 2-3. Reeds in de zeventiende eeuw hadden zowel 
Cassini-I als Bernouilli het idee gekoesterd dat kometen konden terugkeren. Hun redenaties 
waren echter niet gebaseerd op baanberekeningen of op gelijke inlervallen. Vgl. Hen, C;csclzichte 
der Balmhestimmung van Planeten und Kometen, II (1894), 261-2()4. 

428. Van Ipercn, RedenkwlIiige bedenkingen (17SS), 5-6. 

429. Van Iperen, Redenkundige bedenkingen (1758),10 en 22. 

430. In het voorwoord van de gedrukte versie van 1758 zegt Van Iperen dat hij zijn Redenkundige 
bedenkingen oorspronkelijk in het Latijn had geschreven, waarop hij het 'aan verscheidene leden 
van de koninglyke Pruisische Akademie' had vertoond, waar het 'een gnnstige goedkeuringe' had 
verkregen. Verder deed hij hel voorkomcn alsof hij het uit 1755 daterende stuk pas had vertaald 
naar aanleiding van een artikel dat in de zomer van 1756 (door HOllttllyn) in de Uitgezogte Ver
handelingen was gepubl iceerd. 

431. Archief HMW, notulenboek, 7 october 1755 [ingekomen stuk Van lperen 1; idem, notulen, 4 

november 1755 [op advies van Engelman en Noppen wordt besloten om het stuk ter zijde te leggen]. 
Het manuscript van Van Iperens verhandeling is bij de HMW achtergebleven. Zie de map 'terzijde 
gelegde stukken' achter de correspondentie van het jaar 1756. De referenten Jan Engelman (1709-

1782) en Jan Noppen (1706-1764) behoordèn tot de oprichters van de HMW. Daarvoor \Naren zij 
lid van het Haarlems NiltliUr- en SterrekUlIllig Col/egie. Zie Sliggcrs, 'Natuurkundige amateurs' 
(1987) en Valkenburg, 'De Mannen van het eerste uur' (1978). 

432. Archief HMW: notulen, IJ maart 1759. 

433. Struyck aan Van der Aa [seer. IIMW], 26 maart 1759. 

434. Gottfried Sellius (1704?-1767), hoogleraar te Halle. Zie hierover nader noot 47B. 

435. Cassini-I had in 1680 gemeend dat cr, naar analogie met de planeten, ook een 'zodiak' voor kome
ten bestond, d.w.z. ecn strook aan de denkbeeldige hemelbol waar binnen deze hemellichamen zich 
ophielden. Deze gedachte was met de publicatie van Halleys Synopsis in 1705 gefalsiCiceerd. Vgl. 
Herz, Geschichte der j)almbcstimmung van Planeten und Kometen, II (1894),260-263. 

436. Van Iperen aan Van der Aa [.leer. HMWI, 11 april 1759. Het manuscript van Van Iperens Verhundeling 
over de geboorlestar van onzen zaligmalcer is op diens verzoek gezonden naar de boekhandelaar en 
uitgever J. Schreuder te Amsterdam. Tot een uitgave is het echter nimmer gekomen. Het hand-
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schrift van 24 pagina's folio berust nu in de handschriftenverzameling van het KZGW (!lL 4066) 
te Middelburg_ Zie: Nagtglas, Vervolg inventaris halldschriften ZGW (1869),12. 

437. Wel slaagde Van Ipcren, 'A.LM. et FhiL Doctor en predikant te Lillo', er nog in om in 1765 
benoemd te worden tot lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Als dank hier
voor droeg hij kort daarop zijn boekje Proeven van taalkunde, als eene wetenschap behandeld (Am
sterdam, 1765) aan de HMWop. Zie: Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Weten
schappen (1952),331 en Nagtglas, Levensberichten van Zeel/wen, I (1890),463: met onjuist jaartal 
'1755'. 

438. Van Iperen zou hierna nog beroepen worden tot predikant te Veere (L765) en Batavia (l77H). 
Vanaf de oprichting was hij lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1769) en even
zo behoorde hij tot de eerste leden van het Batavlc/asch Genootschap (1778) dat hij tot aan zijn 
dood in 1780 als secretaris diende. In de Verhandelingen van beide genootschappen staan diverse 
publicaties van zijn hand. Zie verder over hem: Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I (1890), 
455-464, alsmede NNBW, IV, 799-800. 

439. Zie de bibliografie bij Van Haaf ten, Nicolaas Struyck (1925). 

440. Struvck, 'Nader berigt wegens den komeet van 't jaar 1757' (1759); idem, 'Bepaaling der wegen van 
eenige komeeten' (1760a); idem, 'Vervolg van de optelllng der komeelen' (176Gb); idem, 'Berigt 
wegens de bepaaling der wegen van eenige korneeten' (1762a); idem, 'Berigt wegens den komeet of 
staartster, die in dit jaar 1762 is verscheenen' (1762b); idem, 'Berigt wegens den kOlneet of staart
ster van 't Jaar 1764' (1765). 

441. Vgl. Strnyck, 'Hepaaling' (1760a), 404. Gijsbert Stapert, die door Strnyck als een 'liefl1cbber van de 
wislconst' wordt aangeduid, studeerde rechten en natuurfilosofie te Leiden, welke studie hij in 1765 
afsloot met een disputatie, getiteld: Specimen physicum de aestu maris (BdH, nr. 4518). Stapert was 
geruime tijd aktief als astronomisch waarnemer, deels in zijn woonplaats Amsterdam, deels op 
zijn buitenplaats Polaanen te Halfweg. In de jaren 1769-1775 correspondeerde hij hierover met 
zijn studievriend Jacob van Breda, arts te Delft. De correspondentie Stapert-Van Breda wordt 
bewaard in het familiearchief Van Breda, in het Tey/ers Museum te Haarlem. Omstreeks 1769 stond 
hij ook in contact met de bekende fysico-theoloog J. F. Martinet (vgl. Martinet, Verhandelingen CII 

waarneemingen over de natuurlylee historie merendeels van 0115 vaderland, Amsterdam, 1795, 88). 

442. Zie het overzicht in bijlage 4. Zie ook de vermakelijke briefwisseling tt;ssen Klinkenberg en de 
Haarlemse amateurs Jacobus Barnaart jr. en Arent Pluym, waarin de rivaliteit tussen de ver
schillende Haarlemse kometen waarnemers (De Wit, Eijsenbroek, De Haan, Barnaart en Pluym) 
wordt beschreven (Klinken berg aan Barnaart, 13 jan. 1760; Klinkenberg aan Pluym, 13 jan. 1760; 
Pluym aan Klinkellberg, 14 jan_ 1760; Barnaart aan Klinkenberg, 15 jan. 1760 [twee brieven 1. V gl. 
ook: Lulofs aan Klinkenberg, 10 jan. 1760, alsmede Sliggers, 'Natuurkundige amateurs' (1987), 91-

93)-
443. Aldus Hennert aan Le Monnier, 11 januari 1760 [Hennert had de komeet samen met Lulofs op 

het Leidse observatorium gezien] (AN, Corr. Delisle, XIV, 159). 
444. Struyck aan Pingré, 17 januari 1760 (Ribliothèque St. Geneviève [Paris 1, Co 11. Pingré, nr. 2337). 

Deze Nederlandstalige brief is in zoverre curieus, dat Struyck - die doorgaans in de Franse taal 
correspondeerde - dÎt epistel geschreven heeft met extra interlinie, aldus rekenÎng houdend met 
een Franse vertaling ter plaatse. Deze vertaling is inderdaad tussen de regels i ti geschreven. 

445. Struyck aan Klinkenberg, 12 februari 1760. 
446. Struyck, 'Jlepaaling' (1760), 404-406. Vgl. Klinkenberg aan Schim, 24 febr. 1760 r de komeet komt 

niet voor op de lijsten van Halley, Struyck, De la Caille of Barker]. 
447. Pingré, Cométographie, I (1783), 185; II (1784), 144-149. Onder de massieve berg papieren die 

Pingré heeft nagelaten en die bewaard wordt in de Bibliothèque St. Geneviève te Parijs (waar 
Pingré ooit zelf de scepter zwaaide) hebben wij Struycks handschrift niet mogen terugvinden. 
Vgl. KohIer, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Gcneviève (1893-1896). 
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448. Struyck, 'Waarschouwing' (1764),158. 

449. Struyck aan Klinkenberg, 10 december 1759. 

450. De la CailIes 'theorie' \an dc komeet van 1759 zou pas later in druk verschijnen. Vgl. De la Caille, 

'Sur Ic caleul des élémcnts de hl théorie de la comète qui paroît maintenant' (1765). 

451. Struyck, 'Waarschouwing' (1764),158. 

452. De la Caille, Lerons élémcntaires d'astrollomie géometrique ct physique (1746 ! 1755' / 1761'). 

453. Struyck aan Klinkenberg, 2 januari 1764: 'ik oordeelde dat hij [De la Cai lil' leer genegen was 
voor mijn, maar sic hettegendcc!'. 

454. Bij de dood van De la CailIl' was Struyck nog onwetend omtrent de laatste editie van diens 

Leçons. In een l)fier aan cic Académie Royale dcs 5(iC1/(I'S van 12 juni 1762 beeft Struyck het nog 

over 'm(1I1 gL111d .\ mi l)e la Caille', wiens dood hij ten zeerste betreurt. Die positieve toonzetting 

zou snel veranderen (Ads, Dossiers personellcs). 
455. Pingré, 'Sur les orbites de quclques cometes' (1766). 

456. Struyck aan Klinkenberg, 24 mei q62; idem, 22 juni 1762; idem, 19 juli 1762. Klinkenberg aan 

Struyck, 27 juni 17(12; idem, 26 juli 1762. 

457. Klinkenberg aan De I'lsk, 10 juni 1762 (RANH, Corr. Klinkel1berg, 184 & AN, COrl". ])elisle XV, 74 

[alleen notitie van ontvangst; brief zelf ontbreekt. Datum aldaar: 14 juni 17621. 

458. Lulofs aan Klinkenberg, 23 mei 1762; idem, 18 juni 17()2. 

459. Messier aan Klinkenberg, 22 juni 1762; idem, 6 augustus 1762. Vg!. Klinkenberg aan J\,lessicr, 30 

augustus 1762 en Klinkenberg aan De l'Isle, 30 augustus 1762. l COlT. Klinleenberg, alsmede AN, 

Corr. Delisle, XV, 7S; H2 en 84). 

460. Schim aan Klinkcnbcrg, 13 maart 1763 lop verzoek van K. heeft Schim tevergeefs naar de bewus

te ster gezocht in de cat,llogus van Flamsteed]. 

461. Klinkenberg aan Struyck, 3 december 1762. 

462. Pingré aan Struyck, 7 september l762 [vermeld in Struyck, 'Berigt' (1762b), 597 en 601. De genoem

de astronoom is Jean-Sylvain Bailly (1736-1793), die later bekendheid zou krijgen als politicus en als 

auteur van het gezaghebbende bock Histoire de ['astrollomie allciemlc et moderne (1782). 

463. Struyck aan Klinkenberg, 5 december 1762 [brief gedicteerd aan Houttuyn]. 

464. Houttuyn aan Klinkellherg, 29 december 1763. 

465. Klinkenberg aan Tloutluyn, 1 januari 1764. 

466. Klinkenberg aan Struyck, 2 januari 1764; Klinkenberg aan De I'Isle, 2 januari 17(\4; Klinkenberg 

aan Lulofs, 2 Januari 1764 (Corr. Klillkellberg en AN, Corr. Ddislc, XV, 1(3). 

467. Hierop wijst ook het feit dat Klinkenberg na deze affaire nooit meer iets in de Uitgezogte \lerhan
delingen heeft gepubliceerd, ondanks IIouttuyns dringende uitnodiging hiertoe. Vg!. llouttuyn 

aan Klinkenberg, 1(] mei 1764. 

468. Struyck aan Klinken berg, 2 .ianuari 1764. 

469. Struyck, 'Bcrigt wegens den komeet of staartster van 't Jaar 1764' (1765): over brief van Messier 

aan Struyck d.d. 3 maart 1764, met o.a. berekeningen door Pingré. Vermoedelijk qua inhoud ver

gelijkbaar met de brieven dic Messier hierover aan Klinkenberg stuurde. (Vg!. l\'1cssier aan 

Klinkenberg, 16 januari 1764; De I'Isle aan Klinkenberg, 17 januari 1764; Messier aan Klinkenberg, 

3 maart 1764; Klinkenberg aan Van dcr Aa [seer. ~IMW], 17 maart 17114 [deelt observaties van 

lvlessier mee en beveelt hem aan voor hctlidmaatschap van de HMW]; Klinkenberg aan Messier, 

19 juni 1764 (Con. Klil1keniJcrg; .\N, Corr. DeUsie, XV, H17a lzoele!] & 107b; Archief HMW). 

470. Lutherse Kcrk, graf nr. 233. Volgens testamentaire bepaling van Struyck zou zijn graf gedekt moc

ten worden met een zerk, waarop uitgehouwen zijn naam, wapen, ouderdom en tijd \'an overlij

den. Het graî zou tenmillStc ')0 jaar gesloten moeten blijven (GAA, NA 11311: Notaris Thierry 

David cic Maroles, akte 111, d.d. 25 nov 1747). 

471. jan Frcderik Bercwout (1722-178')), koopman op de West en handelaar in vermilliocn, zwavel, 

hars en olie. Woonde op de Kcizcrsgracht. Opperhoekhouder van de \Vissclbank (174.1), regent 
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Burgerweeshuis (1745), bewindhebber van de Wcst-Tndische Compagnie (1763), directeur van de 
Sociëteit van Suriname (1773). Hij was gehuwd met lJebora Bor (1724-1775). Vgl. Struyck, Inleiding 

(1740),370,388. Berewouts kabinet met 'astrolabium en fr'laije teeken- en geometrische instrumen
ten door C. Metz' alsmede diverse rariteiten is in 1786 geveild (Zie Van der Krogt, Advertenties, nr. 

1576). 

472. Jan Backer (1722-1777). \\Toonde op de Keizersgracht bij 't Molenpad. Commies ten comptoire 
der convooien en licenten bij de Admiraliteit te Amsterdam (1740), regent burgerweeshuis (1741). 

Zoon van Cornelis Backer Jansz (1692-1766), secretaris van de admiraliteit en .:v1argaretha Bicker 
(1699-1757). Gehuwd met Margareta Clara Berewout (1729-1799). Vgl. Struyck aan Klinkenberg, 
29 aug. 1748. 

473. Over de relatie tussen Slruyck en Houlluyn worden lNe uitvoerig ingelicht door een curieuze 
notariële getuigenis, welke in 1771 door Struycks bedienden is afgelegd op verwek van Struycks 
erfgenamen. Dit in verband met een door Houttuyn bij de erven Struyck ingediende rekening 
wegens 'visites' over de periode 1762-1769. Uit deze verklaring blijkt dat HoUttUYll weliswaar 
gedurende tien dagen Struycks sterven heeft begeleid, maar dat hij verder als medicus geen rol 
van betekenis in Struycks leven heeft gespeeld. Volgens de drie bedienden waren Ilouttuyns veel
vuldige bezoeken aan Struyck zuiver vriendschappelijk geweest en kwam Houttuyn meestal 'om 
't een of ander boek te leesen of ter leen te verso eken'. Verder vernemen we over de gezondheids
toestand van Struyck in zijn laatste jaren: dal hij 'ofschoon gesond, wat sterk aan den afgang was' 
hetgeen volgens het eenparig getuigenis van de bedienden veroorzaakt moest zijn 'door het eten van 
veel vette ham en fruyten'. Verder horen we over recepten voor laxeermiddelen en wordt er getuigd 
hoe door de iluisknecht gel 1'0 uw iedere week zonder recept 'een purgeermiddel in een potje' bij 
de apotheek werd gevuld. Wanneer er zo nu en dan een dokter had moeten komen, bijvoorbeeld 
bij een van Struycks vele 'verkoudheden', dan was dit niet Houttuyn geweest maar een van de art
sen Ostens, Tiedeman, of Burmannus (CAA, NA 14153 [protocol notaris Van T-1unthum], 492: 

verklaring door Gerrit la Borde, Hans Christiaan Eijckhof en Aaltjc Tietjes, juli 1771). 

474. Voor John May junior, zie hoofdstuk 8, noot 112. 

475. Vgl. Struyck Vervolg (1753), 'voorrede'. Zie voor Jacob Oostwoud hoofdstuk 18, noot SI. 

476. Inleiding tot het koopmansch boekhouden door Nicolaas 5truyck en Gerrit la Borde, Amsterdam (J. 
Morterrc), 1768. 

477. Nicolas-Lollis de la Caille (1713-1762). ['rans astronoom die vooral bekend is geworden door zijn 
sterrenatlas van het zuidelijk halfrond, maar die ook aan tal van andere zaken, waaronder kome
ten, heeft gewerkt. Zie over hem: Armitage, 'The astronomical work of Nicolas-Louis de la Caille' 
(1956) en Fvans, Lacaille: Astronomer, tmveler (1992). 

478. Struyck doelt hier op de volgende curieuze affaire, die hij beschrijft in één van zijn brieven aan 
de Franse astronoom De l' Isle: 'Dans I'an 1740, j'ay preté un professeur du Rol' de Prusse tout les 
Textes des Cometes en Latin qui sont cité dans mon livre, comme aussi de tous les eclipes du 
Soleil & de la Lune, & encorc 179 fautes que j'aij trouvé dans Ie 12e livre de la Cometographie de 
Mr. Hevelius, mais Ie dit Prof a abandonné sa femrne & cnfans, & Oll IlC scait plus ol! il est. Je (rois 
qu'il a vendu mes manuscrits, & ils wnl perdu pour moy' (Struyck aan De I']sle, 2. september 
'745; OdP, Corr. De/isle, IX, 44). Jaren later onthulde Struyck de identiteit van deze 'professor' 
(Struyck aan Van der Aa [seer. HMWJ, 26 maart 1759). Het blijkt dan te gaan om Godofredus (of 
Gottfried) Sellius (1704?-1767), sedert 1735 hoogleraar in de rechten en filosofie, eerst te Göttingen 
en van 1736 tot 1739 te Halle, waar Scllius ook de newtoniaanse natuurkunde introduceerde. 
Tevoren had hij te Leiden (o.a. bij 's-Cravesande) gestudeerd. Daar had hij ook zijn puissant rijke 
vrouw (Magdalena Debora Verhoog) leren kennen. Haar rijkdom stelde hem in staat om zeer 
luxe uitgevoerde fysische instrumenten aan te schaffen, waarvan sommige zelfs in zilver waren 
uitgevoerd. Na een scheiding van zijn vrouw kwam hij in financiële problemen, waarna hij enige 
tijd een zwervend bestaan leidde, om vanaf 1744 te Parijs een carrière als vertaler op te bouwen. 
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In die hoedanigheid ~ijll we Sellius tegengekomen als vertaler voor Ue la Caille en De l'Isle. Vgl. 

Klinkenberg aan De la Caille, 19 mei 1758 (AN, Corr. Delisle XIV, 47) en Hennert aan De !'IsIe, 5 

februari 1759 (AN, Corr. Delisle XIV, 79). Vgl. Palm, 'Sellius and his Newtonian teaching of phy

sics in lIalle' (1977). 
479. Een 'Astier' wordt in 1760 genoemd als Frans consul te Amsterdam. Zie: Van Nierop, 'Dagboek' 

(1936),219-220; 224· 
480. Slruyck aan De la Caille, 10 september 1761 (ADS, dossiers personelles). 
481. Vriendelijke mededelüig van dr J.A. Gruys, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

482. Van der Krogt, Advertenties (1985), nr. 1266. 

483. GAA, Reg. col/. 'uccessie (5046), inv.nr. 40, fol. 249 [aug. 1769]. V gl. GAA, Kwiitscheldingen, 4P, fol. 

280-280vs [mei 1722]; Bs, rol. 389 [dec 1733]; B5, fol. 218vs [lussen 1732 en 1755]). 
484. Oldewelt, Kohier van dc pasoneele quotisatie (1945), wijk 24, verpondingsl1ummer 3021: reken

meester Struyck, halve kapilalist met een inkomen van f 1.200 en één dienstbode. 
485. Zie diverse akten in hel protocol van notaris Paulus van HUnLhum te Amsterdam (GAA, NA 

14147, juni-aug. 17(9). 
486. Klinkenberg aan Laure1l.\ Duynewey de Munck, 20 juni 1768: Klinkenbergs dagelijkse bezigheden 

lieten 'tijd noch gelegenheid tot zaken van astronomie en mathesis'. 

487. Het dossier Klinkenberg bevat geen enkele brief uit 1769. De ellige brief van Klinkenberg die we 

uit dit jaar zijn tegengekomen betreft eell door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
gevraagd commentaar op een ingediende nielastronomische verhandeling (Klinkenberg aan 
Van der Aa, 5 juni 1769, RANH, Arch. HMW). 

1l.VOORTSCHRIJDENDE ONTWIKKELINCEN EN ONVERVULDE VOORSPELLINGFN 

488. Vgl. May, TAnnée de la comète' (1969). Omtrent de observaties van de heldere komeet 1769 in 

de Nederlanden, zie bijlagl' 4, ,tlsmede: Stapert aan Van Breda, 6 octobn 1769; idem, 22 oct. 1769; 

idem, 7 december 1769 (Tc'ylcrs Museum, FA Van Breda). Vgl. ook: 'Waarnemingen' (1770); [J. 
Baalde], Wacle A/tJee/dingc (1769); alsmede A.S. [= Aert Schouman], 'De comeet of staartstar te 

zien vanaf de Amstelsluys te Amsterdam' (1769). Gravure in: Atlus ViUZ Stolk, nr. 4192. Berichten 

over waarnemingen elders in Europa geeft de Nederlandsche Pos/ryt/cr (september 1769), 290-294; 

idem (november 17(9), 607-612 en idem (december 1769), 7oó-709. Een verwijzing door Pingré 
(Cométographie 11, 8S) naar F.A. Widder [over komeet 17()9], in de Mémoires de I'Académie des 
Sciences pour I' cl1wée 1770, Paris, 1772, 24 e.v. hebben wij op de genoemde plaats niet aangetroffen. 

Verder werd naar aanleiding van deze komeetverschijning nogal wat 'bellettrie' uitgegeven waaron
der enige herdrukken. Tot deze categorie behoren: een Klinkdicht by gelegenheid van de zig jegens
waardig vertoonende staart-ster, of co mee!, tot waarschouwinge voor bijgeloof, Middelburg (Nathan 

Bollaerdt),1769 [niet teruggevonden, maar vermeld in advertentie Me, 7 sept 1769]; Johannes 

van Holst, Verhaal van de teekenen des hemels, en in 't byzonder van alle cometen, die verschenen 
zyn, en de oordelen, die 'er op gevolgt zyn, over fer. X:2 en Amos V:8, Rotterdam, 1769 [heruitgave 

onder een andere titel van een reeds in 1681-82 en in 1742 verschenen boek [Bcil-f 2096; niet 
gezien, maar genoemd door Buisman, Tussen Vroomheid en Verlichting (1993),440 I. Een herdruk 

betrof ook de uitgave: Nauwkeurig berigt van de comeet, beneffens een volkomen aanwijzinge, hoe 
iemand die Lll1derzinls l1irts van het gestel der weereld en den loop !lrl cometen weet in een ogenblik 
tijds het geheel gestfi der wereld en der comeeten kan leeren kennen op celi iJoog papier afteikenen, 
Leeuwarden (A. Ferwerda), 176') I'met een koperen plaal van den comect'. :\Tiet teruggevonden, 

maar genoemd iJl LC', 2 september 1769. Herdruk met gewijzigde titel van het Naukeurig voorbe
rigt (1756)]. Ten slotte is nog uitgegeven Unzer, GedagteIl rooi over de werkingen der comeeten op 
de aarde (1769 J, eell vertaling uit het Duits van een uit 1757 daterend werkjc. 

489. Vgl. hierover omstandig: Pingrê, Cométographie, II (1784), 127 e.v. 
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490. lJonas de Gelieu] Réflexinns d'un hamme de hon sens sur les comètes et leur retour, 1773, 33. 
Geciteerd naar: Jaquel, l"alllbcrt (1977), 57. 

491. Pingré, Cométographie, 11 (1784),127. Juist vanwege het vaak nevelachtige karakter van een komeet 
zou :Vlessicr in 1771 zijn (later zo beroemd geworden) catalogus van 'Nebulosa' publiceren. :V1cssier 
zelf zag deze catalogus niet als een doel op zichzelf, maar slechts als een hulpmiddel bij zijn 
speurtocht naar kometen, ten einde valse komeetmeldingen te voorkomen. V gl. Pannekoek, 
JTistary of astrol1omy, (1961),312. 

492. Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), hoogleraar te Turijn sedert 1755. Volgde in 1766 Euler op als 
direcleur van de afdeling wiskunde van de akademie te Berlijn, een post die hij tot 1787 bekleed
de. Vestigde ách daarna te Parijs. 

493. Het volgende overzicht is in hoofdzaak ontleend aan Pingré, Cornétogmphie (1783-1784); Olbers, 
Abhandlung (1797) en Yeomans, Cornets (1991). 

494. Zie: De Condorcet [e.a.] Dissertations (1780). De inzendingen van De Condorcet en Tempelhoff 
waren met goud en die van Henncrt met zilver bekroond. 

495. J.H. Lambert, Insigniores orbitae cornetarum proprietatis, Augsburg (E.Klett), 1761. Geciteerd 
naar: Jaquel, Lambert (1977),62 e.v.; Lagrange heeft aangetoond dal het probleem eigenlijk de 
oplossing vereist van een vergelijking van nog hogere graad. 

496. Jacquel, Lambert (1977),59· 
497. Wel publiceerde een oud-student van Hennert over een deelprobleem. Zie Blassière, 'Sterre

kundige bereekening' (1768). Met dit artikel beoogde Rlassière een rekenmethode op te stellen, 
die de destijds nog vrij gebruikelijke geometrische 'afpassing' van de afstand tussen aarde en 
komeet kon vervangen. Genoemde afpassingen vergden veel tijd en men kon zich eenvoudig ver
gissen in de ware afstand lot de aarde. 

498. Rennerl, 'De Cometis observationes' (1773). 
499. Hennert, '])e Cometis' (177~). 
500. Vgl. Bos, 'Hennen' (1984). 
SOl. Hcnnert, 'Sur Ie mouvement elliptique des Cometes' (1778). 
502. Hennert, 'Dissertation' (1780a) en 'Mémoirc sur la Théorie des Cométes' (1780b). 
503. Een door e,F. Gauss (1777-1855) op 24-jarige leeftijd geschreven mathematische handleiding 

voor de berekening van planeet- en komeetbanen verscheen in 1809 onder de titel Theoria lIlotlis 
coele5tillm. Zie: Yeomans, C011Wt, (1991), 148-149. 

504. 0lber5, '1T cber den auf 1789 erwarteten Comden' (1788),431. 
505. Aldus Encke, 'Vorrede zur zweiten Auflage', in: Olbers, Abhandlung (1797), ed. 1847. 
506. Von Zach, 'Vorrede zur ersten Auflage', Ln: Olbers, Abhalldlul1g, (1797), ed. 1847. 
5°7. Vgl. Olbers, Abhandlung (1797), ed. 1847, 21-25; Pingré, Cométographie, II, (1784),357; 422. 
50R. Von Zach, 'Vorrede', in: Olbers (1797) ed. 1847, pag. XXI-XXII. 
509. Een beknopte en geactualiseerde versie is in 1805 alsnog door Hindenburg uitgegeven. Zie: 

Hennert, 'Kurzer Entwurf' (1805). Overigens wordt in dit artikel de methode van Olbers geen 
woord waardig gekeurd. 

510. Hennert, 'Bedenkingen' (1789). 
511. Dit plan heeft Hennert nooit uitgevoerd. Een kort artikel van zijn hand in de Ephemeriden van 1786 

gaat weliswaar over komeetbanen, maar het betreft hier slechts een fragment uit een brief van 
Hennert aan Johann Bernouilli te Berlijn. In deze brief (d.d. 21 februari 1783) geert Hennert com
mentaar op een eerder dat jaar verschenen publicatie van de Berlijnse academie. Zie: Hennert, 
'Ueber die parabolische Lautl)ahn der Kometen L1nd derselben wahren Anomalie' (1786). Van de cor
respondentie tussen Hennerl en lohann BernouiJli is niets bewaard gebleven. Enkele fragmenten 
worden vermeld in andere afleveringen van het Astrol1ornisches Jahrbuch. Geen van de brieven is 
opgenomen in de door Bernouilli uitgegeven bundel Deutscher gelehrter Briefwechsel, Berlin, 1781-
1787 en ook in originali zijn geen brieven bekend (vriendelijke mededeling Bernouilli-archiv, BaseI). 
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512. Hennert, 'Bedenkingen' (1789). 

5\\. Vgl. Hennert, 'Kurzer Entwurf' (1805), 58. Zie ook het begeleidend 'Vorbericht' door e.F. Hin

den burg, voorin deze bundel verhandelingen. 

5L!. Naar aanleiding van deze affaire schreef Lalallck de spraakmakende hroclmre Reflexions sur les 
col1lètcs qui peuvellt approcllC1" de la larc (1773). Zie l,ierovcr: Stewarl, 'Science and superstilion' 

(1986), alsmede Schaffer, 'Authorisecl prophL'ls' (1')87). Mede naar aanleiding van deze Franse 

affaire vertaalde de Leidse hoogleraar natuurkllnde Jean Allamand een Amerikaans boekje over 

kometen in het Frans. In deze Essai sllr les collicies (uit 1777) wordt echter niet zozeer ingegaan op 

de problematiek van komeetbanen, maar wordt een nieuwe inteq1 retatie gegeven van de vorming 

en de betekenis van komeetstaarten. Deze visie dat de komeetstaartcn waarschijnlijk bestemd waren 

om hemellichamen bewoonbaar te makcn, bouwde voort op opvattingen die Newton eerder over 

dit onderwerp had uiteen gezet. Allamand achtte de gegeven redenat ie dermate overtuigend, dat hij 

een uittreksel had willen publiceren in het mede door hem geredigeerde tijdschrift Esprit des 
JournalixAnglois.:-ra de teloorgang van de/e periodiek besloot hii /.ijn vertaling maar als afzonder
lijk boekje uit te geven. Zie: 'Prétilce de I'l:diteur de cette traduction' in: Olivier (1777). 

515. De prijs werd gewonnen door Nicolaus VOll FllSS (175,-1 R26), een jonge assistent van Euler uit St. 

Petersburg. In 1787 zou de tsaristische Académie van St. I'etersbmg een vergelijkbare priisvraag 

uitschrijven ('sur l'effets d'une comcte qui dl'procherait de L, terre'), waarop echter nooit een 

bekroning is gevolgd (Lalande, 8ih/iograrl1ic !ISlmnomiqllc, 18(5). 

,16. Lagranges methode van variatie vall baanckmentcn is onder mc,'r door Laplace benut in diens 

lVIéclumiqlle célestc. Vgl. vVilson, 'Clairauts calculation' (1993). 

517. Lagrange paste achtereenvolgens drie verschillende Il1eLhoden toe: één voor het binnenste deel 
van de komeetbaan, een andere voor hl'l verst verwijderde deel van de komeetbaan en een derde 

voor die gedeelten van de kortleelbaan, waarbij de afstand tot een verstorende planeet dusdanig kort 

was, dat een voortgezette lOepassing van de tweede mclhode tot onjuiste uitkomsten zou leiden. De 

gehde methode vereiste een herhaalde berekening van de komeetbaan (circa negen keer), telkens 

met iets gewijzigde baanclementen. Zie: Lagrange, 'Sur les perturbations des comètes' (1785). 

518. Wilson, 'Clairauts calcLllation' (199,),6. 

519. Deze geschiedenis is beknopt weergegeven door Kaiscr, Verhandeling ovcr de kOIllCCI vall Hallcy 
(1835), '70-173. 

520. Pingrê's voornemen 0111 een 'cométographie' samen te stellen was reeds lang in brede kring 

bekend. Het project komt al ler sprake in een brief van Dc l'lsle aan Hennert van 14 augustus 

1759 (AN, Con. Delisle XIV, !.lo). Ook Lalanclc kondigdc dit 'très-grand Traité sm les Comètes' 

aan in de eerste editie van zijn Astronomie, tome 11, (1764),1202. 

521. Vgl. Struyck, Inleiding (1740),11 & 263. 

522. Pingrê, Cométograpllie, 11 (1784), 10; 133-13\. Vgl. Ilailly, lIistoire dc !'nstronolllie lllodclI1e, III (1782), 

78. 

523. Méchain, 'Sur les comètes de 1,32 & de 1661' (1785). Ue auteur, Pierre François André Méchain 

(1744-1804), was astronoom bij het I)el'ól de la ;vlarine. Ilij ontdekte gedurende zijn leven elf 

kometen en publiceerde over lal van astronomische onderwerpen. Enkele van zijn publicaties 

zijn in het Nederlancls vertaald, waaronder ziin 'Onderzoek wegens de Co meet van 1774' (uitge

geven door de HMW in 1776) en ecn 'Waarneeming van de Comeet 's jaars 1780' (uitgegeven 

door het ZGWin 1782). Vgl. J\!échain aan Winc!,c!man lvoorzitter ZGWJ, 6 febr 1781 (RAZ, Oud
,\rchief ZGW, inv.nr. 5ó, 1'01. 161-1(2). 

52'1. Vgl. Lalandc, BilJlingmpllic oslnmomiquc (1803), 610 & 674. 

525. Damen aan Cassini de Thury, 17 maart 1788 (OdP, BA-9-bis). 

526. Hancock, The astJ'Ollomy or CO 11 iCtS (1786). 

527. Ondanks dit komen we in de intekenlijst op Hancocks boek de namen tegen van gevestigde 

wetenschappers als de geoloog-astronoom Charles Hullon (1737-1823) en de kos111oloog Thomas 
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Wrigbt (1711-1786). 
528. Hancock, 'J'he astronorl/y o{ corl/ets ([786),88. 
529. Maskelync, 'Advertisement of tbe expected return of the Comet oi' 1532 and 1661, in the year 1788' 

(1786). Zie over hem: Howse, Maskelyne (1989), die echter aan deze episode van Maskelynes werk 
geheel voorbij gaal. 

530. Engleficld, Tables of the apparent placcs of the cornet i111661, whose return is expccted i1'l1789, with 
a new me/had of using the reticule rhOinbaid (1788) (Geciteerd naar l'oggendorfI, 1, 671). Ook op 
Engelse planetaria uit dC/e tijd werd van een terugkeer uitgegaan. Een tellurium van Adams in 
Teylers Museum te Haarlem maakt bijvoorbeeld melding van de terugkeer van de komeet in 
1790. Vgl. Turner, Van Marum's scientific instruments (1973), 203. 

531. Fas, Verha1ldeling over twee comeeten (1787). 

532. Fas, Verhandeling over twee comeeten, 'Voorrede'. 
533. Struyck, Inleiding (1740),19. 
534. Pingrê, Cométvgraphie, Ir (1784),141. Eerder waren voorspellingen verworpen gedaan door de 

Italiaanse markies Antoine Ghislcri, welke (in respectievelijk 1723 en 1733) ook de terugkeer van 
een komeet omstreeks 1790 had aangekund igd. Diens voorspellingen waren nog gebaseerd op Ilet 
cartesiaanse 'systeem' van Cassini-I. Vgl. I.ulofs, in: Keil!, Inleidin~c tat de waarc Ililtuur- en stcr
rekunde (1741), 370 en Pingré, Cométographie, I (1783),167. 

535. Hcnnert, 'Bedenkingen' (1789). Het stuk is gedateerd 6 januari 1789. 
536. Olbers, 'Ueher den auf 1789 erwartetcn Cometen' (1788). 
537. Olbcrs was duidelijk niet op de hoogte van het werk van Méchain, waaraan hij anders stellig zou 

hebben gerefereerd. 
538. Olbers, 'Ueber den auf 1789 erwarteten Cometen' (1788), 449. Olbers doelt hier onder meer op 

Struycks voorspelling uit 1740 dat de komeet van 1677 mogelijk i111772 zou terugkeren. Een voor
spelling waarvan Pingré getuigt dat Struyck dit ,elf al herroepen zou hebben. Vgl. Struyck, 
Inleiding comeeten (1740), 259. 

539. Olbcrs, 'lJber den auf 1789 erwarteten Cometen' (1788),451. 
540. Davids, Zeewezen en wetenschap (1986),188. 
541. Vgl. Sn elders, Het gezelschap del' Hollandsche Scheilcundif(cn (1980). 

542. Vgl. de necrologie met llagiografisclle trekken door Van Swinden, l.ykrede op Pieter Nieuwland 
(1795). 7ie hierover ell over Nieuwlands literaire kwaliteiten, StetTens, Pieter Nieuwland en ilet 

evenwicht (1964). 
543. Van Swinden, Lykrede (1795), 141 noot. 
544. Pieter Nicmvland, Over de loop der cameeten en de onzekerheid der terugkomst l'an de verwagt 

wordende cam eet' (ongepubliceerde redevoering uitgesproken ol' 19 maart 1790 voor de Maat
schappij 'Felix Meritis' te Amsterdam.} randschrift, UB Leiden, BPL 950-14• Aan deze voordracht 
wordt gerefereerd door Van Swinden in: Lykrede (1795), 168. 

545. Lalande, 'Histoirc abrégée de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802' (1805), 685-686, 689. 
546. Met de mogelijkheid van ecn gemiste waarneming vanwege slecht wcer, werd ook rckC'lling gehou

den door de onbekende schrijver van cle Wis-, natuur- en sterrekundige briefwisseling (1790). In een 
schetskaart van het zonnestelsel (plaat I) werd de komeet als 'reeds leruggekeerd' aangegeven. Elders 
in de tekst gaf de auteur echter aan dat de komeet die dat voorjaar door Méchain was ontdekt, toch 
niet de gezochte komeet was, zodat het lot van de komeet van 1661 ongewis bleef (ibidem, 70-71). 

547. Ibidem, 8,0. 

548. Vgl. Kaiscr, De geschiedenis der ontdekkingen van pll/netcn (1851), 43-lIo en meer recent: Alexander, 
The planet Uranus (1965) en Schaffer, 'Uranus and the establishment of Herschel's astronomy' 
(19R1). De ontdekking van Uranus in 1781 hebben wij buiten beschouwing gelaten omdat dit 'toe
vallige gebeuren' weinig te maken had met de ontwikkeling van de theorie van komeetbanen. 
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Deel IV: HET PROBLEEM VAN DE ZON NE-PARALLAX 

12. AFSTANDSBEPALING IN HET ZONNESTELSEL 
1. RAF, Archief Gedeputeerde Staten van Friesland, G2, nr. 143 (resolutien 1761), fol. 25-26 vs.; idem, 

G3 [kladj; G IS 8 [bijlagenj. 
2. Strikt genomen is de 'horizontale zonne-parallax' de hoek waaronder de straal van de aarde 

gezien zou worden door een hypothetische waarnemer in het centrum van de zon. Uit dit hoek
je kan op eenvoudige wijze de astronomische eenheid worden afgeleid. [n plaats van de term 
'parallax' wordt ook wel de uitdrukking 'verschilzicht' gebezigd. 

3. Het kwadraat van de omlooptijden van de planeten is evenredig met de derde macht van hun 
(gemiddelde) afstand tot de zon. 

1. Een overzicht van de speurtocht naar de astronomische eenheid is te vinden in Van Helden, 
Measuring the universe (1985). De achttiende-eeuwse episode i.s beschreven en geanalyseerd door 
Woolf, Transits of Venus (1959) en Van Helden, 'Measuring the solar parallax' (1995). De Neder
landse bemoeienissen met de Venus-passage zijn deels al beschreven door Van der Bilt, Venus 
tegen de zonneschijf 119'10). 

5. Van Helden, MeasurilJg tlJe Iil1iverse (1985),129. 
6. Ccciteerd naar Woolf. TmllSits of Venus (/959), 15. 

7.De overgang van 1631 was door Kepler voorspeld, maar werd niet waargenomen. Vgl. 'Historisch 
berigt wegens de waarneemingen van den doorgang van Venus door de Zon, gedaan in den jaare 
1639' (1763). Zie ook: Chapman, 'Jeremiah Horrocks, thc transit of Venus, and the 'New Astrono
my' in early seventeenth-century England' (1990). 

8. Geciteerd naar: Howse, Nevil Maske/yne \ 1989), 20. 

9. Woolf, Transits afVel/US (1959). 

10. Van Helden, 'Measuring the solar parallax' (199,), 157. 

13. MERCURIUS-OVERGANGEN IN DF NEDERLANDEN: 1736-1743 
11. Een geïsoleerd geval is Writser Roelofs de Smith uit Groningen. Hij schreef in 1722 een boekje 

dat op het eerste gezicht ook over de afstanden in het heelal gaat, maar dat grotendeels uit war
taal lijkt te bestaan. Zie: De Smith, Naturlikke orttdekking of demol1Stralifbewys van de ,~rootheid, 
lIaturlikke plaats, en iJewegillg der aardkloot, maalJ, sonne en vall de hooge distantie des fïrma
meI/Is, vlln de aardkloot eIJ derzelver snelle beweeging, seer naukeurig ondersogt, meetkundig uewee
sen (1722), Bierens de Haan beweert in zijn 13ibliographie Neérlandaise historique-scientijtque dat 
deze W.R. de Smith samen met een zekere G. T. Desaguliers de auteur is van het Vrije metzelaars 
zakboekje dat in 1740 te Haarlem door [zaak [van de Vinne] en Johannes Enschedé werd uitge
geven. Dit moet echter een mislezing zijn voor het tweetal Engelse fysici Robert Smith en John 
rheophilus Desaguliers, beiden bekende vrijmetselaren. Wellicht is Writser Roelofs de Smith wel 
de auteur van het rijmwerk Zonnenloop en S/ill/cl der aarde (Groningen, 1738), een pamtlet waar
in de als 'Alaricus' aangcduiclde schrijver verwijst naar een eerder door hem uitgegeven 'Bocren
philosophie' (Met dank aan dr R.H. Vermij die mij op dit pamflet altent maakte). 

12. De observatie van een Mercuriusovergang te Rotterdam door de Franse astronoom Jacques 
Cassini in 1697 laten wij als geisoleerd geval buiten beschouwing. Vgl. Mail, Mercurius in sole 
visus (1833), 9. Moll beweert ook dat in 1631 de astronoom Hortensius in Leiden geprobeerd zou 
hebben een Mercurius-overgang waar te nemen, maar deze observatie schijnt te zijn mislukt. 
Waarschijnlijk baseert Moll deze mededeling op een (door ons niet geraadpleegd) geschrift, geti
teld: Jlisscrtatio de Mcrml'io in sole visa et Vel/ere invisa, instituta cum clarissimo ac doctissimo Viro 
D. Petro Gassendo, Lugd. Bat., 1633, dat vermeld wordt door C. de Waard, in: NNBW 1 (1911), 1161. 

13. Panser, Nauwkeurige aftekening der loop van Mercurius om de zonne (173<i). 
14.Als gevolg hel bombardement van Embden in de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van het 
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stadsarchief verloren gegaan. Hierdoor zijn wij er niet in geslaagd om persoonlijke gegevens over 
Panscr te achterhalen. Pansers sterrenkundig werk is niet opgemerkt door Baasner, Lob der Stern
kumt. Astronomie in der Deutschcn Aufkliirung (19~7), vermoedelijk omdat Pa11scr in de Neder
landse taal schreef. 

15.Zie bijlage 3 voor Pansers publicaties over eclipsen. 
16. S. Panser, Arith11letica ofte reken/wrlst, Embden, 1736. [Exemplaar in Stadsarchief Embden, nr. G 

59 A Pan!3.1 Later is dit leerboek verscheidene malen herdrukt. Een sc drul; (Embden, bij 
C.Wenthin, 1800) in US Groningen. 

17. Opregte Embder a/manach. Op het jaar na de geboorte omes heeren en heylands Jesu Chris ti 1738. Na 
dw verbeetcrden nieuwe stijl ingerigtet op onsen meridiaan, door Symon I. POrlSer, Embden, (H. van 
Smden en L. Blank), 1738. [36 pp.; klein octavo]. Hierachter opgenomen met eigen titelpagina: 
Practica astrologica Op 't jaar na de geboorte onses heeren en heylands Jesu Cristi MDCCXXXVIII. Na 
dm verbeterde stijl ingerigtet op onse meridiaan. Door Symon 1. Panser, Embden (H. van Sen den cn 
L. Blank), 1738. [14 pp.; kl. 8vo. Exemplaar in convoluutband Stadsarchief Embden, nr. 10 Z 1.]; 

Exemplaren van de Opregte Embder a/manach voor 1747, Emden (Wed: H. van Senden en A. van 
Senden) [37 pp.; gr. 8vo.] zijn aanwezig te Embden, Johannes A Lasco Bibliothek, Grosse Kirche 
Embden, sig. nr. Bi/2918 en in UB Groningen. Een legen Pan ser gericht spotschrift Miscelltmea 
wegen des sogenannten Wonder-Almanachs aufdas Juhr 1739, sa uarm der desfdlligen 11Iqwsition wider 
den Autor Simon Panser und die Drucker derselben (Embden, Stadsarchief, 1. Registratur NI. 729) 
bleek bij ons bezoek aan Embdcn in augustus 199() niet meer te vindcn. 

1~. Panser, 1I1athematischc rariteitenkamer (1747). Het boek is opgedragen aan de Leidse hoogleraar 
Petrus van Musschenbroek. De laatste druk dateert van 1849, eveneens te Groningen. 

19.5truyck, Aanmerkingen over het bereekenen van de son eclipsen (1737). 

2o.Spinder, U)'lvoerige [ ... ; verklaringe over de astronomische tafelen van den heere De la Uire (1737). 

21. Gepubliceerd in: Van der Mooien, Astronomia ofhemel-loopkunde (1702). 

22. Roelans, Onderzoek (1737), 27. 
23. Duyn, Nutte en noodige oeffening (1743), 565-566. 
24.Struyck, Aunmerkingen (1737). 

25. Ackermans, Aanteekeningen wegens Jan de Munck (1852), 49. Het bewuste exemplaar van de 
Hollandschc Historische Courant is door om niet teruggevonden. 

2(). Gedrukt voor De Muncks eigen rekening in een oplage van 100 exemplaren. Enig aan ons beken
de exemplaar berust in de bibliotheek van de voormalige Vereeniging van Genees- en Heelkundi
gen in Zeeland die is opgenomen in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. 

27. "'iet teruggevonden. Genoemd bij Van der Krogt, Advertenties, nr. 874. 
28. Niet teruggevonden. Genoemd in F. Muller, Collections C. Rensing et d'ul1 ingénieur Ilollandais de 

travaux hydrau/iques: En ven te aux prix marqués, Amsterdam, n.d. (=ca. 1900), nr. 614, met de 
titel: G.N. Back, Schema astrmlOmicum de transÎtu Mercurii SlIb sole D. IF Novernbr. Anno 1743, 

temp. astrolI. universae Europne expectand(!, Trajecti ael RhenulIl, ('v1atthaeus Vischl, 1743 ['2 teuil
les rassemblées, Plano']. Soortgelijke berekeningen maakte Back over de zon-eclipsen van 1739 
en 1748, zie bijlage 3. 

29. V gl. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf (1940), 43. 
30.Halleys methode wordt vanzelfsprekend nog niet genoemd door Nieuwentijt bij diens bespre

king van de zon ne-parallax in 1715 (Nieuwentijt, Regt Gebruik (ed. 1717), 618-623). Naar Halleys 
voorstel om de Venus-passages voor dit doel te benutten wordt wel verwezen in bijvoorbeeld: 
Desaguliers, De Natuurkunde uil ondervindmgen opgemaakt, dl. 1 (1736; 2e cd. 1751),465; Struyck, 
Inleiding tot de algemeene geographie (1740), 6; le gedeelte: 166-167 en in de door Lulois verzorg
de vertalingen van Keil!, Inleidinge tot de waare natuur en sterrekunde (1741), 242 en 423 en 
Horrebow, De zegellpralende Copernicus (1741). 

31. Duyn, Nutte en nood/ge oeffening (1743),536-544. 
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32. Duyn, Nutte en noodige oeffening (1743), 6oR-609. 
33. T n het archief van de !lollandsche Maatschappij der Wetenschllppen te' Ilaariem berust nog altijd 

een door Spinder in 17i5 ingezonden verhandeling over 'de betrddzclijke grootte der planeten in 
evenredigheid tot elkandcren'. Het stuk werd beoordeeld door 1 )ouwes (die het 'kraakte') en 
door Lulofs, die minzaam meedeelde dat hij 'den heer Spinder op goede gronden [had] gehou
den voor een man van veel oordeel e11 ervaarenheid in de zaaken, welke de sterrekunde betref
fen', maar dat hij desondanks moest 'besluiten dat ik zijn mening niet heb begreepen in dit korte 
vertoog'. Aan Spinders oude vriend Jan Noppen werd dan ook opgedragen aan Spinder voor
zichtig mee te delen dat lijn stuk 'zonder bewijsvoering' niet kon worden gedrukt. (Vgl. Archief 
HMW, notulen 7 oktober en 4 november 1755; idem, Douwes aan Van der Aa, 21 october 1755; 
Lulofs aan Van der Aa, 25 october 1755). 

34.A. Spinder aan Tohn van Rixtel, dec. 1743 (RSL, Letters & papers I, 222). Zie bijlage 5 voor een 
overzicht van de observaties. 

35. Cassini aan De Munck, 2 mei 1742 (niet bewaard gebleven, maar de inhoud wordt weergegeven 
in Ackermans, Aanteekeningen wegens Jan de Munck (1852), ~1-52; 69. De bewuste brief staat 
eveneens vermeld in de Catalogus van boeken elc. [. .. ] nagelaten door PI Ackermans, ill leven 
gepensioneerd generaal-majoor der genie, (\1iddelhurg, 1857), 65. 

36. De !\mstcrdamsche Courant van 9 november 1743 maakt melding van Martens' observaties, ver
richt met een 'ongemeene schone verrekyker aan een quadrant van twee voet straal [ ... ] en een 
Casegrijnse verrekyker van ruim twee voet'. Op een brief van De I'Isle om nadere inlichtingen heeft 
Martens nooit geantwoord. Vgl. De l'lsle aan Martens, 24 dec. 1743 (OdP, Corr. Delisle, VIII, 99). 

37. Helm de Tonge [ de vertaler van De l'Isles brief] aan Klinkenberg, october 1744. 
38. Klinkcnherg aan De l'llle, 18 januari 1745 (OdP, Corr. Delisle, IX, 37; minuut niet aanwezig te 

Haarlem). Vgl. Woolf, '!ransils (1959), 35. 
39·lle l'lsle aan Klinkcnherg, 7 juni 1748 (OdP, Corr. Delisle IX, 123. Ontbreekt in Klinkenbergs 

archief te Haarlem). De I'Isles brief ging vergezeld van een algemene rondzendbrief aan astro
nomen in Europa, naar aanleiding van de naderende zon-eclips van 25 juli 1748. Van dit gedruk
te avertissement een aantal exemplaren in de Nederlanden verspreid via de secretaris van de 
Russische ambassade in Den Haag. Het betrof hier De l'lsles Avertissernent aux astronomes, sur 
I'éclips rlllnulaire du soleil, qllc l'on attend Ie 25 jui/let 1748, Paris, 1753, 25 pag. (niet gezien; titel 
overgenomen uit Lalande, BiiJliographieAstronomique (1803) [reprint 1970], 434: 'très bi en fait et 
lrt:s complet'. Vgl. De I'Tsle aan Heinzelmann, 3 juni 1748, OdP, Corr. Delisle IX, 121). De resulta
ten van waarnemingen aan deze zon-eclips - waarover destijds berekeningen gepubliceerd zijn 
door Van der Boot, Van Gelder, Houttuyn en De Munck - zijn later inderdaad naar Parijs ver
zonden (Vgl. Klinkenberg aan De I'Isle, 6 october 1748; Zie hierover nader: Zuidervaart, 'De 
Munck' (1987), 125-126; 138-139). 

40. De Wilde, Bespiegelingen (1751; 17562), 166. Vgl. NNBW, IV, 283; Bots, nissen Descarlcs e{J Darwin 
(1972),100; Buisman, 'Het bevend Nederland: (1979); Schenkenveld- Van der Dussen, /'viet Cl! zon
der lauwerkrans (1997), 530-535. 

41. Zie hierover uitvoeriger Zuidervaart, 'De Munck' (1987), 138-139. 
42. De Wilde, Bespiegelingen (17562 ), 162. 
43. De Wilde, Vervolg van stichtelyke gedichten (1757), 158-161. 
44. Hervey, Godvruchtige bespiegelingen over den (, .. 1 starrenliemel (17653), plaat XII. De eerste druk 

werd aangekondigd .;11 de RCvän18 november 1755. Vgl. Bots, TusseJt Dcscartes en Darwill, 117-119. 
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14. DE LA C:ATLLES POGING TOT BEPALING VAN DE ZONNE-PARALLAX UIT WERELDWIJD 
GEOR(;i\NISEERDE METINGEi\ AAN MARS, VENUS EN DE ZON 

45. Zie hierover uitvoerig: Evans, Locaille (1992). Een betere analyse van het project geeft Armitage, 
'The astronomical work of Nicolas-Louis de I.acaillc' (1956). Vgl. ook: Woolf, The trallsits or 
Venus (1959), 35-'10. 

46. De tekst van diverse documenten m.b.t. de expeditie, waaronder de brief van Willem IV aan gou
verneur Tulbagh van de Kaap, staan afgedrukt in: T. Maclear, Verification and extension of Lacaille's 
Arc of Meridion, London, 1R66; deels herhaald door Evans, Lacaille, astronomer, travcler (1992). 

47. Vg1. Struyck aan de Académie Royale des Scicnces, 15 mei 1752 (Betreft o.a. de verzending naar 
de Kaap van pakketten van onder meer Du Hamel du Monceau, Trudaine en Furgault, alsmede 
gerccdscluppen en onderdelen betrokken bij de Weduwe Jan Verhoeven, mathematisch instru
mentmaker te Amsterdam. (ADS, dossiers personeIs). Vgl. Struyck aan De la Condamine, 31 augus
tus 1751 (ADS, [zoek in 1992!J; beschreven in catalogus Histoire & prestige de 1'.Académie des Sciences 
1666-1966, Par is, (Musée du Conservatoire National des Arts & Yletiers), 1966, 103: nr. 233). 

48. De lTsle aan Klinkenberg, 31 januari 1751 (K. 30 en Odl', Corr. Delisle, X, 67). Klinkenberg kreeg 
de brief via Struyck toegezonden. Vgl. Woolf, Tramits of Venus (1959),40. 

49.N.L. de la Caille, Avis aliX astronomes, à l'occasion des observations qu'il \'(/ (aire par ordre du {{oi 
dans I'Hé1l1isphère austral, [s.1.; s.d. = Paris, 17501,1 pp. l'xemplaar aanwezig in het archief Klinkcl1-
berg. De slotparagraafvan dit pamflet is ook afgedrukt in Woolf, Transits of Venus (1959), 38-39. 

50. Barnaart jr aan Klinkenberg, 3 september 1751; idem, 30 september 1751; idem, 3 januari 1752; 
idem, 10 januari 1752. 

51. Klinkenherg aan De I'Isle, 20 juni 1751 (RANH, Corr. Klinkenbcr:;;, 33. Vgl. voor de verzonden 
brief Odl', Corr. Delisle X, 117-a & -blo 

52.De la Caille, 'Bericht aan de Sterrekundigen, [ ... 1, ter gelegenheit cler waarnecmingen, welke hij 
op bevel van de koning staat te doen aan 't Zuidelijk Hemelrond', in: Hollandsch Mogazijn I, 
derde stuk (1751) 423-435; Aansluitend is eveneens in vertaling afgedrukt de 'Brief van den Heer 
de I'Isle, lid van de Koninglijke Academie der Wetenschappen te Parijs, gevoegd bij het vorig 
Bericht en gezonden aan Dirk Klinkenberg, te Haarlem, met verzoek om het zoveel mogelijk allen 
Sterrekundigen Mede te deelen', in: idem, 436-438; 489-496 [onderbroken tekst en paginering 
door misdruk; betreft de brief van De I'Isie van 31 januari 1751; deels was dit een algemene rond
zendbrief die ook aan andere astronomen was gezondenJ. Zie ook: Klinkenberg aan De I'Isle, 20 

juni 1751. (OdP, Corr. Delisle X, 117-a/b.) 
53. Bamaart jr. aan Klinkenberg, 3 september 1751. 
54. Willem Bentinck, graaf van Rhoon (1704-1774). Invloedrijk aristocraat en politicus (hij was een ver

trouweling van stadhouder Willem IV), met sterke Engelse connecties (zijn oudere broer was graaf 
van Portland). Bcntincks betekenis voor de bevordering van wetenschapsbeoefening in de Repu
bliek ,",lil moeilijk te onderschatten. Niet alleen was hij curator van de Leidse universiteit (1745); hij 
stond ook aan de wieg van Nederlands eerste wetenschappelijke genootschap, de Hol/ondschc 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem (17)3). Hii onderhield contacten met tal van welen
schapsbeoefenaren in Europa, en was 'Fellow' van de Royal Society of Londo11. Op zijn buiten 
'Sorgvliet' bij Den Haag, verrichtte de Zwitserse bioloog Abraham Trembley belangwekkend on
derzoek naar polypen. Zie voor hem en zijn wetenschappelijk mecenaat onder meer: NNBW 1, 

301; Van Huffel, Rentinck van Rhoon (1923); Schatzmann, The Rentincks (19'76); Van Valkenburg, 
'De mannen van het eerste uur' (1978). 

55. Lulofs aan Klinkenberg, 9 mei 1751. De spiegel was kort daarvoor geleverd door Jan van der Bildt 
uit l'raneker. 

56. Nlolhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, V (1921): inschrijving 23 augus
tustus 1751. Klinkenberg kan zich overigens ook hebben ingeschreven vanweg het belastingvoor
deel dat aan zo'n universitaire inscriptie was verbonden. 
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57. De l'Isle aan Klinkellbcrg, 19 augustus 1751; Klinkenberg aan De I'lslc, H februari 1752; Klinkenberg 

aan Struyck, 27 mei 1753. 
58. Zie over dit gezelschap nader hoofdstuk I~. 
59. V gJ. Lulofs aan Klinkenberg, 29 juli 1748 lover een 'groote menigte van menschen' bij de waar

neming van een zon-eclips]; Lulofs aan Klinkenberg, juni 1761 [metingen bemoeilijkt door grote 
hoeveelheid toeschouwers J. 

60. De Munck aan Klinkenberg, 8 mei 1751. 
61. Mogelijk was dit Meindert Waerma uit Embden. Deze publiceerde in 1721 een Nieuwe Meet

konstige Eclips-Reeekening. 
62.Panser aan Klinkenberg, 3 juli 1751 (RANH, Corr. Klinkenberg). Panser refeert hier aan het parti

culiere observatorium van de Duitse astronoom Johann Philipp Wurzclbau (1651-1725) uit 
Neurenberg. Vgl. Pogg, TI, 1378. 

63. Wartman aan Klinkenberg, 7 1751. In deze brief schrijft Wartman dat hij slechts de 'elemen-
ta van de geometrie, meckl11iquc, fortificatie en de artillerie' beheerste en dat hij eveneens 'een 
seer superficiele kennis van de andere deelen van de mathematique' b,~zat. evenmin was hij de 
astronomie machtig. Daarom was hij graag nog een jaar in Hadrll~m gebleven om in Klinken
bergs 'onderwijsinge' te verkeren, Nu had Wartman Klinkenhcrgs verzoek doorgegeven aan 'Mr. 
Fournier' te Namen, maar 'sijn konst gaet geloof ik op zijn hoogst zoo veer als de mijne in de 
geometrie'. Om niet geheel met lege handen terug te komen, sloot Wartman bij zijn brief een 
tabel in van diverse dichtheden, die hij had opgesteld naar Nollet en Cotes. Wellicht was dit lijst
je bestemd voor de leden van het Haarlems Col/egje. Wartman noemt althans de naam van dr 
Engelman, wiens boek over de Snl'cuwfiguren hij in 1750 in handen had gekregen. Eerder schreef 
Wartman (toen uit Leuven) over een landmeetkundig probleem (vgl. Wartman aan Klinkenberg, 
24 oktober 1750). 

64. Klinkenberg aan De l'Isle, 20 juni 1751 en De I'lsle aan Klinkenberg, 19 augustus 1751 (OdP, Corr, 
Delisle X, 117-a a/b & 140); Barnaart jr aan Klinkenberg, 3 september 1751. 

65. Wellicht heeft Van Musschcnbroeks verwijzing te maken mei de verder niet geregistreerde bezig
heden van het informele konstgenootschap 'Natura et Arre' dat van 1726 tot circa 1746 in de regio 
Rotterdam actief was. De dichter Dirk Smits (1702-1752) maakte hier deel van uit. Ook haalt Van 
Musschenbroek Rotterdamse observaties aan betreffende 'neervallende dall\v', gedaan in 1735 door 
een zekere Petrus van Aaken (Van Musschenbroek, Beginsels der natuurkwl.de (1739), 767 en 815). 

66. V g!. hoofdstuk 6. 
67. Hoewel dit niet met volledige zekerheid valt te zeggen, heel-t l,et cr alle schijn van dat Benjamin 

Hosma (1723-179S?) een directe neef was van zijn 'voorganger' Martinus Martens. llij was de zoon 
van Benjamin Bosma Sr. en Geertruy Martens en had een oudere broer die ook Martinus heette 
(over!. 1732). Het ziet er dus alleszins naar uit dat Bosma jr. in het 'gat' is gestapt dat door zijn oom 
tien jaar eerder was achtergelaten. Vgl. Keyser, 'Het intekenboek van Benjamin Bosma' (1986). 

68. Deze vrijwel volledige zon-eclips werd in Nederland ook waargenomen door Ypey in Franeker; 
Foppes in Leeuwarden; Duynewey de Munck in Maarsen; Arkebout, Bosch, vader en zoon 
Vriends te Haarlem; Houttuyn 'buiten Amsterdam' en tot slot door een niet nader genoemde 
horlogemaker aan de Zaan. In Den I-laag miste Gabry de observatie wegens regenachtig weer. 
Vg!. [HouttuynJ, Bericht aangaande de grootheid der venluistering (1764); Ale, 31 maart 1764 en 
LC, 4 apriI17~4. Waarnemingen zijn geresumeerd in Klinkenberg aan Melsjer, 19 juni 1764 en in 
Gabry aan vVargentin, 8 januari 1765 (Archief Akad. Stockholm), Over de waarneming van deze 
zon-eclips ontstond overigens een daverende ruzie tussen de Ilaariemsc konstgenoten en Johann 
David Halm (1729-1784), Utrechts hoogleraar scheikunde en botanie, welke van 1753 tot 1759 ook 
astronomie had gedoceerd. Tijdens een reis in Duitsland - Hahn was geboren te Heidelberg -
had hij zich tegen ,.ijn Christiaan Mayer uit Mannheim laten ontvallen dat de Haarlemse 
metingen 'niets en vals' waren. Doordat Mayer dit aan Vosmacr schreel-, die deze roddel aan 
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Klinkenberg overbriefde, welke op zijn beurt er over aan Bosch schreef, ontstond een dermate 
commotie dat Hahn niets anders restte dan per brief zijn uitlatingen le ontkennen. VgJ. Klinken
berg aan Bosch, 16 september 1764; Bosch aan Klinkenberg, 18 sept. 1764; Vosmaer aan Klinkenberg, 
20 sepl. 1764; Hahn aan Bosch, 25 sept. 1764 en Bosch aan Klinkenberg, 2 october 1764 (RAl\I-J, 

Corr. Klinkenberg, ms. 2.12,216 t/m 220). 
1i9. Zie hierover nader hoofdstuk 18. 
70. Van een groep 'liefhebbers' rondom de schoenmaker en mathematicus Jan van den Dam (1706-

1770) (werkzaam als leermeester vanaf 1738) is geen enkele observatie bekend. Een tweede leer
meester was Klaas de Vries (1706-1766). Hij verzorgde sedert 1759 lessen aan de doopsgezinde 
kweekschool en was vermoedelijk één van de leiders van een Gezelschap van liefhebbers der 

wetenschap waarvan de bijeenkomsten in 1759 door Fermer werden bezocht. Van hem is alleen 
een observatie van de Venus-overgang van 1761 bekend. Deze Klaas de Vries dient overigens niet 
verward te worden met Klaas de Vries (1662-1730), de auteur van het meermalen herdrukte leer
boek Schatkamer der zeevaart (1713), welke in het begin van de eeuw te Amsterdam werkzaam 
was als particulier leermeester in de 'geometra en wiskunst'. Zie over hen Kernkamp, 'Bengt 
Fermer" dagboek' (1910); Snelders, 'De beoefening van de natuurkunde door de gegoede burge
rij' (197°); Van Eeghen, 'Jan van den Dam' (19K3); Van der Krogt, Advertenties (1985) en Davids, 
Zeewezen en wetenschap (1986). 

71. UV, 1 (1757), 'voorreden', [xii]. Zie ook het 'Na-Berigt' van lvlartinus Houttuyn bij het beëindi
gen van de reeks in: UV,10 (1765),517-518. Behalve Houttuyn, die zijn stukken met de letter H. 
signeerde, werkten aan de eerste delen ook twee niet nader genoemde liefhebbers mee, die hun 
stukken ondertekenden met de letters 'M' en 'N'. 

72. Struyck schijnt een betrekkelijke aflzeer te hehben gehad van nachtelijke waarnemingen in de 
open lucht. Hij observeerde slechts af en toe, zoals de Mercurius-overgang van 1753, die hij waar
nam 'iels buiten Amsterdam' in gezelschap van Martinus Houttuyn en Jan van der Linde (Struyck, 
Vervolg (1753), 14K). 

n Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Leidse hoogleraar J.ulofs, die - zeer tot verbazing van de 
Franse astronoom De l'Isle - in de zomer van 1753 aangaf nog weinig over de expeditie van De 
la Caille te hebben vernomen (De l'Isle aan Lulofs, 27 juli 1753). Struyck daarentegen betrok zijn 
informatie rechtstreeks van [Je la Caille of van andere 'Académiciens'. V gl. Struyck aan De la 
Condamine, 31 augustus 17)1; De la Caille aan Struyck, 30 april 1752 en 4 maart 1753 [brieven niet 
teruggevonden, maar aangehaald in: Struyck, Vervolg (1753),155-159 . De laatstgenoemde brier 
schreef De la Caille vier dagen voor zijn vertrek uit de Kaap. Na terugkomst in Parijs stuurde De 
la Caille op 9 november 1754 aan Struyck nadere uitwerkingen van zijn Kaapse observaties. Zie: 
Struyck, 'Sterrekundige berichten' (1757), 635. 

74. De la Cai11e, 'Kort berigt' (1758); Zie van zijn hand ook: 'Onderrigting' (1759) en 'Meteorologische 
[ ... l waarneemingen, genomen aan de Kaap de Coecle Hoop' (1755) I hel laatste stuk was aan de 
HMW gezonden door de Leidse hoogleraar Allamand] . 

75. Van Marcels hand verschenen t'I1ige artikelen over magneten en verrekijkers, onder meer in hel 
tijdschrift de Uitgeleeze Natuurkundige Verhandelingen, dat lot 1741 (ongeregeld) in drie delen 
verscheen. De bibliografie van Bierens de Haan noemt ook een tweetal posthuum verschenen 
studies (BdH. 3002 en 3003). Voor Marcels medestanders in de Dorçltse fysica, zie bijlage 7. 

76. Van Gijn, Dordracum i/lustratum, nr. 3464-3465: zwarte kunstprent door Aart Schouman. 
77. De originele Nederlandse versie werd door Tirioll nadien afgedrukt in de Uitgeleeze Natuurkulldige 

Verhandelingen (1740). 

78.Zie: J.R. Liefkes, Museum Mr. SilllOn van Gijn. Catalogus van de glas verzameling, Dordrecht (1987), 

50. 

79. Veldhoven, Dichtkundige bespiegelingen (1774) en Van Braam, 'Ter nagedachtenis van wijlen Gerar
dus Kuipers, den vader' (1817). Vgl. ook: Breman, 'Twee spitse geesten' (1986). Veldhoven maak-
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te eerder een gedicht in het fysico-theologische hoek van H, Barn in 't Loo, J)e inwoonders der 
aarde aangcspoort tot een z,etmnenlyke vreze I'oor gods teekenen in en aan den hemel (1744), 

80,Voor Qlto Buck (over!. 1771), muntmeester te Dordrecht van 1734totI76R, /,ie: NNllW, 8 (1930), 

231. Hij stond in contact met Fahrenheit (1/36), tekende in op Swammerdam (1737), Smith (1751) 

en Buys (ca, 17681 en bezat een grote mineralen, medailles rariteiten en hoeken, deels 

in zijn huis Oostenrijk [nu: Pictlira] en deels op lijn huitenplaats Noordhovc (gesloopt 1801), Hij was 

directeur van het Biltaafsch Genootschap der l'roc!rm!leJ'l'illilelijke Wijs/legeertc in 1769 en was 

gehuwd met :Vlaria Sixti (over!, 1785), die naar Van Braam weet te melden zijn wetenschap

pelijke interesses deelde, 

81.Johannes Eusebius Voet (1706-1778) nam in 1726 de plaats in van crançois Valentijn (1656-1727) 

in het Dordtse gezelschap van Liefhebberen VlIJl Neptunus Kllbinet dat mede door vader Carel 

Burchart Voet (1671-1745) was gesticht. Hij geniet 00 k enige bekendheid als dichter. De door Voet 

geproduceerde Proeve eener nieuwe berijming der Psalmen uit 1763 viel zo in de smaak dat in de 

herziene psalmberijming maar liefst 91 van zijn psalmen werden overgenomen, Hij was lid van 

de 1,>1aatschappij der Nederlandsche Letterkunde vanaf de oprichting in 1766, VgL NNBW 10 

(1937), 1L27; EngeL 'De liefhebbers van Neptunus Kabinet' (1937), 64 en Smit, Hendrik Engel's 
alphabelicallist of dutch zoologiclll cabinets and menageries (19R6), nL 1621. 

82, Björnstahl, Reize door Europa, dL 5, 370; geciteerd naar de aanhaling in J\/JW, lemma: 'Kuipers', 

83, Willem Snellen (lï27-1791), burgemeester van Dordrecht sedert 175R was de zoon van Willem 

Snellen (1669-1730) en Godelieve van BroecJzhul'sen, vrouwe van Devclsteyn (1684-1754), Zijn 

gelijknamige neefWillem Snellen (1683-17391 was van 1712 tot 1ï37 bewindhebber van de VOC 

voor de kamer Rotterdam (VgL Ned, Patriciaat 14 (19241,307), 

R4,Deze suggestie ontlenen wij aan Davids, Zeewezen en I'IIll>igalielechniek (1985), IS3, die deze veron

derstelling aantrof in een boek over zeechronometers, Eén van Snellens chronometers was hegin 

jaren negentig aanwezig in het - inmiddels geliquideerde -- Time Museum te Rockford (Il!. USA), 

8~, Alleen het Leidse exemplaar is bewaard gebleven, nu in Museum Boerhaave te Leiden, liet llLlr'· 

werk was bij de plaatsing op de Leidse sterrenwacht in september 1792 de eerste klok met een 

temperatuurgeeompenseerde slinger. Het Rotterdamse exemplaar is benUl bij een observatie van 

de zon-eclips van 1793, Vg!. Floryn en Rouppe, 'Bericht wegens de waarneeming der zons-ver

duistering' (17981,137; Van Gent en Leopold, De tijdmeters van de Leidse slerrewacht (19'12), lB-

19, alsmede Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit, VI (1923),391 en 410-

411. Beide instrumenten zijn in juli 1792 opgehaald uit Snellens sterfhuis te Breda, 

86, In 1752 werd Kuypcrs aangesteld tot 'hoofdgaarder van de gcmeenclands middelen', vermoedelijk 

op voorspraak van zijn vriend, de reeds genoemde Johannes Eusebius Voet. Deze was eerder dat 

jaar aangesteld tot 'Inspector van de gcmeene lands middelen', ten einde een ingevoerde belas

tinghervorming loeaal gestalte te geven, Deze nieuwe betrekking stelde KUYl,ers in staat om 'tot 

eenen deftigen stand in het burgerlijke Ie komen', Vgl. Van Braam, ''Ier nagedachtenis van wijlen 

Gerardus Kuipers, den vader' (1817), 227-228, 

87, Snellen beperkte zich niet alleen tot uurwerken, In 1761 kocht hij een luchtpomp op de veiling 

Van Musschenbroek, Zie: De Clereq, At the of the oriëntal lomp (1997), 1R2, 

8R, Nadere gegevens over de Dordtse fysische en astronomische instrumenten ontbreken, De inven

taris van Kuypers nalatenschap verwijst naar een (helaas niet meer aanwC/.ige) gedrukte veiling

catalogus van 'boeken, instrumenten en rariteiten' (zie: GA Dordrecht, protocol notaris Ez", I juni 

1785), Op verzoek van Van Braam werd het Dordtse gezelschap na Kuypers dood voortge,et (ook 

nu wordt merkwaardigerwijze de term 'opgcnclit' gebruikt) door de gebroeders Jan en Adriaan 

Esdrê, waarna eerst in 1809 een formeel gereglementeerd Physlsch C;ezclschllp in Dordrecht tot 

stand kwam, (Vgl. Collot d'Escury, Ho/llwd's roem 7 (1844),123-125 en Snelders, 'LJe natuurweteIl 

schappen in de lokale wetenschappelijke genootschappen uit de eerste helft van de negentiende 

eeuw' (1983),104, 
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89.I(uypers aan Klinkenberg, 10 december 1761. Zie ook: Klinkenberg aan De l'lsle, 17 juni 1761. 
90. V gl. Veldhoven, Dichtkundige bespiegelingen (1774 Î. 103-104 [passage over Venllsovergang in rela

tie lol de afqand aarde-zon I. 
91. Het kennisniveau binnen het Dordtse gezelschap was aanvankelijk niet zo hoog. Daarvan getuigt 

Kuypers zelf in de hierboven vermelde brief. Bovendien zond één van zijn medestanders, de rector 
van de Latijnse School Henricus Hoogeveen, in 1759 een sterrenkundig werkstuk naar de HMW. Het 
oordeel van dc Leidse hoogleraar Luloi's was zonder genade: 'De schrijver van het overgezonden 
stukje, Henricus Hoogeveen, is mij onbekend, maar het opstel mankeert qua attentie altoos; het is 
rauI\ en behelst niets dat onbekend is zelfs aan leerlingen in de AstronCll11ia Spherica' (Iulofs aan 
HMW.lO october 1759). Voor Hoogeveens relatie mel Kuypers, zie Van Bra'lIl1 (1817),234-235. 

92.A. Loten aan J.G. Loten, 5 febr. 1762 en 12 mei 1762 (GAU, collo Grothe, 1.130). 

93. Vgl. Zuidervaart, Speculatie, Wetenschap cn Vernuft (1995). 

94. Zie over de gecompliceerde geschiedenis van dit Gezelschap dat als wegbereider mag worden 
gezien van hel in 1769 tot stand gekomen Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbe

geerte: Van Lieburg, 'De Geneeskunde en natuurwetenschappen binnen de Rotterdamse geleerde 
genootsclwppen uit de 18e eeuw' (1978), 130-1,13. Zie ook Stockc aan Van Tperen, 6 september 1761 
(ZB. handschriftencollectie [(ZGW: 'Te Middelburg heb ik van september 1733 tot april 17,j6 en 
te Rotterdam van september 1747 tot 1761 aan eenige voornaame heere uit de regering en hur
gerstaat lessen gegeven over de natuurkunde en de bespiegelende ontleedkunde'. 

95. Feit is dat Stocke in 1751 nog druk doende was om instrumenten voor zijn gezelschap te verga
ren. Zo probeerde hij dat jaar een aantal instrumenten over te nemen van Vosmaer in Den Haag, 
waaronder 'een koperen doorwerkte globe met cirkels welke tot een rollende lamp kan dienen' 
(f 3: 15:-) en twee 'glasen tot een verrekijker' door Ilartsoeker van 12 voet (f 6:5:-). alsmede een 
kijkertje (f 22:-:-) en eell planetarium (f 18:1R:) lCB Leiden, BPL 2461. Vgl. ook Stocke aall 
Anonymus (wellicht Van lp eren senior), 11 dec 1751 over de overname V<In een astrolabium en eell 
telescoop, te ruilen tegen 'enige naturalia of anderszins' (handschriftencollectie KZGW te Mid
delburg). Uiteindelijk kon het Rotterdams genootschap beschikken over 'u ne très belle collection 
d'instruments de physique, fabriqué par l'artiste Klay', waarmee de Rotterdamse instrumentma
ker Jacobus Kley (1716-1791) werd bedoeld. Deze woonde in 1751 'Op de Singel in de Joodenlaan 
buiten de Goutse poorte' (Vgl. Van Lieburg (19781, 137). 

96. V gl. Wielema, Filosofen aan de Maas (1991), 1 JO-lIS. Zie ook: Prins, '!.conardus Stocke. Fysiko
theologie en materialisme in de achttiende eeuw in Nederland' (1983). 

97. Ackermans, Aallteekeningen wegens Jan de Munck (1852) maakt slechts melding van een enkele 
brief die De Munck in november 1755 aan Stocke zou hebben verzonden, naar aanleiding van de 
aardschok/waterschudding die overal in de Nederlanden was gevoeld. 

98. Boomkamp, 'Verscheidene natuurlyke waarnemingen' (1739-1748). Handschrift in GA. Alkmaar, 
collectie aanwinsten, nr. 813. Vgl. Geurts en Van Fngclen, Historische weerkundige waanzemingc!1, 

5 (199 2 ), 31-33. Voor Gijsbert Boomkamp ("1707-1755) als historicus en naturaliaverzamelaar, zie: 
NNBW1 (1911),406-408 cn Smit [e.a.] Hendrik Iingcl's alphabetiwllisl (1986), nr. 184. 

99. Duyn, Aanmerkingen en aanteekeningen, van drie meer d011 gemeene strenge winters (1743), 78, 
125-131; Engelman, Het regt gebruik der natuurbeschouwingfll, geschetst in eene verhemdeling over 

de sneeuwfiguuren (1747),36-38; 48-52. Beiden maken ook melding van een niet nader genoemde 
weerkundige waarnemer in Den Helder. 

lOo.R.T. Zuidscherwoude te Bergen aan AnonymLls, 2) Januari 1747 [Over verzoek om weerkundige 
waarnemingen van Lourens Timmers na dien:; dood voort te zettenJ. GA Alkmaar, genoemd in: 
Gemts en Van Engelen, Historische weerkundige Wllil/'l1emingen, 5 (1992Î. ~9-61. Omstreeks deze 
tijd werkte in Bergen ook Simon Wildcboer, auteur van het boekje Schoo/vermaak, bestaande in 

rekenkundige voorstellen betrekking hebbellde tot de natuur-, sterre- en zeevaartkunde, Alkmaar, 

1744· 
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101. Goedkoop, 'Twee eCl1w"n natuUl'- en letterkundig genootschap in Alkmaar' (1983),180 en 200, 
noot 2. De zinspreuk van het nog steeds bestaande natuur- en lelterkundige genootschap Solus 
nemo satis sapit (opgericht in 1782), zou al sedert 1764 in gebruik zijn geweest bij dit oudere 
Alkmaarse leesgezelschap. 

102. Smith, Volkomen samenstel der optica ofgezigtkunde (1753). De prospectus voor de intekening cir
culeerde in 1751 (Desaguliers, De natuurkunde Uil ondervindingen opgemaakt, III (1751), 'Berigt 
van den vertaaler', 1). De vertaling is door uitgever Tirion opgedragen aan Willem Bentinck van 
Rhoon, 'ten openbaaren blijke van erkentenis wegens veele gunstbewijzen ter bevorderinge van 
dit en andere werken'. Na de liquidatie van Tirions boekhandel in 1764 werd het uitgeversrestant 
uitgebracht met nieuw imprint 'by Engelbrecht Boucquet en compagnie te 's Gravenhage'. 

103. Zo vinden wc op de intekenlijst van Smith's Optica vermeld: i. Uit Amsterdam (van het netwerk 
rondom Nicolaas Struyck): C:ornelis Douwes, Martinus Houtluyn, Jacob Prederik du Pire en 
Jacob de Clercq; ii. L;it Amslerdam, de mathematicus, planetariumboLiwer Jan van den Dam; iii. 
Van het gezelschap Physica le Dordrecht: muntmeester Otto Buck en Gerardus Kuypers; ivo Van 
het Haarlems Natuur- CIl Sterrekundig Collegie: Jan Bosch, Nicolaus [Samuel] Cruquius en Jan 
Noppe[n] en V. van de ivliddelburgse 'konstgenoten' rondom Jan de Munck: Abraham van der 
EIst, Jacobus ter Kinderen, Daniël de Smit en Johannes NeUts. vi. Ook hun oude voorman 
Leonardus Stockc (inmiddels te Rotterdam) staat in de intekenlijst genoemd. 

104. Vgl. Drijfhout, Missive van een vriend aan Mr. Pieter GaiJrY (1756), 84. Overigens tekende Gabry zei [ 
niet in op de Optica van Smith. Wel staat zijn vriend F. Preiss (de zoon van de Zweedse gezant) in 
de inlclcenlijst genoemd. Zie voor diens contact met Gabry: Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek' 
(1910),489-491, alsmede: Gabry aan Wargentin, lb maart 1754 en 30 januari 1755 (Archief KWlgliga 
\lctenskapsakademien, Stockholm). 

105. Gabry aan Vosmaer, 15 december 1751 (UBL, Corr. Vosmaer, BPL 246). 
lOb. Cabry, 'Mercurius boven den gezichtseinder na Zonne-ondergang' (1754). 
107. Van der Krogt, Advertenties (19RS), nr. 1139. Catalogus bewaard in UBA, collectie VBB13. Vgl. KB, 

Auctie 2649 -lIJ. 

108. Zie over hem: De Booy & Engel, Van erfenis tot studiebeurs. De Flmdafic van Renswoude te Delft 
(1985),58-61. Een J. van der Wall staat ook genoemd als intekenaar op Smith's Optica. Het lijkt 
echter het meest waarschijnlijk dat hiermee de koopman en telescopenbouwer Jacobus van der 
Wal! uit Amslerdam is bedoeld (zie over hem nader in hooCdstuk 17). Van een familierelatie tus
sen beide Van der Wall's is ons niets gebleken. 

109. De Booy & Engel, Van clfenis tot studiebeurs (1985), 204 en 308. Kraeyvangers huis werd in 1803 
gevoegd bij het Delftse Fundatiehuis van Renswoude. 

110.Vgl. Snclders, 'Natuurwetenschappen [in Delft]' (1982). Zie ook: Thera Wijsenbeek-Olthuis, 
'Instrumenten voor wetenschap en vermaak', in: Achter de gevels van Delft, Hilversum, 1987, 262-
264. Eerst in 1796 kwam in Delft een formeel genootschap tot stand: het 'Kunst en wetenschaps 
minnend' gezelschap onder de spreuk Aan wetenschap gewijd volmaakter door den tijd. eil Delft 
stamt ook een tafelplanetarium gemaakt door de instrumentmaker Johannes Reghter (1730-
1801), nu in Museum Boerhaave te Leiden. 

111. Vgl. Horn van den Bosch, 'Het genootschap "Concordia et Libertate" te Amsterdam' (ly07) en 
Van Eeghen, 'Jan van den Dam, schoenmaker en ridder van het heelal' 70 (1983). 

112. Woolf, The transits of Veil LIS (1959),37. 
113. Commentaar op deze Icnglebepaling geeft Struyck, in: Vervolg (1753), 155. 
114. De officiële publicatie van De la CailIes verhandeling over de zonne-parallax zou zelfs tot 1766 

moeten wachten. Dit als gevolg van een sterke vertraging in de uitgave van de Mémoires van de 
Académie Royale des Scicnces. (Vg!. De la Caille, 'Mémoire sm la parallaxc du Soleil' (1766). Het 
reisverslag van de expeditie werd in 1763 uitgegeven: De la Caille. [0111'11111 historique du voyage fait 
au Cap de Bon-l!spéml1ce. 
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l15. Armitage, The astronomical work of De la Caille' (1956), 184. Vgl. De Lalande, Astronomia of ster
rekunde, 1l-2 (1775),412-41,. 

u6. Molhu)'sen, Bronnen (1921), 370: resoluties van curaloren, 21 mei 1753. Het handschrift berust 
nog steeds in de Universileitsbibliotheek te Leiden (sign. BPL 126-H: De la Caille, Observatiollcs 
ad conjiciendum catalogum stetlarum australium, institutae ad caput Bonae Spei, annis 1751 et 
1752). Vgl. Lulofs aan De l'Isle, 22 mei 1753; 17 juli 1753 en 29 september 1753, alsmede De l'lsle aan 
Lulofs, 27 juli 1753 en 10 december 1753. [OdP, Corr. Delisle, XII, 130; 168; 170; 210 & 256]. 

15. DE 'GENERALE REPETITIE' VAN 1753 
U7. Woolf, Transits (1959), 41-42. 
u8. Vgl. Woolf, Tramits (1959), 45-46. De eerste maal dat De I'Isle dit middel van een gedrukt 'rond

schrijven' toepaste was vermoedelijk bij de zon-eclips van 1748. 
119. De Munck aan Klinkenberg, 24 augustus 1750. De 'twee brieven in het Fransch gedrukt' waren 

hem door Klinkenberg toegezonden per brief van 18 augustus. Vgl. Woolt, Tramits (1959), 41, 

nool67· 
120. J.N de l'lsle, Avertissemellt aux astronomes, sur Ic passage de MerCllI'e all-devant du Soleil, qui doit 

arriver Ic 6 mai 1753, avec UIlC ;\1appemonde Oz'll'OI1 voit les nouvelles dècollvertes faites au l10rd de 
la Mer du Sud, et l'effe! de la parallax sur toute la terre, Paris, 1753 (niet gezien; titel overgenomen 
uit Lalande, Bibliographie astronomique (1803) [reprint 1970], 451: 'fait avec beaucoup d'erudi
tion'). Vijf-en-twinlig exemplaren van deze gedrukte brief werden door De l'lsle verzonden naar 
Samuel Koenig in Den Haag, ter verspreiding in de Nederlanden. Zie: De l'Isle aan Koenig, 28 
maart 1753 (OdP, Corr. })elisle XII, 76. Vgl. Woolf, Tral1sits (1959), iS). 

121. Zie hierover nader: Woolr, Transits (1959), 194. 
122. Wool!', Tmnsits (1959), 50. 
123. Ackermans, Aanteeke11ingen wegens Jan de Munck (1852), 70-71. 
124. Volgens Drijfhout, die op Gabry's observaties stevige kritiek leverde, kon deze observatie onmo

gelijk juist zijn, eenvoudigweg omdat Gabry vanuit zijn huis de horizon niet kon waarnemen. Hij 
verdacht Gabr)' ervan om Engelse waarnemingen als basis voor de zijne te hebben gebruikt. Vgl. 
Drijfhout, Missive van een vriend aan Mr. Pic~ter Gabry (1756), 135-139. 

125. Gabr)' aan Mendes da Costa, 10 mei 1753; 7 augustus 1753 en 28 januari 1754 (Br. Libr. Add.Mss. 
28.537, fol. 186-195; Arch. RSL, Lefters and papers JT, 454); Gabry aan Van der Aa, 26 februari, 23 
maart en 17 october 1754 (Arch. HMW); Gabry aan Wargentin, 16 maarl1754 (Archief Kungliga 
Vetenskapsakademien, Stockholm). Het verslag aan Van der Aa is in het Nederlands vertaald en 
uitgegeven. Zie: Gabr)', 'Mercurius boven den gezichtseinder na zonne-ondergang' (1754). 

126. Op het Observatoirc de Paris, waar de 'crème de la crème' van de Franse sterrenkunde bijeen was 
geweest, waren onderlinge verschillen in conlacttijden geconstateerd van meer dan 40 seconden. 
Vgl. Slruyck, Vervolg (1753), 150. 

127. Stru)'ck, Vervolg (1753),148. In het eerste deel van de VHMW, waarvan 11el eerste stuk uilkwam 
in februari 1754 en het tweede stuk in oktober 1754, werden observaLieverslagen opgenomen van 
Lulofs te Leiden, Gabry te Den Haag, en rA.) Spinder te Haarlem. Een beknopt bericht over de 
observatie door Foppes [e.a.) te Leeuwarden was al afgedrukt in LC, 12 mei 1753. Sommige obser
vatierapporten zijn ook schriftelijk uitgewisseld. Die door Gabry noemden we reeds, maar zie 
ook LuloCs aan De l'lsle, 22 mei 1753 en 17 juli 1753 (OdP, Corr. De/isleXIl, 130 & 168). Schim aan 
De MUllck, juli 1753 en omgekeerd, augustus 1753 [niet teruggevonden, maar genoemd door 
Ackermans, Aanteekenil1gen wegens Jan de Ml!w!c (1852), 58). 

128. Lulo[s, 'Waarneming van Mercurius op de schijf der zon' (1754), 377. Lulofs maakt ook melding 
van problemen met zijn slingeruurwerk bij een observatie van een samenstand van Venus met 
de maan op 27 juli 1753. Vgl. Van de Bilt, Venus tegen de zonneschijf(1940), 30. 



NOTEN BI) PAGINA 27']-280 505 

129. Lulofs aan De I'Isle. 25 september 1753 (OdP, Corr Delisle XII, 210). 
130. RANH, Arcll.lIMW, notulen R augustus 1753: De MUllek was voorgedragen door Henrick Florens 

Sybel, predikant uit Kleef (vgl. diens brief van 19 sept 1753). Precies twee maanden later werd 
over het 'onderzoek' naar De Munck gerapporteerd door Jan Noppen, één van de mede-oprich
ters van de Maatschappij. Sybel maakte zich overigens in 1760 onsterfelijk door het inzenden bij 
de HMW van een - niet gepuhliceerde - verhandeling over het onderwerp: 'Ob im Ewigen Leben 
auch gelelutc Gcsellschafften scyn werden?' 

131. De l'Isle aan Lulofs, 10 dec. 1753 (OdP, Corr. DelisleXll, 256). 

132.De l'Isle aan Lulofs, 27 juli 1753 (OdP, Carr. Delisle XII, 170). 
133. Struyck, 'Nader aanmerkingen over den weg van Mercurius en waarneemingen van zyne ver

schyning in de zon', in: Vervolg (1753), 115-154. 
131. ibidem, 148. 

135.Slruyck aan Klinkenberg, 19 mei 1753; Vgl. ibidem, 147. Zie over deze kwestie ook: Klinkenberg 
aan De l'Isle, 13 augustus 1753 [Corr. Klmlcenberg, 44 & OdP. Corr. Delisle XII, 187 ab J en Klinken
berg aan S truyck, 13 juli 1757. 

136. Schim, 'Aanmerkingen over den loop van i\lercurius' (1755) [gedateerd: 2e bloeimaand 1755J. 
1.17. Achtereenvolgens waren dit de sterrenkundige tabellen van: (1) De la llire (Nederlandse editie 

1738); (2) Cassini (Franse editie 1740); (3) Halley (Engelse editie 1749); (4) Whiston (Prae/eet. 
Astr. Cant. 1707); (5) Holwerda (Friesche sterrelconst, 1652); (6) Van der Maaien (Heemellaop
kunde, 1702); (7) Van Nierop (Nederduitsche astronomie, 1677) cn (8) Halley, zoals verbeterd door 
Struyck in diens Vervolg van 1753. 

13S.Schim gaf gecorrigeerde tahellen voor Mercurius voor de periode 1661 t/m 1800. fIjj besloot zijn 
stuk met een 'reekeninge' van de overgang van Mercurius op 7 november 1756, een passage die in 
Europa niet kon worden waargenomen en die daarom hoegenaamd geen aandacht heeft getrokken. 

139.LuJofs aan Van der Aa, 2 mei lï55. Vgl. notulen HMW, 5 mei 1755 [[:lag. T"] en 15 jJlli 1755 [aan
bieding lidmaatschap samen met StruyckJ, pag. 76]. 

140. Vgl. Schim aan Lulofs, 14 november 1753 en 23 januari 1754 [afschriften in RANH, Cun. Klinken
berg, 45 & 46]. Voor Schims correspondentie mel De Munck [juli 1753-febr. 1754], zie: Ackermans, 
Aanteekeningen wegens Jan de Munck (1852), 58. 

1'11. Houttuyn, 'Verhandeling over den afstand der zonne van den aardkloot' (1760). 

16. DE LANG VERWACHTE VERSCHYKING VAN VENUS MET DE ZON (1761) 

142•WoOIf, Transits (1959), 55. 
143. De l'Isle, Jv[émoire [et MappcmondeJ préserlté au Roi Ie 27 avril1760, (J/( sujet du passage de Vénus 

sllr Ie soleil, qui doit arriver Ic 6 juin 1761, (Paris, 1760). Niet gezien; geciteerd naar lalande, Bibl. 
Astr. 471. In het voorjaar van 1761 zou de l'Isle ook nog als rondzendbrief uitbrengen een Avertis
semerlt au sujet des observations qu'il conviendra de faire Ie 6 juin 1761, Vénus passant sur Ic saleil 
(Paris, 1761), ibidem, 475. 

144. Jc Gentil zou llleer dan tien jaar wegblijven, geen van beide Venusovergangen zien, en na terug
keer in zijn vaderland moelen constateren dat al zijn bezittingen onder zijn erfgenamen waren 
verdeeld in de veronderstelling dat hij was overleden. 

145. De l'lsle aan Klinkenberg, 18 mei 1760 (RANH, Corr. Klinlcenberg, 132 [ontvangen 26 mei 1760 I & 

AN, Corr.]Je l'IsleXIV, 176). 

146. Klinkenberg aan De l'Isle, 6 juni 1760 (RANH, Carr. K/illkenberg, 133 & AN, Corr. De l'Jsle XIV, 
178; Vgl. Woolt; transits (1959), 68). In de (deels) bewaard gebleven briefwisseling van Bentinck 
van Rhoon (in de British Library te Londen) hebben we niets aangaande Bentincks bemoeienis 
met sterrenkundige zaken kunnen lerugvinden. Vgl. Bentincks correspondentie uit de periode 
174;';-1766 met wetenschapsbcoefenaren als Allamand, Van der Aa, Genneté, Kersseboom, Lulofs, 
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Martens en Ypey (Eger/on papers, ms. 1745-1749 en 1862)~ 

147. Vgl. Reynard aan Klinkenberg, 19 juni 1760 (Il.;\NH, Corr. Klinkenberg, 134) en Vosmaer aan De 

l'lsle, 17 juni 1760 (AN, Con Delislc XIV, 189). i'~ie ook de (incomplete) verzendlijst, in: \\-'oolf, 

'Jrmlsits (1959), 209-211. 

148. De l'lsle aan Bevis, mei 1760 (,\N, Corr. Jle/is/c, XIV, nl'.177). 

149.\\'001f, Tn111sits (1959), 71 e.v. 

150. Vgl. Howse, M(/ske/Ylle (ll)89 Î. 

151. \Noolf, Tnlllsits (1959), 78. 

152. ibidem, 66. 
153. De l'lsle aan 17 october 17óO (1,\011-1. Con. Klinlccllberg, 142 [ontvangen 28 oe1. 

1760 & A'\, Corr. De /'lslc XIV, 1911. Een copie van dele brief is op 31 october 1760 doorgezon

den naar Lulofs en Struyck. 

154. Klinkenberg aan De l'lslc, 29 nov. 1760 (1<.:\1\11, COlT. Klil/kel/herg, 147 & ;\~, Corr. De l'IsleXIV, 
198 a-cl. 

155.Een verkennend ondc[7oek naar Allamands' correspondentie in het archief' van de VOC (RA 

Den Haag) heeft niets opgeleverd. :Vlet dank aan de heer drs A.c:. lvIeijer te ~iddelhurg. 

156. Vgl. Ri\.KH, Arell HMW: Caubius aan Van der Aa, 2S augu'itus 1760 I aanbieding van uit Batavia 

ontvangen meteorologische en astronomische 'aanmerkingen' van de hand van luitenant Ohdem 

en de heer S.c. Kriel M.D.I. Vgl. Lulofs aan van der Aa, 11 september 1760. Voor Ohdem, zie Van 

der Bilt, Venus tegen dc zonneschij((1940), 52. 
1 57. Zie hierna, bij de bespreking van de Vel1usovergang van 1769. 

IsS.De eerste advertentie voor dit boekje verscheen iJl de J.C op 12 september 1760. Meer adverten

ties volgden in de edities van 17 & 2,1 septemher. Vgl. Wumkes, Slads- 1'11 Jorpslcrolliek (1930), 172. 

159. Vgl. Engberts, 'Een Nederlands "trigonometrisch instrument" (1966) en ])e Clercq, 'A Princely 

Piece from Friesland' (1995). 

160. Dit is onjuist! Noch de massa van de planeten, noch hun dichtheid, nocl1 hun valversnelling 

kunnen hepaald worden uit e11ke/ de kennis van de afstand tot die planeten. Wel is het correct dat 

de bewegingswetten van Newton de basis vormen voor die massa-bepaling, maar dan dienen 

deze toegepast te worden op de heweging V,ln satellieten, dan wel op storingen in de banen van 

andere hemellichamen welke hel gevolg zijn van de onderlinge grav·itatie-krachtcn. 

161. Foppes, Conjunctie vall VenIIs met de 7011 (1760), so, 82-89. Foppes' berekeningen werden door 

Klinkenherg bekritiseerd. Bij een herziene berekening kwam Klinken berg uit op enigszins ande

re aanvangstijden. Foppes' conclusie dat allecn een herekening volgens Halley de zichtbaarheid 

van de gehele overgang garandeerde, \Verd echter niet bestreden. Vgl. Klinkenberg, 'Aanmerkin

gen omtrent het bereekenen der verschijning van Venus in de zon' (1761). 

162. De maan was lange tijd het enige hemellichaam waarbij men op aarde e\én parallax of verschil

zicht kon aantonen. Uit dit verschil in de hoek waaronder twee verschillende waarnemers de 

maan op een gegeven tijdstip waarnamen kon de afstand tussen de aarde en de maan berekend 

worden. Althans, zodra de positie van dc waarnemers op de aardglobe bekend was. Via ingenieuze 

methoden kon deze afstand of 'maan-parallax' vervolgens benut worden voor een beredeneerde 

schatting van de grootte van de zonnel'arallax. Vgl. hierover Van Helden, !v1casurinK {he u11iverse 
(1985). 

163. Van de volgende personen staat bet vast, dat ze een exemplaar van De 1'Isies verhandeling toe

gezonclen hehben gekregen. In ))CII Haaf,;: Dirk Klinkenberg; Baron Willcll1 Bentinclc van Rhoon, 

Prins Dimitri de Gallitzin, Aernout Vosmacr en enige exemplaren voor hoekhandelaar Nicolaas 

van Daalen. In reiden: Johan Luloes en Johann l'riedrich Hennert (oud-student van De l'Isle, in 

1761 privaatdocent te Leiden) en tenslotte te AIIl.,tcrdullI: Nicolaas StrU\'ck (vgl. Woolf, heilisits 
(1959),63 & 209-211). 

16'1.:Vlogdijk al uit cle publicatie dic De l'lslc in 1753 èW1 de l'vlercmius-passagc had en die 
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onder andere aan Samuel Koenig was toegezonden, 
HiS, Turner, Historische microscopen (1981), 94-99. Vgl. Baker, Het microscoop gemakkclyk gemaakt 

(1744),20-27 & plaat iv, 
166. LC, 13 september 1760. 
167. RAF, Archief Gedeputeerde Staten van Friesland, Cl , nr. 143 (resolutiën 1761), fol. 25 tm 26 vs.; 

idem, G3 (kbd); G 188 (biilagen). Zie ook: Archief Universiteit Franekcr, 2, fol. 151-152, 
168,Dit gegeven vermeldt Schcltem;;, 'Eise Eisinga' (1819), 192. 
169, Zie bijlagen (i en 7 voor een opgave van de medewerkers v,m Foppcs bij Venuspassage van 1761. 

Volgens Scheltema zou ook de latere planetariumbouwer Eise Eisinga uit Francker (destijds 17 
jaar) de Venusovergang bij Foppcs hebben bijgewoond. 

170. Kernkamp, Actll et decrela sC/Jatus, 2 (193Ó), 544-545: 620-621. Voor Jan Carel van der Muelen 
(1740-1811), heer van Maarsenbroek, burgemeester van Utrecht en weerkundig waarnemer van 
1759 tot 1810, zie: Geurts & van Engelen, Geschiedenis van weerkundige waarnemingen (1983); vgl. 
ook: HA Utrecht, FA Van der Muclen, nr, 158. 

17LZie over de achromatische telescopen nader bij onze bespreking van de Venuspassage van 1769. 
In een eerder verzoek van november 1760 had Caslillon het overigens nog voorzien op een 
'grootcn telescoop en andere astronomische gereedschappen, die eerstdaags te Amsterdam ston· 
de verkogt te worden'. Zijn verzoek is toen echter aangehouden, waarmee de kans op aankoop 
van deze 'Newtoniaanse spiegel verrekijker' was verkeken, Zie voor de aankondiging van de vei
ling, eind decemher 1760, Van der Krogt, Adl'ertenties (1985), nr. 1165. 

172: RAF, Archief Universiteit I:'raneker, inv.nr, 1 (laatste pagina), 
173, Ypey, Afbeeldmg van de weg der planeet Vemls (1761), Plano-vel, getekend door P.l. Portier en 

gegraveerd door de plaatsnijder Philips de Oude. Voor deze gr;;vure werd geadverteerd in de LC 
van 16 mei en in de AC van 19, 26, 30 mei en 4 juni 1761. De verkoopprijs ervan bedroeg 8 stui
vers (Van der Krogt, Advertenties (1985), nr. 1168), 

174. Deze krant kwam uit op 1 juni 1761, precies een week voor de passage. Zie: Van der Bilt, Venus 
voor de zonneschijf(1940), 26. Merkwaardig genoeg zijn van Backs rivaal, de mathematicus Laurens 
Praal der (1711-1793) geen sterrenkundige waarnemingen bekend. Praalder was afkomstig uit het 
Noord-Hollandse Schagen, en was vanaf 1751 werkzaam als mathematicus: eerst korte tijd te 
Rotterdam (waar hij in dienst was van het Zeemanscollege ) en vanaf 1761 te Utrecht waar hij een 
aanstelling kreeg bij de nieuw opgerichte Fundatie Wil! Renswoude. (Ook Back had naar deze 
betrekking gesolliciteerd, maar was afgewezen). In 1766 werd Praalder ook als landmeter te Utrecht 
toegelaten. Hij zou een markante rol spelen bij de oprichting (in 1773) van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten e11 Wetenschappen. Vgl. Graafhuis, 'De Mathematici Laurens 
en Gerbrand Praalder' (1961). 

175, Klinkenberg, 'Verhandeling overgang Venus voorby de Zon' (1761), 299, 
l76. Vgl. Klinkenberg aan De I'Isle, 29 november 1760: aan het slot van deze brief excuseerde 

Klinkenberg zich voor het gebruik van de Nederlandse taal. Hij kon zich in het Frans niet goed 
uitdrukken. 

177, Ll1lofs aan Klinkenberg, 27 juni 1760 en 24 juli 1760; Klinkenberg aan Lulofs, 1 juli 1760 (RANH, 
Corr. Klinkellberg, 135, 136 en 138). 

178. Klinkenberg, 'Verhandeling, beneiIens de naauwkeurige algemeene en byzondere afbeeldingen 
van den overgang der planeet Venus voorby de Zon' (1761). V gl. Woolf, Transits (1959), 62. 

]79. Vgl. Klinkenberg aan Lulofs, 12 october 17ÓO: 'Ik heb in de rekening zoals u Ed zult bemerken wel 
ecn praecautic gebruikt, die overgeslagcn geweest zijnde misschien niet cene secunde verande
ring zou gemaakt hebben, waarom ik daar in de verhandeling ook van hebbe gesweegen, omdat 
het bij den lezers ligt voor franje zou aangezien worden' (RANH, Corr. Klinkenherg, 141), 

180, Klinkenberg aan Van der Aa, 27 october 1760 (RANH, Corr. Klinkcnberg143 & ArchiefHMW [hier 
met datum 26 oct]). 
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181. Klinkenberg aan De l'Isle, 25 maart 1761 (RANJI, Con. Klrnlcenberg, 150 & AN, Corr, Del/sic XV, 38). 
182. De Munck aan IGinkenberg, 24 april 1761; idem, 1 juli 1761; idem, 3 aug. 1761. 
183. Geciteerd uit: Otterspeer, 'Petrus Camper' (1989), 14. 
184. Turner, 'James Short and his contributions to the construction of Reflecting Telescopes' (1969). 
185. Klinkenberg aan De Munck, 28 juni 1761. 
186. Dirk Klinkenberg, 'Waarneemingen van den overgang der Planeet Venus voorbij de Zon, [ ... l 

tussen 's Gravenhagc en Scheveningen, op Zorgvliet door mij gedaan'. Handschrift (1761) in: 
RANH, Dossier Klrnkenberg. Zie ook uitvoerig: Klinkenberg aan De l'Isle, 17 juni 1761 (RANH, 
Corr. Klinkenberg, 157 & AN Corr. Delisle xv, 5 ac. Vgl. Woolf, Transits (1959), 141). 

187. Het is de vraag in hoeverre Klinkenberg zichzelf met zijn eis van 1 à 2 seconden geen onmogelij
ke opgave had gesteld. De langzame beweging van Venus 11 boogseconde per 13 seconden), als
mede het 'koken' van de zonsrand, en een buigingsverschijnsel in de atmosfeer van Venus (zie 
volgende noot) laten de meetonzekerheid in de tijd al snel uitkomen op een grootle-orde van 
zo'n 10 seconden (aldus Van der Bilt, in: Venus tegen de zOlllleschijf(1940), 45). 

188.Lulofs aan Klinkenberg, 11 juni 1761 (K.156); Lulofs Jan De l'Isle, 11 juni 1761 (AN, COr!'. Dciislc, 
XV, 1); Klinkenberg aan De l'Isle, 17 juni 1761 (K. 157 & AN, Corr. Delisle, XV, 5-ac); Lulo!'s aan 
Van der Aa, 8 nov. 1761 (RANH, Arch. HMvV). Vgl. Lulofs, 'Waarnemingen van Venus op den 
Zon' (1762). Het verschijnsel dat Venus zich bij de rand van de zon onscherp aftekent, is een 
gevolg van de verstrooiïng van het zonlicht in atmosfeer van Venus. Deze Black drop - zoals dit 
fenomeen later is genoemd - ontbreekt derhalve bij een Mercuriusovergang. In 1761 is dit effect 
- onafuankelijk van elkaar - opgemerkt en beschreven door Klinkenberg, Lulofs en Van Beuse
kom. Zie: Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf (1940), 29-30. 

189. Ypey aan Van der Aa, 17 aug. 1761 (RANH, Arch. HMW). Blijkens krantenberichten had Ypey bij 
zijn observaties te Praneker samengewerkt met de 'academie-konstenaar' Jan van der Bildt. Vgl. 
Pybo Steenstra (oud-student van Ypey) aan Klinkenberg, 29 october 1761. Overigens is noch in 
het familie-archief Ypey te Leeuwarden (RAP), noch in Ypeys nagelaten sterrenkundige hand
schriften (PBP: Mss. 5255 HS/9), noch in het archief van de Universiteit van Praneker (RA F) over 
deze waarneming iets terug gevonden. Wel is ons opgevallen dat uitgerekend in 1761 een inventaris 
is opgesteld van de 'Natuur- en sterrekundige instrumenten' van de Praneker Academie. Hierdoor 
weten wc dal cL: Universiteit op het ogenblik van de Venuspassage uitsluitend over twee spiegelle
lescopen beschikte: Een Newtoniaanse voorzien \'011 een micrometer en een Gregoria!l1lse. Het valt 
overigl,ns aan te nemen dat Ypey ook privé over één of meerdere kijkers kon beschikken. 

190. !Ic, 9 juni 1761; Me, 9 juni 1761; Le, 10 juni 1761; Re, 9iuni 1761. 
191.De Munck, Bericht (1761); Foppes, Korte dog zake/ylee aanteekening (1761); [Martens?], Omstandig 

verhaal van de passage der planeet Venus op de zon voorgevallen den 6 Juny 1761, Amsterdam, 1761 
(24 pag. 8vo. Niel teruggevonden, maar besproken in de Algemeene vaderlandsche letteroeffeningen, 
2 [Ie stuk] (1761),155: dit boekje bestond uit een vertaling van een stuk van Lalande uit de Con
noissance des temps pOllr I'année 1761, met de voorspelling van Klinkenberg uit de VHMWaan
gevuld met de observaties van Martens, iets uitvoeriger dan gepubliceerd in de liC). Zie ook de 
berichtgeving over de observaties van (o.a.) Martens en de Munck, in de Maandelykse Neder
landsche Mercurius, augustus 1761, 48-49. 

192. Houttuyu, 'Berigt aangaande den uitslag der observatien omtrent de verschyning van Venus in 
de zon' (1763). Resultaten ontleend aan Woolf, Transits (1959),145-147; 193. 

193. Een verslag van de Russische observaties van Chappc d'!\uteroche was door Houttuyn al vertaald 
en gepubliceerd in de Uitgezogte Verhllndelingcn. Vgl. Chappe d'Auteroche, 'Vertoog' (1762). 

194. Foppes, Korte dog zakelyke aanteekening (1761). 
195. Van I lelden, '~leasuring the solar parallax: thc Venus transits of 1761 and 1769 and their nille

tecnth-century sequels' (1995), 167. 
196. Vgl. I<linkcnberg, 'Verhandeling en aanmerkingen' (1761) en Struyck, 'Berigt omtrent de ve]'-
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schijning van Venus in eh; zon' (1761). Zie ook de bespreking van de overgang in de Algemeene 
vaderZandschc letter ocjjélJingen, 2, eerste stuk, (1761),158. 

197.l.ulofs had zijn eigen waarnemingen gepubliceerd in de Transactions van de Rayal Society te 
Londen. Het bezorgde hem het begeerde lidmaatschap van dit genootschap. 

198. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijj; 38-39. 
199. Van der Bilt heeft destijds de archivaris van Leeuwarden (Mr. A. van der Minne) om informatie 

aangeschreven. Deze heeft Van der Bilt alleen attent gemaakt op een vooruitberekening door 
Foppes in de Leeuwarder Courant van 25 febr 1769. De beide boekjes uit 1760 en 1761 zijn mede 
hierdoor aan zijn aandacht ontsnapt. Vgl. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf; 49. 

200. Jan Bosch aan Klinkenberg, 23 october 1761. 
201. Vgl. Bierens de Haan, 'Een Lcidsch hoogleraar en een Enkbuizer natuurkundige [Meindert 

Semeyns] in de vorige eeuw' (1872) en Zuidervaart, 'De Munck' (1987),124-127. 
202. Ook de relaties tussen de malhematicus Nicolaas Struyck uit Amsterdam en de stadhouderlijke 

'astronomus' Jan de Munck uil Middelburg, verliepen moeizaam. Fvellmin schijnt het geboterd 
te hebben tussen Slruyck en zijn stadgenoot Martinus Martens. Vgl. hierover: Zuidervaart, 'De 
Munck' (1987), 130. 

203. Klinkenberg, 'Verhandeling en aanmerkingen' (1761). Stuk geëxamineerd door Lulofs: 'verdient 
gedrukt te worden' (Lulofs aan Van der Aa, 8 nov. 1761 (RANIl, i\rch. HMW). 

204. Klinkenberg heeft deze observaties (die in de AC van 9 juni 1761 waren afgedrukt) overigens wel 
naar De l'Isle in Parijs gezonden (Paris, AN, Carr. Delisle XV, 5 a-co Vgl. Woolf, Transits, 141). 

205. Het kostbare quadrant van Sisson dat Martens bij zijn Venus-observatie in 1761 gebruikt heeft, is 
na diens dood op een veiling in april 1763 aangekocht door de Utrechtse Universiteit. Hel berust 
nu in het Utrechts Universiteitsmuseum. Zie: Deiman, 'Het instrumentarium van de Utrechtse 
Sterrenwacht' (1987) en Van der Krogt, Advertenties (1985), nr. 1191. 

206. In een brief van 10 december 1761 schrijft Kuypers aan Klinkenberg dat zijn waarnemingen weinig 
betrouwbaar zijn: 'weegens de meenigte van aanschouwers, de schuddingh van de toorn en de 
beweegingh van de houten grnnd waarop de waarnemingh wierd gedaan'. De kritische bejegening 
van Klinkenherg jegens Martens blijkt onder meer uit een brief aan De Munek van 23 juli 1761. 

207. Gabry, Observatiol1cs meteorologicae canstitutianis atmosphacl'ici aëris nostri (1761), Hagae 
Comitum, 1762. 

208. Vgl. Struyck, 'Berigl' (1761). 
209. Van der Bilt, Venus tegCil de zomwschijf(1940), 46. 
210. Klinkenberg, 'Aanmerkingen omtrent het bereekenen der verschijning van Venus in de zon' (1761). 
211. Vgl. Klinkenberg aan De l'Isle, 17 juni 1761 (AN, COrl'. Delisle, XV, sa-c.); De Munck aan Lalande, 

16 juli 1761 (copie in AN, Corr. Delisle, XV, 21). 

17. DE PASSAGE VAN 1769: BESLISSEN OF BERUSTEl'\? 
212. Woolf, Tl'ansits (1959), 153. Vgl. Short, 'Vergelyking der waarneemingen van Venus in de zon' 

(1765). 
213. V gl. Houttuyn, 'Berigt aangaande den uitslag der observatien omtrent de verschyning van Venus 

in de zon' (1763); lalancle, 'Aanmerkingen' [d.d. november 1762, vertaald door Houttuyn] (1765) 
en Lalande, Astrol1omie (1764). 

214.Pingré, Mémoire sur Ie clIOix et l'état des Zieux ou avec Ze p/liS d'avantage, et principalement sur la 
position géographique des islcs de la mer du Sud (1767). 

215. Woolf, Transits (1959), 1(]4. 
216. Lalande, Astrollomia of sierrekunde, derde deel (Amsterdam, 1777), 7). Over het observatorium 

dat de Engelse koning George lIJ speciaal voor de transit van 1769 te Kew liet bouwen, zie: 
Morton & Wess, Pu/Jlic und private science (1993), 26-29. 
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217. Hcnnert, 'Verhandeling over de parallaxis der Zonne' (1771), 558-559. 

218. De laatste maal dat Klinkenberg melding maakt van de Venuspassage van 1769 is in een brief van 

19 september 1766, wanneer hij aan Lulofs in een postscriptum laat welen dat 'voor zoverre als ik 
gerekend hebbe, Venus in 't Jaar 1769 alhier nog circa 50 minuten tijd gedeeltelijk en geheel op 

de zon gezien zal kannen werden'. Afgemeten aan Klinkenbergs correspondentie heeft hij door 
zijn dagelijkse bezigheden vanaf 1768 tot aan zijn ontslag - 'wegens lichaamsquaad' - in 1779, tijd 
noch gelegenheid tot 'zaken van astronomie en mathesis' (Vgl. Klinkenberg aan L.D. de Munck, 
20 juni 1768; Klinkenberg aan Prins Willcm V, 2 juli 1770; Klinkenberg aan Brunings, 2 maart 

1779; Klinkenberg aan Lalande, 18 maart 1779)· 
219. King, The history of the telescope, (1955), chapter VIII. Het principe van de achromatische refrac

tor was éigenlijk al in J729 gevonden door de Engelsman Chester Moor Hall. De instrument
maker John Dollond (-1761) was echter de eerste die de vinding ruime bekendheid gaf. Diens 

zoon Peter lJoJlond bouwde voort op deze vinding cn stichtte een optische inslrumentmakerij 

van wereldfaam. 
220. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf(1940), 47. Vgl. Woolf, Transits (1959), 189. 
221. [Houttuyn:. 'Berigt van de uitvinding van een nieuw soort van Vcrrekykers met zeven glazen' 

(1760 ). 
222. Zie de lijst afgedrukt bij Keyser, 'Het intekenbock van Benjamin Bosma' (1986). 
223. Vgl. Bosma, Redenvoering over de natuurkunde (1762),31. Voor de vermelding van Bosma's opti

calessen, zie 36-37. 
224. Bley, 'Verhandeling over de hoeveelheid der refractie en kleuren van licht door glas gaande' 

(1765). Zijn stuk was voor publicatie geëxamineerd door Lulofs en Douwes (RANH, notulen 

HMW, I, fol. 390.) 
225. Jan Pietersz van der Bildt (1709-1791) uit Franeker was verreweg de bekendsle telescopenbouwer 

uit de Nederlandse Republiek. Begonnen als timmerman bekwaamde hij zich ergens tussen 1740 
en 1745 - vermoedelijk mede onder invloed van lector Loré - tot t\'sisch instrumenlmaker. Vanaf 

1746 assisleerde hij Samuel Koenig bij diens voordrachten aan het Friese hof. Rond deze lijd 
moct Van der Bildt ook zijn eerste telescoop hebben gemaakt. Er zouden er nog honderden vol

gen, waaronder een exemplaar voor de Pruisische koning. Het hoogst bekende nummer dat in 
een telescoop van Van der Rildt gegraveerd staal, bedraagt '536' (op een spiegeltelescoop, nu in 
de collectie Louwman te \Vassenaar). Van der Bildt was vanaf 1754 als 'amanuensis' aan de Franc

ker Academie verbonden. Twee van zijn zonen en een neef zouden zijn werk tot in de negen
tiende eeuw voortzetten. Zie voor hen nader: Scheltema, 'Levensschets van Jan van der Bildt' 

(1823), Van der Bilt, 'Jan Pytters van der BiIdt' (1941), Rooseboom, Tnst:rumcntmakerskunst (1950) 

en Zuiderva,u·t, Speculatie, wetenschap en vernuft (1995). 

226. Hun verbetering bestond uit een reductie van hel oculair tot vier lenzen. Zie: Van Zuylen, 'Jan 

en Harmanus van Deijl' (1987) en Rooseboom, 'Die holländische Optiker Jan und Harmanus van 
Deijl' (1940). Beiden gaan geheel voorbij aan de prominente rol die Carl Ulrich Bley in de ont
wikkeling van de Hollandse variant van de achromatische telescoop heeft gespeeld. Ook de 

invloedrijke: relatie tussen Jan Van Deijl en Frans Helllsterhuis is hen ontgaan. 
227. In 1767 bezocht Pingrê de Nederlanden als lid van een Franse expeditie onder leiding van de 

Markies de Courtanvaux. Vgl. Pingré's reisjournaal, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris: Mss. 

Pingré, nr. 1805, fol. 21 (bezoek met Messier aan Van Deijl, alwaar voor 21 ducaten een zak-telescoop 
wordt aangeschaft); fol. 27 (ontmoeting met Hemsterhuis tijdens belOck aan Bentinck van Rhoon 

op Zorgvliet, waarna hel gezelschap alle aanwezige telescopen aan een vergelijkend onderzoek 
onderwerpt). Zie ook het reisjournaal van François-Cesar Ic Te1l1er, Marquis de Courtanvaux (in: 
idem, Mss. nr. 3010, fol. 136 [bezoek aan Van Deijl]. Een bewerking van beide reisjournalen is 
uitgegeven door Pingré, Journal du voyaKc (1768). Een ontmoeting tussen Klinkenberg en dit 

gezelscbap van Franse astronomen is bij deze gelegenheid niet tot sland gekomen. Het dossier 



'JOTEN BIJ PAGINA 308-3" 511 

Klinkenberg te Haarlem herbergt nog wel een notitie van f'vJessier - op papier gekrabbeld op de 
stoep van Klinkenbergs Haagse woonhuis - nadat Messier hem niet thuis had getroffen. Destijds 
was Klinkenberg langdurig op pad voor karteringswerkzaamheden elders in de Republiek (K. 
253,29 juni 1767). 

228. Vgl. Petry, 'Hemsterhuis on mathematics and opties' (1985),218. In voornoemd reisjournaal van 
Pingré wordt Hemsterhuis niet alleen aangeduid als een 'grand connoisseur et fair [=facteur?] de 
lunettes', maar ook als 'directeur du Sr. Van Deijl à Amsterdam'. 

229.Deiman, 'I-let instrumentarium van de Ctrechtse Sterrenwacht' (1987), 181-182. Voor de aankondi
ging van de veiling van het 'uitmuntend cabine!' van Martens in april 1763, zie: Van der Krogt, 
Advertenties (1985), nr. 1191. Dat ook uit andere bron geen achromaat is verworven blijkt uil de 'Ejs
te van de instrumenten, behoorende op het observatorium', die CaSlilion in 1764 aan zijn opvolger 
Hennert ter hand heert gesteld (afgedrukt bij Kernkamp, Ac/a ct dccrcla scnatus, II (1936),622-623). 

230.Kernkamp, ;\C/11 c/ deaeta senatus, III (1940),58-59. De geveilde instrumenten staan overigens 
niet vermeld in dc veilingcatalogus van Lulofs' bibliotheek, waarvan een exemplaar bewaard is 
gebleven in de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering \'an de belangen des boekhandels te 
Amsterdam CU BA). 

231. Kernkamp, Acta el dccrc/a scnatus, III (1940),137. De kijker is tenslotte gekocht bij Dol!ond voor 
f 281/16/14 (ibidem, 139 en 609). 

232. RAF, Archief Universiteit te Franelcer, inv.nr. 2, fol. 202 e.v. [afschriften van brieven van Van 
Swinden (1767)] en RAF, collectie Eekhoff (342-04), nr. 54 [idem]; Vgl. ook Boe1es, Frieslands 
Hoogeschool I (1878), 420-421 en Van Zuylen, 'Jan en Hermanus van Deijl' (1987), 214-216. Ten 
overvlocde zij vermeld dat ook in de negentiende-eeuwse inventarissen van het Franeker instru
mentenkabinet geen melding wordt gemaakt van een achromatische telescoop. (PBF, Archief 
Rijlcsatheneum te Franeker; op microfilm bij Museum Boerhaave). De eerste keer dat we van een 
achromatische telescoop in Friesland verncmen is in 1798. In de veilingcatalogus van het kabinet 
van Volkert Heringa uit Leeuwarden staat onder nr. 20 van de 'Musische, mathematische en 
mechanische instrumenten' beschreven: een 'zeer fraaye en uitmuntend gewerkte acromatische 
telescoop' gemaakt door Gilbert, vVright en Hooke te Londen. 7,ic: Catalogus van een kostbaare ver
zameling van [ ... 1 hoorns, schelpen, koraalgewassen, jagtgeweercII, mathematische en mechanische in
strumenten ell verdere rariteiten [. .. ], nagelaten door wylell dell heer Volkert Heringa, Leeuwarden 
(Dionysius Romar), 1798. Vgl. Visscher, Catalogus Stedelijke lliiJliotheek Leeuwarden, (1932), 212. 

233. Uit de Utrechtse bronnen blijkt daarvan niets, tenzij Lulofs hiermee doelt op de aanschaf in 
maart 1768 van een micrometer van de hand van de Engelse instrumentmaker Jonathan Sisson. 
Vgl. Kernkamp, Acta ct dccrcta senatus, lJI (1940),600. 

234. Lulofs aan curatoren, 29 augustus 1768. Afgedrukt in: Molhuysen, Geschiedenis der Leidsche uni
versiteit,6 (1923), 5*-i'. Zie ook: Kaiser, 'Geschichte' (1868), xi-xii. 

235. 'En 1774 je n'y vis ni astronome, ni instrumens que I'on puisse citer', aldus Lalamle over het 
Leidse observatorium in de laatste editie van ûjn Astronomie uit 1792 (geciteerd naar Van Herk 
[e.a.], De Leidse sterrewacht (1983),24). Ook in zijn 13ibliographie astronomique van 1803 verwijst 
Lalande verscheidene malen naar dit voor hem teleurstellende bezoek aan de Nederlanden 
(t.a.p., 802, 856,872). 

236. Duynewey de \ifunck aan Klinkenberg, 10 augustus 1768. 
237. Er bestaan helaas geen contemporaine beschrijvingen van hel stadhouderliïk observatorium. In 

1818 wordt het beschreven als: 'Een ovaal vertrek van 15 voelen in de eene en 12 voeten in de ande
re doorsnede, met een vaste zoldering voorzien, waarboven een plat in de open lucht'. Een recon
structie op grond van diverse bronnen biedt Van der Bilt, De grote spiegelkijkers van RoeZofs en 
Rienlcs (1951), 31-33. 

23S.De Amsterdamse koopman Jacobus van der Wal! (1691-1782) en vooral diens jongere broer en 
zakenpartner Johannes van der vVal!, dienen niet verward te worden met dr Johannes van der 
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Wall (1734-1787), welke als mathematicus werkzaam was bij de fundatie van Renswoude in Delft. 
Zie voor de laatstgenoemde: De Booy, 1/lln erfenis tot studiebeurs (l985), 58-6]. 

239. Van der \Vall ontleende zijn kennis aangaande constructie van spi,'geltelescopen vermoedelijk 
aan het boek van Robert Smith, Volkomen samenstel der optica uit 1753, waarin hij als een der 
intekenaren voorkomt. Zijn metallurgische en fysische kennis zal hebben opgedaan tijdens het 
contact met de chemicl1S en arts Johan Christoffel von Sprögel, die in de jaren 17,\0-1743 diverse 
boeken van de Duitse natuurfilosoof Christiaan Wolff in het Nederlands had vertaald en die ook 
plannen had om in Amsterdam fysica-lessen te gaan geven. Van Spriigel stond vanaf 1741 onder 
contract bij de firma Jacobus en Johannes van der Wall, in verband met een mijnbouwproject in 
Brazilië. Als 'meester smelter en scheider der mineralen en metalen' diende Von Sprögel voor de 
beide Van der Wall's toezicht te houden op de fabricage van ovens, fornuizen, en 'alles wat tot het 
werk in cic mijnen behoort'. Zo nodig diende hij ook met 'de leerlingen en collega-meesters' te 
reizen naar Lissabon en vandaar naar Brazilië. In hoeverre dat ooit daadwerkelijk is gebeurd, is 
ons niet bekend. Wel heeft een van de 'bedienden' van de firma Van der Wall in 1755 een oogge
tuigeverslag geleverd van de zware aardbeving in Lissabon, welke 'memorie' door Van der Wall, 
'koopman te Amsterdam en beminnaar der fraaye konsten en wetenschappen', is doorgespeeld 
naar de flaagse advocaat J.F. Drijfhout. Deze liet het stuk als bijlage afdrukken in zijn 'Nadere 
aanmerkingen over de oorzaak en werkingen der waterheroeringe van den 1',en november 1755', 
in: VHMW7-1 (1763),182. VgL ook GA Amsterdam, NA 8956/842 (protocol notaris H. de Wolf), 4 
augustus 1741. Zie voor Von Sprögel nader Wielema, 'Christian Wolff in het Nederlands' (1990). 

210. Vrij overgezet uil: Kcrnkamp, 'Bengt Fcrrner's dagboek van zijn reis door Nederland in 1759' 
(1910),37.>-375, 

241. Vgl. de reisjournalen van François-Cesar Ie Tellier, Marquis de Courtanvaux, d.d, 8 juli 1767 (in: 
Ribliothèque Sainte-Geneviève, Parijs: Mss, nr. 3010, foL 138) en van Thomas Bugge, d.d. aug. 1777 
(Kongelige Bibliotek, Kopenhagen, Salnl. 377e, foL 17-20; met dank aan dl' P.R. de Clercq, die me 
copieën van dit journaal ter beschikking heeft gesleld). Prof, dr Henk Bos maakte me er op altent 
dat Buggcs journaal inmiddels in voorlopige vorm is uitgegeven, als Thomas 13ugge. Journal DIa 
voyage through Holland and El1gland, 1777 (1997), Zie voor Van der Walls telescoop ook: J,F. 
TIennert, 'Descriptio Telescopii Gregoriani novem pedum, a NobiL Van de Wall, Amstdaeda
mensi constructi', in: ! lellnen, Elemcnta, optices, I'crspectivae, ca/optriees, diopt IHes, et phaome
triae (J770 1 ldrie ongepagineerde blad,.ijden: 'post praefationum'] en van dezelfde, 'Eerste ver
handeling over de Acromatique of Dollondsche verrekykers' (1774), 278, waar vermeld wordt dat 
Van der Walls telescoop ongeveer 600 maal vergrootte. 

242. Vosmaer aan De I'Isle, 25 mei 1759 (AN, COrT, Delisle, XIV, 107). 
243. De Engelse musicus en dilettant William Herschcl bouwde vanaf 1774 grote spiegeltelescopen. 

Met één ervan ontdekte bij in 1781 de planeet Ura !lUS, Met zijn in 1783 tot stand gekomen grote 
telescoop spoorde hij in totaal zo'n 2.500 sterrenstelsels op. 

244. Voor Van der Walls testament en nalatenschap d.d. 1782, zie GA Amsterdam, NA 14.688 t/m 14.690: 
diverse akten in protocol notaris R. van Eybergen. Voor de afhandeling van het legaat zie UIl 
Leiden, Archief CuralorCll, !, 35, foL 19 el1 idem, r, 60. De hooglerai1r Van de vVijnpersse werd 
belast met de afl1andeling van de schenking. Van der Walls instrumentmaker Adam Steitz werd 
belast met het transport. Van der Walls 8-voets telescoop berust nu in de collectie van Museum 
Boerhaave te Leiden. Het lot van de grote, ongcll1onteerde spiegels is niet bekend. 

245. Mossel en îvlohr kenden elkaar persoonlijk, Een mede door Mohr verzorgde bijbelvertaling in 
het Maleis was in 1758 uitgegeven dankzij financiële steun van MosseL Mohr liep ook mee iJl de 
rouwstoet bij Mossels begrafenis in 1761 (zie NNllW, II, 946 en Nederlalldsche Jaerboeken, 16-1 
(1762),467), 

246, Zie over Mohr uitvoerig: Vcth, 'Johan Mauritz Mohr' (1885) en de daarin aangehaalde oudere 
literatuur. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijI(1940), 49-71 en dezelfde, 'De stcrrewacht van 
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j.M. Mohr. Een rechtzetting en een aanvulling' (1941). dr Rob van (;enl van Museum Boerhaave 
te Leiden werkt aan een nieuwe Engelstalige publicatie over Mohr e11 het lot van diens instru
mentarium (1999). 

247. Gerrit de Haan had in 1749 zijn admissie als landmeter gekregen bij het Hof van Holland, 
Zeeland en West-Friesland. Hij woonde toen in Dordrecht. Zie: Muller & Zandvliet, Admissies 
(1987),179 [nr. 630]. 

248. Brieven van Mohr aan de Leidse oriëntalist j. Schultens worden bewaard in de UB Leiden (d.d. 
28 april en 1 november 1759, BPL 245a). 

249. Vgl. de brief van 6 maart 1777 van een zeker heer Brand te Kaap de Goede Hoop aan j.H. van 
Swinden, hoogleraar te Franeker over de bestelling van een spiegeltelescoop bij de instrumentma
ker Van der Bildt aldaar, bestemd voor de heer Le Sueur, 'politiqllen raad' aan de Kaap (UB Leiden, 
BPL 755). 

250. Lulofs aan Van der Aa, 6 februari 1763 [aanbieding verslag van Mohr. Laler dat voorjaar werd 
een tweede exemplaar bij de HÎ\1W bezorgd via Mohrs 'allerwaardigste leern1l:cster', de hoogle
raar Engelhard uit Groningen. fie: Mohr aan Enge/hard, 5 mei 1762. Deze brief bevat ook een 
gekleurde schets van het waargenomen, sterk ovaalvormige pad van Venus over de zon. Voor 
zover wij weten is dit de enige tekening van de Venusovergang van 17<l1 die uit Azië is overgele
verd (RANH, Archief 1 TMW; vgl. Engelhard aan Van der Aa, 10 mei 1763 en notulen HMW, fol. 

357,10 mei 1763). 
251. Mohr, 'Waarneminge over den schijnbaaren loop van Venus over de zonneschijf' (1763). 
252. Een verkennend onderzoek in het archief van de VOC heeft niets opgeleverd. 
253. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf(1940), 58. 
254, Deze tekeningen uit het archief van de HMW zijn afgebeeld bij Van der Bilt, 'De sterrewacht van 

j.;"'1. Mohr' (1942). In december 1998 zijn deze tekeningen en de begeleidende brief van Mohr (van 
20 jan, 1768) door ons niet in het archief aangetroffen, Vgl. Notulen HMW, II, fol. 534, 6 sept. 1768. 

255. Over de astronoom Veron hebben we geen nadere bijzonderdheden kunnen vinden. Volgens 
Woolf (Transits (1959),156) zou hij de Venus-overgang gemist hebben omdat zijn schip die dag 
op zee was. De BOllgdinvilles Zuidzee-expeditie was echter al in maart 1769 in Frankrijk terug
gekeerd. (Vriendelijke mededeling Prof.dr. F. Verbunt, Utrecht). 

256. De Bougainville, Voyagc all/our du Monde, 1766-1769. Geciteerd is uit de vertaling door Veth, 'johan 
Mauritz Mohr' (1885), 81-82. 

257. Van der Bilt, Venus tegen de zOllllCschijf(1940), 53 geeft uit het archieC van de VOC details van de 
vier zendingen, die vanaf 1770 verzorgd werden door de Leidse instrumentmaker J. Paauw jr. Al 
in 1763 had Lulofs commisie gekregen om voor een bedrag van drieduizend gulden instrumen
ten Ic kopen. Zie Van der Bilt, 'De Sterrewachl van J.M. Mohr' (1941),71. 

258. Monr aan Hope, 2 november 1768. Vrijwel integraal afgedrukt in: Veth, 'Johan Mauritz Mohr' 
(1885),67,75-77. 

259.Mohrs beide observaties staan afgedrukt in: Verhandelingen HMW, 12 (1770),123-130 en 131-134. 
260. Mohr, 'Waarneeming van Venus, by haaren uitgang van de zonneschyf den 4 Juny 1769 te Batavia' 

(1770). Vgl. Van der Bilt, Venus tegen de zonneschijf(1940), 67. 
261. Mohr, 'Waarneeming van Mercurius by zynen uitgang van de Zonl1eschyf den 10 November 1769 

te Batavia' (1770) en 'Transitus Veneris et Mercurii in eorum exitu a disco Solis 4 Junii et 10 

Novembris 1769 obsCIvatus' (1772). Zie voor lovende uitspraken van enige expeditieleden van 
Cook, hierna bij de bespreking van het Utrechtse observatorium van Amout Loten. 

262. RANH, Notulen HlvfW, 2 jan. 1776, onder verwijzing naar een (niet temg gevonden) brief van 
Mohr van 16 mei 1775. Het laatste bericht dat Mohr heeft achtergelaten betreft een vulkaanuit
barsting in de Indische Archipel (Notulen HMW, 3 aug. 1773), 

263. Twee gedrukte rouwbrieven, ondertekend door zijn weduwe Anna Elisabcth van 't Hoff en zijn 
stiefzoon Johannes Gabricl vall C;chren, berusten in het archief van de Illvl1N 



514 NOTEN BIJ PAGINA 319-321 

264. Vgl. Snelders, 'Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de periode 177~ 
tOL 1RUi' (1979). 

265. Wellicht waren de beschadigingen veroorzaakt door de aardbeving de reden dat in 1789 -- de toen 
slechts vijftienjarige - Sir hallCis Beaufort (1774-1857) geen goed woord over had voor deze 
Indische sterrenwacht. In een brief naar zijn vader schreef hij althans: 'Such an observatory I 
never saw. There is but one room in the house calculated to abs erve in, which is at the top of the 
house, near one hundred feet from the ground, affording only the most awkward viewing and sn 
built that if you just stamp in any part of the house it shakes the Observation room'. Ondanks 
deze kritiek deed Beaufort op het verlaten observatorium toch enige waarnemingen, die hij 
gehruikte voor een eigen lengtebepaling van Batavia welke in 1808 werd gepubliceerd. Overtuigd 
van zichzelf achtte de ungry young man deze bepaling op voorhand nauwkeuriger dan die van 
Mohr zelf (Beaufort schijnt daarin overigens wel gelijk te hebben gehi1d). Vgl. Friendly, Beau/ort 
of the Admiralty (1977),31 en Mörzer Bruyns, 'Prime meridians used by Dulch Navigators' (1985), 
37-38. Met dank aan dr Rob van Gent die mij op deze passages attent maakte. 

266. Snelders, 'Het departement natuurkunde van de maatschappij van verdiensten Fclix Meritis in 
het eeTste kwart van zijn bestaan' (1983), 203. De verkoop van Mohrs instrumenten zou 6.618,25 
rijksdaalders hebben opgebracht. Vgl. Zantkuijl, 'De kaart van Balthasar Florisz uit 162\ als infor
matiebron voor uitkijktorentjes en uitzichtplattcll in Amsterdam' (197R), 140. 

267. Ook in deze - omstreeks 1850 aangevangen - bloeiperiode van de Indische sterrenkunde zouden 
dilettantistische liefhebbers een belangrijke rol spelen. V gl. daarover nader Pyenson, 'Stars of the 
Southern Heavens' (1989) en Haasbroek, Prof F. Kaiser en -'l.H. de Lange in hun relatie tot de 
astronomische plaatsuepaling van omstreeks 1850 in het voormalige Ned. Indië (1977). 

268. Het Friese instrumentarium gebouwd ter gelegenheid van de Venusovergang van 1761 is opnieuw 
benut bij een observatie van de grote zonsverduistering van 1 april 176+ /'ie daarover J C, 4 april 
1764. \\Tegens betrokken hemel is deze eclips overigens nauwelijks zichtbaar geweest. 

269. Ypey, Afbeelding van de weg der planeet Venus (1769). Plano-vel, gegraveerd door J.e. Philips. 
Voor deze brochure werd geadverteerd in de LC van 11 januari en 27 mei 1769. Verder staan er 
ook annonces in de AC van 30 mei en 3 juni 1769. De verkoopprijs ervan bedroeg 8 stuivers (vgl. 
Wumkes, Stads- en dorpskroniek, 238 en Van der Krogt, Ad\'crtenties (1985), ms. 1264/5). De manu
script-tekening van deze gravure, naar berekeningen van Ypey, lllaar in het net getekend door 
academietekenaar Portier, berust samen met enige andere sterrenkundige tekeningen (o.a. over de 
maan-eclips van 1758 en dc zon-eclips van 1764) in de topografische atlas van het Fries Museum. 
Met dank aan de heer [l. '\ieuwenhuis, conservator van het Eisinga-planetarium te Franeker, die 
mij op deze ingekleurde tekeningen attent maakte. 

270. LC, 25 februari 1769. 
271. Traast, Namtwkeurige en volledige rekeninge van de planeet Venus (1769). Eerder verscheen van 

zijn hand: IJ Stuks wales: n.<tronomisch ontlverp tol 11et bereekenen der wnare lengte ell der 111oge
lijke eclipsen, Amsterdam (Sleven van Esveld), 1766 en Beschryvillg \'<ln een den hemel llabootsend 
instru111ent, waar door de waare lengte [ ... l wordt {lilngewezen, Amsterdam (Van Esveld), 1766 [niet 
gezien, maar genoemd door Bierens de Haan, IJibliographie (1883), ms. 4860-4861]. Traasts 'werk' 
over lengtebepaling wordt niet genoemd in Davids, Zeewezen en wetenschap (1986). 

272. De mededeling in de Leeuwarder Courant van 28 juni 1769 dat 'men hier de zon tot een kwartier 
voor 8 uren waarnam, totdat de in het westen zwevende wolken het verhinderden' slaat niet op 
een observatie in Leeuwarden, maar op één in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Evcmo wordt 
mei de plaatsaanduiding 'Kalenberg' in hetzelfde krantenbericht niet het Overijsselse plaatsje 
van die naam bedoeld, maar een gelijknamige plaats nabij Wenen. De/elfde mededeling is des
tijds ook opgenomen in de lvIiddelburgsche Courant van 29 juni 1769. Overigens meldt Van der 
Bilt, [in: Venus tegen de zonneschijf(1940), 45-46] dat hij in Mädler, Geschichte der Himmelskunde 
(1873) de notiLie heeft aangetroffen, dat de 1769 overgang in Franeker gevolgd zou zijn door Ypcy 
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en Van Swinden. 'Waarop iv!ädlcr deze mededeling heeft gebaseerd, is noch V;111 dcr !lilt, noch ons 

gebleken. 

273. Oprcgte Grollll1gcr Courant, ei juni 17()<).lie: Van der Bill, Venus over de zeJ/Jneschijn19"!O), 4K. Het 

Groninger bericht is letterlijk overgl'IlO1l1l'n door de J'vliddclburgsche COllralltvan I} juni 1769. 

274. Te weten: i. Anlonius Brugmans, ValuC 17" hoogleraar filosofie te Franeker en sedert 17(i7 hoog

leraar wis-, natuur- en sterrenkulldc tc Croningcn, ii. Frederik Adam vVidder, lector filosofie en 

vanaf 1767 hoogleraar, onder meer mct leeropdracht sterrenkunde, iii. Matthias van Olm, prae

ceptor arithmeticae aan de Latijnse school en ivo Gerard Nicolaas Heerkens, redactcur van dc 

Opregte Groninger Courant. 
275. Het ongedateerde advertentieblad van Andries Bosch 'woonagtig tol Groningen' over een door 

hem uit de omloop van de zon 'onldeklc en uitgevonden' astronollliscilen ring kunnen wc 1110ei

lijk tot serieuze sterrenkundigc lileraluur t-ek Cll en. Bosch die in dit pamflet zijn dienstcn pre

senteerde aan 'alle hooge en laage slanlspersoncn' claimde met zijn 'vinding' het probleem van 

de lengtebepaling op zee te hebbcn opgclosl. Hcl 'fondament' van zijn werk was gelegen in hel 

feit dat hem 'vollenkomen' bekend was 'den aCCstant van de ZOll van de aarde'. Hoewel Bosch dus 

onmiskenbaar tot de categorie 'Iengte-zoekcrs' (of misschien beter gelukszoekers) mag worden 

gerekend, toont zijn opmerkelijke uitspraak dat de aandacht die in de jaren zestig van dl' acht

tiende eeuw aall het wetenschappelijkc probleem van de bepaling van de zonneparallax is 

besteed, nicl heeft nagelaten om sporen te trekken in de eenvoudiger opgeleide segmenll'n van 

de samenleving (RAZ, FA Schorcr I ongesorteerdc documenten afkomslig van de Zeeuwse regen I 

J.A. van de Pene 1). De C/stronomischen ril/g van Bosch lijkt overigens geinspirecrd tc zijn op dc 

'Spherische koperen sonnewyzcrs' waarmee in dciaren 1742 tot 1750 werd geadvertecrd in de 

Amsterdamse COllrrmt door Lambcrtus IJ. Krancnburg, 'Mr koperslager en wiskonstenaar' uit het 

Groningse Loppersum. Een (beschadigde) zonnewijzer van zijn hand wordt bcwaard in het Rijks 

museum te Amsterdam. Zie daarover Van Cittcrt-Eymers en Hagen, Zonnewijzers in Neder/ili/d 
(198·'1), ')2 en 126. Voor dc publicaties van Widder uittreksels Vdn brieven over de kometen van 17(,9 

en 1770-! aan de Franse Académie ](0)'1111' des Scicnces --- zie: Pingré, Cométographie, 2 (1784), 85, HR. 

276.Stapert aan Jacob van Breda te Delft,liuni t76<) (Te)'lers museum, Haarlem, FA Van Breda). 
277. Hulshoff Pol, 'Een Zweed te Leiden in t769' (19')R), 134-136. 

278. Ibidelll, 14'1. 

279. Hellllert, 'Aan de asch van mijne echtgenoolc l'etronella Johann,\ de Timmerman' (1786). Zie 

over haar ook: Buijnsters, 'Petronnella Johanna de Timmerman (1724-1786), een vrouw van dc 

Verlichting' (1<)84) en Schenkenvcld-Van der Dussen, Met en z01lder lauwerkraIlS (1997), 58}-')88. 

280.Zij was eerder gehuwd met Mr. Abraham Haverkamp, commies van het klein-zegel der provin .. 

cic Zeeland. 

281.Pieter Boddaert (1733-1795) wordt vaak aangeduid als 'junior', dit ter onderscheid van zijn gelijk

namige vader, de piëtistische dichter Pieter lloddaert (1694-1760), griffier V,\ll het LeenhoC van 

Vlaanderen. Zie O\'er hem en zijn famili,': Post, Piëtische dichters in de achttiellde eeuw (1995), 85-86. 

282.Vgl. Buijnsters, Brietwisseli1lg va11 Het je \\'oljf el/ Aagje Deken, I (1987),186 en 419. In 1771 zou 

Bodc1aert cen derde editie verzorgcn van ecn hock van Bet jes zwager Jan Engelm3n uit Haarlem 

(Enge1man, \'crlwl1Ilelil1g over de sneellwfigurell, ( ... j, met eeu voorrede van P Boddaert, Utrecht, 

1771 [BdH. t32Kj.) 

283·Boddaert aan Tjeenk, 27 augustus 1768 (RAZ, Oud-Archief K.%'GW, inv. nr. ')8, brief 35). 

284.Zie over Leendert Bomme (1727-1788) n;lder hoofdsluk 19. 

285.De stukken van De l'lsle en Lalande waren in Ceile weinig anders dan lossc herdrukken van gedeel

ten uit Lalandes Astro1lomie. Dit sterrenkundige handhoek was in dc loop van 1764 uitgebracht. 

De publicaties staan \-ermeld in LaJandes Bibliographic aslrollollli'llle (IS03), [487 en 512] als: De 

Lalande, Figl/rc du passage de Ve'IlUS sur Ze disquc du soleil, IJl/i s'nhscrl'cra le3 !1IiIl1769, Paris, 1764 

ell De l'lsle, Explicatioll d'uile j/g 11 re par laquelle on tro1lve SUIIS aI/Cim at/cul tous les effels de la paral-
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faxe sur les passages de Vénus, Paris, 1769 [posthume uitgave]. Volgens Wool!', Transits (1959), 151 
bestaat er van Lalandes brochure ook een editie die in 1769 te Amsterdam zou 7iin uitgegeven. 

286. Bomme aan Tjeenk, 17 lllaart 1769 (RAL:, Oud-ArchiefKZGW, inv. nr. 58, bricC 95). 
287. Boddaert aan Tjeenk, 8 maart 1769; 2 april 1769 en 8 juli 1769 (RAZ, Oud-Archief KZGW, 58, brie

ven 35, 111 en 171). 
288. P. Boddaert [ed.], 'De overgang van Venus over de Zon, den III Juni MDCCLXJX te Philadelphia 

waargenomen' (1773). Ewings observatie was uitgevoerd met steun van de American Philosoph
ical Saóel)'. Vgl. Woolf, Transits (1959), 174. In 1777 zouden de waarnemingsverslagen van een 
tiental andere geslaagde observaties van de Venus-overgang uit 1769 gepubliceerd worden in het 
tijdschrift Natuurkundige verhandelingen, of verzameling van stukken; de natuurkunde, genees
kunde, oeconomie nalllurlyke historie, enz. betreffende, 5 (1777),39-86. 

289. Van Helden, 'Measuring the solar parallax: the Venus transits of 17(,1 and 1769 and their nine
teenth-century sequels' (1995), 167. 

290. J lennert, 'Verhandeling over de parallaxis der Zonne' (1771), 584 en 594. 
291. VgL over dit thema ondermeer Frängsmyr [e.a. I , The quantifying spirit in the eighteenth century 

(1990) . 
)-92. Lalandes herekeningen van de zonneparallax, gebaseerd op observat ies in A/ië, varieerden tus

sen 8,55" en 8,63". Zie: Lalande, 'Verhandeling over het verschilzicht der zon, afgeleid uit waar
nemingen in de Zuid-zee' (1777). Dit betreft de Nederlandse vertaling van een in 1772 in de 
Mémoires van de AdS gepubliceerde Franse verhandeling. Vgl. Woolf, Transits (1959), 191. 

293.Reitz aan Van der Aa, 31 maart 1755 (RANH, Arel!. HMW). Zie voor James Vair (over!. 1785): 
NNBW, 5 (1921),1155. Reitz was rector van de Middelburgse Latijnse school en publiceerde meer
malen over wiskundige vraagstukken. Hij werkte samen met De Munck, onder meer tijdens de 
Ven usovergang van 1761. Vgl. De Munck (1761); Reitz, 'Aanhangsel' (1767) en Buijs, 'Wilhelm OUo 
Reitz, lief11cbber der mcet- en wiskunde' (1996). 

294.De Munck aan Klinkenberg, 11 augustus 1761 (K. Jó)). 

295. ZB, Middelburg: Handschriftenverzameling KZGW, nr. 4055 (autogratlsche Engelse tekst) en 3376 
(Nederlandse vertaling). Het stuk was door Yair aan Tjeenk ter hand gesteld in januari 1773, met 
het oog op een mogelijke publicatie ervan in de Verhandelingen van het genootschap. Tjeenk had 
daarop eell Nederlandse vertaling vervaardigd en dat met een verzoek om com men taar gestuurd 
aan He11l1crt in Utrecht en Van de Wijnpersse in Leiden. Een verzoek aan Yair 0111 zijn stuk nadien 
aan het commenlaar van de beide hoogleraren aan te passen is nimmer geëffectueerd, mede van
wege de 'al te geringe gedachten' van Yair over zijn eigen verhandeling. Vgl. RAZ, Oud-archief 
KZGV\!, inv.nr. 4lnotulen 1773, fol. 91; 14<;; 171 en 1951. De bijbehorende stukken uit de jaren 1773-
1775 zijn helaas in WO-IJ verloren gegaan. 

296. Matthew Stewart, The dis/ance of the sun from tiJc earth determÎlled by the tlJeory of gravity, 
Edinburgh, 1763 r niet gezien, vermelding overgenomen uit Lalande, 13ibliographie astrollomique 
(1803),4831. Voor Newtons schatting van de zonneparallax uit de omgekeerde-kwadraten-wet 
van de gravitatiekracht, zie Van Helden, Measuril1g t17e universe (1985), 147. 

297. Yair, 'Sotne observations' (1773), 17. 
29x.Lotens woonhuis lag aan het Oud-MunsterkerkhoC, naast het 'portaal' van de Utrechtse Acade

mie en de hoogleraar theologie Gisbertus Bonnet (aldus de beschrijving van Lote115 nalaten
schap (1801), in: GAU, Collo Grothe, 1450). 

299.Arnout Loten was na zijn opleiding aan het Hierol1)'lIlus Gymnasium te Utrecht ingeschreven als 
student rechten aan de Utrechtse hogeschool. Hier promoveerde hij in 1740. In 1749 trouwde hij 
te Utrecht met Lucretia Christina Scheffer (1726-1792). Uit deze verbintenis werden twee kinde
ren geboren: Joan Gideon en Johanna Carolina. 

300. Vgl. Raat, 'Enige voorwerpen uit de nalatenschap van )oan Gideon Loten (1710-1789)' (1979) en 
De Croo de Vries, ')oan Gideon Loten (1710-1789), gouverneur van Ceylon' (1994). 
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301.Van Musschenbroek aan Maty lsecretaris van de J<oyal Society te Londen!, 6 april 1760 (GAU, 
coll. Grothe, 1384). J.G. Loten staat overigens niel vermeld in hel !llhum studiosorum van de 

Utrechtse universiteit. Zijn broer A. Lolen werd wel ingeschreven (in 1739). I lij promoveerde in 

1740 (CAU, (oll. Grothe, 1421). 

}O2. J.G. Loten aan A. Loten, 30 juni 1746 en november 1753/januari 1754 C CAU, CoLlo Grothe, 1422]. Zie 

ook het manuscript met eclipsberekeningen (174R--17S2) dat j.G. Loten uit zijn Indische tijd heeft 

nagelalen in: idem, 1377. 
30j. Voor de contacten met de boekhandelaar en uitgever Isaac Tirion, zie: A. Loten aan Tirion, 1 oct. 

1753; 27 oct 1756; 3 dec. 1756 en A. Loten aan ].C. loten, R dcc. 175'1 en 27 oCl. 1757; J.G. Loten aan 
A. Loten, 12 nov. 1756; Voor de bezorging van natlll'alia, zie: /\. Loten aan zijn neef Dirk vVillem 

van der Brugghen, 21 april 1754; A. Loten aan Grove:;tins, 15 octoher 175ó; J.C. Loten aan A. Loten, 

17 juni 175Ó en 25 jan. 1757 (GAU, Coll. (;10111(, 1422 en 142Ó). 
304. ,\. Loten aan 'nigt Kronenberg' te 14 nov. 175Y (C/\l', Coll. Cmlhe, 142(,). llierin 

beschrijti Loten een 'ampel discours' met een 'in de natuurkunde zeer hedreven' nicht Kinschot 

over het eerste deel van l\ollets Nutliurkulldige lessen uitgegeven te Am,terdam in 1759. Het 

betrof hier de )Jederlandse vertaling van Nollets T.erolls de Physicfue expérilllclitaie (Paris, 1743-
174R), welk boek hèt natuurkundeleerboek was voor de salons uit de achttiende eeuw. Dc Neder

landse editie is overigens door de - onbekende - vertaler aangevuld met diverse 'bijvocgsels'. Vgl. 

Snelders, 'De beoefening van dc natuurkunde door de gegoede burgerii uit dc achttiende eeuw' 

(1976). 
305. Zo kocht 'Vroedschap Loten' in juni 1759 verscheidenc nummers op de veiling van de mathemati

sche en fysische instrumenten van Van Wachcndorff, in leven hoogleraar chemie en botanie aan de 
universiteit te Utrecht. Zie de 'Lyst van instrumcnten' achterin de catalogus Hihliotheca Wachen
dorfiana, Utrecht, 1759 (UBA, Col/. vereeniging (cr bevordering wm de belangen des hoek/IIII/dels, 259). 

Vgl. Palm, 'Everard Jacob van Wachendorff (1703-1758), een wcreld van planten' (1996). 

306. Zo liet Joan Cideon Loten in 1761 in zijn naar Utrecht overgezonden papieren zoeken naar de 

'registers met waarneemingen op den thermometer Ie Ceylon'. Deze bezigheid had hij toen juist 

hervat, \\'ant in 1762 schreef hij naar zijn broer dat 'hetiaopen naar de weerglasen en het stooke11 
volgens den thermometer' een aanmerkelijk gedccltc van zijn dagelijkse bezigheden uitmaakte . 

.lO7. /oan Gidecm Loten leed blijkens zijn brievcn aan astma en opiull1verslaving. 

308.J.G. Loten aan A. Loten, 17 juli en 24 juli 1759 IGAU, Coll. C;rolhe, 1428, pakket 1]. Dit betreft lames 

Ferguson (1710-1776), bekend Engels popularisator van dc stcrrenkunde. Vgl. Millbum, Whecl
IVright o( the hravcns (1988). 

309./.G. Lotellte Londen aanA. Loten te Utrecht, 18 juli 1771 (CM" coll. C;rothe, 1428). Ik door loten 
gewraakte gouverneur-generaal was P.A. van der Parra (1714-1775), die in 1761 de plotseling over

leden Mossel was opgevolgd. De in Ceylon geboren Van der I'arra, die het Nederlandse 'vaderland' 

nooit had aanschouwd, was inderdaad niet vrij van corruptie en nepotisme. 11 ij bekostigde over

igens wel het laatste deel van Molus Portugese bijbelvertaling. Vgl. NNlJW7 (1927), 94()-941. 

31O.J.G. Loten te Londen aan A. Loten te Utrecht, 30 juni 1775 (CAU, col!. Grothe, 1428). 

311. j.G. Loten aan A. Loten, 13 sept. 1771; vgl. ook 24 novcmbcr ]771 (waaruit blijkt dat Loten voor 

advies Ie rade is gegaan bij de predikant William Ludlam uit Cam bridge, auteur van een boekjc 

over het quadrant van HadIeyen gepassioneerd amatcur-astronoom). Vgl. over quadranten ook 

de brieven van 17 maart 1772; 25 augustus 1772; 20 sept. 1773; 8 october 1773; 11 Illaart 1774; 23 juli 

1774 en 30 juni 1775 (GAU, Collo Grothe, 1428). Zie over het quadrant van Bird nader: Bcnnet, The 
divided eir'cle (1987),122 en fig. 96. 

_112. Hennert, Dissertlltions physiqucs et mathematiques (1778), 115. Zie ook: 1 knncrt aan Klinkenberg, 

13 maart 1775. Zie voor deze bedekking van Saturnus door de maan ook: j.(;. Loten aan A. Loten, 

10 maart 1775. 
313. Hennert bezat een achromaat van 18 voeten. 
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314·11ennert, Dissertations physi'lues et matheillatiques (1778), 115. 
315. Zijn naam komt althans niet voor op de lijst van' Directeuren' van dit genootschap in het 

Gedenkboek van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wnenschappen, 1773-1923 

door N.]. Singels (Utrecht, 1923), 240. 
316.Mr. Gerbrand '\'icolaas Back verongelukte op 13 juli 1781 in de 'Kruysvaart' te Utrecht. Hij werd 

niet te Utrecht begraven, maar in De Meern, een dorpje even ten westen van de stad. Het voor 
de begrafenis verschuldigde bedrag (f po:-) kwam ten laste van de armenzorg. (Vriendelijke 

mededeling dl' R.Il. Vermij te Utrecht). 
317. Wat er met Lotens instrumentarium is gebeurd staat niet geheel vast. In de beschrijving van zijn 

nalatenschap uit 1802 worden de instrumenten niet vermeld (GAU, Co 11. Grothc 1450). Het ziet 
cr naar uit dat twee belangrijke instrumenten, te welen het quadrant van Bird en een achroma
tische telescoop door Dollond op houten parallactische voet in 1802 door de Utrechtse universi
teit zijn verworven (nu in de collectie van het Utrechts universiteitsmuseum). Vgl. Deiman, 'Het 

instrumentarium van de Utrechtse Sterrenwacht' (1987), 179"184. 
318. Lalandes komst naar de Nederlanden was aangekondigd door Morterre in de prospectus van de 

Nederlandse editie van diens Astronomie van 1768. In afwachting daarvan zouden er alleen namen 
van intekenaren genoteerd worden. Zie voor deze vertaling ook: Strabbe aan Klinkenberg, 9 maart 

1776 en 27 maart 1776. 
319. Lalande, Bibliographie astronomique (1802), 872; vgl. ook: 802: 'Ce fut en vain que j'allai en 1774 

a Amsterdam: la stathouder et Ie grand pensionaire me promircnt tout ce qne je voulus, et ne 
rirent rien'. Lalandes initiatieC is niet opgemerkt door Davids, Zeewczell en wetenschap (1986). 

Hoewel geen verdere details bekend zijn, zal het hier gegaan zijn om een pleidooi van lalande 
voor het - ten behoeve van de navigatie - introduceren van de methode van 'lengtebepaling door 
maansafstanden'. Daarbij werd gebruik gemaakt van een techniek ontwikkeld door De la Caille 
(gepubliceerd in 1761), welke in Nederland voor 1781 geen feitelijke bekendheid genoot. Vgl. hier
over nader Davids, (als voren), 186-189 en 392-394. 

Deel V: EPILOOG 

18. HET BEELD BIJGESTELD? 
1. Vgl. Chapin, 'The Academy of sciences during the 18th century: An astronomical appraisal' (1968); 

Dcwhirst, 'Observatol'Ïes anel instrument makers in the eighteenth century' (195)); Hahn, 'Les 
observatoires en France au XVIII" sièclc' (1964). 

2. Vgl. Kaiser, De geschiedenis der ontdekkingen van planeten (1851). 

3. noor 0lher8 geïntroduceerd naar aanleiding van een analyse van de heldere komeet van 1811. 
4. Yeomans, Comets (1991),169-171. Zie ook: Kaiser, De leomeel van Enckc (1838); Kaiser, Verruwde

ling over de komeet van Halley (1835), 185-1117. 
5. Kaiser, Verhandeling over de komeet van Halley (1835), 189-191. 
6. Argezien van Kaisers Verhandeling (1835) werden i]] Nederland naar aanleiding van de komeet 

van Halley de volgende publicaties uitgegeven: Cleuns, 'Iets over de kometen' (1835); De Ponté
coulant, De JIal/ey'sche komeet en hare wederkomst (1836) en Fockens, 'De Halleysche komeet' 

(1837). Verder schreef Kaiser diverse artikelen in de Algemeenc Konst en Lctterbodc (aug. 1835, 159-
160; oct. 183',,250-256; dec. 1835, 394-395). 

7. Resumerend waren dit tot 1850 de volgende vier kometen (naam; jaar van voorspelde en geobser" 
veerde terugkomst in perihelium; omlooptijd): de komeet van Hal/ey (1759/1835; 76 jaar); de komeet 
van Enckc (1822; 3,3 jaar), de komeet van Hiela (1832; 6,8 jaar); de komeet van Faye (1850; 7,5 jaar). 
Deze lijst werd in de tweede helft van de negentiende eeuw (tot 1888) nog aanmerkelijk uitge-
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breid met de komeet van Brorsen (1857; 5,5 jaar); de komeet van Winnecke (1869; 5,7 jaar); de 
komeet van Tuttle (1871/1885; 13,7 jaar); de komeet van Tempel-2 (1873; 5,9 jaar); de komeet van 
Tempel-4 (1878; 5,2 jaar); de komeet van Tempel-3 (1880; 5,9 jaar); de komeet van Pons (1884; 71,5 
jaar) en de komeet van albers (1887; 72,4 jaar). Lijst opgesteld naar de bewerking door J.A.C. 
Oudemans van F. Kaiser, De sterrenhemel, tweede deel, Deventer, 1888, 719-732. 

8. Kaiser, 'Geschichte' (1868), xi. 
9. V gl. de in hoofdstuk 9 weergegeven opmerking van Hennert over Struyck dat deze weliswaar een 

groot rekenkundige was, maar het hem toescheen dat hij te weinig kennis droeg van de (moder
ne wiskundige) theorie. 

10. Marsden, Catalogue (1983): Dit betreft baanelementen van de kometen 1533 (Douwes); 1678 
(Douwes); 1706 (Struyck); 1707 (Struyck) en 1748-1 (Klinkenberg). 

11. Klinkenberg, in de Hollandsche Historische Courant, 1 september 1781. Aangehaald in Klinken
bergs 'Verhandeling over eene kleine doch ongewone Sterre' (1783). Vgl. Snelders, 'De natuurwe
tenschappen en techniek' (1989), 44-46. Vgl. ook: Hennert, 'Untersuchungen über die Bahn des 
im Jahr 1781 entdeckten Planeten' (1785) en 'Untersuchungen über die Bahn des Uranus' (1786). 

12. Yeomans, Comets (1991), 138; Taton, 'Le retour de la comète de Halley' (1986), 212; Hughes, 'The 
history of Halley's Cornet' (1987),112. 

13. Voor het eerst gebruikt De l'Isle de naam 'Comète de Halley' in: De I'Isle aan Klinkenberg, 27 
november 1758. (RANH, Corr. Klinkenberg en AN, Con. Delisle XIV, 63). 

14. Vgl. Klinkenberg aan Struyck, 13 juli 1757: 'Newtoniaanse komeet'; Klinkenberg aan Lulofs, 27 
november 1758: 'de comeet van 1682'; Klinkenberg aan De l'Isle, 19 mei 1758 en 14 december 1758: 
'Co meet van Halley'. 

15. V gl. Hayashi & Kluyver, 'A list of some Dutch astronomical works imported into Japan from 
Holland' (1912). Uit de dagregisters van de factorij Decima blijkt dat inderdaad af en toe door 
Nederlanders onderwijs in de sterrenkunde aan Japanse studenten is gegeven. 

16. Voorafgaand aan de transit van 1761 gaf de Connoissance des temps een waarde van 75 boogse
conden op voor de schijnbare diameter van Venus. De overgang leerde anders: door De Munck 
te Middelburg was de schijnbare diameter van Venus (in een publicatie van juli 1761, en op grond 
van een uitvoerige berekening) vastgesteld op 59,2 boogseconden; maar naderhand in brieven 
aan Klinkenberg had hij deze waarde 'verbeterd' tot 62 boogseconden; Op grond van De Muncks 
metingen kwam Reitz (die tijdens de overgang het uurwerk had afgelezen) in 1767 opnieuw tot 
een waarde van 59,29875 boogseconden. Struyck kwam eind 1761 uit op 'ruim 59' boogseconden, 
conform de waarde die zijn correspondent De la Caille had gevonden. Klinkenberg destilleerde 
in 1762 uit Engelse waarnemingen door Ferguson een waarde van 59,2988 boogseconden. De 
waarde van Kuypers uit Dordrecht ('ruim 59' boogseconden) was bepaald door rechtstreekse 
opmeting van het geprojecteerde beeld, iets dat ook De Munck ter controle had gedaan. Al met 
al krijgt men de indruk dat naarmate de tijd vorderde de uitkomsten die werden geproduceerd 
elkaar steeds dichter benaderden. Waarschijnlijk om deze reden had Martinus Martens aan 
Duynewey de Munck laten weten dat hij geen nadere observatie-gegevens zou vertrekken voor
dat er andere waarnemingen bekend zouden zijn. Vgl. De Munck, Bericht aangaande de waarne

mingen [ ... l op de langverwachte verschyning van Venus met de zon (1761), 8; Klinkenberg, 'Ver
handeling en aanmerkingen over verscheide uitrekeningen, en waarneemingen van den overgang 
van Venus voorby de Zon' (1762), 877, 893, 900-901; Struyck, 'Berigt omtrent de verschijning van 
Venus in de zon' (1761),308; Reitz, 'Aanhangsel' (1767) en Zuidervaart, 'De Munck' (1987), 127. Zie 
ook De Munck aan Klinkenberg, 14 juli 1761. 

17. Te weten de kometen 1733; 1737; 1742-1; 1742-II; 1743-1; 1743-Il; 1744-1; 1744-II; 1748-1; 1748-II; 1748-
III; 1757; 1759; 1760-1; 1762; 1764; 1766-II; 1769. 

l8.Te weten 1733 ('eenige menschen' in Kaap de Goede Hoop); 1742-II (Moorland en Groot); 1743-II 
(Klinkenberg); 1744-1 (De Munck en Klinkenberg); 1744-II (Lop); 1748-1 (De Munck); 1748-II 
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(Klinkenberg); 1748-III (onbekende waarnemer in Kaap de Goede Hoop); 1757 (Klinkenberg; 
betwist door Bradley); 1762 (Klinkenberg) en 1764 (Klinkenberg), 

19,Na 1770 observeerde Klinkenberg nog de kometen 1773; 1779 en 1781-11 (Zie: Me, '1 dec 1773 en 18 
febr 1779, alsmede VBGPW, 7 (1783),6), 

20, Al in de 17e eeuw werd Flamstccd, de eerste Astronomer Rayal, bijgestaan door een groot netwerk 
van lietbebber-sterrenkundigen, Vgl. Murdin, Under Newton's shadow (1985); Chapman, Astrono
mical illstrul11ents anti thcir users (1996) en Chapman, The Victorian amateur aslrol101ller (1998), 

21., Te weten Hennert, L1Ilofs, Van Musschenbroek, vVidder en Ypey, 
22, Tc weten: Back, Foppes, Klinkenberg, Martens, De Munck, Panser, Roelans en Struyck. 
23, Te weten: [A.] Spinder, Eijsenbroek, De Haan, Houttuyn en wellicht ook Gabry, [G.] Spinder en 

Stapert. 
24, Te weten: Mohr en Schim, 
25,Murdin, Under Newto/1's shadow: Astronomical practices in the sevenleenth century (1985), 62 en 117, 
26. Buisman, Tussen vroomheid en verlichting (1992),63-78. Vgl. ook Jacob, Cu/tuml meaning (1988), 194. 
27, Frijhoff, La société néerlandaise et ses gmdués 1575-1814 (1981). Zie ook diens: 'Wetenschap, beroep 

en status ten tijde van de Republiek: de intellectueel' (1983), 
28. VgL Mijnhardt, 'De Geschiedschrijving over de idcetngeschiedenis Viil1 de 17e en 18e-eeuwse Eepu

bliek' (1983),182-183; Davids, Zeewezen en wetenschap (1985),375-377; Buisman, Tussen vroomheid 
e/1 verlichting (1992), 392. 

29. De Munck zag die vijandige houding van Lulofs als een uiting van jaloersheid, V gl. De Munck 
aan Klinkenberg, 9 augustus 1748 (RANH, Corr. Klinkenberg, 11), 

30. Klinkcnberg aan De 1'lsle, 19 mei 1759 (doorgestreepte passage in minuutbrief: RANH, Corr, 

Klinkenberg, 75; VgL AN, Corr, Delisle XIV, 49-ab). 
31. V gl. Klinkenberg aan Hennerl, 21 maart 1775 l Groet mevrouw Hennert-de Timmerman]; Hen

nert aan Klinkenberg, 7 januari 1781 [=1782! Laat o.a, Van Beusckom groeten 1; Klinkenberg aan 
Hennert, lï maart 1782. (RANH, COr!'. Klinkenberg, 2ó8; 282 en 290), 

]2. Zo studeerde Pieter Jacobus Ackermans (1782-1853) - een achterkleinzoon van astronomus Jan 
de Munck uit Middelburg - drie jaar lang bij Trennert, welke in 1801 voor Ackermans een loffe
lijke getuigschrift afgaf (gedrukt bij De Wind, Levensschets (1857),53-54). 

33, Van Braam, 'Ter nagedachtenis van wijlen Gerardus Kuipers (1817),235. 
34, Om enkele voorbeelden te noemen: twee zonen van de als 'timmerman' begonnen Jan de Munck 

studeerden aan de universiteit van Leiden; Een zoon van 'oud-schoenmaker' Jan van den Dam 
werd aan de universiteit van Harderwijk tot arts opgeleid, en de gelijknamige zoon van de vroe
gere 'zeeman' Gerarclus Kuypcrs werd een gevierd predikant in Vlissingen en Dordrecht. V gl. Van 
Eeghen, 'Van den Dam' (1983); Zuidervaart, 'De MUllCk' (1987), 1.'11 en Buisman, Tussen vroom
heid elI verlichting (1993), 258; 390 e,v, 

35. VgL Zuidervaart, 'De Munck' (1987), 141-145. Zie over het begrip 'sociabiliteit' nader Mijnhardt, 
Tot heil van 't menschdom (1987), 54 e.v. en Singeling, Gezellige schrijvers (1991),21 e,v. 

36,Vgl. Kernkamp, 'Bengt Fcrrner's dagboek' (1910),381 Cll 461; Hennert, 'Aan de asch van mijne 
echtgenoote PetronelIa Johanna de Timmerman' (lï86), iv en 12; Bots, Tussen J)escarles en Do/'win 
(1979), lOL 

37, lvlarcel aan Arnold Hoogvliet, 7 nov, 1740. GA Dordrecht, hss. 1205 lover gedichten en lenzen 
voor sterrenkijkers]. 

38. VgL de door Bots weergegeven opvatlingen van de natuurliefhebber-dichters Jan de Marre uit 
Amsterdam en Johan Ivlacquet uit Zierikzee (uit resp, 1760 en lïï3; Bots, TÎ.i5Sen Descarles en 
Darwin (1972), 97-101). 

39. Ecn aantal potentiële 'konstgenoten' is dan ook juist via deze gedichten in kaart gebracht. Zie bijla
ge 7. 

40. Rond deze tijd verschenen ook enige populaire publicaties. Wij noemen er elrie: in de eersle 
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plaats de door een zekere Jan de Vries geschreven (maar anoniem, in twee delen en met diverse 
charmante plaatjes uitgeven) Astronomische oefening, verhandelende de beginselen der sterreloop
kunde (1769-1771); hierin werd de sterrenkunde 'by wyze van vraagen en antwoorden' verklaard. 
De overige twee zijn vertalingen uit het Engels. Het eerste betreft de Gronden der starrekunde, een 
boek geschreven door George Adams, dat in 1770 door de arts Jacob Ploos van Amstel werd ver
taald. Het tweede boek was van de hand van de bekende Engelse popularisator James Ferguson, 
dat als pakkende titel meekreeg De sterrekunde voor jonge heeren en jufferen, op eene gemeenza
me wyze verhandeld (1771). 

41. Van Haaf ten, Het Wiskundig Genootschap (1923), 33-34. Al in 1761 adverteerde Strabbe voor les
sen in de stuurmanskonst, geometria, algebra, cosmografie, geografie, aritmetica, Italiaans boek
houden en - jawel! - de Franse taal. Vgl. Van der Krogt, Advertenties (1985), nr. 1167. 

42. [Lalande], Berigt en voorwaarden [z.d.]. Blijkens deze prospectus was de intekening opengesteld 
van 26 augustus tot 26 november 1768, bij in totaal 115 boekhandelaren verspreid over geheel 
Nederland en Vlaanderen. 

43. Lalande, Bibliographie astronomique (1802), 575. 
44. Steenstra, Grondbeginsels der sterrekunde, 2 delen, (1771-1772). In een derde deel had Steenstra de 

kometen willen behandelen, maar dat is dus nooit verschenen; wellicht ook omdat Steenstra zelf 
aangaf dat hij veel aan Lalandes Astronomie had ontleend (Vgl. 'voorreden', XLVII en LXIV). 

45.In de prospectus kondigde uitgever Mortene aan dat hij voornemens was om naast de exemplaren 
voor de intekenaren (alle gedrukt op 'best mediaan papier') ook enige 'ordinaire' exemplaren te 
laten drukken ten behoeve van die 'liefhebbers' die het boek na verschijning nog willen aanschaf
fen. De prijs van deze gewone delen zou echter niet onder die van de intekenaren (f 16) worden 
vastgesteld. Zo bleken bijvoorbeeld de Friese dilettanten Roelofs en Eisinga over de Nederlandse 
vertaling van Lalande te beschikken, terwijl ze niet op de lijst van intekenaren voorkomen. Het
zelfde kan gezegd worden van de door ons eerder onderzochte bibliotheken van Zeeuwse regen
ten als Van de Perre en Van Visvliet. 

46. Dirk Klinkenberg tekende wel in op het Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weten
schappen van Egbert Buys (1769); Martinus Houttuyn staat genoemd in de intekenlijst op Smith, 
Optica (1753) en Valmont de Bomare, Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlyke his
torie (ca. 1766). 

47. Steenstra, Grondbeginsels der sterrekunde, 1 (1771), 'voorreden', XLVII. 
48. In dat verband is het frappant om op te merken dat in 1742 het merendeel van de meteen plaats

naam aangegeven intekenaren op een herdruk van De Meys Godgeleerde en natuurkundige wercken 
van het Hollandse platteland kwam. Dit oorspronkelijk in 1681 uitgeven compilatiewerk is wel
licht het laatste cartesiaans getinte boek van enige betekenis geweest dat in de achttiende eeuw 
in de noordelijke Nederlanden is uitgegeven. Op deze heruitgave tekenden in totaal 145 personen 
in, waaronder ten minste 31 predikanten of proponenten. Hiervan kwamen er slechts twee uit 
Amsterdam en een uit Dordrecht. De andere dominee's waren te vinden in dorpjes, variërend 
van Aarlanderveen tot Zijbecarspel. 

49. Voor Pieter Karman (1698-1782), burgemeester, broodbakker en brandspuitmeester in De Rijp, 
zie: Struyck, Inleiding (1740), 11, 322 en 386 alsmede Struyck, Vervolg (1753), I, 181-182. Vgl. ook: 
Struyck aan Gerard Meerman te Leiden, 19 december 1742; Museum Meermanno- Westreenianum 
(Den Haag), FA Meerman, S 177 en RA De Rijp, inv. nr. 65. Met dank aan M.J. Karman te Mid
delburg voor de geleverde genealogische informatie. 

50. Van Haaf ten, Wiskundig Genootschap (1923), 12-13. Karmans mede-initiatiefnemer tot de MML was 
een zekere heer Molenaar. De originele correspondentie van Rembrandszoon van Nierop is inmid
dels spoorloos verdwenen. Een beredeneerd overzicht van de in de MML gepubliceerde brieven is 
uitgegeven door Vermij, 'Correspondence of Dirk Rembrandtszoon van Nierop (1610-1682)' (1996). 

Vgl. MML, Purmerend (1754-1762) en Van der Krogt, Advertenties (1985), ms. 1060 en 1065. 
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51.Zie over jacob Oostwoud (1714-1784) en zijn interessante onderwijzers-tijdschriften: Honig, 
'jacob Oostwoud' (1934), i.h.b. 16. Oostwoud stond aan de wieg van het Wiskundig Genootsclwp 

te Amsterdam en was tevens lid van de Hamburger Kunstrechnungslicbender Societiit. 

52. Afgedrukt achter Keyser, 'Het intekenboek van Benjamin Bosma' (1986). 
53. Dit betrof de (gedeeltelijke) vertaling en bewerking van het boek van de de Franse geleerde Noël 

Regnault (lIi83""1762), Les entreticns physiques d'Aristote et d'Eudoxe, ou physique nouvelle en dia

logues, waarvan de eerste editie al in 1729 was uitgebracht. De t-\ederlandse editie kreeg als titel 
Godvrugtigc, en proejkwulige beschouwingen, van de wetten en werken der natuur (1760). 

54. te Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, 3-II (1773),1310. 
55. Lulofs aan Klinkenberg, 4 mei 1759. 
56.In totaal tekenden 45 te Leiden opgeleide personen in op Lalandes Sterrekunde (= 10,6 %). 
S7.De opmerking van Rllestov, Physics at 17th and 18th cclltury Leiden (1973), 135,1019, dat de Leidse 

onderwijskundige aanp<lk van bijvoorbeeld Van Musschenbroek slechts weinig aanzette tot 
'onderzoek en ontdekking' verdient derhalve nadere bestudering. Zo is de keuze van het jaar 1761 
als afsluiting betrekkelijk willekeurig. De in 1764 aangekomen Leidse student theologie Jan 
Brandes (1743-1808), die later onder meer in Nederlands Indië en in Zweden werbaam zou zijn, 
heeft bijvoorbeeld diverse natuurhistorische en sterrenkundige tekeningen nagelaten. Aan deze 
schetsen, die kort geleden door het Rijksmuseum te Amsterdam zijn verworven, zal binnenkort 
een boek worden gewijd (vriendelijke mededeling van Prof. dr Rob Visser). 

58. Van de Leidse alumni traden later als weerkundig waarnemer op: (1) lman jacob van den Bosch 
uit Tholen, (2) Abraham Muller uit Vlissingen, (3) Johan Adriaen van de Pene uit Middelburg, 
(4) Lambertus Nieuwenhuijs uit Deventer (later te Enschede), (5) Jacob van Breda uit Delft, (6) 
Lambertus Bicker uit Rotterdam en (7) Danckert de Kempenaar uit 's-Hertogenbosch. V gl. Geurts 
& van Engelen, Historische weerkundige waarnemingen, 1 (1983) en 5 (1992). 

59. Sterrenkundige waarnemingen zijn beken,l van (1) Jacob van Breda uit Delft, (2) johann friedrich 
Hennert uit Leiden (later te Utrecht), (3) Gijsbert St apert te Amsterdam en (,1) Jacob Ploos van 
Amstel, eveneens te Amsterdam. Rond 1800 zou (5) Lambertus ~icuwenhui)s te Enschede als 
sterrenkundig waarnemer actief worden. 

60. Imposante kabinetten met wetenschappelijke instrumenten waren in het bezit van (1) Frnestus 
Ebeling uit Amsterdam, (2) johan j\driaen van de Perre te Miclcldbmg en (3) Egbert Philip van 
Visvliet, eveneens uit Middelburg. Het kabinet van Ebeling - dat bij de verkoop in 1791 werd 
afgeschilderd als 'de fraaiste en compleetste verzameling welke ooit in de Nederlanden is te koop 
geweest' - is gedocumenteerd in het reisverslag van Thomas Bugge die het in augustus 1777 bezocht 
(Kongelige Bibliotek, Kopenhagen, Saml. 377e, fol. 24r-2,r. Met dank aan dr P.R. de Clercq die me 
copieën van dit journaal ter beschikking heeft gesteld. Zie ook: Van der Krogt, /\dvertentifs, nr. 
1666). Fbelings kabinet bevatte, behalve twee planetaria door Adams, ook een achromatische 
binoculaire telescoop door Dollond. Teylers Stichting kocht uit dit kabinet diverse instrumenten 
waar onder een achromatische telescoop door Van Deijl en een geavanceerde draagbare equato
riale telescoop door Ramsden. Vgl. Turner, Van Man/m's scientificirzstruments (1973), 10, 67,294-
297 en I Iet koperen kahinet. Schatkamers van de wetenschap 1550-1950 (tentoonstellingscatalogus 
Museum Boerhaave, Leiden, 1995), 38-41. Voor de beide Zeeuwse kabinetten zie onze publicaties 
over Van de Perre (1982) en Van Visvliet (1994). 

61. Tot universitair docent wis- en sterrenkunde klommen op (1) Johann Friedrich Hennert uit' 
Berlijn (ingeschreven te Leiden als student wiskunde, waarschijnlijk vanwege belastingvoordeel, 
in september 1755; hij had toen al een graad behaald aan de univcriteÎl. van Berlijn). In 1764 werd 
Hennert hoogleraar wis- en sterrenkunde te Utrecht. (2) johannes van der Wal! uit Delft, die in 
1756 te Leiden promoveerde op een proefschrift over navigatie en direct daarna werd aangesteld 
tot 'lector in de wis-, natuur- en sterrenkunde' bij de Fundatie van Renswoude te Delft. En ten
slotte (3) Johannes Arent Fas uit Leiden. Hij werd in 1763 in Leiden 'lector in de hoogere wis-
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kundige wetenschappen l11et dnselver gebruik in natuur- en sterrekunde'. 
62. Jacob van Breda uit Delft vertaalde de natuurwetenschappelijke werken van I. Ingenhousz. Jacob 

Ploos van Amstel uit Amsterdam vertaalde Adams, Gronden der starrenkunde gelegd in het zon

nestelzei (1770) en Priestley, Proeven en waarnemingen op verschillende soorten van lucht (1778). 

63. Verantwoordelijk voor de bouw van een planetarium waren (I) Van de Pene uit Middelburg en 
(2) Nieuwcnhuijs uit Enschede. Vgl. Havinga [e.a.], Planetariumboelc (1928), 364 en 367-368. 

64. Dit betreft Canzius Onderdewyngaart uit Delft. In 1800 werd zijn handel overgenomen en uit
gebouwd tot een instrumentmakerij door zijn neef J.H. Onderdewyngaart Canzius. Vgl De Clercq, 
'The scientific instrument-making industry in tbe ~ethcrlands in the nineteenth century' (1985). 

65. Van Eeghen, 'Jan van den Dam, schoenmaker en ridder van het heelal' (1983). 
66. Snelders, 'Het deparkment natuurkunde van de maatschappij van verdiensten Felix Meritis in 

het eerste kwart van zijn bestaan' (1983),202. Onder intekenaren bevonden zich vier van de eerste 
bestuurders van Felix Meritis, te weten: Johannes Klok, Jacobus de Lalande en Daniël Gilde
meester (commissaris in resp,'cti,'velijk 1777 en 1779), alsmede I'hilippus Taddel (secretaris in de 
jaren 1781-1787). Vgl. Reitsmél, 'De beginjaren van Felix J\kritis' (J98,), 136-137. 

67. Ploos van Amqel, Portret van cell koopman en uitvinder (1980),141. 
68. Wielema, 'Tussen Newton en Wolff: Het Rotterdamse genootschap 'Verscheidenheid en overeen

stemming' (1990). 
69. Snelders, 'J.ambertus Bicker (1732-180 I). An early adherent of Lavoisier in the Netherlands' (1980). 
70. Van Bcnthem Jutting, 'Leendert Bomme 1727-1788, een IS-de eeuwse bioloog te Middelburg' 

(1969)· 
71. Zie voor Johannes Nettis uitvoeriger, hoofdstuk 19. 
72.Sliggers, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs in Haarlem' (1987), 89 [Bosch] en 100 ! De Waal 

J'vlalefijt]. 
7). Goedkoop, 'Twee eeuwen natuur- en letterkundig genootschap in Alkmaar' (198,), 200. Dit 

genootschap verzorgt nog steeds jaarlijks lezingen. 
7+ Van Braam, ''Ier nagedachtenis van wijlen Gerardus Kuipers' (I K 17). i:ie ook bijlage 7. 
75. Van Haaf ten, Het Wiskundig Gel100tschap (1923),59; Honig, 'Jacob Oostwoud' (1934),19; 32-34; 

42; Sn elders, 'De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke genootschappen uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw' (1983),119. 

76.Zie over dit informele gezelschap, dat bestond van 1768 lol 17'!5, Van Benthem jutting, 'Marinus 
Slabber (1740-1835), am<1tcur-zooloog in Zeeland' (1970), 47. De instrumenten, die f 2.600 hadden 
gekost, werden in 1796 ondershands verkocht naar Zierikzee, waarschijnlijk naar het Natuurkundig 

Collcgie aldaar. Het Stedelijk Museum te Zierikzee bezit nog een microscoop uit het bezit van dit 
genootscllap dat aan het eind van de 1ge eeuw weer werd opgeheven. Ook de scholengemeen
schap Pieter Zeeman te Zierikzee bezit nog een spiegeltelescoop, gesigneerd ]. van der Bildt jr. 

Francker Fecit Anno 1776, die mogelijk uil deze collectie afkomstig is. 
77. De intekening op deze werken moet respectievelijk in de jaren 1766, 1767 en 1768 zijn openge

steld. Op de laatste twee lijsten figureert bijvoorbeeld nog de in 1768 overleden Leidse hoogle
raar Johan Lulofs. Zie verder bijlage 8. 

78. Waaronder die der 'Hemelsche lichamen'. 
79. Bij het redactionele werk was De Chalmot ter zijde gestaan door de mathematicus Jobann 

Hermann Knoop die de exacte wetenschappen tot de letter 'I{' bewerkte, door de hoogleraar 
Petrus Camper die 'een goed ,lantal der beste artykels' leverde, door Ds. August Sterk met 
'Godtgeleerde en zcdekundige onderwerpen' en door 'een bekwaam Heer' die juridische onder
werpen voor zijn rekening had genomen. Het later eveneens door De Chalmot vervaardigde 
Vervolg op Noë! Chomel ... ; zijnde het VIII. deel van het woordenboek, dat in de jaren 1786-1793 in 
negen delen van de pers rolde, verkocht bij een nieuwe intekening veel minder goed. Ook deze 
(dubbele) intekenaren hebben we in bijlage 8 opgenomen. Het overgrote deel van deze geza-
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menlijke intekeningen (16 van de 24) betrof echter boekhandelaren. 
80. Eghert Buys was 'Hofraad van hunne Poolse en Pruisische majestci len' te Amsterdam. H ij schreef 

ook dc i\lgemeene spectator (1748) en De Hollalldsche wysgeer (1759-1763). Vgl. Buijnstcrs, Specta
toriale geschiften (1991). 

81. Sin geling, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland 
(1991), bijlagen. 

82. Vgl. Schippers, 'r;uotprinten fan in mannich Fryske stjerrekundigen' (1962). 
83. De Boer, Een kort uittreksel (1749), 83. Zie voor de in 1699 geboren Tjerk Jansz de Boer nader: 

Zuidervaart, Speculatie, wetenschap en vernuft (1995),167-169. 
84. De Boer, Een kort uittreksel (1719), 140-141. Zijn 'kenllis' aangaande l\ewton ontleende De Boer 

aan C:ornelis van Velsen, Rivierkundige verhandelingen afgeleid uil de waterwigt- en watcr-bcweeg
kunde, Amsterdam (1749) [BdH. nr. 4954]. 

85. Klinkenberg aan Lulofs, 6 december 1757: 'Ik ben zeer verwonderd over dien heer [= De MunckJ 
zijn astronomische ideeën met opzigt over de comeeten'. 

86. Prins, 'Leonardl1s Stocke. Fysiko-theologie en materialisme in de achttiende eeuw iJl Nederland' 
(1983); Wiclema, Filosofen aan de Maas (1991),112-1]). 

87. Bl1ijmtcrs, 'Petronnella johanna de Timmerman (1724-1786), een vrouw van de Verlichting' (1984). 
88. Wiclcma, 'Tussen Newton en Wolff: Het Rotterdamse genootschap 'Verscheidenheid en overeen

stemming', 1760-1790' (1990) en dezelfde, 'Christina Leonora de Neufville. Wijsgerige poëzie 
onder invloed van Christiaan WolfE' (1992). In dit laatste artikel bestempelt Wielerna zowel de 
Amsterdamse kring van Jan van den Dam, als die van Benjamin Bosrna, als 'wolffiaans' getint. 

89.Abraham de Vrijer, 'voorreden van den vertaler', in: Newton, De historie der aloude volkeren opgc
helclcrt (1737). Vgl. de advertentie voor dit bock 'van den alom vermaarden ridder Newton', in de 
Leidsche Courant van 29 october 1736. 

90.Zie voor Frans Houttuyn (overl. 1765), NNBW, 11, Ó12. Hij gaf onder meer 's-Gravesande's wijs
begeerte uit, alsmede diverse boeken geschreven of geredigeerd door zijn 'newtoniaanse' neef 
Martinus Houttuyn. 

91. Gedicht door Isaac Potholt in: Martens, Inwyings redenvoering (1743). 
92. Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek' (1910),360. 
93. BOS1118, 'Redevoering over de orde' (1764),293. 
94. Van Swinden, Beschrijving van een volledig bewegelijk Hemel-gestel (1780); Aeneae, Beschrijving en 

gebnnlc vall het tellurium )'{/11 G. Adams [ ... } vertaald door f.H. van SWllldcn (1786) en Van Swinden, 
Lessen over het planetarium, tellurium en lunarium van Hartag van Laun (1803). Voor Van Swinden 
als newtoniaan, zie De Pater, 's-Gravesande (1988), 25. 

95. De Nederlandsche Spectator 10 (1758), 63. 
96. Vgl. Colonne, Natuurlylce historie van het Heelal (1748), voorreden en 75-78. Deze vertaling door 

Jean Ic Clercq van het boek Histoire naturelle dc 1'[jllivers uit 1734 werd door hem opgedragen 
aan (ie; Amsterdamse koopman Jean Couck, 'kaptein der burgerije en lic1l1ebber en begunstiger 
der zanggodinnen en der fraaije kunsten en welenschappen'. 

97.Vgl. Martin, Wysbcgeerte voo/jonge heeren en jufferen (1757); Tom Teleswpe [= John Newberry], 
Philosophie der tollen en ballen, of het Newtoniaansche zamellstel van wysbegeerte, geschikt naar de 
vatbaarheid der eerste jeugd (1768); Algarotti, Newtoniamlsche wysbegeerte voor vrouwen (1768) en 
Ferguson, De sterrekul1de voor jonge heeren en jufferen op eelle gemeenzame wyze verhrmdeld (1771). 

98. Fokker, lmvijings redevoeril1g (1783),20-21. 
99. 'Onderzoek der Vraage: Geschied 'er iets nieuws onder de Zonnc?', in: Mengelwerk tot de akwle

mie der geleerdel1 behoorellde. Door een weellieVimd genootschap ollder de zinspreuk 'Tcndit ad 
Ardua Virtus', Amsterdam (Jacobus Loveringh), 1770, 305-482; i.h.b. 479. Hier wordt gedoeld op 
de golftheorie van Euler, die in deze tijd Newtons deeltjes-optica ging bedreigen. Vgl. daarover: 
Hakfoort, OptiCII ill de eeuw van Euler (1986). 
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100. Van Musschenbroek aan Newton. 1727. Cccitecrd naar: Jacob, Cu/tural meaning (1988), 185. 
101. Vermij, 'Het copernicanismc in Je Republiek: een verkenning' (1993), 366, Vgl. van dezelfde 

auteur, 'De conservatieve kosmos van de achttiende eeuw' (19<)4),40. 

102. Davids, 'Shifts of technologicalleadership (1995), .,!Jo. 
103. Van Berkel, Citatelluit het boek der notulIr (199BJ, B, 22. 

J()4. Vergelijk de aankondiging in de lloekzaal, r uni 1753, 612ó 1 ó van het tijdschrift: De verstandige 
natuuronderzoeker, wordende daar iJl op eell aongenillnc wijze verscheidene natllur-, genees- en 
zcdckundige stoffeIl verhandelt, die leffells gepaard gaan lIIet sligte/ykc e/l leerzame bctragtingen over 
de wonder!>{/rc werken der natuur, ter I'erlwerlyking mn grote schepper en wyzen bestierder, 
Leiden (Abr. Honcoop), 1753. Volgens /lll\F was de l.eidse geneesheer Joh. Wilh. Heyman (een 

kerling van Boerhaave) de redactcur van dit tijdschrift, dat na vier deeltjes in 1754 is gestaakt. 

VgL Bots, Tlissell Descartes en [)arll'il1 (1972), 11.\114. 

105. 'Voorbericht des vertaalers', in: Winklcr, llc;;ill cclell der 11atuurkunde (1768), ix. 

106. Vgl. De Munck aan Klinkenberg, 1 juli 1761; Ook volgens de Haarlemse uitgever Jan Bosch was 
de astronomie de 'groote prcdikstcr van Gods wonderen in de hoogte'. VgL Bosch, 'Berigt des 

Nederduitsellen uitgevers', in: Rost, Beginsele11 dcr waare sterrekunde (1748). 

107. Mijnhardt, Tot heil VClIl 't mensclllJolll (1987),75-77. 
108. Snelders, 'De beoefening van dc nat uurkunde door de gegoede burgerij uit de achttiende eeuw' 

(1976),10 en van dezelfde, 'Proi'cssors, amateurs and Icarned societies: lhe organisation of the 

natural sciences' (1992),312. 

109.Vgl. de discussie over gcnootschapsvorming tussen Vermij ['Genoobchappen en de Verlichting' 

(1993); en Mijnhardt I'Genootschappc'n en de Verlichting: een repliek' (1994)1. Zie ook Vermij's 
recente artikel '::\ieuwe wijn in oude zakken? lels over plaats en functie van genootschappen in 

de maatschappij van het ancien n;gil1le' (1999). 

110.Sliggers, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs in [Iaarlcm' (1987). Sliggers gaat daarin voorbij 

aan een aantal uit Haarlem arkomstige wiskundige dilettanten uit de zeventiende eeuw, zoals de 

befaamde Gerard Kinckhuysen I.wiens werken nog door Isaac l\'ewton werden bestudeerd), 

l-lendrick van Heuraat, Jacobsz Joos Crommcling en Pieter Wils. Bovendien correspondeerden 

de Haarlemmers Jan Harmensz en Jacohm van den Velt omstreeks 1660 met de astronoom Dirk 
Rembrandtszoon van Nierop over 'de hernelsloop-stclling' van Ptolcmaells, C:opernicus en Tycho 

Brahe (M1\!1L, 5 (1757),38-39, briel' 111'. 21; vrij vertaald in het Engels door Vermij, 'Correspondence 

of Dirk Rembrandts7.0o!1 van Nierop' (1996)). VgL Biercns de Haan, Biblio;;raphie Neèrlalldaise Izis
lorique-scientifique (1883) en Van Maanen, Facets of sevcnteenth century mathematics in the Netller
lallds (1987). Verder noemt Rooscboom, Jlijdrage (1950) een 'tijd- en hoogtebcpalingsillstrument' in 
de Whipple collection te Cambridge met de inscriptie: 'Pieler Wils, fecit Haarlem'. 

111. Rouhault, Traité de physique (ló71): seconde partic: 'De la cosmographie', chapitre 111: 'Conjectu

res ponr rendre raison dn mouvcment apparent des astres', en chap. IV: 'De la flgure du monde; 

des principaux points, des lignes, ct des cercles 'luc I'on conçoit dans sa superficie'. Met dank aan 

de heer A. Verburg te Middclburg voor het ter beschikking stellen van een exemplaar van Rou

haults P!Jysique. 
112. Vcrmij, 'Correspondcncc ol' Dirk l{el11hrandtszoon van Nierop (1610-1682)' (1996). 

113. Van Berkel, 'Inventiviteit zonder continulteit: het raadsel van de Zeeuwse wetenschap in dc 

zeventiende eeuw' (1989). 

114.IZuidervaart, c.a. J, Worstc/wde wetenschap. Aspecten van wetenscllilpsbeoefening in Zeeland van 
de zestiende tot in de negentiende eeuw (1987). 

115.Van Berkel, 'Inventiviteit zondtr continuïteit' (19B9), 5.\' 
116. Frijhoff, 'Zeelands universiteit. Hoe vaak het mislukte, en waarom' (1987), 24. 

117. VgL het door ons opgemerkle in voornoemde congesbundel Worstelende wetenschap, pag. IÓO. 

118. Met een vroegerc claim voor cen uitvinding van de verrekijker rond het jaar 1590 is inmiddels 
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door wetcnschapshistorici voldoende afgerekend. Een nauwgezette analyse van de feiten geeft 

Turner, in: 'Animadversions on thc origins of the microscope', (1985). Daarbij komt hij tot de 
conclusie dat met een grote waarschijnlijkheid de uitvinding van de 'Tlollandse verrekijker' 
inderdaad valt terug te voeren lot aan het Zeeuwse Middelburg, maar dan omstreeks het jaar 
1608. Zie ook: De Waard, De uitvinding der verrekijkers (1906) en Van Helden, The invention o{ 

the telescope (1977), dat qua feitenmateriaal grotendeels op De Waards werk is gebaseerd. Vgl. 
ouk Degenaar, 'De lange weg van lens tot microscoop' (1988). 

119. C. de Waard, in: NNBW 2 (1912),775-782. In Middelburg woonde Philippus lansbergen in dc nog 
steeds markante Spanjaardstraat. Zie ook: Vermij, 'Waarom werd Philips Lansbergen Coper
nicaan?' (1998). 

120. Vgl. Van Berkel, 'Alex.mdrië aan de Amstel? De illusies van Marlinus Hortensius (16oi-1639), Cel'

ste hoogleraar in de wiskunde in Amsterdam' (1997). Zie ook: C. de Waard, in: NNBW, 1 (1911), 
1160-1164. 

121. De eerste editie daleert uit 1620. 

122. Van Berkel, Isaac Beeckman (1983),15-18 en 36. 

123.De Waard, Journal tenu par Isaac Reeclcmmz, III (1940), 249; 376-377. Vgl. Van Berkel, Isaac 

Beeckmml (1983),141-142. 
124- Barlow Pepin, 'Seven Arrows in the sky: the observations of Johannes SachariasSèl1' (1993). 
125. Vgl. C. de Waard, in: NNBW 2 (1912), 1154-1156. Deze Johan Raderm,lCher (1538-1617) - die zich 

ook wel met de gelccrdennaam 'Rotarius' tooide - was een man van vele talenten. Van zijn hand 
is onder meer ook de oudst bekende grammatica van de Nederlandse taal. Vgl. C. Bostoen, 'Kaars 

en Bril. De oudste Nederlandse grammatica', in: AKZGW1984. 

126. Johannes, Aenmcrkinghe op de tegenwoordige Steert-Sterre. Jacob Cats' visie op sterren, kometen en 

hun invloed (1986). De komeetgravure die Van de VClIlle voor de publicalie van Cats maakte, ver
toont stilistisch en iconografisch sterke gelijkenis met een recent teruggevonden tekening van de 
komeet uit het bezit van Daniël Radermacher (1583-1637), de broer van de eerder genoemde mer
cator-sapiens. Vgl. A.F. Wennekes, 'een onbekende tekening van Adriaen van de Venne', in: Ncl1i1-

lennia, all. 71 (1988),7-9. 
127. Vgl. Verkruijsse, Johan de Brune de oude (1588-1608). Een Zeeuws literator en staatsman uit de 

zeventiende eeuw (1990). 

128. Eversdycks observaties worden genoemd in: Roggcveen, Het nieuwe droevige nochtlicht (1665), 

22. Zie over hem: C. de Waard, in: NNBW 3 (1914),366; Buys, 'Uil het Claddebouck van de Goese 
rekenmeester COl'nelis Fransz Eversdyck, 1586-1666' (1987) en van dezelfde, 'De wiskunde-bibli
otheek van rekenmeester Cornc1is FrallSsen Eversdyck' (199tl. 

129. Davids, /'cewezen en wetenschap (1986),315. 

130. Jacob Lansbergen (159°-1657) publiceerde in 1633 te Middelburg een verdediging van de coper
nicaanse ideeën van zijn vader. Zie: C. de Waard, in: NNBW 2 (1912),773-775. 

131. C. de Wdard in: NNBW 3 (1914), 505-506. 
132. Roggeveen, Het nieuwe droevige naclltlicht, ontsteken door godts toren, ende vertoont op den aardt

Icloot, in een comeet ofte staat-starre (1665) en Nieuwe prognostica, over de sterrc mette stacrt, gesien 

[,innen lvIiddelburgh den 15 deccmbris 1664 voor d'ecrste reysc, ell den 18 dito voor de tweede reysc, 

byeengeslclt door een liefhebber, Middelburgh (Pieler van Goetlhem), 1664. Voor Arent Rogge
veen (overlI679), zie: NNBW, I, 1439 en Davids, Zeewezen en wetenschap (1986),400. 

133.D5. J. Clemens, Sneeuwen vya-damp of een korte l'erlJandelillge over den slleeuw en cometen. Twee 

slaeltjens uyt scheppers magaz)'n Job 38-21, naer de natuur ontlcdight CII l1aer de schrifture toege

past lot algemeerze opweckinge, Middelburg, 1665. 
134. De Mey, 'De natura cometarum & vanis ex iis praedictionibus' (1665). 
135. De Mey, A/ de Nederduitsche wcrc!cen (16ki). 497-49k: betreft observaties van de maan verricht in 

1661. Vgl. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 2 (1893), 158-163. 
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136.Jan Hendrikken aan Van NieroJl, 8 november 1660 11], in: MML 4 (1756), 527-528. Hendrikken 
verbleef'in de Spanjersstraat tot Paulus Adriaansz Decker'. ln zijn brief refereert hij aan sterren
kundige waarnemingen gedaa n door Van Lansbergen . 

137. Joost van Breen aan Van Nierop, 30 nov. 1662, in: MML 5 (1757),475-480. Van Breen schreef het navi
gatieleerboek StierlIlans gemack ofte een korte beschryvinghe val1 de konst der stier/ieden ('s-Graven
hagel, 1662. Met Roggeveen behoorde hij tot de eerste twee examinatoren van de Voc. Zie: Davids, 
Zeewezen en wetenschap (19X6), 294, 399 en 453. Voor zijn komeetwaarnemingen van 1665, zie: 
Roggeveen, Het l1ieuwe droevige nachtlicht 1.1665), 9-11 en Huygens, Oeuvres complètes, VI, 406. 

138.Hendrik van Lantschot aan Van Nierop, 23 april 1682, in: MML 10 (1762), 297-300. Idem, 15 
augustus 1682, in: MML 10 (1762),351-355. Hij refereert hier aan Van Nierops boekje Van de come
ten of staert-sterren uil 1669. Overigens verwierf Van Lantschot in april 1682 een octrooi van de 
Staten van Zeeland op een mechanisch navigatie-apparaat. Vgl. Davids, /.eewezen ell wetenschap 
(1986),148. 

139. Vgl. Van der Krogt, Advertenties (1986), nr. 161 (Adriaan de Neef, 'leermeester in de mathesis in de 
Wagcnaer-straat', 1(99) en nr. 507: (Daniël de Neef, leermeester 'tussen de Dam en de Koepoort', 
1725). 

140. De Munck woonde van 1723 tot 1735 in het nog sleeds bestaande huis Morcillalld in de 
Middelburgse Spanjaardstraat, dat blijkens de datering van de kroonlijst nog in het jaar van aan
koop van een nieuwe gevel werd voorzien. Vandaag de dag prijkt dit huis met de naam Alles is 
omgekeerd, omdat het naastgelegen pand enige decennia geleden abusievelijk de oude naam 
Morenland heeft aangenomen. In 1735 bomvde De Munck in zijn - aan het Molenwater gelegen 
- achtertuin een nieuw woonhuis, waarnaast gelijktijdig zijn observatorium werd opgetrokken. 
Vgl. de originele koopacte van het huis Morenlalld uit 1723, waarin de oude belendingen nauw
keurig zijn aangegeven (RAZ, FA Ackermans-van der Feen). 

'41. Vermij, 'De Nederlandse vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus' (19R4). 

142.Vgl. De oproep van de nog jonge Lulors aan alle 'welgeboren Nederlanders' om te beseffen dat 
'hooge geboorte' zeer wel gepaard kan gaan met 'de begunstiging van geletterden en met de lief
de tot de wetenschappen'. Franse voorbeelden toonden dat aan en Franse mode was - aldus 
Lulofs - wel voor mindere zaken blindelings nagevolgd. Lulofs schreef dit als commentaar op het 
persoonlijk mecenaat van Lodewijk Robert de Brehan die de herbouwen de herinrichting 
van het door brand verwoeste observatorium van de Deense astronoom Peder Horrebow had 
bekostigd. Vgl. ook: Horrebow aan LuloL" 7 febr. 1741, afgedrukt in: Horrebow, De zegenpralen
de Copemicus (1741), [ongepagineerd]. 

143. De Jong, Natuur en kunst (1993), 156-189. Van Musschenbroek droeg zijn Reginselen der natuur
kunde (1736) aan deze doopsgezinde zijde-fabrikant op. Van Mollem -- op zijn beurt - schonk de 
Utrechtse universiteit een bL1ste van Van MllSschenbroek. Blijkens Van Mollems portret (waarop 
hij met een astrolabium staat afgebeeld) en blijkens diverse versieringen in zijn tuin en huis liet 
Van Mollem zich graag voorstaan op zijn wetenschappelijke interesses. Zo vervaardige de kunst
schilder De Wit in 1742 een aantal grisailles voor Van Mollem met allegorieën op de mathemati
ca, de astronomie, de geografie en de navigatie. 

144. Vgl. Stafleu, ril1naeus and the Linneans (1971). 

145. Vgl. Van Braam, 'Ter nagedachtenis van wijlen Gerardus Kuipers' (1816),225-226. 
146. V gl. Pieter van den Bosch junior, 'Lykzang voor den vermaarden en zeer geleerden he ere 

Martinus Martcns' (1761), in: [Martin], Algcmeene oefenschaale van kOllsten en weetcnschappen, 
17 (1763), 379-3S1. 

147. Tirion, opdracht van Desaguliers, Natuurkunde (1751); V gl. Davids, Leewezen en wetenschap 
(1986),467-468; A. Loten aan J.G. Loten, 8 dec. 1754 [over ontmoeting met Hasselaar in boek
winkel van Tirion; GAU, Col!. Grothe, 1426). 

14S. J-Iet betrof hier de gebroeders Henri en Thomas Hope; Hen ri en Pierre Muilman, alsmede Pierre 
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de Smeth en Willem Six. In 1834 merkte de Utrechtse hoogleraar scheikunde Gerrit jan Mulder 
over hen op, dat hij 'hun namen thans wel geschreven r wenste] boven iedere inrigting voor 
Natuur~ en Scheiktlllde in ons Vaderland'. Vgl. Sncldcrs, Het gezelschap der Hollandsche SChCl~ 

kundigen (1980), 57. 
149. Van Swinden, Recueil de mémoires, 1 (1784),493. Prins Dimitri Aleksyevich Gallitzin, FRS (1738~ 

1803) was lange tijd ambassadeur van Rusland te Den Haag. Zie: Schutte, Repertorium der blli~ 

tenlandse vertegenwoordigers (1983), 568~569. 
150. Zuidervaart, 'Van de Perre' (1983), r o.a.] 29-33. 
151. Zie hoofdstuk 4, noot 80. Zie voor Zumbachs relatie met RLlysch de opdracht in diens Epheme~ 

rides et observationes. Meteorologicae ofBeschreivinge van Weer el! Wind (1730). Coenraad Ruyseh 
(1°50-1731) - die door Zumhach een promotor van alle kunsten en eerzame wetenschappen 
wordt genoemd - was wellicht ook de initialiefnemcl" tot de vervaardiging (in 1695) van een 
barometer, welke (blijkens de uitvoering ervan) kennelijk voor het Leidse stadhuis was bestemd. 
Deze oudst bekende Nederlandse barometer wordt nu bewaard in het Leids stedelijk museum J)e 

Lakenhal en is versierd met de familiewapens van alle regerende burgemeesters uit 1695 (Af~ 
gebeeld hij Bolle, Barometers in beeld (1983), 52). Verder wordt Ruysch geëerd in een inscriptie op 
de voet van de Leidsche Sphacra als degene die in 1711 de restauratie van dit vermaarde planeta~ 
rium met 'brandende zorg' omringde. Zie: Dekker, De Leidsche Sphaera (1985), 21. 

152. Mijnhardt, 'Het volk van Nederland eischt verlichting' (1997),15. 
153. Vgl. ~ijnhardt, Tol heil van 't menschdom (1987), 295~369. Een mecenaat dat ook posthuum werd 

uitgeoefend was het onderwijskundige initiatief van Maria Duyst van Voorhout, die in 1756 per 
testament de drie Fundaties van Renswoude slichtte (in Delft, Den Haag en Utrecht). 

154. Te weten de Leidse sterrenwacht in 1751 en het stadhouderlijk observatorium in 1758 en 1783. 
155. Van Berkel, 'Over nationale stijl en wetenschappelijke cultuur in Nederland' (1998), i.h.b. 16. Vgl. 

ook Cohrn, 'Open en wijd, maar zonder hoogten en diepten' (1988). 
156. Vgl. Croslallll, 'History of sciencc in a national context' (1977); Hackmann, 'The growth of scien-

ce in the Netherlands in the 17th and early 18th centuries' (1976). 
157. Van Berkel, 'Over nationale stijl' (1998),18-1<). 
158. V gl. hoofdstuk 1~. 
159. Vgl. hoofdstuk 17. 
160.Hennert, 'Bedenkingen' (1789),17. 
16J.Mijnhardt, Tot heil van '{ menschdom (1987), 27l. 
162. Bosma, Redenvoerillg over de natuurkunde, r. .. } alsmede derzelver vermaak, vergenoeging, nut CI1 

voordeel (1762), 44. Vgl. ook: Martens, Beknopte aanspraak {. .. } waarin de nut cn vemliwklykheid 

der natuurkunde wordt voorgesteld en aangetoond (1741); idem, Inwyings redenvoering over eenige 

voornaame nuttigheden der wis- en sterrektmde (1743); Stocke, Redevoering over het rmt der wys~ 

begeerte (1772). 
163. Van Berkel, 'Over nationale stijl en wetenschappelijke cultuur in Nederland'(1998), 22. 
164. Van Ranollw, Kabinet der nntuurlyke historu:n, wetenschappen. konslen en hilllllwerkcn, 1 (1719), 

voorrede. Vgl. Bots, Tussen Descartes en Darwin (1979),60. 
165. Ibidem, 5~T (1721), 3R. 
166. Ibidem, 8~1 (1723), 135~136. Opvallend genoeg vermijdt Van Ranouw ook de hypothese van Coper~ 

nicus 'om niet in ongunst te geraaken hy al te gestrenge lezers' (ibidem, 5~I (1721),41). 
167.Cohcn, 'Open en wijd, maar zonder hoogten en diepten' (1988),16. Ook aangehaald door Van 

Ilerkel (1998), 21. 
168. Incident beschreven door een Gezelschap van eenige liefhebbers der natuur en starrekunde, op 

's lands hooge schoolc te Leiden in: Regnault, Godvrugtige en proefkundige beschouwingen van de 

wetten en werken der natuur, III (1760), 387~389. Vrijwelletlerlijk herhaald in De Vries, Natuur~ 
kundige aanmerkingen over Martinet, 1 (1779), 53~54. V gl. over dit onderwerp uitvoerig Davids, 
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Zeewezen en wetenschap (1986). 
169. Brunings (de opvolger van Inlofs als 'inspecteur der rivieren') aan ItM. van COCllS, 1771. 

Geciteerd naar Van Schaik, Drunings (19R4), 78. 
170.Jacob, The cultural meaning ofthe scientific revolution (1988), 198; vgl. ook 188, 190 en 196. 
171. Eind jaren zeventig van de achttiende eeuw was deze hype dusdanig dat zelfs weerkundige ins

trumenten in meubels werden ingebouwd. Zie bijvoorbeeld de afbeelding van een Hollandse 
kabinetkast in: Bolle, Barometers in beeld (1983). Ook de Amsterdamse Courant berichtte in 177Y 
over 'de thans heerschende lief11ebberij voornamelijk in deze stad tot het doen van weer-waar
neemingen' (bericht uit AC, aangehaald in MC, 12 jan 1779). Vgl. ook: J.G. Loten te Londen aan 
A. Loten te Utrecht, 19 nov. 1762: 'De barometer heeft mij veel vermaak toegebracht, want het 
lopen na de weerglaasen en het stooken volgens den thermometer maakt een merkelijk gedeelte 
mijner bezigheden uit' (GAli, Collo Grothe, 1428, deel 1). 

172. Vgl. Van der Meer, Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek 
der Vereenigde Provincien (1939),42-47 en Van den Brink, 'In een opslag van het oog'. De Hollandse 
rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst (1998), 10-25. 

In Struik, Het land van Stevil1 en Huygens (19793),109. 
174. Tn 1751 maakte Foppes in opdracht van Willem IV twee landmeetkundige 'machines'. Een ervan 

werd door Willems weduwe Anna van Hannover geschonken aan de Leidse universiteit (nu in 
Museum Boerhaave te Leiden). Overigens maakt het ABW melding van het onbevestigde bericht 
dat Foppes op 16 februari 1750 met zijn gezin naar Leeuwarden zou zijn gehaald, als bescherme
ling van prinses Maria Louisa van Hessen-KasseI. Waarop deze mededeling is gebaseerd, is ons 
niet gebleken. Wel staat vasl dat de malhematicus Johann Hermann Knoop vanaf 1742 in vaste 
dienst was bij 'Marijke Meu', onder meer als hovenier. Naar verluid zou Knoop omstreeks 1750 
uit dit dienstverband zijn ontslagen wegens drankmisbruik. Het is daarom denkbaar dat Foppes 
de door dit ontslag onstane 'vacature' heeft vervuld. Vgl. Zuidervaart, Speculatie, wetenschap en 
vernuft. Fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1995). 

175. Vgl. Van der Bill, De grote spiegelkijkers van Roelafs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der 
Leidse en Utrechtse sterrewachten (1951), 6-18. 

176. Martens, Beknopte aanspraak (1741), 35. 
177·13osma, Redenvoering over de natuurkunde (1762), 51-53 en Keyser, 'Het intekenboek van Benja 

min Bosma. Natuurwetenschappelijk en Wijsgerig onderwijs te Amsterdam, 1752-1790; een ver
kenning' (1986), 72-7J. 

178.Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Hol/and, 3-II (1773),1317. 

19.DE KONSTGENClTENTRADITIE EN liET MOEIZAME PROCES VAl\: PROFFSSIONALISE·· 
RING VAN DE NEDERLANDSE STERRENKUNDE GEDURENDE HET TIJDVAK 1770-1850 

179. Stein, 'De "hübsche Sternwarte" van Felix Meritis te Amsterdam: een legende' (1929) en dezelfde, 
'Een observatorium in de 18e eeuw' (1931). Stein baseerde zich vooral op de Amsterdamse waar
nemingen van J.P. Keyser. Deze dilettant-sterrenkundige maakte tussen 1800 en 1820 inderdaad 
geen gebruik van Felix Mcrilis, maar observeerde in dat tijdvak vanaf diverse localies in de stad: 
Amstelgracht bij de Hoge Sluis (1801-1802); Prinsengracht bij de Vijzelgracht (1802-1803; [w.o. 
Mercuriuspassagc, mede met Moll]; Noorderstraat bij de Vijzelgracht (1804-1810); Bloemgracht 
bij de Prinsengracht (1811) en Achtergracht bij de Amstel (1812-1819); 1\a 1820 gebruikte Keyser 
echter wel degelijk het observatorium van Fclix Meritis. Vgl. Keyser, 'Sterrekundige waarnemin
gen te Amsterdam' (1822) en Moll, Mercurius in sole visus (1833). 

180. Vgl. ook: Snelders, 'Het departement natuurkunde van Felix Meritis' (1983), 200; 203; Collot 
d'Escury, Hol/andsch roem 6, IC stuk (1835),278; Van der Bilt, 'Over oude lengte-bepalingen van 
Amsterdam, Leiden en Ulrccht' (1948) en Zantkuijl, 'De kaart van l ... 1 1625 als informatiebron 
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voor uitkijktorentj"s en uitzichtplatten in Amsterdam' (1978), 140. Zie voor mcteorologische 
waarnemingen verricht op Felix Meritis: Geurts & Van Engelen, Historische weerkundige waar

nemingen, 5 (1992), 5658. 
181. Vg!. de waarneming van een maan-eclips Ol' Felix lvIcritis door J.E Keyser, op 3 aug 1822 (AKLB, 

1822, 2C stuk, 127) of de observatie van een Mercuriusovergang door EJ. Stamkart in 1848 (Tijd
schr. Ie klasse Kon. Ned. Inst., 2 (1849), 303-306). Vg!. ook de waarnemingen o.a. door Buys en 
Keyser, vermeld door .vlo11, Merwrius in sole visus (1833). 

182. vgL De Bruijn, 'Astronomy' in: Van Marum, 6 (1976),415-416. 
183.Sliggers, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs in Haarlem' (1987), 95-96. 
18'1. Extract uit brief door Van Becck Calkoen aan Von Zach, in Monafliche Correspondenz (1806), 411. 
185. Florijn en Rouppc, 'Bericht wegens de waarneeming der zons-verduistering' (1798). Ook de 

oprichtingscirculaire van het BGPW stelt dat het genootschap zich met de sterrenkunde niet ver
der zal ophouden, 'dan voor zoo verre deze wetenschap nuttig kan zijn aan de zeevaart'. 

186. Vg!. Krom, Kort ontwerp eener ueschryvil/g van het planetarium (1791) en Zuidervaart & Hoitsma, 
'Een Zeeuws planetarium uit de tweede helft van de 18e eeuw' (1982). 

187. Goedkoop, 'Twee eeuwen natuur- en letterkundig genootschap in Alkmaar' (1983), 183 noemt 
alleen waarnemingen uit 1791, uitgevoerd onder leiding van schoolmeesler Govert de Beer, ter 
gelegenheid van een cursus sterrenkundc voor de Alkmaarse genootsehapsleden. Zie voor de 
levensloop van de uit Friesland afkomstige autodidact en boerenzoon De Beer, ABW, supple
ment (1878), 76. Onder zijn gehoor telde De Beer onder meer de latere hoogleraar wis- en 
natuurkunde Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) uit Deventer. 

188. Klinkenberg aan Willem V, 3 sept. 1782; 9 novcmber 1782 en 29 juli 1783; Klinkenberg aan Graaf 
Van der Heijden tot Rijnestein (kamerheer van Willem V), 7 dec. 1782; 8 juni 1783. 

189. De laatst bekende ohservaticpoging van Klinkenhcrg op het stadhouderlijk observatorium 
dateert van november 1782, toen hij samen met C.Il. Damen een Mercurius-overgang trachtte 
waar le nemen, hetgeen door bewolking mislukte. Vgl. Damen aan Cassini de Thury, 7 maart 
1783 (OdP, BA-9-bis). 

190. Het Haagse observatorium is in de Bataafse tijd benut door 's Lands Astronomist Fokker. Bij een 
inspectie in 1818 werd de locatie niet langer geschikt bevonden als observatorium. In het derde 
kwart van de negentiende eeuw is de achtkanten koepel op de toren afgebroken. Deze opbouw is 
nog waarneembaar op een foto uit 1861. Vg!. Fokker, 'vVaarncmingen van dc komeet van den i,ue 
180i (1816); Van der Bilt, De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks (1951),31-33; De Clercq, 
'Science at Court' (1988), 131-132 en Charles Dumas, Haagse stadsgezichten, Zwolle, z.d. (ca. 1991), 

149· 
191. Vgl. NNBW, 6 (1924),371-372. 
192.Damen aan Klinkenberg, 31 januari 1782. 
193. Van Herk [e.a.], De Leidse sterrewacht (1983), 25-28. 
194. Tagliaferri, 'The visit to the low countries in 1786 of the astronomer llarnaba Oriani of l\!ilan' 

(19 89),288. 
195. Van Herk [e.a. [, De Leidse sterrewacht (1983),29. Wellicht heeft een el1 ander ook te maken gehad 

het vertrek van Van Beeck Calkoen in 1R02 naar Utrecht. 
196. Fokker, Inw1jings redevoering (17R4). 
197. Fokker, 'Beginzelen der Comee! van 't jaar 1779' (1782). Deze verhandeling is door Fokker op 28 

maart 1780 aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gepresenteerd (Oud-archief ZCW, 
inv. nr. 56, fol. 38). I let handschrift van de uitvouwbare plaat, met een drie-dimensionale weer
gave van de loopbaan van de kOlneet is thans aanwezig in de verzameling van Museum Boerhaave 

te Leiden. Vgl. ook Fokker, 'Voorbijgang van Mercurius over de Zon' (1782). De observatie van 
deze Mercuriusovergang van 17R2 bleek nauwelijks mogelijk vanwege het bewolkte weer. Zie 
hierover Fokker aan Van Breda, 20 november 1782 (in: FA Van Breda, Tcylers Museum Haarlem). 
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198. Hollestelle I c.a.], Homines nov i (1993), 537-538. V gl. ook: C. Ue Waard, in: NNBW, J, 870-871 en 
AKLB, 1831, nr. 47,338. 

199.RAZ, Archief Staten van Zeeland, 856: noluien uitvoerend departement, deel I (deze referentie 
dank ik aan wijlen dr J.H. Kluiver te Middelburg). De toren van de Raad van Vlaanderen gele
gen aan de westzijde van het Abdijplein was blijkens oude tekeningen, net als alle overige abdij
torens, voorzien van een puntdak. Hel ziet er naar uit dat Fokker de toren bij deze gelegenheid 
heeft laten ontdoen van zijn kapconstructie. Afbeeldingen uit deze tijd zijn er helaas niet, maar 
twee tekeningen van een nabijgelegen toren aan de zuidzijde van het Abdijplein lalen zien dat 
rond 1800 in elk geval deze toren zijn punldak had verloren en (wegens bomvvalligheid?) was 
voorzien van een plat dak. Op verval wijst wellicht ook het feit dat Fokkers toren kort na 1813 is 
afgebroken. De aangehechle vleugel werd toen ingericht tot ambtswoning van de gouverneur van 
Zeeland. Bij de restauratie van het abdijcomplex in de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de 
toren volledig (en opnieuw met puntdak) gereconstrueerd. Vgl. H. de Lussanet de la Sablonière, 
Restauratie ilOIl het abdijcomplex te Middelburg 1940-1971, (z.p./z.jr.), 77-78. 

200.Lalande, Bibliogmphie astronumique (1801), 856; Vgl.: Moll. Corr., 12 (1802), 64: 'Ein gewisser 
Fokker hat eine Stemwarte auf cine Turm der Abtey zu Middelburg in Zeeland errichtet. Er beo
bachtet seit 1797 daselbst; den 24 May diese Jahrs hat er die Bedeckung der Komärhre daselbst 
beobachtet'. Vgl. ook: idem (180}), 386 en idem (aug. 1805), 168. 

201. Mali. Corr. 13 (1803),505 geeft de volgende coördinaten: 
1. Amsterdam (Fe/ix Meritis) 1..: "232' 53,6"; Br.: 52 22' 17,0" 
2. Den Haag (Binnenhof) I .: 21 SS' 32,5" ; Br.: 52 4' 49,9" 

3. Leiden (Universiteit) 1..: 22 8' 58,1"; Br.: 52 9' 29,9" 

4- Middelburg (Abdij) L.: 21 16' 42,3" ; Br.: 5' 30' 3,1" 

5. Utrecht (Universiteit) L.: 2247" 1,6"; Br.: 52 5' 12,2" 
202. Ekama, Oratio de Frisia ingeniorum mathernaticorum (1809). Co melis Ekama (1773-1826) was van 

1803 tot 18071ector in de wis- natuur- en zeevaartkunde te Zierikzee. Tn 1807 werd hij beroepen 
tot hoogleraar in de logica, mctaphysica en astronomie te l'rallekcr. In 1812 zou hij de overstap 
maken naar Leiden. Een 'iederlandse bewerking van zijn Om/io is in 1k60 gepubliceerd in de 
Nieuwe Fricsche volksalmal1ak onder de titel 'Friesche wiskundigen'. Zie over de Friese 'boe re
professors' nader: Terpstra, 'Au todidacten in Friesland' (1981); ckzclfde, FriesclJe sterrekonst (1981) 

en Zuidervaart, Speculatie, wefcnschap en vernuft (1995). Voor recent 'opgedoken' sterrenkundi
ge berekeningen van de tot voor kort nog onbekende Eelt je Hailses Bonnema (1763-1833), zie: 
Nieuwenhuis, 'Een "nieuwe" Friese, sterrenkundige autodidact' (1996). 

203.Arjen Roelofs (1754-1828) was de jongste van drie broers die allen het boerenbedrijf hebben uitge
oefend en ûch daarnaast bezig hielden met de constructie van wetenschappelijke instrumenten. 
Sieds Johannes Rienks (1770-1845) was eveneens van boerenafkomst, maar hij ontwikkelde zich 
uiteindelijk tot professioneel instrumentmaker. Als zodanig was hij in 1831 aan de l.eidse ster
renwacht verbonden. Zie voor hen de publicaties door Van der Bilt, te weten: De grote spiegelkijkers 
van Roe/aJs en Rienks (1951); 'Arjen Roelofs, sterrekundige' (1951) en 'Over de kleine kijkers en de 
microscopen van Sieds Johannes Rienks' (1952). Vgl. ook de bespreking van deze publicaties 
door H.K. Schippers in: De Vrije Fries, 41 (1953),164-165. Waardevolle informatie (waaronder een 
uitvoerig verslag van een observatie van de Mercuriusoverg,\llg van 1786) is te vinden in: Worp 
van Peyma, levensberigteIl vlln ilrjen Roe/ofs, Franeker, (1829),82-85 en in Wumkes, 'Worp van 
Peyma en zijn vrienden' \1(14). 

204. Van der Bilt, De grote spiegelkijkers van Roe/ofs en Rien/cs (1951); vgl. ook De Clercq, 'The scientific 
instrument-making industry in the Netherlands in the ninetecnth century' (1985),215-216. 

205. Van der Bilt, De grote spiegelkiikers van Roelafs en Rienks (1951), 6. liet 'lezen' van de krant bleek 
mogelijk vanaf een afstand van "120 voet, dat wil zeggen circa 150 meler. De 'test' werd verricht 
in aanwezigheid van de Franclccr hoogleraren De Crane cn ;\.C;. Camper. 
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206.Meerman, 'Merkwaardige berigten wegens drie uitmuntende vervaardigers van optische en andere 
physische instrumenten (1810). 

207. Rodof Hesscls Hommema (1791-1854) was aanvankelijk timmermansknecht te Leeuwarden. 
Onder invloed van zijn oom Arjen Roclofs bekwaamde hij zich in het maken Vdn klokken, hor
loges, brillen en spiegeltelescopen. In 1829 had hij een telescoop van de Groninger universiteit 
onder handen. Vgl. Wumkcs, 'Worp van Peyma en zijn vrienden' (1914), 153-154; 157. 

208. Van der Bilt, De grote spiegelkijkers van Roe/ofs en Rienks (1951), 179. 
209. Vgl. Bode, Handleiding tot de kennis van den sterren-hemel (1779) en Forbes [e.aJ, Martinus van 

Marum,1 (1969),189. 
210. G. van der Weyde, in: NouvelI. Biblioth. Relgique, avril. mai & juin 1783. (artikel gedateerd 24 juni 

178,; overdruk in KB, Co/l. Vun Swinden, CCCITF (Noorderlicht). Uit dit artikel hlijkt dat Van der 
Weyde instrumenten gebruikte die S.P. van Swinden gekregen had van de Societas Mcteorologica 
Palatina. Zie over deze instrumenten, waaronder een nauwkeurig declinatiekompas: Zuider
vaart, 'Van de Pene' (1983), 77-81. 

211, Muil, Mercurius in sole visus (1833). 
212. Van der Weyde aan ZGW, 27 mei 1782. RAZ, Oud-archief KZGW, inv. nr. 62, fol. 218. 
213.Vgl. Klinkenberg aan Cassini de Thury, 17 december 1781. In de Hollill1dsche Tlistorische COUrollt 

van 9 augustus 1781 had Klinkenberg al geconcludeerd dat de in maart 1781 ontdekte komeet van 
Herschel in feite een planeet moest zijn. 

214. Van der Weydes inzending werd geseponeerd na advies van l.eendert Bomme en ds. Alle Drijf
hout (RAZ, Oud-archief ZGW, inv. nr. 5, fol. 1 (25 juni 1786); vgl. ZB, handschriftencollectie 
K7GW, nr. 4136). 

215. Op bet ohservatorium van Felix Meritis nam Aeneae bijvoorbeeld in 1794 en Buys in 1820 een 
zon-eclips waar. Vgl. Buys, 'Rede ter nagedachtenisse van den weledelen heer Henricus Aeneae' 
(lRn) en Moll, 'On the solar eclipsc' (1821), 4. 

216. Henricus Aeneae (1743-1810), geboren te Oudemirdum, schreef zich in 1761 in als student aan de 
Academie te Franeker [Alb.Stud. 13.133]. In 1769 promoveerde hij te Leiden. Hij is het bekendst 
geworden als lid van de commissie die in de Franse tijd nieuwe maten en gewichten introduceerde. 
Van 1778 tot 1795 was hij lector natuurkunde bij de Amsterdamse maatschappij 'Felix Meritis'. Uit 
die periode stamt onder meer zijn: Beschryving en gebruik van een tellurium vervaardigd door den 
heer G. Adams te LOllden (Amsterdam, 1781) en een vertaling van een optica-boek: G. Adams, 
Verhandeling over het zien (Amsterdam, 1792). Vgl. G.A, Wllmkes, in: NNBW, X, kol. 8-9. 

217. Buys, 'Rede ter nagedachtenis se van [ ... l Aeneae' (1811). Zie ook: Zuidervaart, Speculatie, weten
schap en vernuft (1995), 41-42. 

218. Voor Johannes Buys (1764-1838), zie: ABW 2, 1668-1669. Hij was de auteur van het populaire 
Natuurlcumlig schoolboek, lIitgegeven door de Maatschl1ppij tot Nut van het A/geil/een (eerste druk 
1798; nadien enige malen herdrukt). 

219. Vgl. Buys, 'De magnetimeter van Scoresby vergeleken met het werktuig door Wytze Foppes te 
Leeuwarden' (1826), 

220. Voor Jan Prederik Keyser (1766-1823), zie: ABW 10, 157-158. De samenwerking met Buys wordt 
gemeld door Mali, 'On thc solar eclipsc' (1821), 4. 

221. Vgl. de naamlijst bij: Keyser, 'Het intekenboek van Benjamin Ilosma' (1986). Ook treffen we deze 
Gerrit Moll aan als intekenaar op Lalal1Lie (1773). 

222.ABW12-2,943-955· 
223. Moll, MerClirius in sole visus (1833), 11. 

224. Zie voor Frederik Kaiser (1808-1872): Van de Sande Bakhuyzen, in: NNBW, I (1911),1239-1241. 
225. Zie voor )ohann Wilhelm Kaiser (overleden 1817): NNBW 1 (1911),1241-1242. Zijn gelijknamige zoon 

).W. Kaiser (1813-1900) zou van 1876 tot 1883 directeur zijn van het Rijksmuseum voor schilderijen. 
226. Van Herk, De Leidse steITewacht (1983),27. Zie over het Leidse observatorium in de negentiende 
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eeuw nader: Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw 

(199 2 ),104,124-128. 
227. Vg!. Rooseboom, 'P.J. Kaiser, of: het gebruik van de fotografie in de sterrenkunde' (1994). 
228. Ibidem, 272-273. 
229. [Van Gent], De reizende astronoom. Nederlandse sterrenkundige expedities naar de Oost en de West 

(1993),14-19. 
230.Album studiosorum academiae Lugduno Batavae, inschrijving in september 1756 als 'farnulus' (= 

hulpje) van Jaques Henry Talbot uit Suriname. 
231. Moll, 'On the solar eclipse' (1821),1-2, alsmede Moll, Mercurius in sole visus, 1833, 10 en 12. Voor 

observaties betreffende de komeet van 1807, zie KB, Coll. Van Swinden, CCCIVb-4 ('de kranten 
maken er geen gewag van'). Zie voor correspondentie tussen Nieuwenhuijs en J.H. van Swinden: 
KB, Col/. Van Swinden, CCCIVb-4 en UB Leiden, corr. Van Swinden, BPL. 755. Vg!. ook: Meijer, 
Frappante gelijkenissen (1992), 49 en 70. 

232.Havinga [e.a.], Planetariumboek (1928), 38, 199-200, 247, 367-368. Overigens was Lambertus 
Nieuwenhuijs niet verwant aan Jacob Nieuwenhuis (geboren Alkmaar, 1777 - overleden Deventer, 
1857) die omstreeks in 1816 aan het Deventer Atheneum werd aangesteld als hoogleraar in de wis
en natuurkunde en in deze stad ook weerkundige waarnemingen uitvoerde. 

233. Van der Bilt, De grote spiegelkijkers van Roeiais en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse 

en Utrechtse sterrewachten (1951), 82-84. De eerste wiskundige vorming had Van Utenhove gekre
gen van Laurens Praalder, docent aan de Fundatie van Renswoude te Utrecht en in 1772 oprich
ter van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Zie voor een zon
newijzer met tijdvereffeningslus ontworpen in 1831 door Van Utenhove: Van Cittert-Eymers en 
Hagen, Zonnewijzers in Nederland (1984), 115. 

234.Zie over deze vertaling: Jaki, Cosmological letters (1976), 31-32; 40-41. Zie voor Van Utenhove 
nader NNBW, 6, 1291. 

235. Van Beeck Calkoen, in: Monn. Corr. 1806, 270-275; 411. 
236. Evert Hendrik Greve was conrector van een Amsterdams gymnasium en publiceerde onder meer 

een reeks Sterre- en weerkundige berichten (1817-1822). Nieuwenhuijs, Bourjé en De Kanter wor
den bij de provincies Overijse! en Zeeland besproken. 

237. Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825) was in 1815 de eerste hoogleraar in de landhuishoudkunde te 
Groningen. Daarvoor was hij predikant te Eenrum, waar hij een in zijn tijd vrij bekend fysico
theologische boek schreef, getiteld De volmaaktheden van den Schepper in zyne schepselen 
beschouwd, 4 delen, Groningen (J. Oomkens), 1801-1802; 1822. Het eerste deel hiervan bevat 'be

schouwingen van de sterrenhemel en ene Natuurkundige beschrijving van onzen aardbol'. Zie over 
hem: IJ.Botke, Jacobus A/bertus Uilkens (1772-1825), predikant en hoogleraar in de landhuishoud

kunde, Groningen, 1984 en Bots, Tussen Descartes en Darwin (1972), 77-81. De 'heer Beerta' was 
wellicht Jacob Beerta, die als jonge man in 1778 te Groningen een aantal gedichten uitgaf (vg!. 
ABW, supplement, 77). 

238. Cornelis Jan Wouter Nahuys (1763-1831) was volgens het ABW een 'man van uitgebreide kennis 
en bijzondere regtschapenheid' die als rentenier er genoegen in schepte om zich met wis-, 
natuur- en sterrenkundige zaken bezig te houden. Op zijn heerlijkheid Burgst bij Breda bezat hij 
een grote collectie werktuigen. Hij was lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 

239. Te weten Gerard R. Fockens (de officiële observator) en de studenten A.S. Rueb (die Fockens in 
1839 als observator zou opvolgen) en Vorsselman de Heer. Utrechts eerste officiële observator, de 
in 1828 aangestelde dr Gerrit Simons (1802-1868), had de functie na nog geen twee jaar verlaten, 
ten einde een wetenschappelijke carrière in Delft na te streven. Ook was hij enige tijd minister 
van binnenlandse zaken onder Thorbecke. Zie voor hem uitvoerig: NNBW, 5, 742-746. Vg!. ook: 
Pyenson, 'Stars of the Southern Heavens' (1989), 22-23. 

240.Moll noemt als aanwezig in de woning van Van Beek: de hoogleraar Van Rees, de lector Wencke-
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bach en de student Van Berghuijs. Zie Mol!, Mercurius in sale visus (1832), 21. Vgl. ook: Van 
Cittert-Eymers, A/bertus van Beek (1958). 

241. Ihidem, 20. 

242. Ibidem, 26. 

243.Vgl. de bijdragen van Snelders en Van Cittert-Eymers in de bundel NG 200: Natuurkundig 
Gezelschap te Utrecl!tI777-1977, Utrecht, 1977. 

244. Johan de Kanter Philzn (1762-1841) observeerde onder meer de komeet van 1811 (zie voor hem: 
A RW 10, 33-37 en Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 1, 512-514). Jan Pieter Bourjé (17Tt-
1834) was arrondissementsijker, fysisch instrumentmaker en kunstschilder. Cestimulecrd door 

zijn leermeester De Kanter berekende Bourjé talloze eclipsen. Voor één van die berekeningen 
kreeg Bourjé in 1820 door het Zeeuw.;ch Genootschap der Wetenschappen een lilveren medaille 
toegekend lVg!. Meijer, Frappante gelijkenissen (1991), 70-71). Cornelis 1evel en Servaas Bomme 
komen hierna ter sprake. Zie voor hen: Vaane, 'Servaas en Bastiaan Bomme' (1986). 

245. Cornelis Verdonck was een notarisklerk die in 1835 de komeet van Ilalley observeerde (Vaallc, 
'Servaas en Bastiaan Bomme' (1986),48). Johannes Tieleman (1810-1843) was de zoon van een 
timmermansbaas en was opgeleid door De Kanter. Nagtglas schrijft over hem (Levensberichten, 
Ir, ï(6) dat er 'geen eclips van de zon of de maan was, die niet met zorg door 1'. werd geobser

veerd en waarvan hij nauwkeurige en nette teekeningen vervaardigde welke hij aan vrienden en 
bekenden uitdeelde'. Hij schreef ook in de A1.iddelburgsche Courant. In 1835 werd hij benoemd tot 
arrolldissernentsijker te Middelburg, als opvolger van Bourjé. In 1842 volgde hij De Kanter op als 
lector bij het Natuurkundig Gezelschap. De veilingcatalogus van zijn bibliotheek en instrumen
ten berust in de ZB te Middelburg. Leendert janse Bw. (1818- na 1884) was opgeleid als architect. 
Hij volgde in 1844 Ticleman op als lector bij het Natuurkundig Gezelschap. Schreef in 1843 naar 
aanleiding van de constructie van een zonnewijzer aan de stadssch uur te Middelburg het boek 
Berekening el! constl'1lctie val! zonnewijzers voor de middelbare lijd ('5- Gravenhage, 1843). Nog in 
1862 schreef - de toen 44-jarige - ]anse zich in als student wis- en natuurkunde te Utrecht. Na 
het behalen van zijn kandidaats-examen in 1864 werd hij leraar aan de kweekschool voor de zee
vaart te Amsterdam. Hier vervaardigde Janse zijn Tafelen bevattende 946 afstanden dei' 44 der 
voornaamste sterren, verbeterd voor aberatie, eigenbeweging en refractie, ten gebruike bij het onder
zoek naar de fouten van spicgclinstrul11cntel! (Amsterdam, 1867). Vgl. Nagtglas, rcvensberichten, [, 
470-473 en Warnsinck, De Kweekschool voor de Zeevaart el! de Stuurmanskunst, (1935), 2Ó9-27R. 

246. Vgl. De ledenlijsten gedrukt achter in: [Bommel, Wetten voor het Natuurkundig Gezelschap opge
richt binnen Middelburg in 7eeland (17962) en Herklots, Ve1'l1ieuwd reglement voor het Nutuurkund ig 
Gezelschap (1843): daaruit blijkt dat van vrijwel alle genoemde sterrekundige waarnemers lid 
waren van het gezelschap: J.P. Fokker (docerend lid: 1781): J.P. Bourjé (lid: 1794); J. de Kanter 
Phzn. (lector: 1799); S. Bomme (lid 18(0); B. Bomme (1840): J. Tieleman (1837) en L. Jansc (1842). 
Alleen van Cornelis Verdonck is niet met zekerheid bekend of hij lid was. Personen lid geworden 

na 1795 maar overleden voor 1843 zijn bij gebrek aan ledenlijsten niet te achterhalen. Het lidmaat
schap van Cornelis Tevel (overleden 1R35) wordt genoemd door De Eree. Aan het begin van de 
negentiende eeuw werd het Natuurkundig Gezelschap geleid door Pieter Ackermans, een bankier die 
gehuwd was met Johanna Gecne, een kleindochter van astronomus Jan de Munck. Hij tekende in 
op lalandes Astronomie (1773) en was sedert 1781 lid van Pl1ysica. Na bet overlijden van Daniël 
Radermacher in 1803 volgde hij hem op als president van de beide Middelburgse natuurkundige 
gezelschappen. Zijn won Pieter Jacobus Ackermans (1782-1853) tekende in op de hierna te 
bespreken Nieuwe ecliptische tafelell van de Middelburgse leclor De Kanter (1803). Ackermans 
junior beheerde De Muncks corresponden tie, waaruit deze in 1852 een ongepubliceerde biogra
fie samenstelde: Acknmans, ;\antekeningen wegens Jan de MUlick. Hierop baseerde Nagtglas zijn 
artikel 'Jan de Munck' (1865). Vgl. ook: De Wind, 'Levensschets' (1857) en Schoute, Geschiedenis 
(192 3),26. 
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247. Geboren in Alkmaar, studeerde Johannes Nettis (17°7-1777) eerst aan het doopsgezind semina
rie te Amsterdam. Hier voerde hij in 1728 weerkundige waarnemingen uit en raakte hij bevriend 
met [ ambert ten Kale, wiens experimenten betreffende de optica van Newton Nellis later zou 
publiceren. In 1744 promoveerde hij te Leiden in de geneeskunde, waarna hij zich vooral op oog
Lickten toelegde. Vermoedelijk is hij daarmee een van de eerste medische specialisten in Zeeland 
geweest. In 1745 vond hij als zodanig erkenning door een benoeming tot 'stads-oogmeester' te 
Middelburg, gevolgd in 1751 door zijn aanstelling tot 'oculist' van stadhouder Willem IV. Zijn 
natuurwetenschappelijke belangstelling blijkt uit zijn intekening op Swammerdam (1737), Smith 
(1753) cn Lalande (1773); llij was lid van de HMW (1768); ZGW (1769) en de Ac. Caes. Leopoldina. 
7ie voor hem: NNBW, 2 (1913), 983; Van C1te, Lamhert ten Kate (1987), 69. Voor zijn weerkundige 
oh,;ervaties zie: UBL, collectie Van MusschwlJlock (PBL 240: 15). 

248. Vgl. Nettis, 'Beschryving eener Hemel-globe' (1757). Ren uittreksel van een brief aan de Rayal 

Society uit 1756 is gepubliceerd in: Plzil. Tr., 9 (1757),644-648 (origineel: RSL, Letters & Papers, III, 
165). In 1758 en 1767 zond Nettis een antwoorden in op respectievelijk een waterstaats- en zede
kundige prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (De Rruijn, Inventaris 

va/! de prijsvragen (19;?), ms. 5 en 14). Eerder correspondeerde hij met de HMW, onder meer 
over een 'planeten-wijzer' door Cruquius ('indien hij nog leeft, is zoo mij verheugd, reeds hoog 
bejaard, en sedert eenige jaarcn ook blind'). Tn deze briefnoeml hij ook Reitz en de Schotse pre

dikant Yair (Nettis aan Van der Aa, 27 november 1755). Een door Nettis ingeleverd manuscript 
over de 'Nuttigheid der sterrekundige gezicht- en doorzichtkunde voor tekenaren en schilders 
omtrent het afbeelden van de hoegrootheid der maan' werd na advies van Lulofs en Douwes in 
1768 voor publicatie afgewezen (RANH, Archief HMW). 

249. B0111111C, 'Aanspraak' nlOr het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg (1781). VgJ. 7uidervctart, 
'De Munck' (1987), 169. 

250. Schoute, 'De geschiedenis van het natuurkundig gezelschap te ~Iiddelburg' (1923); Van Benthem 
]utting, 'Leendert Bomme' (1969) en dezelfde, 'Lotgevallen van het Natuurkundig Gezelschap te 
Middelburg in de 19C en 20e eeuw' (1973); Mijnhardt, Tot heil van 't menschdom (1987),134. Zie ook 
onze eerdere studies over 'Van de Perre' (1983) [hoofdstuk 4]; 'De Munck (1987), 141-144 en 'Van 
Visvliet' (1994). 

251. Vgl. Bomme, Wettell (1796"). Vergelijkbare situaties doen zich voor in Dordrecht, Rotterdam en 
Alkmaar. 

252. Johan de Canter de Munck (1753-1810) was volgens Nagtglas (Levensberichten II, 247) 'een kun
dig maar wat zonderling man'. Hij bedankt voor het Natuurkundig Gezelschap in 1789. 

253.Vgl. Mijnhardt, Tot heil van 't mcnschdom (1987), 155-1~6; Frijhoff, 'Zeelands universiteit. Hoe 
vaak het mislukte, en waarom' (1987),23. 

25~. Schortinghuis, 'Beschryving van een nieuw lunarium of starrekundige maanwyzer' (1786). 

255. Krolll, Kort ontwerp eener bcschryving van het planetarium (1791) en dezelfde, Betoog (1793). Zie 
voor Kroms fysico-theologische opvattingen nader: De Pater, 'I )s. Hermanus Johannes Krom: 
worstelen met geloof en wetenschap' (1987). 

256. RAl:, FA Schorer, inv. nr. 1\98; vgl. Zuidervaarl en Hoitsma. 'Een Zeeuws planetarium' (1982),75 

en 134-135; Vgl. ook Mijnhardt, Tol heil van 't menschdom (1985), 201. 
257. Een door de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen in 1788 uitgebracht rapport met vernie

tigende kritiek over dit planetarium werd op Walcheren bewust verzwegen, waardoor het moge
lijk was dat dit planetarium in 1792 nog werd afgeschilderd als wellicht een van de koslbaarste 
van 'geheel Europa'. 

258. L)avids heeft Willems gcidenlificeerd als de auteur van het innovatieve Uitgewerkt examen der 

stuurlieden (1781). Zie: Davids, Zeewezen en wetenschap (1986), 187; 436. Over Wjjlems is maar 
weinig bekend. In 1760 gaf hij in dc Middelburgse Courant ondersteunend commentaar op mede
delingen van Jan de Munck over temperatuurwaarnemingen (MC, 31 jan. 1760). In 1763 schreef 
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hij een artikel over Hadleys octant. Illl770 publiceerde hij enige kOl1lcctwaarnemingen, waarvan 
hij de baan op een grote globe van Blaauw had afgepast (Me 3 juli 1770). Lecndert Bomme 
noemt hem in januari 1782 als iemand die 'zeer kundig was om met physischc instrumcnten om 
te gaan' (Bomme, Aanspraak, 1782). Gezien deze - in de verleden tijd gestelde - mededeling zal 
Willems vermoedelijk eind 1781 zijn overleden. 

259.Mijnhardt, Tot heil van 't menschdom (1987), 167. Vgl ook van dezelfde 'Publieke belangstelling 
voor de natuurwetenschappen in Zeeland, 1780-1815' (1987) en Kloek en Mijnhardt, Leescultuur 
in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw (1988). 

260. [Bommel. Wetten voor het Natuurkundig Gezelschap (1796 2), wijting art. 1, d.d. 17 november 1792, 
261. Een gedrukt gedicht van De Kanter op Gods grootheid in de schepping (1794), waarmee dit fysica

college te Zierikzee 'gesloten' werd, berust in de ZB te 11iddelburg. Vgl. Nagtglas, Levensberichten 
van Zeeuwen, 1 (1888), 514. VgL ook: Yan Linden van den Heuvell, Aallspraak diJ11 de leden van het 
Natuurkundig Collegie te Zierikzee (1795). 

262.Aldus Meijer, in: Frappante gelijkenissen (1992), 33. Vgl. De Kanter, Nieuwe ecliptischc tafele11 
(1803),12-13. 

263. De Kanter, 'Yoorrede', in: Nieuwe ecliptische tafelen (1803), viii. 
264. Vgl. Van Berkel, Inhei voetspoor vall Stevin (1985),9°. Zie echter: BockstaeIe, 'Mathematics in the 

Nethcrlands from 1750 to 1830' (1978). 
265.De volgende personen waren zowel intekenaar als lid van een der fysische gezelschappen: i. 

Daniël Radermacher, heer van Nieuwerkerk, president van het Natuurkundig Gezelschap en het 
Natuurkundig Genootschap der Dames 1790. ii. MI. J.H. Schorer, raad der stad, lid sedert 1785; iii. 
Jan Pieter Tlourjé, arrondissementsijker, lid sedert 1794; ivo Cornelis Jollannes Serlé, collonel der 
gewapende burgermagt, lid sedert 1795; V. Cornelis TeveI, zilversmid, lid na 1795; vi. Servaas 
Bomme, koopman, lid sedert 1800; vii. David Borking, hansch kost-schoolhouder, lid sedert 
1803; viii. Jvr. J.G. Schorer, Thesaurier Nat. Gen. Dames, 1801. 

266. RAZ, Genealogische handschriften, illv.nr. 45. Pieter Tevel sr. was in 1729 gehuwd lIlet Martina van 
de Yelde (overl. 1775), 

267. Nagtglas, Levensberichten VU/I Zeeuwen, 2 (189.1), 755-756. Een neef van Pieter Teve!, de bierbrou
wer Jan Tevel uit Oostkapelle tekende in 1773 in op de Nederlandse vertaling van Lalande. De 
bovengenoemde familie-kroniek Tevel zegt van hem dat hij een 'liefhebber' was van 'natuur
kunde en godgeleerdheid', maar dat 'zommigcn zijn philosophische handelingen niet wel kon
den verdragen'. 

268, In de familiekroniek schrijft Cornelis Teve! dat de lenzen-kijkers van 7ijn vader aanvankelijk van 
iedere ster 'een staart-ster' maakten. Pas na twee jaar onvermoeibaar oefenen had Pieter Tevel het 
slijpen onder de knie gekregen, waarna hij voor 'lietbebbers' ook hand- en zonne-microscopen 
vervaardigde, alsmede brillen 'voor zijne medeburgers'. Zijn kennis ontleende Pieter Tevel aan 
'dat boek van het slijpen der glaaze'. Hiermee wordt ditmaal waarschijnlijk niet gedoeld op 
Smith's Optica uit 1753. Omdat het bewuste boek uit het bezit kwam van de reeds in 1735 overle
den Cornelis Tevel, zal hier eerder gerefereerd zijn dan Hartsoekers' Proeve der deurzichtkuIlde 
(1699). Tn deze zeldzame Nederlandstalige editie staat een uitgebreide passage: 'Yan de maniere 
om de glaazen der Verrekijkers wel te slijpen' (91 e.v.), Overigens schrijft de ervaren waarnemer 
Cornelis Tevel over een door zijn vader 'verbeterde' telescoop van Dollond, dat hij nog nooit een 
kijker had aangetroffen die dit exemplaar overtrof. 

269. De Bree, 'Cornelis TeveI, zilversmid en natuurkundige' (1976). Hij dient overigens niet verward 
te worden met zijn broerszoon Cornclis Pielerszoon Tcvcl (geb. 1820) die later 'custos' zou zijn 
bij het Middelburgse Musaeurn Medioburgense. 

270. Van deze periodiciteit is het achterliggend mechanisme nog steeds niet geheel bevredigend ver
klaard (vgl. Pannekoek, A history of astronomy (1961), 404). Zie voor de vermelding van Tevels 
tekeningen: RAZ, Oud-Archief KZGW, inv. nr. 65, fol. 73 [schenking, 18 october 1838]; idem, nr. 



NOTEN BIJ PAGINA 397-398 537 

67 [over de verzending van Tevels 'collectie afbeeldingen van zonnevlekken in trommels' naar 
/:ürich, d.d. 12 febr. 1865]. Tevcls tekeningen zijn nooit naar Middclbll1'g terug gezonden. De obser
vatieboeken uit de periode IR16-1836 zijn uiteindelijk beland in het archief van het Koninklijk 
NcdcrlanJsch Instituut van Wetenschappen, LeLIeren en Schoone Kunsten (nu te Haarlem), waar dit 
bezit van het Zeeuwscll Genootschap der Wetenschappen - abusievelijk - is voorzien van een stempel 
van het Koninklijk Instituut. Vgl. RANH, Archief Kon. Ned. Instit'uut, inv. nr. 361 (= oud nr. 150) 
en Wolf, Gcschichte der Astronomie (1877), 653. 

271. Van Benthem Jutting, 'Leendert Bommc 1727-1788, een 18-de eeuwse bioloog te Middelburg' (1969). 
Zie ook: Schoute, 'De ge,chiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg' (1923); Four
nier, 'Drie Zeeuwse microscopisten uit de 18c ceuw [Baster, Slabher en Bommel' (1987); Fokker, 
'Begin/cl en der Comeet' (I~K2) en Zuidervaart, 'De Munck' (1987), 143 en 169. 

272. ObservaLieboek Tevel, Jecl2, [ol. 341-343. 'lot dit 'Geselschap van liefhebbers' behoorJen volgens 
de zilversmid Tevel rond 1800 onder meer zijn vader Pieter Teve! (peperkoekcnbakker), Jan 
Bomme (koopman), Josephus van den Eeckhout (horlogemaker en vervaardiger van het plane
tarium van Van de Pene), David Reghter (goudsmid en fysisch instrumentmaker), M. Leemans 
(glazemaker en teken,rar), i\. de Warem (koper cn blikslager) en dc hierna genoemde Servaas 
Bomllle (lakenkoper). 

273. Vgl. Servaas Bomme, Anl10taliën wegens de stcrrekunde, handschrift met notities van observaties 
uit de periode 1799-1847. (32 pp.; tot voor kort particulier bezit, nu nog ongeïnventariseerd bezit 
KZGW. Fotocopieën in handschriftencollectie ZB). 

274. Zijn zwager en neef J.c. van de Broeke typeerde hem na zijn dood met de volgende woorden: 
'Ofschoon BOll1me aan alle maatschappelijke genoegens gaarne deelnam, zoo was hij toch dik
werf, en vooral in lateren tijd, afgetrokken van geest. Als eene psychologische bijzonderheid heeft 
mij steeds getroffen zijn afl,eer van wijsgeerige studiën, zoo vaak ik hem op dit gebied wilde 
brengen. Wat meer is, ik had meermalen de overtuiging, dat hij de wijsgerige onderwerpen niet 
vatten kon. Het scheen, alsof in zijn posi lieve geest geen plaats was voor afgetrokken begrippen' 
(ZB, handschriftencollectie KZGW, nr. 3627: notitie van dr J.C. van de Broecke, opgegeven ten 
behoeve van een herdenking van Bomme in een vergadering van het ZGW. Vgl ook: Nagtglas, 
Levensberichten van Zeeuwen, 1(1890),50-51). 

275.110111l1le, 'Sterre- en Weerkundige waarnemingen' (1835). Uit een hrief die de Middelhurgse astro
noom Bourjé in 1831 aan Bastiaan Bommc schreef, blijkt dat Bomme toen reeds verscheidene 
eclipsberekeningen had ui 1gevoerd. Bomj" (die in 1820 van het ZGW een zilveren medaille had 
gekregen voor een berekening van een zon-eclips) erkende bij die gelegenheid Bomme als zijn 
meerdere. Een herziening van de in 1803 uitgegeven Nieuwe ecliptische tafelen van hun beider 
leermeester Johannes de Kanter ging Bourjés 'kunde en krachten te boven'. Volgens Bourjé was 
Bastiaan Bomme daartoe veel beter toegerust. Ook prijst Bourjé in deze brief een berekening die 
Bomme had uitgevoerd betreffende de Mercuriusovergang van 1832. Ygl. Meijer, Frappante gelij
!<C/1I5sell (1991),70-71; Ygl. ouk de door Vaanc geciteerde brief van llomme aan de Middelburgse 
jurist Samuel de Wind (d.d. 24 december 1841), waarin Bomme vertelt dat hij de eclipsrekening 
geleerd had uit het bovengenoemde boek van De Kanter (Vaane, 'Servaas en Bastiaan Bomme' 
(1986),50-51). Zijn vader, Servaas Bomme, had op dat boek ingetekend. 

276. Vgl. Struyck, Vervolg (1753),21: 'Indien ik de manuscripten zelfs gezien had, zou ik waarschijne
lijk nog meer waarneemingen daar in gevonden hebben; want daar wordt nog gewag gemaakt 
van andere comeeten, doch aan sommigen ontbreekt de plaats, aan anderen de tijd, en daar zijn 
eenigen in de gemelde manuscripten waar van de tijd bepaald wordt door arabiscl1e jaareIl. De 
Hr. Crol11well Mortimer heeft voor my verzogt om die te hebben, en ik heb ook zelfs daarover 
aan den Hr. Prof. Mason geschreeven, allOo die Heer mij dezelven beloofd had te zenden, vol
gens een brief uit Cambridge den 27 april 1747, Ouden Stijl. Doch op onze brieven is geen ant
woord gekomen, waar van de reden mij onbekend is'. Voor Charles Mason, zie: Pogg. (1863), II, 74. 
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Hij dient niet verward te worden met de astronoom Charles Mason (1730-1787) uit Greenwich, 

welke later naar Philadelphia emigreerde. 

277. Dunthorne, 'Letter concerning cornets' (1752). Struyck was nog net in staat geweest om Dun

thornes resultaat op te nemen in een katern daL hij in 1753 op het laatst aan zijn eigen boek toe

voegde. Vgl. Slruyck, Vervolg (1753),107-110 en 176. 
278. Vgl. Lalande, Astronomie, II (1764), 1191; Bode, Handleiding (1779), 684; 13ailly, Histoire dc l'astro

nomie moderne, III (1782),78; Olbers, 'Ueber den auf 1789 erwarteten Cometen' (1787), 430. 

279. Verbeterde baanc1cmencten werden in 1766 door Pingrê gepubliceerd. Vgl. daarover: Pingré, 

Cométographie, I (1783),129; 136. Zie ook: Kaiser, 'Inlichtingen' (1856),348-350; en Hoek, De kome
ten van 1556,1264 en 975, en hare vermeende identiteit (1857), 6-8. 

280.Kaiscr, Verhandelil1g over de k01l1eet van HallfY (1835),175. 

281. Ibidem, 176. 
282. Kaiser, De Sterrenhemel, I (1844), 199. 
283. De onderzoeksresultaten van Hind en Mädlcr waren gepubliceerd in de Astronomische Nachrichten, 

nr. 493 (1843), resp. nr. 501 (1844). Vgl. Hoek, De kometen van 1556, 1264 en 975, en hare vermeende 
identiteit (1857), 9-10. Overigens heeft J.R. Hind in 1848 niet de door hem zo fel begeerde komeet, 

maar wel de eerste nova sinds Tycho Flrahe ontdekt. Ook staat de ontdekking van de komeet van 

1845 op zijn naam, evenals de vondst van de planetoïden Iris en Flora (Vgl. Pannekoek, A history of 
astronomy (1961), 442). 

284. Kaiser, 'Inlichtingen' (1856),357. 

285. Hind, On the expected return of the great cornet of1264 and 1556 (1848). Geciteerd naar Hoek, De 
kometen va1l1556, 1264 en 975, en hare vermeende identiteit (\857),15. 

286. Hind, in: The Times, Londen, 8 maart 1850. Geciteerd naar Vaane, 'Servaas en Bastiaan Bomme' 

(1986), 50. 

287. Het stuk werd in 1850 gepubliceerd. 
288. Kaiscr, 'Inlichtingen' (1856),359. 

289. Me, 23 mei 1850. Rosenberger had in 1835 (voorafgaand aan de tweede verschijning van de komeet 
van Halley) een storingsberekening gepubliceerd. 

290. Bomme, 'Proeve' (1850),33. Een vergelijking van drie meest gangbare methoden voor de berekening 

van komeetbanen (te weten van Olbers, Legendrc en Laplace) was in 1837 ter beschikking gekomen 
via het Leidse proefschrift van Adrianus J. Boon uit Delft. Zie: Boon, Dissertatio mathematiw de 
insignioribus quibusdam methodis determinandi orbitas cometarum e tribus observationibus (1837). 

291. Hind, 'On the expccted great comet' h852), 122-123. 

292. Naar aanleiding van de aankondiging van de komst van de komeet ontstond in 1857 op tal van 
plaatsen in Europa opnieuw een kometenkoorts. Vgl. Gingerich, 'The great cornet that never 

came' (1983) en Yeomans, Cornets (1991), 186-187. In Amsterdam verscheen een uit het Deens ver
taald boekje van Claudius Rosenhoff, Waarom is den lJden Juni} de groote Komeet niet versche
nen? Is het waarschijnlijk dat de aarde door cm konzeet zal t'ergalll1? (Gebr. Van Es, 1857) en uit 

Friesland - dat een eeuw eerder ook door een forse kometenkoorts was getroffen - kwamen de twee 

volgende publicaties: De wrald scil forgeall, petear fen in boCï ell sin arbeider oer 't sizzen det er in 
comeet tsjin ûs ierde aanpompje scil op 'e 13 juni 1857, Franeker (T. Telinga), 1857 en W. Dijkstra, De 
zon-eclips en de steertstar, cn gesprek in de sulccrai-iest, op zin Bilts beschreven en cm 't licht bracht, 
Franeker (T. Tclinga), 1858. Vgl. Terpstra, Friesche Sterrekonst (1981),377-378. 

293. Kaiscr, 'Inlichtingen' (1856), 362. 

294. Von Littrow, 'Drci QueUen über den Kometen von 1556' (1856), 305. 
295. In 1848 maakte Kaiser vol trots melding van het feit dat van de dertig Europese astronomen die 

dat Jaar aan kometen hadden gerekend, er welgeteld zevcn student waren aan de Leidse hoge

school. V gl. Kaiser, de kometen als getuigen van den tegenwoordigen achterstand der sterrekundi

ge herekeningen' (1848), 249. 
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296. Kaiser, 'Inlichtingen' (1856),366. 
297. Voor Martinus Hoek (1834-1873), zie Van cic Sande Bakhuysen, in: NNBW, I (19l1), 1118-1119; 

Minnacrt in: DSB, VI, 452-453 en Van Bucrcn, 'Biographische notities' in: De Jager [e.a], Bolwerk 
van de sterren (1993), 192. 

298. Kaiscr, 'Nadere inlichtingen' (1857),40. 
2.99. Kaiser, 'Nadere inlichtingen' (1857), 42. 

300. Vgl. Kaiser, 'Inlichtingen' (1856),363; Me, 6 november 1858; RAZ, Arch. KZGW, inv. nr. 67 [mel
ding overlijden B. Bomme J. Nog juist voor zijn overlijden was Bastiaan J30mme benoemd tot lid 
van de llollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Eerder (in 1854) verwierf hij het 
lidmaatschap van het Batlla(sch genootschap der Proefondervindeliilce Wijsbegeerte te Rotterdam. 

301. Hoek meende in 1865 op statistische gronden het bestaan te hebben aangetoond van zogenaamde 
'koll1eetsystemen', welke later de Hoekse groepen zijn genoemd. Volgens Hoek zouden kometen 
waarvan de baanelcmenten gelijkenis met elkaar vertoonden, oorspronkelijk bij elkaar hebben 
gehoord. Door de sterke 'getijdewerking' van de zon of de grote planeten zouden deze hemel
lichamen in de loop van de tijd uit elkaar zijn geraakt. Vgl. Groot, Komete11 en vallende sterren 
(1950), '11 en Holetschek, 'über die Frage nach der Existenz von Kometen-systemen' (1887). 

302.Vgl. Dunlop & Gerbaldi, Stargazers. The contrilJUtion of amateurs to astro11omy (1988). 
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J. ANONJJ~M VERSCHENFN WERKEN 
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dam (F. Houttuyn), 1769-1771; tweede druk, Amsteldam 1 (erven Houttuyn), 1779; 2. (J. van der 
Burgh & Zn), 1790. [Door een aanwijzing in voetnoot op pag. 93 van het tweede deel blijkt dat de 
auteur een zekere Jan de Yries is.l 

'Historisch berigt wegens de waarneemingen van den d.oorgang van Venus door de Zon, gedaan in 
denjaare 1639', in: Algc1I1ecne oefenschoole van kansten en weetel/schappen, zesde afdeling, vierde 
deel, (Amsteldam, Pieter Meijer), [1761?], 39R-'10'1. lAflevering van een als periodiek uitgegeven 
seriewerk, waarvan dit deel in 1763 werd afgesloten]. 

'Hoe de aenstaande komeets-loop te bepaalen, [ ... ] uit het Engelsch Heeren-Magazyn van september 
1756', in: Holla11ds Magazyn, 2, [derde stuk], Haarlem (Jan Bosch), 1757, 551-556. 

Meetkundig ontwerp van dc groote zon eclips (1748): zie bijlage 3. 

Natuurlwlldige aanmerki11gen, waarneemingen en olldervindingen van de Koninglyke Societeit van 
LOr/don. Getrokken uit de Philosophical Tral/Sactiolls. Uit het Engels vertaald door P. Ie Clercq, Am
sterdam (Adriaan Wor & Erve C. Onder de Linden), 1735. (UBA ó45 G 20-21) 

Naukeurig voorberigt van den schrikkelyken comeet, dewelke zig waarschynelyk bi11nen korten zal verto
nen, Met een onderzoek of dezelve de aarde hevig schokken aI in de brand steken zal. Beneffens eenc 
volkomene aanwyzinge, hoe jemand, die anderzints niet van het gestel der weercId en den loop der 
COl1lciCI1 weet, in een ogenblik tyds het geheel gesiel der weereld, mitsgaders de nature dcr cometen 
kali lccren kennen, en op eell boog papier afteikencn, hoe de loop des ((Ime/en langs de aarde zal zyn, 
Leeuwarden (Abraham Ferwerda), 1756 [mogelijk geschreven door A. Ferwerda]. 

Philosophisclze bedenkingen over dc conjunctie vall de planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius e11 de 
Maan. Op den agsten May 1774 staande te gebeuren, en wel over de mogelyke en waarschynlyke sterre 
e11 natuurku11dige gevolgen deezer conjunctie. Waar uit kali opgemaakt worden dat die niet alleen 
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invloed kan hebben op onzen aardbol, Inaar ook op het gantsche zonnestelsel, waar toe wy behooren, en 

een voorbereiding of een beginmaking van de ontsloping of vernieling van het zelve, ten deele of geheel 

zou kunnen zyn, door eCllliefhebber der waarheid, Leeuwarden (Aln. Fervverda & G. Tresling), 1774. 
[De auteur is nog in het jaar van uitgave ontmaskert als Ds, E. Alta uit BOlUm]. 

Verhaal der cameeten, die zig zedert de schepping der wereldt, zo voor als na Christus geboorte vertoond 
hebhen, tot nu toe, I,y gelegelllheid vall die verschrikkclylce COllleet die men nu Ic verwagten is, en 

waar van zo veeZe voorzeggingen gedaan worden, met de afbeeldinge in t koper van eenige der voor
naamste cameeterl, Amsterdam (Steven van Esveldt), 1756. 

llervolg van het verhaal der comeeten, ofie weder legging van het nauleeurig voorberigl van den schrikke

lyke comeet, dewelke zig waarschynelyk binnen korte zal verlonen, met een onderzoek of dezelve de 

aarde hevig schokkerz of in de brand steken zal, enz. En dnn eerstelyk een onderzoek van de natuurlyke 

oorzake der verscheidene vurige verscl!ynsels die zig nl! en dan arm den hemel kunnen vcrtonen, e11 

inzonderheid der cameeten, een verhandeling over de zogenaamde bloedregens, en eilldelyle of die 

phaenomenas wel iets kunnen voorspellen, of V(l)) enige schadelylee invloed op onzen aardbodem zy)). 

Ten twede van de aardbevingen zee- en waterberoertens, en haar Iwtuurlyke oorzaken. Ten derde een 

diergely/c onderzoek van de natuurlyke oorzake der donder en het hemels vuur, ofte blixem, alles door 

de aannemelykste gevoelens van eenige der voornaamste oude, en latere schryvers /Jekragtigt, 

Amsterdam (Steven van Esveldt), 1756. 
'Waarnemingen over den loop der co meet of staartsterre, van 27 augustus tot 11 september 1769, te 

Amsterdam', in: Nieuwe Vaderlandsche Letter-oefeningen, 3e deel, 2e stuk (1770), 338-339. 

Waere Afbeeldinge der comeet of staert-starre zoo als denzelve op den 29 augustus 1769, 's morgens ten 3 

ure, waargenomen is, benevens eene korte verhandeling over den aert der rometen en andere luchtver
schijnselen, ter wegnefilling der verkeerde denkbeelden, van sommige menschen, als of dezelve voorbo

den van eenig nakend onheil waeren, Amsterdam ('Voor den Uitgever' rJ. Baalde]), 1769. 

Wiskundige en zedige aanmerki11gen, op het nieuw uitgekomen naukeurig voorbericht van den schriklce

Iyken cameet. Om te dienen tot nader licht van de cometen-roede, en tot wat einde die worden ver

toont. Waarby in een plaan kan worden gezien yder planeet's loopkring om de zon, en den jaarlyksen 

krul-loop der maan om den aardkloot benevens de vier lopers om Jupiter; en de vyf om Saturnus: 

wyders yder planeet's regte stand in den sodiax, op den 20 Maart 1756. Aldus opgedragen aan de regte 
liefhebbers van ware wete1Jschappen, Leeuwarden (Pieter Koumans), 1756. 

Wis-, Natuur- en sterrekundige briefwisseling over verscheiden helangriike onderwerpen, als, onder 

anderen: eenige nieuwe sterrekundige ontdekkingen van den beroemden HerschelI; zijne levens-bij

zonderheden, en zijn verwonderlijle observatorium. Alsmede eenen nieuwe olltdekking van den heer 
Lavoisier, atmgaande /zet water, en meer andere natuurkundige merkwaardigheden; benevens eemge 

bedenkingen over 's menscherl ziel. Met [twee) plaaten, Amsterdam (Arend Fokke Simonz), 1790. 

IJ. OVERIGE WERKEN GERANGSCHIKT OP AUTEURSNAAM 

Adams, George, Gronden der starrezzkunde, gelegd in het zonnestelzei. Bevattelijk gemaalct in eene be

schrijving van 't maaksel en gebruik der nieuwe hemel- en aard-globen; lil 't Engelselz beschreeven door 

George Adams, In 't Nederduits vertaald en met aanmerkingen verrijkt door Jacob Ploos van AI11Stel 

M.D., Amsteldam (David Klippink en Hendrik Gartman), 1770. (Fonds een jaar later overgegaan op 
een andere uilgever, waardoor ook exemplaren bestaan met als uitgever: David Klippink en Hendrik 
Gartman, 1771. 

Aeneae, H., Beschrijving en gebruik van het tellurium van G. Adams te Londen. In het Fransch vertaald 

door ].H. val) Swinden, Amsterdam (W. Holtrop J, 1786. 

Albinus, Frederik Bcrnhard, Specimen phil. inaug. de meteoris ignitis, Lugd. Bat., 1740. (UBL, 238 EI2). 

Allamand, Jean [Nicolas Scbasticn], zie: Oliver (1777). 
Alta, E., zie: Philosophische bedenkmgen (1774). 

Algarotti, F., Newtoniaansche philosophie voor de vrouwen, of samenspraken over het licht, de kleuren 
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en de aantrekkragt, 2 delen, Dordrecht (A. Blussé), 1768. 
Baalde, J., zie: Waere Afbeeldinge der comeet (1769). 

BalcJk, Gerbrand Nicolaas, Schema astronomicum eclipsis solis (1739), zie bijlage 3. 

- Meetkundig ontwerp van de groote zon eclips (1748), zie bijlage 3. 
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Bailly, J.S., Histoire de l'astronomie moderne, depuis la fondtltion de l'école de Alexandrie jusqu'a l'épo
che de MDCCLXXXII, Tome III, Paris, 1782. 

Baker, Henry, Het microscoop gemakkelyk gemaakt, of heschryving van de beste en nieuwste microsco
pen, en van derzelver behandeling, Amsterdam (1. Tirion), 1744. 

Barn in 't Loo, Iiendrick van, De inwoonders der aarde aangespoort tot een betamenlyke vreze voor 
Gods teekenen in en aan den hemel. Handelende van de hemel-ligten in 't gemeen, als luidbare ver
kondigers van Gods volmaaktheden, maar meer in 't byzonder van de comeelcll,welke aard, vorm, 
eigenschappen, plaalzing, vertooning aan de menschen, einde, en uitwerking van Godt met dezelve 
vertoont worden. Uit de !Jerocmsle godgeleerde en natuurkundige schryvers hy een verzamelt en tot 
wezendlyke godvrugt aangedrongen, Leiden (Joh. Hasebroek), 1744. 

Been, Henryck la, Korte beschryvinge van de hedendaegsche cameet-ges/am/e. Eerstelijck de beschrij
vinge in 't kort, oml1LC daer mede te vinden op de globe den loop der co11leet-gestarnte, by wat natie 
deselfde heeft kOrl1lel1 gesien el/de geobserveert werden. Mitsgiuiers een regisler ofte een kronijck in 't 

kort, van de voornllell1ste wmeten die t'sedert den uyttocht van de lcinderen van Tsrael uyt Egipten, 
aen 't finnament des hemels gesien zijn, tot desen huydigen dage toe, met de plagen, oorlogen ende 
geschiedenissen die daer op gevolght zijn, [".} Met andere nuttigheden meer, Dordrecht (Symon 
onder de Linde), 1665. 

Bekker, Balthasar, Ondersoek van de betekeninge der kometen. Ey gelegendheid van de gene die in de 
jaren 1680.1681. en 1682. geschenen hebben. Dese druk is vermeerdert met een hooftstllk en een nare
den. Hier is noch bygevoegd een berigt en naberigt aangaande de oost en westvindinge, voorgegeven 
van Lieuwe Wil/ems Graaf door den selfden auteur, Amsterdam (Jan ten Hoorn) 16923 I Eerste druk 
1683J. 

Berkhey, J. Le Franc(] van, Nalllur[ykc Historie van Hol/and, 4 delen in zeven banden, Amsterdam 
(Yntema & Tieboel), 1770-1779. 

Bernoulli, Jean, Lettres astronomiqlles ou l'on donne une idee de ['etot act lid de ['astronomie pratiqlle 
dans plusieurs villes de l'El/rope, Ilcrlin (chez l'auteur), 1771. 

Blassière, Jean Jacques, 'SIerrekundige bereekening van eenige formulac, ter bepaalinge van den 
afstand eener comeet van de aarde, vier waarnemingen gegeeven', in: VIIA1V\r (1768),88-132. 

- Zie ook: Lalande (176R). 

Bley, Carl Ulrich, 'Verhandeling over de hoeveelheid der refractie en kleuren van het licht door glas 
gaande. Alsmeede op wat wyze de kleuren door lensvormige glaazen voortgebragt, kunnen wegge
noomen worden', in: VHMW8 (1765), 417-463 (1 plaal). 

Block, Ameldonck, zie: Nicolaas Hartsoe!cer (1699). 

Blom, Cornelius, Het bevend Nederland, door aardschuddingen, tot een heilig beven voor God geroe
pen. Voorgestelt in een redenvoering over Matth. XXIV:7, 't laatste lit; en in een leer reden over Job IX: 
4-6. Uitgesproken op den laatsten dank- vast- en bedendag. Voorzien met praktikale, natuurkundige 
en historische aanmerkingen, Amsterdam (J. Loveringh) / Leeuwarden (W. Wigeri), 1756 [XX, 76 
pp. 8vo.; Exemplaar in UB KampenJ. 

Boddaert, Pieter I cd.], 'De overgang van Venus over de Zon, den JII Juni MDCCJ.XIX te Philadel
phia waargenomen, getrokken uil het Account of the transit of Venus over lhe SI/IlS disc; observed by 
the rev. John Ewing A.M. door P. Boddaert', in: VZGW,3 (1773),617-647. 

Bode, J., Handleiding lot de kennis van den sterren-hemel dienende om den stond der vaste sterren, 
even gemakkelyk !lIs door mondelil/ge onderrichtig, te leeren kel/nen; waarachter een aanwyzing van 
den stand en de (Jeweeging rif/" planeeten en der maane voor 24 ngtcr eel"1 volgende jaaren, [na de 
derde vermeerdere druk uit I/elI Joogduitsch vertaald), Haarlem (J. Bosch), 1779. 
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Boer, Tjerk Jansz de, Een kort uittreksel uit de werken van Tjerk Jans:: de Boer, welke Iverken ziin verval 
in drie bijzondere dee/en. Het eerste deel, genaemt de weegkonst op eene korte dog 'daare manier uit 
zyn eigen grondoorsaak wiskonstig te bewysen. Het tweede deel, gcnaemt de natuur-wet der bewee
ginge van alle swaarle door eene bepaalde kracht, zoo teil opsiglc van de tijd, als 1'0/1 de snelre en spa
tien op ee/1e wiskonstige wijze te bepaalen, en dat zoo wel van de vloeibaare stoffen, als van de vaste 
ligchamen. Her derde deel, genaamt de wiskonstige zcylkonst leert in veel voormllen het zeilen der 
scheepen op een wiskollStige wijze tc verregtcn, daar zij tot nog toe dit alles bij gissiuge gedaan 
hebben, Harlingen, 1749. [159 pp.; Enig ons bekende exemplaar: PBL sign. nr. A 2653]. 

Bomme, Leendcrt, Aanspraak fedaan aal! het Natuurk1lndig Gezelschap (1vIiddelburg), den 7 janul/l'I 
7782 [over wetenschapsheoefening in ZeelandJ, handschrift in: RAZ, FA Van der Feen lnog niet 
geïnventariseerd; copie in GA Middelburg, archief Natuurkundif Gezelschap]. 

- Wellen VOOI' het Natuurkundig Gezelschap opgericht binnen Middelburg in Zeeland, den XXiX 
november MCMCCLXXX, Tweede en vermeerderde druk, Middelburg (W.A. Keel), 1796 [Enige 
aan ons bekende exemplaar in ZB Middelburg. Copic in GA Middelburg, archief Natuurkundig 
Gezelschap J. 

Boon, Adrianus Jeremias, Dissertatio mathematica de insignioribus quibusdam methodis determinandi 
orbitas comClarum e tribus observationibus, (Diss.), Lugduni Balavorum (S. & J. Luchtmans), 1837. 

Rool, Joanncs van der, D'oprechte tyd- en tyd- reeken-kunde, volgens den Nederduytsche bybel. Waal' 
in alle de voornaamste tyd en tyd-punten des voornoemden bybels, op zyn behoorlyke order staan 
aange/eekent van hel begin der scheppinge, tot op de kruyszingc des beloofden Meszias. Als mede 't 
wiskonstig bewys van 't begin der scheppingc. Waar in zeer leort en lelaar, door de verduystering der 
zon en maan, ( ... J wiskunstig bewezen werd, dat de waere/d zyn aanvang genomen heeft 4000 jaaren 
voor Christus geboorte; op donderdag den21. lviaart, des morgens ten 2 uuren 15 minuten, gereekcl1d 
na 't middag-rond der stad Zierk-zee, met de zon in 't eerste teeken van Libra, met een volle maan. 
Als mede de eeuwigdurende en onverander/ylee zon- e11 maans-tafelen. { ... } Nooyt voor dezen zo 

gezien. Dool' A1R . !OIll/llCS van der BOOI, leermeester der wiskonst, tot Zierlc-zee. AO.1737, Amsterdam, 

Ooannes de Ruyter), 1742. 

Bordus, W.L. la r c.a.], Folkomen wiskulldif woordenboek, daar in alle kunstwoorden en zaaken, welke 
in de beschouwende, en oejfcnende wiskunde voorkoomen, duidelyk verklaart worden,,,. Uit dc 
Hoogduitsche in de Nederd. taal overgezet door J,L van Stammetz, en overzien door W. de la Bordus, 
Leyden (Coenraad Wishoff en Georg Jacob Wishoff Czn), 1740. Heruitgcven in 1758 met gewijzig
de titel: Groot en volledig woordenboek der wiskunde, sterrekunde, meetkunde, rekenkunde, enz. Uit 
het Hoogduitsch vertaald door TL Stammetz, en overzien door W. de la Bordus, Amsterdam. 

Rosma, Benjamin, Redcl1voering over de natuurkunde, haare oorsprong, voortgang, en aanwas; alsmede 
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Loveringh),1762. 

- 'Redevoering over de orde en derzelver zichtbaarheid onder de schepselen' [uitgesproken october 

1764], in: Jviengelwerk tot de Akademie der Geleerden belioorende. Door een weetlievend genootschaf' 
onder de zinspreuk 'Ter/dit ad Ardua Vrrtus', Amsterdam (Jacobus Loveringh), 1770, 276-296. 

Bouguer, Pierre, 'De la détermination de l'orbite des comètes' in: HAS [pour I'année 1733}, (1735), 

331-350 . 

Braconier-dc Wilde, zie: De Wilde (1751) 

Buys, Egbcrt, Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en wetenschappen; bevattende alle de tak
ken der nuttige kennis met naauwleeurige beschryvingcn; zo van onderscheide machines, werktuigen, 
gereedschappen, Jlguuren, en ontwerpen dicnende 0/11 dezelve op te helderen, 10 delen, Amsterdam, 

1769-1778. 

Ruys, Johannes, 'Rede ter nagedachtenissé van den weledelen heer HenriCLlS Aeneac' in: AKLB (1811-

1),133-137. 
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- 'De Magnetimctcr van Scoresby vergeleken met het werktuig door Wyl"c I:oppcs, te Leeuwarden, 
uitgedacht om de helling der ;vlagneetnaald te vinden', in: Bijdragen lol de Natuurkundige Weten
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Cabel, Jan, Uytrekeningen van drie maaneclipsen (1735); zie bijlage J. 
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Magazyn, 2 (1751), 423-435 [Vertaling van Avis aux Astronomes, Paris, 1751]. 
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Jaaren 1751 en 1752 door den heer Abt de la Caille', in: VHMIV', 2 (1755),93-11(,. 
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- 'Onderrigting to I een gell1akkelyk gebruik van de manier, om de lengte op zee te bepaalen door 
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Cheseaux, J.P. Loys de, Twité de la comète qui a paru en Decembre 2743 el ell JIlIIvier, Février et Mars 
1744: contenanf outre les o!JSerm[lOlis de l'auteur, ce lies qui ont été faites aParis, j, on y a joint diver
ses observatiol1S et dissertatiolls I1stronomiques, Lausanne/Geneve (Marc-Michel BOllsquet), 1744. 

CholI)el, Noël AlgemeelI huisluJljdelijk-, natuur-, zedekundig- ell konstwoorrlen!Jock. Tweede druk ver
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Junii 1761 nevens het vlllk van de zon za! beweegen, gerekent uit de tafels 1'1/11 den grooten sterrekUildi
gen Edmundus Halley, op de middaglijn van FranekeJ', door den professor N. Ypey, Harlingen (Van 
der Plaats), Francker (N. Uding), Amsterdam (IC. van Tongerloo), 1761 [plano-vel, getekend door 
P.r. Portier en gegraveerd door de plaatsnijder Philips de Oude. Exemplaar in bibliotheek Museum 
BoerhaaveJ. 

- 'Verhandeling over eenige sterrekundige stoffen', in: VHMW, 8, eerste stuk (1765),13-32 r lp!.] 

- Afbeelding Vil/1 de weg der planeet Venus, gerekend naar de tafelen der Zal! van De la Caille 1'11 Halley's 
tafelen Viln Venus, uit de waarneemingen van den grootsten sterrekundigerz De la Lande verbeterd; op 
de middaglijn van Franelcer, door den professor N. Ypey, Pil zo als dit verschynzel zig zal vcr/oonell op 
den Jden JUlli 1769, Harlingen (Van der Plaals), 1769 [plano-vel, gegraveerd door J.c. Philips; 
Exemplaar in bibliotheek van Museum Boerhaave 1. 
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- Grondbeginzcfen der kegelsnedcn, bevattende de eerste en voornllamste eigenschappen vall dc pamlJo
fa, ellips en hyperbola, len dienste van leerlingen opgesteld, 1769. 

Zumbach de Coesfcl!, Conradus, }Jphemerides et o!Jscrviltiorles. A1eteorologiwc ofZ,esclirei1'1l1gc van 
weer en wind des jililrs 1729 (alles op den middag (lillIgetekent), NIet een daerby gevoegde warl, aan
tOllende zeer stiptdyk. hel over grool getal vlcklccil in de zorl, 't gellcele janr door geziell, lIiluwkcurig 
aengelllerkt, en lIaar liet In'en opgelekellt; bcnetl"clis eell tweede Ciwrt, met eell beschreiving ell uilfcg-

o\'er de oorZilken vall 't noorderlicht, en wel voo1fw11Ienll)'k van 't geen, dat alhier ,~eZlen is, dell 

16, november, 111 'I zelfiJe Jilar 17"9, Leiden (Coenraad Wishofr), 173Cl. 
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Bijlage 1: OVERZICIIT VAN STERRENKUNDIGE OBSERVATORIA ACTIFF IN EUROPA IN DE 
PERIODE 1710-175° 
Kolom 1 is samengesleld uit waarnemingen van de zon-eclips van 1748, zoals die contemporain zijn 
ingezameld op het Observatoire de Paris (OdP, A-3.6), alsmede uit een overzicht van observaties over 
deze eclips opgesteld en gepubliceerd door Méchain in 1782 (deze 'aanvullingen' zijn in kolom 1 

aangeduid met een *). De kolommen 2 en 3 zijn opgesteld uit de Greenwich list of Astronomical 
Observatories, met supplementen (1986-1991). Indeling volgens huidige landen, in alfabetische volg
orde. (A = academie; G == geestelijk; K = koninklijk/vorstelijk; P = privé; U = universitair). 

Nr. Locatie Eclips 1748 Greenwich list Greenwich list 

I. Denemarken 
1. Kopenhagen K 
2. Pilenbol'g P 

2 

Il. Duitsland 
1. Altdorff (Bcijnen) U 
2. Berlijn 2 A 

3· Brandcnburg 
4· Closterherg 

5· Dresden 
6. Frankfort 
7· Giessen (nabij Marburg) K 
8. C;öttingen 
9. Halle 
10.* Hamburg 
11. * Ingolstadt 
12. Kassei K 
13.* Leipzig 
14. Neurembcrg K 
15.* Tübingen 
16. Witten berg 2 

17.* Würtsburg 

16 

lIl. Frankrijk 
1. Avignon G 
2. Bayeux 

3· Beziers A 
4· Bordeaux 

5· Bretagne P 
6.* Compiegne 
7· Lyon 
8. Marseille G 

9· Montpellicr 1 A 
10. Parijs 5 6 P & K (1) 
11. Rouen 
12. Straatsburg 
13. * Toulon 
14. Toulouse 2 2 A&P 

16 13 
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IV. Groot-Brittannië 
1. Aberdcen 
2.* Aldiston 

3· Cambridge U 
4·* Dundee 
5.* Edinhurgh 
6.* Eigin 

7· Greenwich K 
s. Londen P 
9· Luffwick (Northhampton) 
10. * Montrose 
11.* Kctherbyrew 
12. * Newmachar 
13· Oxford 2 U 
14· Schotland 
15· Shirburn (Oxfordshire) P 
16. Southhamptol1 
17· Wanstead P 

15 7 

V. Italië 
1. Bologna A 
2.* Milaan 

3· Napels 
4* Padua 
5.* Parma 
6. Pisa U 
7· Rome 
8. Turijn 

9· Verona 

9 2 

VI. Nederland 
1. Haarlem P 
2. Leiden U 

3· Middelburg P 

4· Utrecht U 

4 3 

VII. Zuid-Nederland (België) 
1. Luik 

0 

VIII. Oostenrijk 
1. Graz G 
2. Wenen 2 G&P 
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IX. Polen 
1.* Breslau (Wroclaw) 
2. Warschau 

2 0 

X. Portugal 
1. Lissabon K 
2. MafIa G 

0 2 

Xl. Rusland 
1. St. Petersburg A 

0 

XII. Spanje 
1. Madrid 4 
2. Parma 

5 0 

XIII. Zweden 
1. Calmar 
2. Mariestad 

3· Medevi 

4· Stockholm i\ 

5· Upsala U 
6.* Utjocki 

7· Uttersberg 
R! Wirtsberg 

9· Lapland 

9 2 

XIV. Zwitserland 
1. Genève 
2. Lausanne P 

TOTAAL 80 41 
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Bijlage 2: DOCENTEN WIS- EN/OF STERRENKUNDE AAN REGULIERE NEDERLANDSE 
OI'LEIDINC;EN IN DE ACUrrIENDE EEUW 
'vlet een * wordl aangegeven wanneer de sterrenkunde afzonderlijk in de leeropdracht ter sprake is 
gebracht. Tenzij anders is aangegeven, betreft het hij de universiteiten en illustere scholen een aan
stelling tot hoogleraar. 

UNIVERSITEITEN 
f. Leiden (opgericht1575) 

1. Burchardus de Volder 
2. jac'lues Bernard 
3.* Willem Jacob 's-Gravesande 
4.* Johan Lulofs 

5. Jean Nicolas Sebasticn Allamand 

6.* Dionysus van de Wijnpersse 
7. Chris liaan Hendrik Damen 
8. Pieter Nieuwland 

IJ. Franeker (opgericht 1585) 
1. Bernard Fuknius jr. 
2. Willem Loré 

3. Wijer Willem Muys 

4. Samuel Koenig 
5. Nicolaas Ypey 

6. Pieter Idserts Portier 

7. l\dolph Ypey 

8.* Sebald Justinus Brugmans 

9.* Antoine Chaudoir 

10. Jacobus Picrson Tholen 

[[J. Groningen (opgericht 1614) 
1. Johannes Bcrnouilli 

(vacature) 
2. johannes de Crosa 
3. Nicolaus Engelbard 
4. Dionysus van de Wijnpcrsse 
5.* Frederik Adam Widder 

1682-1705 

1712-1718 

1717-1743 
1743-1768 

1768-1808 

l7 85-1793 
1793-1794 

1684-1707 

1707-1743 
1743-1744 
1709-1744 

1744-1748 

1743-1744 
1744-1747 
1744-1784 
1744-178l 

1788-1797 

1724-1726 
1728-1765 

175 2-1769 
1752 - 1787 

6.* Antonius Brugmans 1767-1789 
7.* Samuel Johannes van de Wijnperssc 1787-1789 
8.* Jacob Baert de la Paille Jr. 1790-1823 

filosofie en wiskunde 
filosofie en wiskunde 
'wiskunde en astronomie';na 1734 ook filosofie 
'wis- en sterrenkunde'; 
na 1744 ook wijsbegeerte 
'wiskunde en wijsbegeerte'; 
na 1761 ook 'physica experimentalis' 
filosofie, wis- en sterrenkunde 
wiskunde 
wiskunde 

wiskunde 
lector wiskunde 
builengewoon hoogleraar wiskunde 
wiskunde, na 1712 ook genees-, 
schei - en kruidkunde 
filosofie en 'hogere mathesis' 
lector wiskunde 
bui kngewoon hoogleraar wiskunde 
wiskunde; na l757 ook vestingholJwkunde 
teekenmeester, i.h.b. 'voor de studenten 
in de mathesis' 
wis- en geneeskunde, sedert 1787 
met dispensatie in het doceren van de 
'malhesis en al"chitectura' 
natuurkunde, astronomie, logica en 
metaphysica 
hoogleraar logica, metaphysica en 
aslronomie 
lector wiskunde. Vanaf 1797 tot 1824 was 
hij hoogleraar wiskunde, vestingbouwkunde 
en aardrijkskunde 

wiskunde en filosofie 

filosofie 
filosofie 
filosofie; doceerde ook enige sterrenkunde 
lector filosofie; doceerde seder I 1763 ook 
sterrenkunde. Sedert 1767 als hoogleraar 
filosofie èn sterrenkunde 
wis-, natuur- en sterrenkunde 
idem 
idem 



IV Utrecht (opgericht 1636) 
1. Johannes Luyts 
2.* Petrus van Musschenbroek 
3.* Johann David Hahn 

4. * Jean CastilIon 

5.* Johal1n Friedrich Hennert 
6.* Pieler Nieuwland 

V Harderwijk (ol'.~ericiIt 16'18) 
1. Gerard Wijnen 
2. Cornelius van Houten 
3.* Johan Hendrik van Lom 
4.* Abraham Jacob Drijt110ui 
5. * Johannes Theodorus Rossijn 
6.* Bernard Nieuhoff 
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1677-1721 

1723-1739 

1753-1759 

1751--1759 

1759- 1763 
1764-1R o4 
1787 

1690-172 2 

172 3-1734 

1734-1763 
1763-1765 

1765-1775 

1775-1811 

filosofie; doceerde veel sterrenkunde 
filosofie; hoogleraar astronomie vanaf 1732 

'philosophie, fysica experimentalis en 
astronomie' 
'mathesis en phisîca' 
idem, met astronomie 
filosofie, wis- en sterrenkunde 
(benoeming onwettig verklaard) 

'wijsbegeerte en wiskunde' 
idem 
idem; hoogleraar sterrenkunde vanaf 1743 
'wijsbegeerie, wis- en Starre kunde' 
idem; vertrokken naar Ulrecht 
idem 

ILLUSTERE SCHOLEN (en andere stedelijke benoemingen) 

VI. Amsterdam (opgericht 1632) 
I. Alexander de Bie 
2. Johannes de Raey 
3. Tiberius Hemsterhuis 

4. Matthijs Soeten 
5. Martinus Marlens 
6.* Pybo Steens Ira 

7.* Jan Hendrik van Swinden 

8.* Pieter Nieuwland 
9.* Hendrik de Hdrtog 

VII. Deventer (opgericht 1630) 
1. Simon lyssot de Patot 

2. Nicolaas Heineken 
3. Bernard Nieuhoff 
4. Ladislaus Chernac 

VIII. s-HertogenlJOsch (opgericht 1(36) 
1. Elias de Joncourt 

IX. Maastricht (opgericht 1683) 
1. * Willem Alber! Bachiene 
2.* Jean Jacques Pfaltz 
3. ,. Jacobus Verloren 

1653-1 (i91 
1669-1702 

1704- 1717 

1709-1743 

1743-1762 
1763-1788 

1788-1793 

1793-1838 

1688-1690 

1690 -1699 

1699-1727 

J745- 1773 

1775 
1776-18n 

1731-1748 

1764-1783 
1783-1787 

1787-1794 

'philosophicae & matheseos Professor' 
filosofie (na 1691 ook met wiskunde?) 
filosofie en wiskunde (vertrokken naar 
Franeker) 
lector wiskunde 
lector '\Vis-, StelTC- en Zeevaartkunde' 
'openbaar leeraar der wiskunde, zeevaart
en sterrekunde' 
hoogleraar wijsbegeerIe, wis-, natuur- en 
sterrenkunde 
lector wis-, sterre- en zeevaartkunde 
lector wis-, sterre- en zeevaartkunde 

lector wiskunde 
buitengewoon hoogleraar wiskunde 
hoogleraar wiskunde; onderwees ook 
de 'astronomia' 
filosofie; onderwees ook wiskunde 
filosofie (vertrokken naar Harderwijk) 
filosofie 

wiskunde; in 1737 ook hoogleraar in de 
wijsbegeerle 

'aardryks- en sterrekunde' 
idem 
idem 
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X. Middelburg (opgericht 1592; diverse malen gesloten en heropgericht) 
4.* Johan Pieter Fokker 1782-1795 lector 'mathesis, physica en astronomie' 

XI. Rotterdam (benoemd door de stad maar officieeel niet verbonden mei IlllIstere School; /l!l1751 wel 
band met het loen gestichte ZccmllJ1scollege) 

1. Jacob Lufneu 1718-1744 lector in de mathesis 
2. Laurens Praalder 1751-1761 

3. Anthoni Struick 
4. Jacob Florijn 

1767-1771 

1771-1818 

stadsmathcmaticus (vertrokken naar 
Fundatie van Renswoude te Utrecht) 
stadsmathematicus 
idem 

XII. De/ti (benoemd door de stad maar officieel niet vcrlJO/uien aan een Illustere School) 
1.* Johannes van der Wal! 1756-1787 lector wiskunde en astronomie; was 

ook docent aan de Fundatie van Renswoude 
2.* Abraham van Bcmmelen idem 

XIII. Den Haag (benoemd door de 'Sociëteit van 's-Gl'avcnhage: tegen liet verbod in tot het stichten van 
een Illustere School) 

1. Jacob Baert de la Faille Sr. 1757-1777 lector in de wiskunde; sedert 1762 ook in de 
experimentele fysica. Was ook docent aan 
de Fundatie van Renswoude 

XIV Groningen (benoemd door de stad maal' officieel aan geen enkele instelling verbonden) 
1. Jan Wijnhout 1763-1802 'publycq informateur in de wis- en 

zeevaartkunde' 

XV Haarlem (/!enoemd dool' de stad maar officieel aan geen enkele instelling verbonden) 
1. I:vlartinus van Marum 1776- 'lector in de wysbegeerle en wiskunde' 

OVERIGE INSTELUNGEN: 
XVI. Leiden: 'Duytse Mathematiek' (ingenieursschool voor landmeters en vestingbouwers, gesticht in 
1600; geëindigd 1667; opnieuw leven ingeblazen in 1697) 

1. Henri Coets 1701-1730 lector; privaatdocent sedert 1692 
2. Willem lacob 's-Gravesande 1730-1734 hoogleraar, tijdelijk belast met het 

Nederlandstalig onderwijs in de wiskunde 
3. Willem [del la Bordus 1734-1757 lector 'l\ederduytsche wiskunde' 
4. Adrianus Kuypers 
5. Pybo Steenstra 
6.* Johannes Arcnt Fas 

1757-1759 
1759-1763 
1763-1817 

idem 
lector (vertrokken naar Amsterdam) 
lector in de 'hoogere wiskundige 
wetenschappen met derselver gebruik 
in natuur- en sterrekunde' 

XVII. Batavia: Nlarine-academie (opgericht 1743 - gesloten 1755) 
1. Pieter Hermanll1lS Ohdem 1743-1755 leraar wis- en zeevaartkunde 

XVII J. Amsterdam: 'Algemeen Zeemans Col/egie' (1748-1795; semi-particulier) 
1. Cornclis Douwes 1748-1773 
2. Siecl Geerts 1773-1794 sedert 1751 assistent van Douwes 
3. Bernard Joh. Douwes Czn. 1773-1791 
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XIX. Del1 H,wg: Militaire Il1gel1ieurssr!wn/ (opgericht 1748; 0plliww 1753) 
1. Willi<ul1 Erskine wis en krijgskunde 
2. Charles :\'icolaus Chardon 

XX. Fundaties van Re/lSwoude (opgericht 1756) 
Den Haag: 
1. jacob Baert de la Paille Sr. 
2. lean jacques Blassière 

Delft: 
3.* johannes van der Wall 
4. * Abraham van Bemmelen 

Utrecht (geopend 1761): 
5. Laurens Praalder 
6. Dirk de West 

175(')-1777 

1777-1791 

lector wis- en natuurkunde 
lector wiskunde, voordien privaatdocent in 
de fysica 

17SG-17K7 'lector wis-, natuur- en sterrekunde' 
1787'1812 idem 

17(,1-1792 mathematicus 
1792"180l) 'instructor matheseos' 

Bijlage 3: NEDERLANDSE PUBLICATIES OVER ECLIPSEN 1700-1750 

In dit overzicht zijn in principe alleen geschriften opgenomen die aandacht besteden aan specifieke 
eclipsen. 

1706 (1) Symon van der .\·loo!cn, ;'vIeetkrJ/lstige Ajbeeldsel Van eell Verduysteringh in de LOIlI1C op 12 
Vlay 1706, l\lmterdam (J.Lo()ls), 1705 (KB, Knuttel nr. 15.424) 

1715 (2) Symon van der :\loolen, C;ellemle el1 l'artiClAliere VW1 eene groote ZO/1 F.clips op 
del13e lvfay ,\111101715. ,\iC\'ells een iWeetkolistige Vertoning waar die op den aardkloot 2(/1 
/wmzell gezien werden, Amsterdam (J.loots), 1715 (lyluseum Boerhaave, IX B 53) 

1721 (3) Meindert Waerma, N1CIIll'C Meetlcorzstige Eclips Recckcning, Amsterdam (j.Loots), 1721 (UB 
Utrecht; Musellm Boerhaavc) 

(4) Jacobus Thomas Roelans, fJclllel-loop/C1il1dighe vertoonillg \',lll cell groote duysternis op den 
aerdbol, a1500 wy de5elve ulhiel' lot Alltwerpen schyn/Jaar/yck IJell de son sullen sien i op "CII 

23 mei 1721 j, Antwerpen (J.-1'. Robyns), 1721. (:-!iet teruggevonden. Genoemd in LJiogrliphic 
Natio11ale de J;elgique, 19 (1907),6'12-643). 

1724 (5) Adriaan Spinder, Over de /éon-Hclips va1122 May 1724, Amsterdam (I.Loots), 1724 (Kaar
tenbak sterrenwacht 'Sonnenborgh' te Utrecht, maar aldaar reeds voor de verhuizing naar 
de Uithof niet meer te vinden! Vgl. BdH. 4428). 

1732 (6) Hermar1l1us Schaink, /Ijbeelding van een Verduistering in de Maen, welke ha er zal vertonnen 
den eerstelI van de 1I1aand December van dit loopende jaar 1732, welke l'S grootheid uyl de 
astronomische tajf/cn f,crckcnt tot Amsterdam zal weesen19 dl/ylll en 56 mil1uten, van welke 
minuten sestig voor een dllym geteld worden, Amsterdam (Reynier en Josua Ollenö), 1732 
(UBA, plano-vel met gravure in fraaie cartouche. Zie ook vd Krogt, Advertenties, nr. Ó1G). 

1733 (7) Adriaan Spinder, Meetkunstif, Ontwerp van de Groote Zon Eclips [ ... ) in 71et Jaar 173.3 op del1 
13 den Mey IJ(] den Middag, Amstcrdam (joh. van Keulen), 1733 (UB Leiden, 2314 E 50. Vgl. 
vd Krogt, 11r. 624). 

(8) Symon Panser, ,~ftekening van de merkwaerdige Zons- Verduystering, die wezen Zill den IJ 

lWay 1733. waer in lIenf,eweezell werd hoe dezel\'e zig bo\'en AnlsterdaJrl en andere omliggende 
steden zal vertnonen, op een nieuwe wyze liytgewerkt Ilil de astronomische 1àjds van de la 
Hiere, nevens een nette aftekening op de Wereldkaert, woel' eli hoe verder deeze verduistering zol 
k01ll1en gesien werden, Amsterdam (Reynier & Josua Ottens), 1733 (UBL; niet gezien. Vermeld 
bij vd Krogt, Advertenties, nr. 626 cn beschreven door Crone, [)OllWCS (1941), 248). 

(9) Anonymus, 'Van de grootel:on-eclipse van den 13 May 1733', handschrift (Niet gczien. 
Genoemd in: Clitalogues He/gil/lies (1878), nr. 1912). 
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1736 (10) Jan Cabel, U)'lrekeningen van drie fvIaaneclipsen, eell pertiale 20 Oct. 1735, een totale 26 

maart 1736, een centrale 20 Sept. 1736. Nevens de Meetlwnst, vertoningen, hoe die op de meri
diaan van Amsterdam en Parijs zullen gezien worden, Amsterdam (Joh. van Keulen), z.j. 
(=17.15) (URA, collecti~ Wiskundig C;cnootschap). 

(11) Symon Pa nscr, Nauwkeurige Aftekening der loop van Mercurius 01/1 de Zonne dezes jaers 
1736, [ .. ,1 Ook de afbeeldinge van de Maansverdu)'steringe [.,,1 alles net getekent en kort ver
klaart, Amsterdam (Reynier & Josua Ottens), 1736 (KB, Knuttel, 17.°30; UB Lelden, 1429 F 
192; Vgl. Van der Kragl, IHS. 703 en 715). 

1737 (12) Symon Panser, Astronomische Oeffeninge, waarin eerstel)'k een Astronomische bewerking 
over een notabele Zons Verdu)'stering op 1 Maart 1737, Ten tweeden een astronomische regel, 
waordoor aangeloond werd, wanneer de mane de ster Aldebaren zallwnnen bedekken. Meet
kunstig [ ... l 1.1)'1 te werken, Amsterdam (Wed, J. Loots / Izaak SwigLcrs), 1736 (60 pp. 2 pI. 
4tO.; BdH 3712. UBA, Collectie Wiskundig Genootschap). 

(13) :-.!icolaas Struyck, Aanmerkingen over het berekenen van de Son Eclipsen, op een voorgestelde 
plaats, Amsterdam (J. van Keulen), 1737 (Sterrenwacht Utrecht, IX BISI). 

(14) Jacobus Thomas Roelans, Onderzoek van de Zons-duislcrnis, voorgevallen op den sterfdag 
van den Zaligmaker [ ... ] Met eene Uitrekeninge ende de Hemelloopkundige Vertooni ng van 
eenen grooten Zon-Eclips, b)' ons te zien den eersten Maart 1737, Amsterdam (bij de wed. 
Egmont, 'Na de Cap)' van Antwerpen'), 1737. (Exemplaar geraadpleegd in 1988 bij anti
quariaat B,M. Israel te Amsterdam. Vgl. de advertentie in de Amsterdamse Courant van 26 
febr. 1737 (niet genoemd bij Van der Kragt) 

1738 (15) Symon Panser, Astronomische hcmclspiegel, waer in vertoond werden op een gelwelen 
Wereld-Kaert, de merkwaerdigste r Jemelsche Verschijnselen aen /.OJl, Maen en Sterren, en 
hoe zig de zelve so tot Amsterdam als elders zullen vertonen, van den 15 Augusty eerstkomen
de, tot den 13 Januar)' 1740; waer meede is bygevoegt de groMe Zonsverdu)'stering die wezen 
zal dm 26 Jul)' 1748, door S.j. Panser, Stads j\;la thelll , tot Embden, AmstenL1l11 (R, & 1. 
Oltens), 1738 ("luseum Boerhaave. Leiden. Vgl. vd Krogl, nr. 755). 

1739 (16) Cornelis Douwes, Afbeelding van de Son-Eclips, die wezen zal den 4 Aug, 1739, Amsterdam 
(Joh.van Keulen), 1739 (Niet gezien; genoemd bij Van der Krogt, nL 772 en beschreven 
door Crane, Douwes (1941), 247). 

(17) Gerbrand Nicolaas Ba[cJk, Schema {Istronomicu/ll eclips is solis anno 1739, Aug../, Amstelodami 
(Johannem van Keulen), 1739 (Museum Boerhaave, Leiden. Vgl Van der Kragt, nr. 772). 

(18) Jacobus Thomas Roelans, l'hèse astronomique sur toutes les phases du soleil représeIltées ell 
figures géométriques que Ie ciel démontrera cl souticndra Ie 4 d'lloust 1739, [ ... l avec des 
remarques historiques ct cllronologiqucs, Anvcrs (C.-I. Vander Hey), 1739 (Niet teruggevon
den. Genoemd in Biographie Nationale de 8elgiquc, 19 (1907),642-643). 

1740 (19) [Anonymus], Astronomische afbeelding van eeIl totaale Maen-eclips, invallende den 13 Januari 
1740, verthoolJelule in '/ gel1eraal in twee ont1Verpen hoedallig de uardklootsschaduw zoo in de 
toe- als afnemende verduistering over de maan en derzelver vlekken zal passeren, Amsterdam 
(Joh.van Keulen), 1739 (Exemplaar in CAA, sign. B (1740)-1. Vgl. Van der Krogt, nr. 791, met 
afwijkende titel: Astronomische afheclding van de Mael1eclips die lIIen zal zien den 13 Jalluari 
1740, vertoorIclide hoe de schaduwe der Aerde over de vlekkel! des fvlaclls passerell zal, ben('J'cns 
de tyd van 't begin, midden en e)'nde der eclips, voor 11 bysondere plaatsen, Amsterdam, 1739). 

1748 (20) Joannes van der Boot, D'oprechte t)'d en t)'dreekenkunde, volgens den Nederduytsche B)'bel, 
(",) Als mede 't Wiskonstig Bewys van '1 begin der schaepplrlge, ( ... ), Als mede de eeuwigdurende 
en onveranderlylce Zon Cri Maanstafelen, Noo)'! voor deze zo gezien, Amsterdam (Joannes de 
Ruyter), 1742. (Met eclipsberekeningen, o,a. over de zon-eclips van 1748. Volgens Bierens 
de Haan een herdruk van een editie uit 1737. Dit betreft echter alleen de aanduiding 
'Leermeester der Wistkonst tot Zierk' Zee, Ao 173/). 

(21) Gerbrand NicoIaas Back, Meetkundig ontwerp van de Groote Zon eclips invallende 25 Juli 
1748, aanwijzende hoe en wanneer zig dezelve zal vertoonen tot 's Gravenhage op het vorstelyk 
lfu)'s in 't Bosch gel1aamt de Oranjezaal van Z. 0.11. Wil/cm Carel Hendrik Friso, Utrecht 
(Nic. v. Vucht) 1748 (UB Utrecht. Vg!. Crone, Douwes (1941), 248). 

(22) Jan de MUl1ck, De Groote Lon Eclips dewelke voorvallen zal op den 25 jul)' 1748, Middelburg 
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(H. van 1I0ekkel, 1748 (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg). 
(23) Symon Panser, Afbeelding van de Groote en Merkwaerdige Zons verdllystering, die wezen zal 

op aenstaende Donderdag, zynde den 25 dezer, beginnende 's morgens ten /zalf 10 uuren, en 
eyndigende ten half een uur, de zwaerste Verduystering zal zyn ten 11 uuren; als mede een 
nette aenwyzing waer de Nliddelpunts Schaduwe zal passeeren, en hoe verre dezelve te 
ZlIyden en Noorden zal kunnen gezien worden, alles door de Meetkanst beloo?,t door Simon 
f'anser, Stadsm. &c. tot Embden, Amsterdam (R. & J. Ottens), 1748 (Vermeld bij vd Krogt, 
nr. 949. Vgl. Bierens de Haan, 3713 (o.d.t. Meetkunstige vertoning van de Son Eclips van 25 

July 1748, drukker: Swigters). Deze litel geeft ook Crone, Douwes (1941), 248]. 
(24) M lartinus] Houttuyn, Med: Stud:, I!clipsis Solis [. .. ] nova de/ineatio ... / Nieuwe afbeeldinge 

der zons verduystering, die op den 25. Juli 1748, over Europa gezien zal worden, waar in niet 
alleen de Grootheyd, maar ook de Tyd van het Begin, Midden en J!Yllde, voor alle plaatzen, 
op een geheelllicuwc lil/lil ier word aangetoond, te bekomen by Isaac Tirion (Amsterdam), 
Bonk (Leiden) en Kloek (Hoorn), z.j. (1748; Plano vel, UB I.eiden, coll. Bodel Nijenhuis 
169, nr. 56; niet gezien; vriendelijke mededeling dr R.l-l. Vermijl. 

(25) Sieds van Gelder, Meetkomtige Uitpassing en zeer korte /Jcreekening der Groote SonEclips, 
die voorvallen zal den 25 Julius 1748 te Leeuwarden, Leeuwarden (R.). Noordbeelc), 1748 
(Sted. Bib!. Leeuwarden). 

(26) Johann IIcrmann Knoop, 'Uytrekening van een groote Son eclips, dewelke sal voorvallen 
in hel jaar 1748, den 25 Julij', Leeuwarden, 1739. Handschrift in Sledelijke Bibliotheek te 
Leeuwarden, genoemd in: Terpstra, Friesche Sterrekonst (1981), 156. 

(27) lAnonymus], Aan alle heeren wiskonstenaars ter gelegentheyd van de groote zonsverduysterin?" 
voorgevallen den 25sten july 1748. Klinkdicht door een wiskonstenaar, Amsterdam (Gerard van 
Hattum), z.j. [1748] (Museum Bocrhaave, Leiden). 

Bijlage 4: KOMEET-OBSERVATIES IN DE NEDERLANDEN 1715-1770 

Alle in de officiële literatuur vermelde kometen waargenomen lussen 1715 en 1770 zijn in dit overzicht 
vermeld, met de dalum van eerste waarneming en voorzien van de namen van één of meerdere markante 
waarnemers. Daarnaast zijn opgenomen alle (aan ons) bekende ObSC1Ti,(orCIl van Nederlandse origille. 
Deze zijn in dit overzicht Vet aangegeven. Afgezien van de bronnen zoals die ciders zijn verantwoord, 
zijn ten behoeve V,lIl dit overzicht de hieronder genoemde Nederlandse kranten doorgenomen [voor de 
aangegeven tijdv({kkcn], indien mogelijk voor de drie weken volgend op de eerst bekende observatie. 

(# = begindatum krantl 
AC Amsterdams(cll je COUrll11t l1737-1761] 
CC Cleefsche Courant [1766] 
GU (;azette d'Utrecht [1737-1787; niets gevonden I 
GHC = 's Gravenhaegs(ch)e Courant l17591 
HHC = (Delftse) Hollandsche Historische Courant [1737-17''I2l 
LDC Leydse Courant [1723-1761] 
LC Leeuwarder Courant [#1752-1785] 
MC Middelburgsche Courant [#1758-1785 
NJ (Nieuwe) Nederlandsche Jaerboeken [#1747-1774] 
OHC = Oprechte Hnarlemsche Courant [1737-1760] 
OGC = Opregte Groninger Courant 11744-1770 1 
NPR (Nieuwe) Nedcrlandsche Postrijder [1737-1770] 
RC Rotterdamse COll rallt [1717-1720; 1738-1770;1779] 
UC Utrechtsche COllrant [#l744-1780] 

Door Nederlandse onderzoekers herelcende komeetbanen zijn met een sterretje (') gemerkt. 

Bronnen: Struyck (1740) & Struyck (1753); Pingré (1783); Olbers (179711847); Ealdet (1949); Marsden 
(1983). 
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---- ------ -------
Jaar: Waarnemers: Plaats: Periode: Bronnen: 

1717 Halley 10 juni Slechts een enkele m,lal waargenomen. 
1718 Kirch Berlijn 18 jan - 5 febr vgl. Conynenberg (1728a), 12. 

1722 Polen 12 dec Struyck (1740), 296 vermeldt het gerucht dat deze 
komeet ook te Amsterdam en Leiden zou zijn 
waargenomen 

lJ23 Sanderson Bombay 12 okt-18 dcc vgl. Conynenbcrg, (1728a), 12 

Lissabon (16 oct) 
r1726] Napels 29 jan Baldet: twijfelachtig; Vgl. Struyck (1740), 297 
*1729 Cassini Parijs 31 juli- 21 jan Struyclz (1753), ,R: berekening door Douwes 

Sarabat NÎmes 1 aug 
Cassini Parijs Struyck (1764a), 161 

1733 'eenige menschen' Kaap de G. Hoop lJ mei Struyck (1740),301 & (1753),61 
1737 ? Lissabon 9 febr Struyck (1740),301. Vgl. HHC, 28 febr. 1737 

'Eenige Amsterdam 12 fcbr Europische Merc. (1737), 106: Waarneming van 
sterrckundigen' 'boven den toren van bet stadhuis' 
Gebr. Spinder Krommenie 17 febr - 4 mrt Struyck (1740),3°1. Daags tevoren al gezien in een 

aantal andere plaatsen in Noord Holland, zoals 
Amsterdam, Oostzaan, Zaandam, Assendelft, 
Zaandijk. Vgl. ook Loosjes (1740) en dagboek 
Jacob Bicker Raye 

Struyck Amsterdam 20 febr Struyck (1940),301 
Friesland 12 febr Terpstra (1981),369 

De Munck Middelburg Zuidervaart (1987),128,154 
Van Musschenbroek lJtrecht idem 
Panser Embden idem 

1739 Zanotti Bologna 27 mei Struyck (1753), 63 
Bradley Londen 30 mei Struyck (1740),300 

, 

*1742-1 Zanotti Bologna 4 mrt Struyck (1753),67 
Cassini Parijs 4 mrt 
'enige personen die 
aan het Y waakten' Amsterdam 5 mrt Struyck (1753), 67 
Struyck Amsterdam 6 mrt idem 
? Rotterdam 7 mrt RC,8 maart 1742 
De Munck Middelburg 11 mrt - 14 apr Corr. Klinkenberg 
Spinder Haarlem 15 mrt - 10 apr N.VV. Kops aan j. van Rixtel [Londen; RSL, 

L&P I, 65a] 
Klinkenberg & Haarlem ?-? Duyn (1743a), 698-701 
Eisenbroek 
[De Groot?] Leiden 8 mrt - 11 mrt De Groot (1744). RC, 10 en 13 maart 1742 
Kelder & De Backer 'op zee' 27 febr - 4 mrt Struyck (1753), 71 
Cocx 'op zee' 2mrt Struyck (1753),70 

1742-II Moorland & Groot 'op zee' napril Struyck (1753),71 
Kelder 'op zee' 14 april 

*1743-I Grischow Berlijn 10 febr-IS febr Olbcrs: 'Zum Thfil sehr llrlvolkommw l'eobacillet' 
Vgl. Duyn (1743b), 140-142, die 

Frantz Wenen 11 febr ook observatie-pogingen te Haarlem vermeldt 
(vanaf 22 februari) 

Houttuyn Hoorn II febr Struyck (1753),74; Struyck (1764a), 166-l68 
Zanotti Bologna 12 febr 
Maraldi Parijs 12 febr 



BIJLAGE 4 593 

Jaar: Waarnemers: Plaats: Periode: Bronnen: 

1743-II Klinkenberg Haarlem 18 aug - 13 sept OHC, 22 aug. 1743; Vgl. Sliggers 
(1987),83; Olbers: 'Gantz ullein van 
Klinkenberg [ ... l beabachtet'. 
Volgens Struyck (1753), 76 is deze 
komeet alleen in de Nederlanden waargenomen. 
De baan is door Klinkenberg berekend 

A. Spinder Haarlem 19 aug Sliggers (1987),84 
Samaart jr Haarlem idem 
Struyck Amsterdam 21 aug 

1744-1 De Munck Middelburg 29 nov' 43 -1 mrt De Munck (1744) 
Klinkenhcrg Haarlem 9 dec' 43 OHC, 12 dec. 1743; OHC, 4 febr. 1744 [met 

illustratie! 
Struyck Amsterdam 17 dec - 24 febr Struyck (17)3), 78 
Back Utrecht 17 dec - 21 jan AC25jan.1744 
Barnaart jr Haarlem 1 febr Sliggers (1987), 8·i; vermoedelijk waargenomen 

samen met Klinkenberg 
[De Groot?] Leiden De Grool (1744) 
Martens Amsterdam 
Van Thol Maassluis Ackermans (1852),47 
Panser Embden 3 febr - 7 febr OCC, 18 febr. 1744; Ackermans (1852),47 
Cheseaux Lausanne 13 dec' 43 
Gärlncr Dölckewitsch 
Cassini Parijs 
Celcius Upsala 14 dcc' 43 

1744-Il Lap 'op zee' 18 mrt -22 apr Struyck (1753),90 
Kaap de Goede 
Hoop 

1746-1 Kindermatm Dresden 2 febr Struyck twijfelt of dit wel een komeet is geweest 

1746- II Cheseaux Lausdnne 13 aug - 5 dec Struyck uit brief van Cheseaux; 
~iet (of slechts één maal) gezien in 
de :\ederlandcn door late bekendheid en sterke 
bewolking. Struyck (1753),92. Laatst gezien door 
Maraldi te Parijs op 5 dec. 

1748-1 :Y1araldi Parijs 28 april Klinkenberg (1755), 282 
Gärtncr Dölckewitsch 28 april 

De Munck Middelburg 28 apr HHC, 4 mei 1748; NI, mci 1748 
Struyck Amsterdam lmei Struyck (1753), 94 
Klinkenberg Haarlem 1 mCI 
Gabry Den Haag 2 - 30 mei Ferrner (1759), 491; Ackermans (1852), 47; Gabry 

(1748) 
Lulofs Leiden 4 - 20 mei 

Van Thol Maassluis Ackermans (1852),47 

1748-II* Klinkel1berg Haarlem 19 - 22 mei Of JC, 23 mei 1748; Olbers: 'Nur drei Mal, dCl11.9, 20 

wui 22 1vIai, VO/l Klinkenberg ul1vollkommen 
lJeobachtet'; Olbcrs sluit niet uit dat 1748-iii is 
bedoeld 

1748-III? Kaap de Goede 
Hoop 24 april Struyck (175.,), 100 

Kindermann Dresden 28 april - 4 mei Struyck (1753), 100. Olbers hecht geen vertrouwen 
aan Kindermann 
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Jaar: Waarnemers: Plaats: 

1750 Wargentin Zweden 

1757 Bradley Greenwich 
Gärtner Dölckewitsch 

Klinkenberg Den Haag 

Lulofs Leiden 
'Officier artillerie' te Den Haag 
'Collegie' te Haarlem 

Struyck Amsterdam 
Back Utrecht 
Foppes Leeuwarden 

Periode: 

1-5 febr 

1l(13)sept 
II sept - 15 okt 

16 sept - 11 okt 

18 sept 
18 sept 
18 - 22 sept. 

19 sept 

BIJLAGE 4 

Bronnen: 

Struyck (1759),292 [dalum 21 januari] 

LC,5 act 1757. Gärtner aan Klinkenberg, 
2 oktober 1758 
Klinkenberg aan 5truyck, 16 sept. 1757; idem aan 
Lulofs,2 nov. 1757 
I ,ulofs aan Klinkenberg, 5 nov. 1757 
Klinkenberg aan Barnaart, 23 sept. 1757 
OHC, 22 sept. 1757; LC, 28 sept 1757; vgl. Barnaart 
aan Klinkenberg, 20 sepl. 1757 (tweede observatie 
samen met Eijsenbroek). Vgl ook Enschedé aan 
Klinkenberg, 23 sept. 1757 
Struyck aan Klinkenberg, 23 september 1757 
UC, 30 sepl, 1757; UG, 10 oct. 1757; LC, 1 act. 1757 
IC, 15 act. 1757 

1758 De Ja Nux île de Bourbon 26 mei - 2 nov 
Londen 

Gärtner Dölckewitsch 

Messier Parijs 

1759 p/[komeet van Halley] 
Palitzsch Dresden 

Messier 

Ohdem 
'Zeker Heer' 
's Gravesande 
Ypey 
Klinkenberg 

Hennert 
Lulofs 
De Munck 
Gabry 
Struyck 
'zommige 
liefhebbers' 
Foppes 
I Martens 

Parijs 

Batavia 
Suriname 
Essequibo 
Franeker 
Den Haag 

Den Haag 
Leiden 
Middelburg 
Den Haag 
Amsterdam 
Groningen 

Leeuwarden 
Amsterdam] 

18 juni 
25 juli 

15 aug - 28 okt 
[2 nov] 

25 dec '58 22 juni '59 

21 jan - 8 april 

29 maart - 31 mei 
begin april 
26 april 
30 april 
30 april - 21 mei 

30 april 
1 - 20 meI 

1 - 12 mei 
2 - 7 mei 
2 -16 mei 
3 mei 

Struyck (1759), 294 
OHC,8 aug. 1758; Gärtner aan Klinkenberg, 
2 nov. 1758. Struyck (1759), 293 
Struyck (1759), 294; LC, 29 nov. 1758; 
Klinkenberg dacht op 2 okt 1758 nog dat de komeet 
in Parijs niet was gezien (Klinkenberg aan 
Gärtner). Zie ook de brief van De l'Isle aan 
Klinlzenberg, 27 nov. 175R 

OHC, 10 maart 1759; GRC, 14 mrt 1759; UC, II mei 
1759 [zonder naam van Palitzschj 
Re, 17 april 1759; lIRC, 21 april 1759; LC, 
21 april 1759 
VHMW(1761) 
Klinkenberg (1760),387 
Schim (1760), 421 
LC, 2 mei 1759 
Klinkenberg aan Lulofs, 1 mei 1759 (samen met 
nog drie à vier heeren, waaronder Hennert). Vgl. 
Klinkenberg aan De l'Isle, 18 aug. 1759 
I met Klinkenbergl. Zie J-lennert (1759), 457 
Lulofs aan de l'Isle; Hennert (1759) 
Zuidervaart (1987) 
KB: Mss. Gabry 
Struyck aan Klinkenberg, 19 mei & 5 juli 1759 
OGc, 4 mei 1759 

Le, 12 mei 1759 
Fermer zegt dat lvlartens in Maart 1759 de baan 
berekende van de 'nu zichtbare komeet'; vgl. 
GRC, 14 maart 1759: artikel over Duitse 
waarnemingen, ingezonden door Klinkenberg 



jaar: Waarnemers: 

1760-1 
? 
Cassini de Thury 
Maraldi 
De la Caille/Turgot 
Messier 
Chappe d'Auteroche 
Palitzsch 
Gärtner 
St apert 

De Wit 
Ypey 
[Van Starkenborgh?] 
Pluym 
De Haan 
Ejsen broek 
Barnaart jr 
Klinkenberg 
Gabry 
Hemsterhuis 
Foppes 
Lulofs & Hennert 

[De Munck 1) 
Schim 
'Zeker Liefhebber' 

1760-II* Messier 

Kli nkenberg 

Gabry 
Lnlofs 
Messier 

1763 Messier 

1764 Klinkenberg 

Messier 
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Pluots: Periode: Bronnen: 

[Heldere komeet} 
Lissabon 
Parijs 
Parijs 
Parijs 
Parijs 
Parijs 
Dresden 
Dölckewitsch 
Amsterdam 

Haarlem 
Francker 
Leens 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Leeuwarden 
Leiden 

Middelburg 
Maassluis 
Maersen 

Parijs 

Den Haag 

Den Haag 
Leiden 
Parijs 

Parijs 

Den Haag 

Pariis 

7 jan. 
8 jan. 
R jan. 
8 jan. 
8 jan. 
8 jan. 
9jan 
9jan 
8jan 

8jan 
8jan 
8jan 
9jan 
9jan 
9jan 
9 jan? 
9jan 
9 jan - 12 jan 
10 jan? 
10 jan 
10 jan 1 

10 jan 

11 jan - 13 jan 

26 jan '60 -
18 mrt '60 

17 mei-
12 juli 

juni 
juni 
28 mei 

28 sept 

1 jan 

3jan 

Koge (1987), 40 
re, 1 mrt 1760; UC, 23 jan. 1760; MC, 29 jan. 1760 
Struyck (1760),404. Struyck zelf was te 
verkouden voor observaties. (Struyck aan 
Klinkenberg, 12 fehr. 1760) 
Sliggers (1987), 91 
LC, 12 jan 1760 
OCC, 11 jan. 1760 
Sliggers (19R7), 91 

UC, 18 jan 1760; MC, 19 jan 1760; Sliggers (1987), 9J 
Ue, 18 jan 1760; Sliggers (1987),92-93 
Sliggers (1987),92-93 

KB, Collo Gabry 1761 
Lulofs aan Klinkenberg, 10 jan. 1760 
LC, 12 jan 1760 
Hennert aan Le Monnier, 11 januari 1760 
[AN (XIV), 159) 
Sliggers (1987),93 
Schim aan Klinkenberg, 24 febr. 1760 
UC, 21 jan 1760 [Waarschijnlijk betreft het hier 
Laurens Dunewey de Munck, die van 1754-1766 in 
het Utrechtse Maar,en woonde; Vgl. Zuidervaart, 
'De I\lunck' (1')87),159] 

Struyck (17óO), 407-409. Ook gezien door 
De l'lsle, Le '.Ionnier en Cassini 

zie o.a. Lulofs aan Klinken berg, 23 mei 1762 en 
Klinkenberg aan Messier, 30 aug. 1762. Lulofs kon 
hem aanvankelijk niet vinden; Struyck was daartoe 
weer te verkouden (Struyck aan Klinkenberg, 24 
mei en 22 juni 1762). Volgens de MC, 15 juni 1762 
ook waargenomen door anderen 
Gabry (1762) 
Lulofs aan Klinkenberg, 18 juni 1762 
Messier aan Klinkcnberg, 2 juni 1762. Struyck 
(1762),597: niel ge?ien in Engeland 

Klinkenberg aan Struyck; Lulofs en De l'Isle, 2 jan. 
J764; MC, 12 jan. 1764; OCC, 10 en 17 jan. 1764 
Messier aan Klinkcnberg, 16 jan. en 3 maart 1764 en 
Messier aan Slruyck, 3 maart 176+ Vgl. Struyck 
(1765),502-')03 



Jaar: Waarnemers: 

Gabry 
De Haan 

1766-1 Messier 

1766-II [pIWirtz] 

Helfenzrieder 
Messier 

Eksteen 

1769* Messier 
Ypcy & Zn 
Van Breda 
& Berghuis 
Klinkenberg 
Steenstra 
'een liefhebber' 
Foppes 
Stapert 

[HennertJ 

[Widder 

Palitzsch 
Silhcrslag 

Dunn 

Wargentin 

177Cl-I* [pi Lexeil J 

Messier 

De Haan 
Van Breda 
Stapert 
Klinkenberg 

'Enige Liefhebbers' 
Willems 

Back 

Plaats: 

Den Haag 
Haarlem 

Parijs 

DWingen 
Parijs 

Kaap de Goede 
Hoop 

Parijs 
Franeker 
Delft 

Den Haag 
Amsterdam 
Middelburg 
Leeuwarden 
Amsterdam 

Utrecht 

Groningen 1 

Dresden 
Berlijn 

Londen 

Stockholm 

Parijs 

Middelburg 
Haarlem 
Delft 
Halfweg 
Den Haag 

lIet Loo 
Middelburg 
Amsterdam 
Utrecht 
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Periode: 

3jan 
4jan 

8 mrt-
15 mrt 

1 apr 
8 - 12 april 

april 

8 aug - 3 dec 
27 aug - 11 sept 
28 aug - sept 

28 aug - 24 okt 
aug? 
31 aug - 3 sept 
1 sept - 12 sept 
sept - dec 

31 okt - 1 nov 

26 okt 

1 sept 

14 juni 

26 juni 
29 juni 
29 juni 
30 juni - 1 juli 
1 juli 

1 juli 
2 juli 
2 juli 

Bronnen: 

Gabry <l,m Wargentin, 6 januari 1764 
MC, 10 jan. 1764; OCC, 10 jan. 1764 

Messier aan Klinkenberg, 11 maart; 16 mei en 12 
september 1766 

[Periodiciteit aangetoond door C.W. Wirtz in 
1915!J 
CC, 19 april 1766 
Messier aan Klinkenherg, 10 april; 16 mei en 12 
septcm her 1766 

VHMW,12 (1770),121-122 

MC, 29 aug. 1769; RC, 29 aug 1769; 7 okt 1769 
LC, 30 aug 1769; 13 sept 1769 
idem. Vgl. MC, 2 sept 1769 

RC, 29 aug 1769; 4 nov 1769 
WaereAfb· (1769),5 
MC, 9 scpt 1769 
LC,2 sept 1769; 16 sept 1769; OCC, 15 sept. 1769 
Corr. Stapert-Van Breda, sept-dec 1769; vgl. 
OGC, 1 sept. 1769 
RC, 4 nov 1769 [hadden al gezocht sedert 20 oct; 
slechte weer verhinderde waarnemingenJ 
Pingrê vermeldt ecn brief van Widder met 
berekeningen over deze komeel (Vgl. Pingrê, 11 
(1784),85) 
Koge (1987), 42 
Ue,8 & 11 sept. 1769; RC, 9 sept 1769; OGC, 12 

sept 1769 
RC, 12 sept 1769; UC, 18 sept. 1769; LC, 16 sepL 
1769 
RC, 30 sept 1769 

Eenmalige periodiciteit aangetoond door Lexell 
in 1778 
Deze komeet bewoog zeer snel en kwam dicht 
bij de aarde; Re, 5 juli 1769; 21 juli 1769; Ue, 11 

juli 1770 
MC, 30 juni 1770; 3 juli 1770 
Me, 7 juli 1770; OCC, 3 juli 1770; ue, 9 juli 1770 
Stapert aan Van Breda, 3 juli 1770 
idem 
Klinkenberg aan prins Willem V, 2 juli 1770; 
VBGPW7, (1783), 6: vgl. Me, 7 juli 1770 
MC, 7iuli 1770; ace, 10 juli 1770 
MC, 3 juli 177Cl 
MC & LC, 7 juli 1770; OGC, 6 juli 1770 
ue, 9 juli 1770: 'nauwkeurig in tekening 
gebracht' 
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Jaar: Waarnemers: Plaats: Periode: Bronnen: 

[Widder Groningen] Pingré vermeldt een brief van 
Widder met berekeningen over deze 
komeet (Vgl. Pingré, Ir (1784), 88) 

1770-]I De la Nux île de Bourbon 9 jan - 20 jan '71 
Lagrange Milaan 9jan 
Boscovitsch Milaan 9jan 
Messicr Parijs 10 jan MC, 29 jan 1771; LC 23 jan 1771 

Bijlage 5: NEDERLANDSE TRANSIT-WAARNEMERS EN/OF BEREKENAARS 1736-1769 

Alle in de loop van het onderzoek gevonden namen van waarnemers (vV) en/of berekenaars (B) van Nederlandse 
origine zijn in dit overzicht vermeld. 

Jaar: Naam hetrokkene: Plaats: type: Bron: 

M-1736 A. & G. Spinder Krommenie B&W Struyck (1737), 22-25; Duyn (1743a), 
& Noppen 565-566 

Back Utrecht W [alleen uitgang] idem 
Cabel Uitgeest W idem 
Van Musschenbroek Utrecht W Struyck (1737), 24 
Panser Embden B idem en Panser (1736) 
[Duyn e.a.] Haarlem W Duyn (1743a), 565-566 
[Struyck I Amsterdam W Poging mislukt door bewolking. Vgl. 

Struyck (1737),24 
[Roelans] Antwerpen W Poging mislukt door bewolking. 

Vgl. Roelans (1737),26 

M-1743 De Munck Middelburg B&W De î'vlunck (1742) en Spinder aan Van Rixte], 
dcc 1743 

Back Utrecht B F. Muller, Coll. Rensing, 614 
Panser Embden B Panser (1743) 
G. Spinder Krommenie W Spinder aan Van Rixtel, dec 1743 
A. Spinder Haarlem W idem. Klinkenberg (1761a), 300 

Bamaart jr. Haarlem W Sliggers, 83 
Klinkenberg Haarlem B&W Spinder aan Van Rixtcl, dec 1743. 

Klinkenberg (1761a), 301 
Martens Amsterdam W De l'Isle aan Martens, 24 dec 1743 (OdP, 

Corr. Delisle VIII, 99) 
Lulofs Leiden W Spinder aan Van Rixtel, dec 1743 
[Braconier-l de Wilde Utrecht W Braconier-de Wilde (1756'),166 

M-1753 G. Spinder Krommenie W VHMW 1 (1754) 
Struyck, Houttuyn 
& Van der Linde Amsterdam W Slrllyck (1753),148 
Schim Maassluis B Schim (1755); Ackermans (1852),58 
LlIlofs & Klinkenberg Leiden W Lulofs (1754); Struyck (1753), 147 
Foppes, Wijngaarden 
&Upts Leeuwarden W LC, 12 mei 1753 
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Jaar: Naam betrokkene: Plaats: type: Bron: 
----

A. Spinder [e.a.] Haarlem W Spinder (1754); Struyck (1753), 148 
[Castillon en/of BackJ Utrecht W Slruyck (1753), 148 
Gabry Den Haag W Gabry (1754) 
De Munck Middelburg W Lulofs aan De I'Isle, 25 sept 1753 
Duynewey de Munck Parijs W Ackermans (18\2),70-71 

V-1761 Ypey & vd Bildt Francker B&W Ypey (1761) en LC, 10 juni 1761 
Foppes Leeuwarden B&W Foppes (1761) en LC, la juni 1761 
De Munc!z, Reitz, e.a. Middelburg W De Munck (1761); Zuidervaart & Hoitsma 

(1982),75 
Martens Amsterdam W AC, 9 juni 1761 
Struyck & Houttuyn Amsterdam W Klinkenberg aan De l'Isle, 17 juni 1761 
De Vries & J. Ploos 
v. Amstel Amsterdam W Ploos van Amstel aan Van Beyma, 6 juni 

1761 [RAF, 4C afd, nr. 201 

Van Beusekom Den llaag W Klinkenberg (1761C); vd Bilt (1940),46 
Klinkenberg Den I laag W (L.orgvliet) 
Gabry Den Haag W Gabry (1762) 
Stadhouder Willem V Den Haag W RC, 9 juni 1761 (Oranjezaal) 
Eijsenbroek Haarlem W E. aan Klinkenherg, 23 act 1761 
Lulofs Leiden W Lulofs (1762); Van der Bilt (1940) 
KUYf)ers Dordrecht W K. aan Klinkenberg, 10 dec.lj61 
"eenige liefhebbers" 
( =Yair) Veere W De Munck aan Klinkenberg, 11 aug. 1761 
Back Utrecht B&W? UC, 1 juni 1761 
CastilIon Utrecht W? Onzeker (vg\. voorbereidingen 

genoemd in TGGWNT (1987),181) 
Mohr, De Haan en SoeJc Batavia W Mohr (1763) 

V-1769 Ypey Franeker B&W Ypey (1769). 
r niet gelukt] Waarnemingspoging wellicht met Van 

Swinden? 
[Widder] Groningen OGH, 6 juni 1769; Me, 13 juni 1769 
Stapert Amsterdam W [niet gelukt] COlT. Van Breda 
Traast Amsterdam B Traast (1769) 
Hennert & Utrechl 13 &W Hennert (1786) 
De Timmerman lniet gelukt] 
Boddaert Utrecht W lniet geluktJ Arch. KZGW (1769) 
Van Breda & Berghuis Delft W [niet gelukt] Carr. Van Breda 
Mohr Batavia W Mohr (1771) 
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Bijlage 6: ALFABETISCHE NAAMLIJST VAN NEDERLANDSE STERRENKUNDIGE WAARNEMERS 
IN HET TIJDVAK 1715-1770, GEGROEPEERD NAAR OPLEIDING 

In de onderstaande lijst zijn alle in bijlage 4 en 5 genoemde waarnemi11gen verwerkt, alsmede andere aan ons 
bekende observaties uit de periode 1715-177°, zoals zon- of maan-eclipsen. Bovendien zij n opgenomen de bezitters 
van een sterrenkundig observatorium (genoemd door Drijfhout in 1756 of Fermer in 1759), en de waarnemers 
genoemd door Bomme in een redevoering uit 1782 (en waarvan hij de observatie-registers in bezit had). Als er van de 
genoemde waarnemers observaties na 1770 bekend zijn, dan zijn deze eveneens opgenomen. Eventuele lidmaatschap
pen van wetenschappelijke genootschappen zijn ook opgenomen, zo mogelijk met jaar van benoeming. Voor de ver
klaring van genootschapsafkortingen, zie bijlage 8. Volledigheid wordt niet gepretendeerd. Waarnemers die meer dan 
twee afzonderlijk gepubliceerde observaties op hun naam hebben staan zijn aangegeven met een sterretje. 

Komeetwaarnemingen zijn weergegeven met uitsluitend een jaartal (eventueel gevolgd door een Romeins rang
nummer), bij de overige observaties gaat een letter (Mercurius- of Venus-overgang; Zon- of maan-eclips) vooraf 
aan het jaartal. D Observatorium genoemd door Drijfhout; F = Observatorium gezien door Fermer; B = 
genoemd door Bomme (1782). 

nr. Naam: Plaots: 

I. UN1VERSn~\.IRE OPlEIDI:-.IG 

2. 

3· 

4· 

5· 

6. 

Gerbrand Nicolaas Back Utrecht 
(over!. 1781) 

Piet er Boddaert Utrecht 
(1730-179\1 

Benjamin Bosma Amsterdam 
(1723-17951) 

Jacob van Breda Delft 
(1743-1818) 

Jean François 
Salvemini de Castillon 
(1709-1791) 

Nicolaus Samuel Leiden/ 
Cruquius (1678-1754) Sp'larncLrm 

Observatie(s): 

M-1736; 1744-1: Z-1748 
[M-1753?]; 1757; 1770 . 

[Poging V-1769] 

Z-1764 

[Poging V-1769]; 1769; 
1770-1 

Utrecht 

ZOn-172 7; 
m-1735 

Opleidillg (voltooid in:) 

Univ. Utrecht [1744: J.U.D.] 
& landmeter 

Univ. Ctrccht [1763: M.D.] 

Univ. Franeker [1749: Ph.D.] 

Univ. Leiden [1765: M.D.] 

[M-1753'; V- 17611] 

Univ. Leiden [M.Kand.j. 
& landmeter 

MalltsC/lappelijke 
positie/bijzonderhedel1. 

'advocaet en gesworen 
landmeeter'; ongehuwd? 

?el \. 1769; HMW 1772; 
Nl/I.Gez. Utrecht1777-1779; 
Bezitter groot naturalia-
kabinet. 

Privaat-docent natuur-
kunde; mede-oprichter 
Fclix .\ ft'ritis 1777; lid 
COllcordia et Libertatr; 
?GWI772; PUG; intekenaar 
Valmont ("1766) 

Potentiëellid GLN&S 
Leiden 1760; BGPW 1781; 

HIVI W 179 0 

Uni\'. PisaHoogleraar 
wiskunde en wijsbegeerte 
sedert 1755; idem, 
sterrenkunde 1759-1773; 
FRS; HMW 1760. 

Opziener van Rijnland. 
FRS 1724; 
Intekenaar op Smith (1753) 
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nr. Naam: Plaats: Observatie(s): Opleiding [voltooid in:] 

7. Johan François Den Haag D-1756 Unlv. Leiden 
Drijfhout (1708-1792) 

*8. Pieter Gabry 

(1715-1770 ) 

[leerling La 80rdus en 
's-Gravesande 17271 

Den Haag 1748-1; m-1751; M-1753; Univ. Groningen (1734) 
Z-Q53; D-1756; 1759; & Univ. Utr. [1740: J.UD.] 
1'-1759; 1760-1; m-1760; 
V-17ól; 1762; 1764; 
[Z-1764'; /.-1766 

9. Willem). 's-Gravcsande Leiden 
(1688-1742) 

Z-1724 Univ. Leiden (1707) 

10. [P. (of).) de Groot1 

11. hans Hemsterhuis 

(1721-1790 ) 

*12. Johann Friedrich 
Hennert (1733-1813) 

Leiden 1742-T; 1744-1 l.'niv. Leiden? 

Den Haag 1760-1; Saturnus-I775; UI11V. Leiden (1747) 

Den Haag 1759 Univ. Berlijn 11755: Ph.D.] 

& Leiden 1760-l & Univ. Leiden [1755] 

& Utrecht 1769; Cranus-1781; Z-1782 

Maatschappelijke 
positie/bijzonder/leden: 

Advocaat; Eigenaar 
observatorium 'in de 
zeventig trappen hoog', 
aan de 'Oostzijde van de 
Prince-gracht', waar tot op 
l,S graad boven de horizon 
kon worden waargenomen 
en dat was voorzien van een 
'goede middaglijn'. 

Hi'vJW 1755. 

Rentenier; Eigenaar 
observatorium; 

FRS 1753; HMW 1753-56; 
I Cl ARdS 1757; Ac. Wiss. 
Gött.1761; 
Ongehuwd. 

Hoogleraar sterrenkunde; 
FRS 1715 

Student? Zie: 
De Groot (1744). 

Ambtenaar (meer bekend 
als filosoof); HMW1772 
Uranus-1781 

Privaat-docent wiskunde; 
Ac.Wiss.Bel'l.; 
Potentiëellid GLN&S 
Leiden 1760; HMW 1761; 

Hoogleraar; BGPW 1769; 
ZGWI771; PUG [D]I776; 
In 1769 gehuwd met 
Petronella )ohanna de 
Timmerman (1724-1786). 
Geen kinderen. 

'13. tvlartinus Houttuyn 

(17 20-1798) 
1 loom 1743; 
Amsterdam M-1753; Z-1764 

Univ. Leiden [1747-49: lvl.D.] Med. dr.; Intekenaar Smith 
(1753); ZGWI77S; !-fMW 

1780; 

14. Taan Gideon Loten 
(17 10 -1789) 

Makassar Z-1745; m-1749; m-17So Univ. Utrecht [J.U.D.] 

ongehuwd? 

Gouverneur van Ceylon; 
T'I(S 1760 



nr. Naam: Plaats: 

*15. Johan Lulof5 (1711-1768) Leiden 

*16. Johan Maurits Mohr Batavia 
(1716-1775) 

'17. Petrus van 
Musschenbroek 
(169 2 -1761) 
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Observatie(s): Opleiding! v,,!to(lId 
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Maatschappelijke 
positie/bijzonderheden: 

M-1743; Z-1748; 17481; Univ. Utrecht [1731: Ph.D.1 Hoogleraar astronomie; 
HMW 1752; I Cl ARdS 1758; 

M-1753; Z-1753; 1757; Leiden & Utrecht [1734 J,lJ.D.] Potentiëellid GLN&S 

1759; 1760-1; V-1761; 

V-1761; V-1769; M-1769 Univ. Crcl11ingen IJ7361 

M-1736; 1737; m-1737 Univ. Leiclcn 11715: Ph.D.] 

Leiden 1760 FRS 1762; 
Ac. Wi.\s.Berl.; 
MNL 1766. In 1735 gehuwd 
met Wynalda Mecl1teld 
Lulof5 (1700-1787), 
waaruit kinderen. 

Predikant; Eigenaar 
observatorium; HMW 1763. 

In 1752 (in tweede echt) 
gehuwd met Anna 1'Iisabctb 
van 't Hoff. Geen kinderen. 

Hoogleraar natuurkunde; 
FRS; HMW 1752; In 1724 
gehuwd met Adriana van de 
Water (1694-1732), waaruit 
kinderen; In 1738 
hertrouwd met Helena 
Alstorphiu5 (1692-1760) 

18. Jacob Ploos van 
Amstel (1735-1784) 

Amsterdam V-1761 Univ. Franeker (1752-55) Med.dr. en lettergieter; 
Intekenaar Lalande (1768); 
vertaler van Adam" 
Gronden der Starrenkunde 
(1770) en Priestley, Proevell 
en waarnemingen op 
verschillende soorlel1 Vil1l 

lucht (1778). Toehoorder 
Bosrna; Potentiëel lid 
GLN&S Leiden 1760; 

ZGWI770; Concordia et 
Libertate 1770; Felix 
Meritis 1777. 

19. Daniël 
Radermachcr 
(1722-1803) 

Middelburg V-1761 

20. Willem Otto Rcitz Middelburg V-1761 
(1702-1768) 

& Univ. Leiden [M.D. 1758J 

Univ. Leiden (1742: J.U.D.) Bewindhebber VOC 1761; 
ZGW [DJ 1769; HMW 
[D J 1771; NGCS 1781; 

BGPW[D] 1780; 
Nat. Gez. Middelburg 
1780; Nat. Gen.Dames 
[Pres] 1790; Intekenaar 
De Kanter (1803) 

Univ. Utrecht 11736: J.U.D.] Rector Latijnse School; 
wiskundige; Medewerker 
De Munck 1761 
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nr. Naam: 

*21. Gijsbert Stapert 
(geb. " 1742) 

Plaats: Observatie(s): 

Amsterdam 176o-l; 

& Halfweg 1769; 
m-17ó9; 1770-1 

22. [Edzard Jacobus Leens 1760-1 
van Starkenborgh ?] 

23. Pybo Steenstra 
(over!. 1788) 

Amsterdam 1769 

BIJLAGE (\ 

Opleiding [voltooid in:) Maatschappelijke 
positie/hijzonderheden: 

Univ. Leiden [1765: Ph.D.] 'liethebber der wiskonst'; 
[poging V-17691 ; 
Potcntiëellid GLN&S 
Leiden 1760; 

Univ. Groningen 
[1763: Jur.] 

Univ. Franeker (1753-58) 
& Leiden [1763: Ph.D.] 

Eigenaar observatorium; 
Gehuwd met ??? 

Ambachtsheer. 
Intekenaar Lalande 
(1768) ? 

lector wiskunde te Leiden 
(1759) & Amstcrdam 
(1763); auteur 
Grondbeginsels der 
Sterrekundc (1771); H1'vlW 
1771 

*24.Frederik Adam 
Widder (1724-1784) 

Groningen [V-1769]; 1769; 1770-1 Univ. Heidelberg hoogleraar filosofie, 
sedert 1767 met leer
opdracht sterrenkunde. 
HMW 1770; Gehuwd met 
??? 

en Groningen (1744-48) 

25· Dionysus van de Leiden [V-17ó91; 1779 Univ. Utrecht 11741] Hoogleraar filosofie & 
Wijnpersse Leiden 11747: & Groningen sterrenkunde; Leopoldil1(/ 
(1724-1808) 1762; HMVI'1769; ZGW 

1771; bezitter naturalia-
kabinet: Engel nr. 1729. 

26. James Yair Veere V- 1761 Univ. Glasgow predikant Schotse 
gemeente 

*27. Nicolaas Ypey Franeker m-1758; 1759; 1760-1; Univ. Franeker [1732-37] hoogleraar wiskunde; 
(1714-17RS) V-1701; Z-1764; 1769; Univ. Leiden [1737] Intekenaar Smith (1753); 

HMW 1758; llGPW 1769 

Conjunctie-1774. [n 1758 gehuwd met 
Elisabeth Maria Smit, 
waaruit kinderen 

28. Coenraad Leiden div. 1726-1730 Univ. Leiden Stads arts en privaat-
Zumbach de docent wiskunde 
KoesfeIt (1697-1780) [Ph. 1713; Med. 17241 Intekenaar Swammerdam 

(1737): 'poliater' 
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nr. Naam: Plaats: Observatie(s): Opleiding [voltooid in:] Maatschappelijke 
p liS i I i c/bijzonderheden: 

---------------------------------------------------------
Il. OPLEIDING TOT LANDMETER 

Gerbrand >Jicolaas 
Back [zie onder r.l 

29. Melchior Bolstra 
(1704-1776) 

Maarsen 

Nicolaus Samuel 
Cruquius [zie onder 1.] 

Admissie Utrecht: 1739 

m-1766 Admissie Haarlem: 1731 

Admissie 1101land: 1698 

Waterstaatkundige in 
dienst van Hoogheem -
raadschap Rijnland 1731; 
f JAt W 1755 

*30.Wytze Foppes 
Dongjuma 
(1707-1778) 

Leeuwarden M-1753: 1757: 1759; Admissie Friesland 1757: Iinstrumentmakcr en 
'mathematicus': 

31. Genit de Haan Batavia 

1760-I: (opgeleid door Loré & Jdbcma) 

V-1761 

In 1729 gehuwd met 
Grietje Piers (over!. 
1747), waaruit kinderen: 
Hertrouwt in 1748 met 
Tjitske Wybcs (1717-
1800), waaruit kinderen. 

Admissie Dordrecht: 1749 Capitcin-Luitenant ter 
Zee & 'Baas der kaarten
makers der VOC' 

*32. Dirk Klinkenberg Haarlem 1742-1: M-1743: 1743-1I; Admissie Haarlem: 1740 
1744-I; 1748-1: Z-1748; 

Mathematicus: Nat & 
Sterr. Coll.Haarlem [tot 
1751} 

(1709-1799) 

*33. Jan de Munck 

1748-II; 

Leiden 

Den Haag 1757: 1759: 1760-1; 
V-176l: 171i2; 1764; Z-1765: 
/:-1766: 1769: 1770-1; 1773: 

Saturnus- I 775: 1779: 
Granus-1781: 1781-II: 
[Poging M-1782] 

Middelburg [Actief sedert 1724] Admissie \liddelburg: 
(1687-1768) 1717 

1737: 1742-1: 1744-1; 
1748- I; Z-1748; Z-1753: 
1759: [1760-I?]; V-1761 

(opgeleid Gour W. dl' Jonge) 

In 1739 gehuwd met 
Catharina van de Putte, 
waaruit kinderen. 
Landmeter bij Rijnland 
'Klerk': T-lMWI758: [C] 
ARdS 1759; BGPW 1769 

Stadsarchitect: 
Examinator: eigenaar 
observalorium; 
lid (later leider) 
informeel gezelschap: 
In 1715 gehuwd met 
Catharina Duynewey 
(over!. 1775), 
waaruit kinderen. 
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nr. Naam: Plaats: Observatie(s): 

34. Laurens Duynewcy Middelburg [M-17531; 1760-1; 
de ".1unck V-1761: 
("1723-1771) 

35. Jan ~oppen 
(1706-1764) 

*~6. Jacobus Thomas 
Roelan(t)s 

Maarsen 

I< rommeniel M -1736 

Spaarndam 

Antwerpen Z-1721; M-1736; 
Z-1737 
Z-1739 

Opleidin!; [voltooid in:} 

Admissie Middelburg: 
17S l 

(opgeleid door J. de Munck) 

1754: Leiden: militaire bouwkunde 

Geen admissie bekend 

*37. Adriaan Spinder 
(over!. 1758) 

Krommenie [Actief sedert 17191 Admissie Krommenie: 1731 
M-1736; 1737; 

& Haarlem 1742-1; M-1743; 1743-II; 

'38. Gerrit Spinder 
(over!. 1758) 

Krommenie [Actief sedert 1726) Admissie Krommenie: 1733 
M- 173 6; '\1-1743; 1737; 

lIl. ZEEVAARTIMARINE 
39. Abraham Anias 

(over!. 1750) 
Middelburg B 

40. De Backer 'op zee' 1742-1 

41. Cocx 'op zee' 1742-1 

42. Croot 'op zee' 1742-II 

Gerrit de Haan l zie onder TI.] 

43· Kelder 'op zee' 1742-1; 1742-II 

14· Gerardus Kuypers Dordrecht V-1761 
(1706-1784 ) 

45. Lop 'op zee' 1744-II 

Autodidact 

Maatschappelijke 
p os i tie/bijzonde rh ede 11: 

'Extra-ordinaris 
Ingenieur' (1751), 
later Kapitein
Ingenieur; Medewerker 
De Munck; JlGPW1769; 
Ongehuwd? 

Opziener van Rijnland 
(1736); HMW 1752 
l mede-oprich ter,; 
onderwees Chr. Brunings 
in de sterrenkunde. 

'Professor in de 
Mathematische Konsten 
en Wetenschappen' 
te Antwerpen (1737) 

Landmeter & brouwer; 
Ongehuwd? 
Nat & Sterr. Coll.Haarlem 
M-1753 

Bakker; In 1756 gehuwd 
met Aaltje van der Velde. 
Geen kinderen. 
Z-1753 

Kaartenmaker en 
examinator bij de VOC 
(17l.0-1750), kamer 
Zeeland 

Zeeman 

Zeeman 

Zeeman 

Zeeman 

Zeeman; Muntgezel; 
Hoofdgaarder 
belastingen; Leider 
Fy,isch gezelschap 1748; 

BGPW 1769; PUG 

Zeeman 



nr. Naam: Plaats: 

46. Moorland 'op.zee' 

47. Pieter Hermannus Batavia 
Ohdem 

48. Pieter Jan Soele Batavia 

49· Cornelis van Thai Maassluis 
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Observatie(s): 

1742-II 

1759 

V-1761 

1744-1; 1748-I 

50. Wilhelmus Adriaan Middelburg 1770-I 
Willems (over!. 1781) 

IY. KERKELIJKE OPLEIDING 
SI. Henri Coninck Antwerpen Z-1732 

Opleiding [voltooid in:} 

V. PARTICULIER (ALTHANS ONMISKENBAAR WISKUNDIG) OPGELEID 
52. Albartus Bloem Leeuwarden V-1761 leerling van Foppes 

53· Reiner Buising Leeuwarden Y-1761 leerling van Foppes 

54· Pieter Christoffels Leeuwarden Y-1761 leerling van Foppes 

55· Eise Eisinga Leeuwarden Y-1761 leerling van (o.a.) Foppes 
(1744-1828) 

56. Teeke Wytzes Leeuwarden V-1761 leerling van Foppes 
Foppes (1741-) 

57· Wypke Wytzes Leeuwarden Y-1761 leerling van l'oppes 
Foppes (1743-) 

5H. Rinnert Johannis Leeuwarden Y-1761 leerling van Foppes 

59· Jan van der Linde Amsterdam M-1753 leerling van Struyck 

60. Johannis Loyenga leeuwarden Y-1761 leerling van Fop pes 

*61. Symon Panser Embden M-1736: 1737: 1744-1 
(1699-1754) 

60 5 

Maatschappelijke 
positie/bijzonderheden: 

Zeeman 

Luitenant ter zee (1753); 
leraar wis- en zeevaar
kunde aan de 
Marineacademie te 
Batavia (1743-1755). 
Examinator zeekaarten 
VOC (1753). 

schipper VOC 

Examinator VOC, kamer 
Delft (1739-41) 

Leenneester zeevaart .. 
kUilde; intekenaar 
Lalande (1768): auteur 
Uitgewerkt examen der 
stuurlieden (1781). 

Kapelaan van de 
kathedraal 

, 
wolkammer'. Bouwde in 

1780 een planetarium. 

Zoon van Foppes 

Zoon van Foppcs 

Liefhebber; berekende 
ook Eclipsen 
'raadsheer knegt' 

Stads-mathematicus; 
gehuwd met ?t?, waaruit 
tenminste één zoon 
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nr. Naam: 

()2. Philippus 
Roderbeek 

63. Johannis Sandol' 

64. Henry Schaink 

'65. Nicobas Struyck 
(1686-1769 ) 

iîó. Prins Willem V 

BIJLAGE 6 

Plaats: Observatie(s): 

Middelburg B 

Leeuwarden V'1761 

Amsterdam Vcnus-1719 

Amsterdam [Actief sedert 17221 
[M-1736J; 1737; 1742-1; 
F-1759 

Den Haag V-l761; M-1782? 

Opleiding [voltooid in:} 

Leerling van De Munck 

leerling van Foppes 

leerling van Kiers 
& De Joncourt 

Maatschappelijke 
posit ie/bijzonderhedm: 

'wiskonstenaar' [Van 
Ranouw,l (1719),353-364] 

Mathematicus; FRS 1750; 
HMW 1755; [Cl ARdS 1755; 
bezitter kabinet van 
insecten: Engel nr. 1485 
Ongehuwd. 

Stadhouder; Eigenaar 
o hservatorium; 
HMW [Protector: 17541; 
BGPW [Protector: 1769J; 
ZGW [Protector 17691; 
PUG [Protector 1777] 

VI. ANDERS OPGELEID (WELLICHT ALS WTSKUl\iDIG AUTODIDACT), OF NIET BEKEND 
67. Marlinus Arkebout llaarlem Z-]764 Leraar der 

(1718-1790) Doopsgezinden. 

68. Jacobus Barnaart jr. Haarlem 
(1727-1780) 

M-1743; 1743-II; 1744-1; 
1757; 1760-1 

69. Johannes Berghuis Delft [Poging V-1769]; 1769 
(over!. 1802) 

70. J.R. van Reusekom Den Haag V-1761 

7l. Jan van der Bildt Franeker V-1761: Sat-1773 
(1709-1791) 

72. Jan Bosch Haarlem Z-1764 
(1713-1780 ) 

Latijnse school (1744) 
Textielfabrikant; initiatief
nemer observatorium 
Teylers Museum; TeyZer 
[D 1 L778-1780 

[(os ter en organist 

Klerk: 'medelidhebber van 
wetenswaardige zaken'. 
Intekenaar Lalande (1768) 

gestimuleerd door Lorè 
i\manuensis Franeker 
Academie (1754); 
Intekenaar Smith (1753) & 
Lalande (1768) 
Boekhandelaar en 
uitgever. Intekenaar Smith 
(1753) & Lalandc (1768); 
Na t & Sterr. Coll.Haarlem; 
Teylers tweede Genootschap 
1778-1780 



nr. Naam: 

73. Jan Cabel 
(over!. 17SR) 

74. Jacob de Clercq 
(17 10-1777) 

75. Nicolaas Duyn 
(1680-1745) 

76. P.H. Eksteen 

BIJLAGE 6 

Plaats: Observatie(s): 

Uitgeest 

Amsterdam F-1759 

Haarlem 

Kaap G. 
Hoop 

1766-II 

*77.Pieter Eijsenbroek lJaarlcm 1742; 1757; 1760-1 
(1701-1776 ) 

78. Laurens [Storm Essequibo 1759 
van] '5 Gravesande 

*79.Assuerus de Haan llaarlem 1760-1; 1764; 1770-1 
(1708-177R) 

Opleiding [voltooid in: J 

*80.lvlartinus Martens 
( 1707-1762) 

Amsterdam lvl-1743; 1744-1; lvI-1753; 
F-1759; V- 1761 

(vg!. Ferrner, 360) 

607 

Maatschappelijke 
positil'/liijzonderheden: 

schoolmeester & voor
zanger; 'groot liefhebber 
van de hemelloopkunde'. 

Koopman op Portugal en 
de Oostzee; Eigenaar van 
twee eenvoudige observa
toria: i. op de Keizers
gracht bij de Wester
kerks/uis Cll ii. op zijn 
buiten Driemond aan het 
Gein bij Weesp. Lid 
Amsterdams Maandags 
gezelschap; Mede-oprichter 
Maatschappij tot redding 
van drenkelingen 1767 

Burgerweeshuis R'dam 
Schoenmaker; Nat & Sterr. 
Col/.Haarlem 

Luitenant der burgerij 

Tcxticlfabrikant en 
instrumentmaker; Nat & 
Sterr. Col/.Haarlem: In 
1744 gehuwd met 
Geertruyd van Bcckenraad, 
waamit kinderen. 

Plantagehouder en 
'algemeen bestuurder dier 
volksplanting' (= Gouver
neur van Demerary en 
Essequibo); neef van de 
Leidse hoogleraar 
's··(;ravesande. 

Liefhebber. Intekenaar 
Lalande (1768); Nat & StelT. 
Col/.Haarlem; Gehuwd met 
josijntje Abrahamsdr de 
Haan. 

AutodidactPrivaat docent I 
Lector Zeevaartkunde; 
Gehuwd met Wilhelmina 
Elisabet Raket, 
waaruit kinderen. 
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nr. Naam: 

------- --------

81. Aren! Pluym 
(over!. 1765) 

*82.Jan Schim 
(1727-1783) 

Plaats: Observatie(s): 

Haarlem 1760-1 

Maassluis 1760-1; Uranus-1781 

83. Dicdcrik Amsterdam F-17S9 
(Theodorus) de 
Smeth (1710-1772) 

84. PctronelIa Johanna Utrecht 
de Timmerman 
(1724-1786) 

[Poging \/-1769] 

85. Dirk Upts Leeuwarden M-1753 

86. Bernardus Vriends 
(1727-1791) Haarlem 

87. Klaas de Vries 
(1706-1766) 

Z-1764 

BIJLAGE 6 

Opleiding [voltooid in:] 

Autodidact 

88. Jacobus van der 
Wal! (1700-1782) 

Amsterdam F-1759; Saturnus-l77S 

89. Catherina de Wilde Utrecht 
(1688-1766) 

90. Jacobus de Wit Haarlem 

M-1743 

1760-1 

91. J.T. Wijngaarden Leeuwarden M-17S3 

Maatschappelijke 
positidbijzonderhe,iCl1: 

Textielfabrikant; Nut é~ 
Sten. Coll.Haarlern 

Wijnhandelaar. Intekenaar 
Lalande (1768); HMW1755; 
BGPW1769; ongehuwd? 

Bankier; Eigenaar observa
lorium. Intekenaar Smith 
(1753) en Lalande (J768). 
Erfde in 1766 de 
Heerlijkheid Alphen van de 
hierna genoemde Catharina 
de Wilde, weduwe 
Braconier. 

Dichteres; echtgenote van 
J.F. Hennert. 

Koopman 

Textielfabrikant. Lid Teylcrs 
tweede genootschap 1778. 
Bezat een 'ganz vortrefliche 
Sammlung von ausgestopten 
Vögeln' en 'Praeparaten im 
Weingcist' (""liet genoemd 
bij Engel; Zie Volkma!1l1 
(17 83),240-241). 

Leraar bij de doopsgezinde 
kweekschool; Leider (?) van 
een Amsterdams Maandags 
Gezelschap [1759] genoemd 
door Fermer. 

Koopman-bankier; Eigenaar 
observatorium. Intekenaar 
Smith (1753) 

Dichteres; weduwe van A.J, 
Braconier (1670-1736), 
pred ikan t te U trech t. 

Grutler; Nat & Sterr. 
Col/.Haar/em [?J 

Schepen 
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nr. Naam: Plaats: Observatie(s): 

92. Folkert Wijngaarden 
(over!. 1781) Leeuwarden M-1753 

VII. ANONIEME WAARNEMERS 
93. 'eenige menschen' Kaap G. 1733; 1744-1I; 1748-III 

94. 'Eenige 
sterrekundigen' 

95. 'Enige personen 
die aan het Y 
waakten' 

96. Anonymus 

97· 'Officier der 
artillerie' 

Hoop 

Alllstcrdilm 1737 

Amsterdam 1742-1 

Rotterdam 1742-1 

Den Haag 1757 

Opleiding {voltooit!' in: 

609 

Maatschappelijke 
positie/bijzonderheden: 

'I Iorologie-maker' 

Struyck (1740), 301 & (1753), 
61,9°,100. 

Europische Merc. (1737), 106: 
Waarneming van 'boven 
den toren van het stadh uis'. 

Struyck (1753), 67. 

Re,8 maart 1742. 

Genoemd in: Klinkenberg 
aan Barnaart, 23 sept. 1757. 

Moge.lijk is hiermee één van de volgende officieren bedoeld, die beiden lid waren van de HMW, en die beiden worden 
genoemd als intekenaar op Smith's Optica (1751): 

98. 

99· 

i. L[ canard] Sr teffan] de Creutznach (1702-1773), Generaal Major van de Artillery te Den Haag. Lid HMW 1753; NNHWI, 652, 
of: 
ii. foan Frederik îvhrtfcldl ('706-1784) Kollonel van de Artillery te Den Haag. Lid HMW1758; NNBWIl, 875. 

'Zommige 
liefhebbers' C;roningcn 1759 OGC,4 mei 1759. 

'Zeker heer' Suriname 1759 Genoemd door Klinkenberg 
(1760),387. 

100.Een 'horlogie-
maker' De Zaan Z-1764 Klinkenberg aan Messier, 19 

juni 1764. 

Mogelijk was dit Jan Klaas Koogies uit Wormerveer, die in '742 aan Struyck bevolkingsgegevens leverde, en van wie ook pla
netarillmklokken bekend zijn. 

101. 'Een liefhebber' Middelburg 1769 

l02.'Enige liefhebbers' Apeldoorn 1770 

MC,9 sept 1769. 

Op de terrassen van paleis 
'het Loo'; MC, 7 juli 1770; 
OGC, 10 juli 1770. 
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Bijlage 7: GEREC00lSTRUEERDE NAAMLIJST VAN NATUURWETENSCHAPPELTJ K 
GEINTERESSEERDE 'KONSTGE~OTEN' TE AMSTERDAM, HAARLEM, LEIDEN, DEN HAAG, 
ROTTERDAM, DORDREClIT, MIDDELBURG EN LEEUWARDEN 

Uiteraard kan volledigheid van deze lijst niet worden gepretendeerd. Deze lijst moet eerder 
beschouwd worden als een aanzet tot verder onderzoek. Voor zover op deze lijst personen staan die 
eerst na 1770 aan bijeenkomsten hebben deelgenomen, zijn deze aangegeven met een #. Voor afkor
tingen van genootschappen, zie hierna, bijlage 8. 

I. AMSTERDAM: A. Lescolleges gegeven vanaf circa 1718 door Daniël C;abriël Fahrenheit voor 
een groep van 'mennoniste liefhebbers'. Primengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat ten huize van 
koperslager Roemer. Accent lag op de pro,'fondervindelijke natuurkunde. Besteedde hoege
naamd geen aandacht aan dc sterrenkunde. Introduceerde tegen hè! eind van zijn leven een 
eenvoudig demonstratieplanetarium bij zijn lessen. Geen sterrenkundige observaties bekend. 
Voortgezet als het Maandags gezelschap? (zie E.) 

Voornaamste bronnen: Cohen & Cohen-De Meester (1937); Dekker (1957); Van der Star (1983). 

Leider: 
1. Daniël Gabriel Fahrenheit (1686-1737), fysisch instrumentmaker (vooral van 'weerglazen', maar 

voor 1716 ook van spiegeltelescopen). FRS 1724. Intekenaar Swammcrdam (1737). 
(Mogelijke) deelnemers: 
2. ?Mordechai Semach Acoab (over!. ca. 1756) Handelaar en instrumentmaker. Jnstrumenten

kabinet (met een 'extra planetario van T. Wright' geveild 1756 (Van der Krogt, nr. 1104). 
Verzorgde in 1737 (met een zekere Cloppenburgl de veiling van Fahrenheits inboedel. 

3. Lambert ten Kate Hermanszoon (1674-1731), doopsgezind graanhandelaar en taalgeleerde; deed 
natuurkundige experimenten samen met I'ahrenheit. Vertaler en bewerker van Cheyne. Den 
sdlfpper en zyn bestier te kenl1ell in zyne schepselen, l'algens het licht dcr reden en wiskonst (1716). 
Bezat groot kabinet van schelpen en schilderijen geveild 16 juni 1732 (catalogus in Rijksmuseum: 
Lugt, 416; Engel, 797). De schilder Cornelis Troost maakte een wiskundig schilderij voor hem. 

4. Jan Marcelis (1707-1745); doopsgezind zeepzieder op het Rokin. regent OH Zittenhuis (1738), 
doopsgezind, maar later overgegaan tot Hervormde kerk. Dineerde met Fahrenheit en Linnaeus 
in 1736. Kleinzoon en zakelijk opvolger van Jacob :Ylarcclis Janszooll (1637-1719), een dilettant 
mathematicus, die in 1695 een 'groot hemelsplcill van koper' ontwierp dat 'uitmuntend l'crdeeld 
el! gesnedell' werd door de instrumentmaker Comraad Metz. Vgl. Rooseboom (1950) en Van 
Seters (1965). 

5. ?Engelbrecht Hendrik Pel grom (overl.1724) [Gelderse Kade] Substituut Schout van Amster
dam. Bibliotheek en kabinet met rariteiten en instrumenten (waaronder enige gemaakt door 
F.): Zie Van der Krogt, nr. 491; catalogus in UBA. 

6. Jacob Ploos van Amstel (1693-1759), doopsgezind wijnkoper (Rozengracht 1726; Prinsengracht 
1739). Collegedictaat van Félhrenheits lessen uit 171S in DB Leiden (BPI 772). 

7. ?Hendrlk Prins (over!. 1751?), opvolger van Pahrenheit als instrumentmaker. Intekenaar Smith 
(1751). Maakte ook spiegeltelescopen (colI. lloerhaave). Inboedel geveild in 1751? (vgl. Van der 
Krogt 982). 

8. Vvillem van Ranouw (1670-1724), Arts. Studeerde medicijnen te Franeker (1696) en promoveer
de in 1715 te Utrecht tot Medisch doctor. Assisteerde met experimenten bij Fahrenheits lescolle
ges. Redacteur/auteur van diverse tijdschriften, waaronder het Kabinet der natuur/yke historien, 
wetenschappen, konsten en handwerken, waarin ook Fahrenheit publiceerde. Van R's nagelaten 
gedichten zijn uitgegeven door A. Lycklama ~ Nijdlolt in 1731. Bibliotheek geveild 1725 (Van der 
Krogt, nr. 499). 

TI. AMSTERDAM: B. Een 'Waardig en schrander collegie' [1734-1743? J onder leiding van Martinus 
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Martens, die in 1743 benoemd werd tot Lector Wis- Sterre- en Zeevaartkunde aan het Amsterdams 
Atheneum. Observatorium: waarnemingsplat ten huize van 'V[artcns op de Reguliersgracht, tussen 
de Botermarkt en de Herengracht (1761). 

Voornaamste bronnen: Martens (1741); Kernkamp, 'Ferrner' (1759); Dekker (1957) 

Leider: 
1. Martens Martinus (17°7-1762). Privaat docent te Amsterdam vanaf ca. 1734. Lector Illustere 

School (1743); examinator VOC voor de theorie 1743-1762. Inspecteur generaal van de Projecten 
van Finantie (1748-1762). Gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Raket. Kabinet en bibliotheek 
geveild 1763 (Van der Krogt, nr. 1191). 

(Mogelijke) deelnemers: Geen leden met zekerheid bekend. 
Wellicht echter behoorden tot Martens lescollege een aantal mensen die in 1743 bij zijn benoe
ming tot Lector aan de Illustere School als gelegenheidsdichter optraden in zijn Inwyings
redevoering: dit waren, afgezien van de Vlaardingse 'brood-poëet' Arnold Hoogvliet (1687-1763), 
[een vriend van de Amsterdamse dichter en naturalia-verzamelaar Sybrand Feitama (1694-
1758)], de Amsterdammers: 

2. ?Bernardus de Bosch (1709-1786). Lid DG 1747; NML 1768; ADLG; oom van de gelijknamige 
weldoener van de astronoom en scheikundige Pieter Nieuwland. 

3· ?Jan de Marre (1696-1763), examinator VOC voor de praktijk, 1745-1763; directeur Amsterdamse 
schouwburg; dichter van o.a. het langste fysico-theologische gedicht uit de Nederlandse 
geschiedenis (zie Bots). Zijn gedicht op de inwijding van Martens is ook opgenomen in zijn 
Hof- en Mengeldichten (1746). 

4. ?Jan Frederik Parvé (1719-1787). Opgegroeid te Amsterdam (Herengracht). Studeerde van 1739-
1742 rechten in Leiden. Rentmeester van Rijnland; Verhuisde na 1746 naar Haarlem. Werd daar 
raad, schepen en burgemeester. Directeur HMW 1755 (drie maal voorzitter); lid MNL 1766; 
Hon. lid KSGV 1772; Mede-oprichter Oeconomische Tak HMW 1778 (President: 1783-1787). 
Intekenaar Valmont (ca. 1766). 

5. ?Lucas Pater ('707-1781), leerling van de dichter Feitama, een goede vriend van Lambert ten 
Kate. Lid genootschap Oejfening baart kennis, 1747. 

6. ?Isaac Potholt (P) 
7. ?Frans van Sleenwijk deionge (1715-1788), rentenier en dichter. 'kunstzoon van Sybrand 

Feitama' (NN13W) 
Andere toehoorders van Martens waren wellicht: 

8. ?Pieter van den Bosch de Jonge (1-1787). Later Remonstrants leraar te LW3111merdam; lid MNL 
1766; Hon. lid KW DAV; Maakte lijkzang op Martens (1761). Een Pietcr van den Bosch (de 
oude?) tekent in op Swammerdam (1737) 

9. ?Isaac Tirion Jacobsz (1705-1765), boekhandelaar en uitgever van merendeels natuurweten
schappelijke werken; toehoorder van Desaguliers en Bosma. Intekenaar op Swammerdam 
(1737). Eigen bibliotheek geveild october 1769 (VBBA). 

10. ?Hendrik de Leth (overl. 1766), werkte nauw samen met Martens bij ontwerpen hemelkaart in 
vloer van Amsterdamse stadhuis. Was prentuitgever die ook planetaria bouwde (Rooseboom: 
exemplaar genoemd in Auctie 's-Gravcsande (1742) en Clifford (1760); veiling eigen kabinet 
1766 (Van der Krogt, nr. 1235). 

11. ?Hendrik Lynslager (1693-1768), kapitein ter zee, later vice-admiraal. Intekenaar Swammerdam 
(1737). Kreeg- in '737 en 1744 de vertaling van Martin's Filozoofische onderwyzer aan zich opge
dragen. Wordt daarin geprezen als 'beminnaar van alle nutte kunsten en wetenschappen, kenner 
en begunstiger der ,Mathematische Oeffeningen en der Ondcrvindelyke Natuurkunde'. 

12. ?Jan Wagenaar (1709-1773). Vertaalde in 1734 enige filozoollsche verhandelingen (voor Tirions 
Uitgeleeze Nalliurkundige verhandelingen, alsmede Benjamin Martin's Filo2oofische onderwijzer 
(1737). Erft in 1745 van de Haarlemse konstgenoot Nicolaas Duyn. 
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III. AMSTERDAM: C. Een lcscollege [17361-1758?] o.l.v. Jan van den Dah1, op diverse adressen, 
waaronder Koningsplein (1736), Reguliersgracht (1740), Singel (1741.), NZ Voorburgwal (1746) 
en J(loveniersburgwal (1753). Van den Dam was de ontwerper van een planetarium (genaamd 
Sp/wera Perfecta, 1738) en een cometarium (17-14). Besteedde blijkens zijn aanspraak uit 1743 veel 
aandacht ilan de hemelse verschijnselen, maar -naar het zich laat aanziCll- uitsluitend 'theore
tisch'. In 1749 vertaalde hij het bock van Watts, Eerste beginselen der sterre- en aardrijkskunde 
(1749). Geen sterrenkundige waarnemingen bekend. 

Voornaamste bronnen: Van den Dam (1743); Kernkamp, 'Ferrner' (1759); Dekker (1957); Van 
Eeghcll (1983); Janssens-Knorsch, 'The realm of Pluto and Mercury' (1988),22 en Wielema, 
'Christin a Leonora de Neufville' (1992), 161-1Ó4. 

Leider: 
1. jan van den Dam (1706-1770), aanvankelijk schoenmaker (tot ca. 1740) en nadien mathematicus 

en planetariumbouwer. Intekenaar op Smith (1751) en Lalandc (1768). Verhuisde tussen 1758 en 
1766 naar Harderwijk, waar hij in december 1770 overleed. In Harderwijk was Van den Dam's 
vader geboren en studeerde ook zijn zoon Maurits (prom. tot Med.dr. in 1761). Deze werd later 
arts te Suriname. 
(Mogelijke) deelnemers: Geen leden met zekerheid hekend. 
Wellicht eclüer behoorden lot Van den Dam's lescollege een aantal mensen die in 1743 gedichlen 
publiceerden in Van den Dam's openingsrede. Dil waren: 

1.. ?R. Blok. Wellicht Roelof Blok, intekenaar op Chomcl en Lalande (1768). Raad en Oud-Burge-
meester van Enkhuizen. 

3. ?J,c. 
4. ?P.S.v.E. 
5. ?Kornclis Elzevier (1717-1761). Geboren te ll.ollerdam, opgeleid te Gouda, daarna mogelijk apo

theker te Amsterdam; gelegenheidsdichter. Volgens ABWauteur van Lexicon [".l pharmaceuti
cum, of apothekers woordenboek (Amsterdam, 1755). 

6. ?Jan Luycken (volgens Van Eeghen wellicht een pseudoniem). VI en VIJl 
7· np. 
8. ?P[ieter] van der Schelling (169]-1751), studeerde aan hel Remonstrants seminarie te Amster

dam. Nam in 1725 ontslag als predikant te Gouda (?) en vestigde zich te Rotterdam. Studeerde 
vervolgens rechten te Leiden. Maakte naam als verzamelaar en oudheidkundige. 

9. ?Nikolaas Versteeg (1700-1773), koopman, o.a. te Rotterdam. Intekenaar Buys (ca. 1768). Lid 
MNL 1767. 
Ander toehoorders van Van den Dam waren wellicht: 

10. ?j.D. Bosse, 'Mr. kok' op de Prinsengracht te Amsterdam. Kabinet van naturalia en een Sphaera 
perfecta door Jan van den Dam geveild in 1770 (Van der Krogt, nr. 1281 en 1302). 

11. ?Rudolphus Forsten, Med. dr. te Amsterdam. Van 1746 tot 1748 de zwager van Jan van den Dam 
(Van Eeghen, 3). 

12. ?Pieter Cornelis Hasselaar (1720-1796). Intekenaar op Smith (17')J). VerbJeefvan 175() tot 1771 te 
Batavia. Bewindhebber VOC 1777-1795. Kahinet van 'ongemeen kosthare en zeldzaame natuur-, 
wis- en stcrrekundige werktuigen', waaronder een planetarium en tellurium door Jan van der 
Dam, geveild in 1797 [Van der Krogt, nr. 1794]. 13roerszoon van Gerard Aarnout Hasselaar 
(1698-1766), bewindhebber VOC 1738-1766, wiens belangwekkende kabinet van fysische en 
astronomische instrumenten in 1766 is verkocht. 

13. 1Christina Leonora cle Neufville (1714-1781), dichteres. Van den Dam was bij haar thuis tijdens 
een bezoek van de franse 'wolffiaan' jean Des Champs (1707-1767) in 1746/47. 

14. ?Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798). Intekenaar op Smith (17')l) en Buys (ca. 1768), toehoor
der van Bosma [deze draagt ~ijl1 Gronden dcr natu1Irkunde (1764) mede aan hem op]. Bescbikte 
over groot kabinet van fysische instrumenten (geveild 1800; Van der Krogt, nr. 1843), wa,uin een 
Sphaera Perfecta van Van den Dam (gedateerd 1756), destijds verworven door Felix Meritis; nu 
in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Zie: Gogclein, 'Wetenschappelijke instrumenten, 
optische werktuigen en rariteiten' (1980). 
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IS. ?Weddik Wendel. Bestelde in 1754 een pbnetilriulll hij Van den Dam. Kl! in particulier bezit 
(Van Eeghen). 

16. ?Willem van Wessem, toehoorder van ]loS1lla ,due draagt zijn C;ronden der natuurkunde (lï64) 
mede aan hcm op:. Kennis van C:omelis Ploos van ;\msLe!. Een 'Sphaera perfecta' uit zijn kabi
net was in 1852 nog in het be7it van lijn n'll.aaL j. van Wessem Le Amsterdam (Van Feghen). 
En te Hardcrwijk wellicht: 

17. ?Johannes Alexander Wijnandus PagensLecher (lj22-ljy6), hooglcrau rechten te Harderwijk 
1758-1794. Kabinet van 'physische en aslronol11ische instrumenten, waaronder een fraaije 
SpJlUem Per/àt!l door J. van den Dam, geveild te JLlJ'derwijk in 1797 :Yan der [(rogt, nr. 1797). 

IV. AMSTERDAM: D. Ecnlescollege [lï52-179011 o.l.v. Bcnj,ll11in Bosnlcl, 'door haar 1-~(1. Groot 
Agtb. gepermitteerd Leeraar der \Vysbegcerte cn Wiskunde I o.a. I Ol' de Ki:. Voorburgwal, over 
brouwery de Hooiberg'. Geen observatorium. Slechts één sterrenkundige waarneming bekend 
(1764). 

Leider: 
1. Benjamin Bosma (1723-1795?), Ph. Dl'. (promotie Francker 1747); mede-oprichter Fclix J\1critis 

1777; lid Concordia el Libertate; ZGWen PUG. 
Deelnemers: 

Lijst van circa 350 toehoorders gepubliceerd door Keyscr (198Ci); 'treffers met de intckenlijst op 
LaLmde zijn in bijlage 8 aangegeven. 

V. AMSTERDAM: E. Een 'Maandags gezelschap Vrlll (doopsgezinde) liej7/chbcrs dcr wctcl/schap'. 
Bezocht door Fenner in 1759. Geen observatorium? Slechts één sterrenkundige waa1'l1cming 
bekend (1761). 

Voornaamsle bronnen: Kernkamp, 'Fermer' (1759),335, 35Ci, 37Ci, 38Ci. 

'Leiders':?): 
1. Klaas de Vries (170(\-1766). Verzorgde sedert 1759 lessen aan de dool'sgczinde kweekschool en 

gal' ook voordrachten voor dit Maandags gezelschap. Observeerde in 1761 de Venus-overgang 
samen met Jacob Ploos van AmsteL 

2. Johannes Alberlus Schlosser (over!. 1769). Med, dl'. (prom. Leidcn 1753). Hield in 1759 een voor
dracht over 'de zouten' voor dit j\1aandags gezelschap. Publiceerde in Phil. Transactiolls. 
Bibliotheek en kabinet geveild in juli 1769 (calalogus bij VBBB). 

'Deelnemers': 
.1. Jacob cle Clercq (1710-1777). Koopman op Portugal en de Oostzee. Eigenaar slerrenkundig 

observatorium op de Keizersgracht bij de Weslerkcrksluis. Mede-oprichler Maatschilppi; tot red
ding val1 drenkclingel11767. 

4. Peter de Clercq Pietersz (1727- na 1768). Koopman op dc Uostzee. Leerling van Struyck. Toe
hoorder van Bosma. 

). ITacob Ploos van Amstcl (1735-1784). Med.dr. Potcntiecllid GJ.NeY; Leidcn. T\am i111761 ,amcn 
met Klaas de Vries de Venusovcrgang waar. Vertaler van Adam" Crolldell der S{Clrrcl1/wnde 
(1770) én Priestley, Proeven el1 wiJarliemingen op verschillende soorlell vun Ilicht (1778). Inteke
naar Chomcl (ca. 1767) en Buys (ca. 1768); lid ZGW 1770; C'OI1COrcllil ct Li/lertufe 1770; relix 
;'vIerilis 1777. 
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VI. AMSTERDAM: 1'. Zeer informeel netwerk van 'liefhebbers' en leerlingen rond Nicolaas Struyck, 
'op de Oudczijds Agterburgwal, naast brouwerij van de Swaan'. Geen eigen observatorium, INcl 
diverse waarnemingen op verschillende locaties. 

Voornaamste bronnen: Struyck (1740 & 1753); Kernkamp, 'Permer' (1759) en aangetroffen corre
spondentie. 

Gezichtsbepalende figuren: 
I. Nicolaas Struyck (1686-1769), mathematicus. FRS (1750); HMW (1755); Corr. Ac.Sc. (1755). 
2. Martinus Houttuyn M.D. (1720-1798). Lid ]-IMW en ZGW. Intekenaar Smith (1751). Berekenaar 

van eclipsen en komeetbanen [Struyck (1753), 51, 54, 70 en 132J. Nam diverse keren waar samen 
met Struyck. Redigeerde van 1757 tot 1765 het door zijn neef Frans Houtluyn uitgegeven tijd
schrift fhtgezogte Verluwdelingen uil de nieuwste wcrkCil van de Socieleiten der Wetenschappen in 
Europa ell van andere Geleerde Mannen. Bezat een groot kabinet van naturalia: zie Engel, nr. 741. 

'Deelnemers': 
3. Jan Backer (1]22-1777). Commies bij de Admiraliteit te Amsterdam (1740) VgJ. Struyck aan 

Klinkenherg, 29 aug. 1748. Kreeg in 1769 legaat van Struyck. Was gehuwd mei Margareta Clara 
Berewoul (1729-1799), dochter van de volgende: 

4. ?Fredcrik Berewout (overl. 1760?). Bezat wellicht een 'cometolabium' naar het ontwerp van 
Struyck. Vader van de volgende: 

5. Jan Prederik Berewout (1722-1785), koopman op de West en handelaar in vermillioen, zwavel, 
hars en olie. Opperboekhouder van de Wisselbank (l743), regent Burgerweeshuis (1745), be
windhehber van de West-Indische Compagnie (1763), directeur van de SocÎeteit van Suriname 
(1773). Vgl. Verrichtte t.b.V. Struyck lijfrenteberekeningen en leverde hem demografische gege
vens. (Struyck (1740),370,388). Kreeg in 1769 legaat van Struyck. Inslrumentenkabinet geveild 
in 1786 (Van der Krogt, nr. 1576). 

6. 1Anthony Bierens (1693-1747) Doopsgezind zijdehandelaar. Bezitter groot fysisch kabinet, w.o. 
sterrenkijkers (door Short, Patroni, Sommers enlVletz), hemelgloben en een verzilverd planeta
rium, alsmede een cometarium van Struyck. Was geabonneerd op de Connaissancc des Temps 
(1737-1745) en de Philosophical Transactions. 

7. Gerrit la Borde. Leerling van Struyck. Huurde een woning van hem. Schreef in 1]68 samen met 
Struyck: Illleiding tot het KoopmCIIlsch boekhouden, Amsterdam (J. Marterre). Intekenaar op 
Lalande (1768). 

8. Peter de Clercq Pietcrsz (1727- na 1768). Koopman op de Oostzee. Leerling van Struyck. 
Toehoorder van Bosma. Lid 'Maandags gezelschap van liefhebbers der wetenschap' (1759). 

9. Cornelis Douwes (1712-1773). Vanaf 1749 mathematicus en examinateur van de Admiraliteit te 
Amsterdam. Lid HMW. Berekende voor Struyck diverse kometen [Struyck (1753),56 & 58J ; 
idem, Zoneclips 1739. Intekenaar De Mey (1742), Smith (1751) en Lalande (1768). 

JO. Coenraad Holman l1762j Was gedurende vijf jaar leerling van Slruyck; zie Van der Krogt, 
Advertenties, nf. 1182. 

11. Jan van der Linde. Observeerde samen met Struyck en Houttuyn de Mercuriusovergang van 
1753. Berekende VOOI' ook de eclips van 1750. [Struyck (1753), 128J. Mogelijk intekcmar op Smitll 
(1751): ').v.d.L'. Mogelijk dezelfde als Jan van der Linde van Slingeland te Dordrecht, die in 1768 
intekende op Lalande7 

12. )ohn May junior (over!. 1782), internationaal koopman bij de firma Crup, May en compagnie, 
woonde op de Keizersgracht hij de Hartenstraat. Voor Struyck berekende hij enige Zon- en 
Maan-eclipsen (Struyck, Inleiding (1740), 164*) en schreef enige brieven voor hem. In 1755 
gevraagd voor HMW maar bedankte aanvankelijk voor de eer. Wel lid (1772) BGl'W. 

13. Jacob Frcderik du Pire, 'uitneemend liefhebber van alle fraaie wetenschappen'. Slruyck kreeg via 
hem inzage in stukken van de VOC (Struyck (1753),32). Intekenaar op Smith (1751). 
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VII. HAARLEM: leden van het 'NntIiIH- eli Stelïcklllli!Jg Col/egie' (,Llt op de grafsteen van Cruquius 
als 'konst-genootschap' slaat aangeduid). Vergaderden in gehouw "an l)aliclltiestraat (1737; 
eigendom: 1740-1788). Observatorium: waarnemingsplat bovenop gebouw l'aticnticstraat (afge
broken omstreeks 1791). 

Voornaamste bron: Sliggers (1987) 

Leider: 
mVoor circ1 17S0 ni ct bekend. Wellicht ])uyn en/of Cruquius? 

L Jan Engelman (1710-1782), :Vled.dr (prom. Leiden 1733) en w'lterstaatkundigc. Volgde in 1754 
Cruquius op als opziener van het hoogheemraadschap Rijnland. \'Voonde daarna te Halfweg en 
na 1765 te Spaarndam. Vertaler van leerbock 's-Cravesande (1713). Weerkundig waarnemer. 
Mede-oprichter HMW 1752. Instrumentenkabinet geveild 17X2. Ilad in 1776 naar eigen zeggen 
'voor 20 en meer jaren' te Haarlem een ColiegiulIl Physicil/JI I!xl'crill1cnlule geleid: dus minstens 
vanaf 1756. In 1745 echter nam hij al namell$ hel Collegie de legaten van de overleden Nicolaas 
Duyn in ontvangst. Zwager van de schrijfster Betje WolfT 

(Mogelijke) deelnemers: 
2. 1Martinm Arkebout (1718-1790), leraar der Doopsgezinden. 'vVaarnemer Zon-eclips 1764. 
3. Jacobus Barnaart Sr. (1696-1762), textielfahrikanL Veiling verzamclingen 1763. 
4. Jacobus Barnaart Jr. (1727-1780), textieJfabrikant. I field al in 1744 ecn redevoering over de ster

renkunde bij het verlaten van de Latijnse SchooL Deed regelmatig waarnemingen met 
Klinkenberg. 'vVerd in 1756 door Pieter Teyler van der 11L!lst per testament aangewezen als één 
van de llitvoerders van diens wilsbeschikking. Behoorde daardoor in 1778 tol éé'l1 V,ll1 de oprich
ters van Tcylers Stichting. Had volgens Van Marum rond 1776 'hel hestuur van het fJlz)'siscll 
Gc::e1schap grotendeels op zich genomen'. 

5. ?Mclchior Bolstra, landmeter en waterstaatkundige. 
6. Jan Bosch (1713-1780), uitgever en boekhandelaar. Intekenaar Lalande ([768). Wellichl toehoor

der van Bosma. Drukker voor de HJ\1W. Kort na zijn dood trouwde zijn dochter Joanl1a Ilosch 
lllet de elf jaar jongere Martinus van Marun1. Lid Tey/ers tweede genootschap 1778. 

7. ?Jacob de Bucquoy (1693-1772). Arriveerde in 1720 in Kaap de Goede Hoop, als toezichthouder 
op de forten. Was van 1725 tot 1731 werkzaam als landmeter cn kartograaf bij de VOC te Ilatavia. 
Was daar ook werkzaam als particulier onderwijzer in de wiskunde. Vestigde zich in 1735 te 
Haarlem, waar hij als leenneester in de stuurmanskunst zijn brood verdiende. Bewerkte in 1750 
samen met Klinkenberg en Struyck de vertaling van Varenius, Volkomen samenstel dcr aurdrylcs 
beschryvil1ge, dat door de bovengenoemde Jan Bosch werd uitgegeven. J'ijn dubbele nichtje 
Agatha Pieternella de Bucquoy huwde in 1718 met de bekende Haarlemse naturalia-verzamelaar 
Levinus Vincent (1658-1727), FRS 1715. 

8. l\icolaus Samuel Cruquius (1678-1754), landmeter (admissie 1(,98), MeeL ClI1didaat l~n waters
taatkundige. Opziener V'lll Riinland (1733-1754). Examinator stuurlieden yoe kaml~r Delfll71S-
1754 was in die [unctie zijn vader Samuel Cruquius (over!. 1725) opgevolgdl. Weerkundig 
waarnelller. FRS 1721. Intekenaar op Smith (1751). Liet zijn lidmaatschap van dil Ilaarle111se 
'konst-genootschap' in zijn grafzerk bijtelen. In zijn sterfhuis werd 'el'n cOI"ickrahelc 1"11't hij 
van astronomische, gezicht-, spiegel-, lanclmeetkundige en andere instrumenten' aang,'troITen. 
Geveild in 1754. 

9. Nicolaas Duyn (16Ro-1745), deken schoenmakersgilde. Weerkundig waarnemer. 
JO. Pieter Eijsenbroek (1701-1776), 'twijnder' [= texlielfabrikantl, alsmede 'mr. goud en "ilver 

draadtrecker' en instrulllentmaker. Sloot in 1739 een contract met een zekerl' lan van der 
Meulen voor hel vervaardigen van 'alle soorten van sphaeraas, lugtpoll1pen en alles wat verder 
eenigsinls tot de liet11ebberije der mathesis noodigh sou mogen ((;;\11 NA 1028-46; 7ie 
voor andere conlracten van Eijsenbroek, GAH, NA 780-81 (1743) en NA 1057-105 (1756), 111et 
dank aan Bert Sliggers, Teylers 1'v1useulII Haarlem). Eijsenbroeks instrumentcnkabinet werd in 
1777 te Amsterdam geveild (Van der Krogt, nr. 1388). 

11. Johannes Enschedé (1706-1775), koopman en (kranten- )uitgever. Schelpcnkabinel geveild 1776. 
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12. Assllerus de Haan (1708-1778). Kometenjager. Oorspronkelijke eigenaar van het Collegie-hllis in 
de Patientiestraat (1731). Intekenaar op Lalande (1768). 

13. Dirk Klinkenberg (1709-1799), landmeter en willerstaatkundig,:. Verliet Haarlem in 1751 en 
beëindigde daarmee zijn actieve deelname aan dit college. Werd in 1783 benoemd tot stadhou
derlijk astronomus. 

14. Jan Noppen (1706-1764), landmeter en waterstaatkundige. Weerkundig waarnemer op Zwanen
burg te Halfweg. Executeur testamentair boedel N. Duyn, 1745. Mede-oprichter HMW1752. 

I). Arent Pluym (over!. 17(5), textielfabrikant. 
16. Adriaan Spinder (over!. 1758), landmeter en bierbrouwer. Vestigt zich omstreeks 1737 te 

Haarlem. Lid St. Luca.sgilde 1740. 
17. Dirk Voorhelm (1705-1783), bloemkweker. 
18. ?Bernardus Vriends (1727-1791), texticlfabrikant. Waarnemer zon-eclips 1764. Lid Tcylers tweede 

genootschap 1778. 
19. ?Jacobus de Wit, grutter. Waarnemer komeet 1760-1. 

Na 1770 traden toe: 
#20. Pieter Klaarenbeek (1739-1793). Intekenaar Chomel (ca. 17(8). Lid Teylers tweede genootschap 

1791. 
#21. Martinus van Marum (1750-1837), Meel. & Ph. dl'. (prom. Groningen 1773). Vestigde zich in 1776 

als arts en 'lector in de wijsbegeerte en de wiskunde' te Haarlem. Intekenaar als student op 
Lalande (1768). Lid HMWI776. Trad datzelfde jaar toe tot het Haarlems Collegie op verzoek 
van Jacobus Barnaart. Lid Teylers tweede genootschap 1779. 

#22. Jan van Walré (1759-1837), boekhandelaar. Intekenaar Valmant (ca. 17(6) en Buys (ca. 1768). Lid 
Teylers Godgeleerd genootschap 1778. 

#23. Dirk Wijnands (1744-181(\), makelaar. Bemiddelde bij de verkoop van het collcgichuis in 178~ en 
deelde 'als mede-lid' in de opbrengst. 

VIILLEIDEN: (;ezelschap van eenige Liefhebbers der Natuur en Stnrrekunde, op 's Lands Hooge 
Schoole te Leiden. Gaf in 1760 een vertaling en bewerking uit van Regnault, C;odvrugtige en 
proefkundige beschouwingen van de wetten en werken der natuur, waarvan vooral het eerste deel 
door dit studenten-gezelschap nader was 'onderzogt, door proefnemingen getoetst, en de waar
heid van alles nagespoord'. Mogelijk was dit het 'maandagse gezelschap', dat door Lulofs wordt 
genoemd in een brief aan Klinkenberg van 4 mei 1759. 

Leider: 
11' [niet bekend. Wellicht Lulofs of Van Musschenbroek?] 
(Mogelijke) deelnemers: Geen leden met zekerheid bekend. 
Het Album studiosorwu van de Leidse universiteil maakt voor de periode tussen 1755 en de 
Venus-overgang van 1761 echter melding van maar liefst negentien personen die ook op Lalande 
intekenden (zie bijlage 8). Daarnaast kunnen dc volgende studenten worden aangemerkt als 
potentiële kandidaten voor dit studenten-gezelschap (in chronologische volgorde van inschrij
ving): 

20. ?Johan Macquet (1731-1798), uit Brouwershaven. Ingeschreven 1751 als student medicijnen; pro
motie 175C,. \Verd later arts en burgemeester te Zierikzee. Lid lvJNL 1766; ZGVl f 1770. Correspon
dent NC;CS 1782. Auteur van Dichtlievende uitspanningen, bevattende [' .. J llatuerkulldige 
beschouwingen (1772-1779). 

21. ?Johannes van der Wal! (1734-1787), uit Delft. Promoveerde 1756 te Leiden tot Ph.D. op het 
proefschrift: Specimen astrol1omico-geographicum inaugurale de nal'igande afte. Werd aanslui
tend 'Lector in de Wis-, natuur- en sterrenkunde' bij de Fundatie van Renswoude te Delft. Van 
1764 af ook examinator VOC kamer Delft. Lid BGPW 1769. 

22. ?Egbert Philip van Visvliet (1736-1799), uit Middelburg. Ingeschreven als student medicijnen: 
juni 1753. Promotie M.D. 1760. Werd later stads-arts te Middelburg. Contribuant NGeS 1779; lid 
Natuurkundig Gezelschap Middelburg 1781. Bezat imposant kabinet met naturalia, opgezette die
ren en fysische instrumenten (op éC,n na grootste van Zeeland), geveild 1800. 
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23. ?[man Jacob van de Bosch (1731-17RS), uit Tholen. Ingeschreven als student medicijnen 1754. 

Promotie 'VLD. 1757. Stadsarts te Den Haag. Mede-oprichter NGCS 177S. Lid Lco[>o/dillil; Ac. 
Wiss. Gättingen; HMW 1775. Weerkundig waarnemer. 

24. ?)ohan Adriaen van de Perre (1738-1790), uit Middelburg. Ingeschreven als student rechten: sep
tember 1755. Wercl later representant van de Eerste Edele (1770-1779). Directeur .:éGW 1769; 
HMW 1786; lid PUG 1784. Eerste president van zowel het NOlUurlClll1dig GCZrlSr/1I11' !VIirldelln/rg 
1780 als het Nlltuurkundig Genootschap der Dames 1785; stichter lvIwue11111 !VIl'ilio/JIIrgel1se 1787. 
Weerkundig waarnemer 1779. Opdrachtgever voor het 7eeuws planl'tarium (1782). Bezat groot 
kabinet met fysische en astronomische instrumenten, dat in 17')8 is geveild. 

25. ?Johann Friedrich Hennert (1733-1813), uit Berlijn. Ingeschreven als student wiskunde (waar
schijnlijk vanwege helastingvoordeel i), september 1755. IIad toen al graad wiskunde behaald 
aan univeriteit van Berlijn. \Nerd in Leiden privaat-docent wiskunde. J loogleraar sterrenkunde 
te Utrecht vanaf 1764. 

26. ?I.ambertus Nieuwenimijs (1741/-1810) uit Deventer. Ingeschreven als 'farnullIs' (~hulpje) van 
Jaqucs Henrij Talbot uit Suriname: september 1756. maker van een planetarium dat in 1862 door 
brand is verwoest. Bevriend met E. Eisinga. Weerkundig waarnemer. Diverse stukken in collec
tie Van Swinden in de KB. 

27. ?Abraham Muller uit Vlissingen ingeschreven: maart 1759 (med.). Weerkundig waarnemer. 
28. ?Jacob van Breda (1743-1818), uit Amsterclam. Ingeschreven als student medicijnen: september 

1759. Promotie 1765. Werd later arts te Delft. Sterrenkundig en weerkundig waarnemer. 
Nederlandse vertaler van de werken van Ingenhousz. Lid I3GPW 17KI; J f\1\V 179°. 

29. ?Gijsbert Stapert (geb. ca. 17')2), uit Amsterdam. Ingeschreven als student rechten: juli 1760. 

Promotie 1765. Sterrenkundig waarnemer. 
3°. ?Johannes Arent Fas (1742-1817), uit Leiden. Ingeschreven als student wiskunde: ,lIlguslus 1760. 

\Nerd in 1763 te Leiden lector in de 'hoogere wiskundige wetenschappen met derselver gebruik 
in natuur- en sterrekunde'. 

IX. DE1\ HAAG: 'Classis' rond Pieter (;abry. Deze afficheerde I,ich als !\1alllcl1U1I ieus 0-
Ilstl'Ollomus lIagac-Co111iwm' en gafvan 1745 tot 1768 een overzicht van meteorologi
sche en sterrcnkundige observaties uit: Ouservlltiol1CS Meteorologicac comtitutionis at111osplweri
ei aëris Ilostri, Hagac Comitum (Gerard du îvlée). Observatorium: bovcn op huis van Gabry aan 
het Haagse 'Noord-einde'. \Vormde na 1761 aan de '7uid-zijdt' van het lage Westeinde, tussen het 
\"Iarmoesland en de Heerenstraat'. 

Voornaamste bronnen: Cabry, (175'1); Drijfhout (1756); Kernkamp, 'Perrner' (1759) en aange
troffen correspondentie. 

'Leider'; 
L Pieter [~ Petrus] Gabry (1715-1770). Zoon van gouverneur van Ambon. Ach'ocaat en rentenier. 

Studeerde aan de universiteiten van (;roningen (1734) en Utrecht (1740: J.e.D.). Weer- en ster
renkundig waarnemer. Publiceerde in de Philosophical Tra11Socliol1S, lIofé111oircs des SWI'ilI1S 

l.!lrtil1gcrs en VH1vIW; FRS 1753; HMI\' 1753-56; [Cl ARdS 1757; Köng!. !\wd. \\'Éss. GÖII. 1761; 
kopoldil1o. Ongehuwd. 

'f)eel11emers'; 
2. Constantijn Gabry (17IR-1796). Jongere broer van Pieter. Deelnemer aan diverse observaties. 

Was gehuwd met Suzanna Maria Van Aldewerelt, (overl. 1788). 

3. 1Pierrc lyollet (1706-1789). Secretaris der cijfers (rekenkamer) en naturalia-deskundige. Kwam 
regelmatig bij Gabry aan huis, onder meer om samen vioolmuziek te spelen. Droeg hem voor 
als Fellow bij de Raral Society. Viel Gabry ar bij diens plagiaat-affaire rond de HJ'vlW in 1756 

(Zie: Lyollet aan Drijfhout, 1 april 1756, in: Drijt1lOut (1756), 122-124). Lid HMW (1753), FRS 
(174B), Associeé étranger de I'Ac.Roy. J. Sc. 0- Belle Lettres de kOllen (1757); Killig!. Prellss. AC!ld. 
Ilcrlill (1760); Awd. St. Petersuurg (1762). 
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4. (Gerard Meerman (1722-1771). Vestigde '.ich in 1766 te Den Haag, als rustend pensionaris van 
Rotterdam. Gabry stuurde in 1768 twaalf exemplaren van Meermans De chartae linae origine 
naar Göttingen. Zie: Gabry aan Joh. Ph. Murraij, 27 april 1768 (Areh. Akad. GötL). 

5. Franciscus I)reiss, zoon van de Zweedse gezant Joachim Frcderik Preiss (1667-1760). Intro
duceerde in 1759 de astronoom Beng! Fermer bij Gabry. Vg!. ook: Gabry aan Wargentin, 16 
maart 1754 en 30 januari 1755 (Arch. Akademie van Wetenschappen Stockholm). Mogelijk 
dezelfde als Franciscus Brueijs die genoemd wordt in: Gabrv aan Wargentin, 8 januari 1765; 
idem, 9 jan 1766; idem, 7 jan 1768. 

6. ?Carl Johan baron Creutz, Zweedse legatie-secretaris tot 1760, daarna Zweeds cnvoyé te Den 
Haag, 1760-1775. Zie: Gabry aan Wargentin, 8 januari 1765. 

X. DEN HAAG: 'Verlicht Collegium' [van ot11cieren?j (1761). Genoemd in brief van F.EC. Casimir, 
gepensioneerd vaandrig wonende in 'De Kersche Tuyn' bij 's-Gravenhage. Publiceerden 
Casimirs Chemische bewerking van eellige hoofdstoffen der Natuur, 's-Gravcnllage (C. van 
Zanten), z.j. (=1761?). Mogelijk kwam uil deze kring de cOfricier der artillerie' die in 1757 
komeetwaarnemingen uitvoerde. 

bronnen: Casimir a:\ll Van der Aa, 25 (ebr. 1761 (Arch. HfvfW). Klinkenherg a,\l1 Barnaart, 23 
sept. 1757. 

'Deelnemers': 
1. F.F.c. Casimir, gepensioneerd vaandrig. 
2. ?Leonard Steffan de Creutznach (1702-1773), 'General Major van de Artillery' Lid HMW [1753]. 

Intekenaar op Smith (1751) [2 ex.]. Schreef studie over kalk (1761). Vg!. NNBW, I, 652. 
3. 'loan Frederik Martfeldt (1706-1784), 'Kolloncl van de Artillery' te Den Haag. Lid HMWI7SR. 

Intekenaar op Smith (1751). Vg!. NNBWII, 875. 

XI. ROTTERDAM: NIIlllurkundig Cenootscllilf> (1747-1761) rond T conardus Stocke, dat Illet instem
llling van het stadsbestuur bijeenkwam in een gedeelte van de westzijde van de beurs. De bij
eenkomsten van dit Rotterdams Pllysisch College zijn hervat in 1767, toen in een kamer boven de 
Vleeshal, waarin vroeger het theatrum anatomicum was gehuisvest. Tocn onder leiding van de 
'chymist' Willem de Loos. Na diens overlijden heeft Slocke in september 1770 zijn voordrachten 
voor deze groep hervat en het college herdoopt W)'sgerig Genootschap (1770-1771), naar Van 
Lieburg vermoedde om zich nadrukkelijk te onderscheiden van het Bataafsch Genootschap der 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte dat eind 1769 te Rotterdam was opgericht. Blijkens zijn gepu
bliceerde redevoeringen behandelde Stocke in beide tijdvakken ook sterrenkundige onderwer
pen, maar naar het zich laat aanzien toegespitst op de kosmologie. Er zijn althans geen 
sterrenkundige waarnemingen uit deze kring bekend. Van de bekende leden tekende ook nie
mand in op Lalande's Astronomie. Na het overlijden van Stocke in 1775 zi jn de bijeenkomsten 
van deze kring voortgezet, zij het nu onder de naam Natuurkundig Gczel,chap. In 1787 werd dit 
genootschap tenslotte geliquideerd, waarbij de wetenschappelijke instrumenten zijn aangekocht 
ten behoeve van het in 1769 in Rotterdam tot stand gekomen Bataafsch Genootschap der 
Proefonderl'indelijke Wijsbegeerte. Het hl1idige Natuurkundig Genootschap te Rotterdam is een 
laat negentiende-eeuwse creatie en heeft dus geen directe banden met ,.ijn achttiende eeuwse 
voorganger. 

Voornaamste bronnen: Stocke (1748); Stocke (1772); Van Lieburg (1978); Snelders (1979) 

Leiders: 
1. Leol1ardus Stocke (1710-1775), Med. dr. en leider van het gezelschap in de periode 1746-1761 en 

1771-1775. Was hiervoor leider van een vergelijkbaar 'konstgenootschap' te Middelburg, naar 
welk voorbeeld dit Rotterdamse genootschap werd ingericht. Intekenaar op Smith (1751). 
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2. Willem de Loos (1737-1770), apotheker en Med. dr. (prom. Utrecht 1767). Ilield chemische voor
drachten, voorafgaand aan de tweede periode van Stocke. 

#3. Johannes van Noorden (1749-1800). Med. dr. (gepromoveerd te Leiden in 1771). Werkzaam vanaf 
1771 als stadsarts te Rotterdam. Leidde het Natuurkundig Gezelschap na 1775. 

Deelnemers: (slechts enkele leden met zekerheid bekend) 
4. Jean Moise Geneste (over!. 1772), koopman en secretaris. 
5. Jacob Jongeneel, koopman. 
6. Jan Ro [0] denrijs, scheepsmaker. Zijn ingezonden antwoord op een waterstaatkundige prijs-

vraag van het BGPWwerd in 1776 met goud bekroond en gepubliceerd in: Verh. BGPW 3 (1777). 
7. Abraham Rotterdam, koopman. 
8. Adriaan Valck, koopman. 
9. François de Vogel jr., koopman. 
#10. ?Joan Osy, heer van Palcnsteyn en Zegwaart. Intekenaar op De Chalmot, 1786. In 1783 liet het 

Natuurkundig Gezelschap op zijn terrein een 'Lugtbol' op. 
#11. Steven Hoogendijk (1698-1788), horlogemaker en oprichter van het IJallla(çch Genootschap der 

Proefondervindelijke vVijsbegeerte. Kocht bij de liquidatie van het :'-Jatuurkundig Gezelschap in 
1787 de instrumentcn ten behoeve van dit BGPW 

XII. DORDRECHT: deelnemers aan een Genootschap Physica dat rond 1740 al bijeenkwam, eerst 
geleid door Arnold Marcel en na diens dood in 1748 door Gerardus Kuypers. Na 1752 werden de 
bijeenkomsten gehouden ten huize van Kuypers, in de Wijnstraat bij de Groenmarkt, in het 
winterseizoen, op maandag- en dinsdagavonden. Observatorium: boven op Kuypers huis was 
een sterrenkundig observatieplat met houten vloer (1761). 

Voornaamste bronnen: Veldhoven (1774); Van Braam (1816); Collot d'Escury, d!. VII; Breman 
(1986) 

Leiders: 
1. Arnold MarceJ (1672-1748), [,cider Dordts gezelschap tot 1748. ,",eer van Anthonie van Leeuwen

hoek. Correspondeerde in 1731 over zijn onderzoek aan magneten mct de de RSL (gedrukt in 
Phil. Trans., 1732). 

2. Gerardus Kuypers [KuipersJ (1706-1784). Werd na een carriére als z.eeman, eerst 'knaap' bij de 
Munt te Dordrecht, en in 1752 'hoofdgaarder van gemeenelands middelen'. Was wetenschappe
lijk autodidact. Lid consultant BGPW (1769); PUG. Oprichter (lees voortzetter) van het 
Genootschap Physica te Dordrecht (dat eerder bijeenkwam onder Marcel). Intekenaar Smith 
(1751) en Buys (ca. 1768). Weerkundig waarnemer. Waarnemer Venusovergang 1761. Zijn gelijk
namige zoon Gerardus Kuypers (overl1815) werd later predikant te Vlissingen en Dordrecht. 

(Mogelijke) deelnemers: 
3. ?Gerard Beelaarts, heer van Wieldrecht (over!. 1743), rustend 'Schout bij Nacht' lVg!. diens nala

tenschap met 'mathematische instrumenten, sijlsteen en vergrootglaasen' en 'vier geschrevene 
boecken over de mathesis en cijferkonst', in: GAD, Not. Arch 924, no 106 (11 dec 1743), fol 383-
393, i.h.b. 389vs]. 

4. ?e. Bossgaert (ovcrl. 1780), pensionaris der stad. Intekenaar [alande (1768). Bibliotheek met 
'globen' geveild door Pieter van Braam in 1780 (Van der Krogt, 11r. 1468). 

5. Pieter van Braam (1740-1817), boekhandelaar. Maakte in 1785 een gedicht op Kuypers portret 
(door Schoulllan) en schreel' in 1816 een gedachtenisrede over hem. I n tekenaar op Lalande 
(1768) en De Kanter (1803). 

6. ?Abraham Blussé (1726-1808), uitgever (samen met Jac. Loveringh te Amsterdam) van diverse 
natuurwetenschappelijke vertalingen, waaronder in 1767 Valmont de llomares Algemeen en bere
denerent woordenboek der I/atuurlyke historie en in 1768 \Ninklers Beginselen der Natuurkunde en 



620 BIJLAGE 7 

Algarotli's Newtoniilallsche J'hilosophic 1'001' de vrOllU'en. Eén van de vier leden van het dichtge
nootschap Concordia et Labore (1755) te Dordrecht. 

7. ?Justus de Bruin, Koopman. Intekenaar op Valmont (ca. 1766) en Lalande (1768). 1oehoorder 
van Benjamin Bosma te Amsterdam? Eén \'an de vier I.eden van het dichtgenootschap Concordia 
et Labore (l755) te Dordrecht. 

8. OUo Buck (over!. 1771), Mllntmeester (1734-1768). Contact van Fahrenheit (1736). Intekenaar op 
Swammerdam (\737), Smith (1751), Valmont (ca, 1766) en Buvs (ca. 1768), Bezat uitgebreide ver
zameling mineralen, medailles rariteiten en boeken deels in zijn huis 'Oostenrijk' [nu: Pirillra] 
en deels op zijn buitenplaats 'Nllordhovc' (gesloopt lSOl). Directeur BGl'W1769, 

9, Maria Buck-Sixti (over!. 1785), echtgenote van Otto Buck. 
10, n. Crans, mllntgezel. Intekenaar op Smith (1751). 
11. Henricm Hoogeveen. Rector van de Latynse School. Stuurde in 1759 een stuk in naar de II MW, 

'maar dil opstel mankeert [ .. ,] en behelst niets dat onbekend is [ ... l aan leerlingen in de astro
nomie' (Lulofs). 

12. Dirk Kuipers. Broer \'an GeI<1rdus. Intekenaar op Talande 1768. Gaf in 1786 een bundel uit met 
gedichten o,a. over een ballonvaart te Dordrecht (Mijne dicl1toefeningen, Leiden, 1786Î. Vgl. 
B.M. [sraei, catalogue 88, nr. 549. Inscriptie in Album Amicorum Gerardus Kuypers jr (ZB 
Middelburg). 

13. ?Jan van der Linde van Slingcland, koopman. Intekenaar op Lalande (1768). Mogelijk een oud
medewerka van Stru)'ck te Am,terdam? [Zie aldaar 1 

14. Willcm Snellen (1727'1791). Burgemeester en instrumentmaker. Volgens getuigenis van 
Björnstahl miste Snellen niet graag een voordracht van Kuypers (vg!. ABW). Een astronomisch 
uurwerk met compensatieslinger is in 1791 geschonken aan de Leidse uni\'ersiteit (nu bij 
.Museum Boerhaavc). Kocht een luchtpomp op de \ciling Van Musschcnbroek in 1761. Davids 
(Zeewezen, 183) noemt het vermoeden dat hij in Engeland bij Harrison in de leer zou zijn 
geweest. 

15. ?Jan Willem Steenbergen (1708-1772), Med dr. en lector anatomie. Dichter. Leerling van Van 
Musschenbroek. Weerkundig waarnemer 173S-1736.I11tekenaar op Valmont (ca. 1766). 

16, Albcrtus Veldhoven. Intekenaar op Valmont (ca. 1766) en Lalande (1768). Publiceerde in 1774 
een aan Gerardus Kuypers opgedragen bundel: Dichtkundige bespiegelingen over de Aarde, den 
Mensch ell den Starrcnhemel. 

17. Johannes Eusebius Voet (1706-1778), 'Inspector van de gemeene lands middelen'. Dichter en 
naturalia-verzamelaar. Nam in 1726 de plaats in van François Valentijll (1656-1727) in het gezel
schap van l"iefhebbcren van Neptunus Kabinet, dat mede door zijn vader Carel Burchart Voet 
(1671-17~i) was gesticht. Vgl. Engel, nr. 1621, Vgl. ook: Engel, 'De liel11ebbers van Neptunus 
Kabinet' (1937), 64. 

18. Twee niet nader genoemde predikanten. Vgl. Van Braam (1816),236. 

Op verzoek van Van Braam werd het Dordts gezelschap na Kuypers dood voortgezet door de uit 
Curaçao afkomstige gebroeders Adriaan Esdré (1749-1822) en Jan Esdré (1748-l823), die beiden 
in 1773 te Leiden op een natuurwetenschappelijk proefschrift waren gepromoveerd. Jan Esdré is 
de auteur van een Inleiding tot de kennissc der natuurlyke wysbegeerte, ofccnvoudigc onderrigting 
van de eerste grondregels der proefondervindelijke natuurkunde, in gemeenzame gesprekken voor
gedragen, 6 delen, Leiden (1782-1788), In 1809 kwam uit deze kring een geformaliseerd l'hysisch 
Gezelschap voort, dat tot ver in de negentiende eeuw heeft bestaan. 

XIII.MIDDELBURG: leden van het 'kunstgenootschap' in de Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde 
(1733) rond Leonardus Stockc en Jan de Munck, later waarschijnlijk voortgezet door Johannes 
Nettis. 
Eigen gebouw met observatorium aan Zuidsingel van het Molenwater: 1735-1775. 

Voornaamste bronnen: ledenlljst in Stockc (1746); Bomme (J782); NagtgJas (1888'1891); Schoute 
(1923) en Zuidervaart (1987) 
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Leiders: 
1. Leonardus Stocke (1710-1775), ivled. dr. (prom. Utrecht 1733), leider van het genootschap van 

1733 tot 1746. Vestigde zich in 1747 te Rotterdam en stichtte daar een Natuurkundig genootschap 
dat op dezelfde leest was geschoeid als deze Middelburgse voorganger. 

2. Jan de Munck (1687-1768), landmeter, stadsarchitect en medeoprichter van de 'Societeyt der 
Zaagmolens' (1722). Werd in 1747 benoemd tot stadhouderlijk astronomus. 

3. Johannes Nettis M.D. (1707-1777), oogarts. Intekenaar op Swammerdam (1737), Smith (1751) en 
Lalande (1768). Correspondeerde met HSl, in 1756 over sneeuwvlokken. Publiceerde over 
Hemelglobe in 1757. Bomme noemt hem in 1782 als de leider van een fysisch gezelschap (wel
licht na overlijden De Munck?) Bibliotheek geveild (Leiden) 1774. 

(Mogelijke) deelnenlcrs.' 
De ledenlijst voorin Stocke's afscheidsrede (1746) noemt: 

4. Jan Bommc (ló91-1755), koopman. 
5. Jan Bommenée, timmerman en aannemer. Was betrokken bij de bouw van dc (door De Munck 

in 1739 ontworpen) Lutherse Kerk te Middelburg. 
6. Isaac de Bonte. 
7. Pieter de Boodl. 
8. Abraham van der EIst. Intekenaar op Smith (1751). 
9. Lncas van Esbeek. 
10. Gregorius Herklots, afkomstig uit Bremen. Gehuwd met Elisabeth van Oort (en daarmee een 

zwager van de hierna genoemde Pieter de Timmerman, en een oom van Petronella Johanna de 
Timmerman). Intekenaar op Swammerdam (1737). 

11. Petrus Kappeyne jr. 
]2. Abraham de Munck (1730-1753), zoon van Jan de Munck en Catherina Dunewey (over!. 1775). 

Studeerde rechten te Leiden (J.U.D. 1751). 
13. Johan de Munck Jzn. (1724-1753), zoon van Jan de Munck en Catherina Dunewey. Administra

teur van de 'Zeeuwsche Negotiatie Lotcry' (1751). 
14. Laurens Dnynewey de Munck (over!. 1771), zoon van Jan de MUl1ck en Catherina Dunewey. 

Landmeter en kapitein-ingenieur. 
15. Andries van der Poest [Clement]. Schreef in 1775 een verhandeling over de beweging van de 

aarde rond dl' zon (vg!. Nagtglas, Vervolg op den inventaris der ha1ldschri{len (1869), 13), dat in 
1778 door 'konslgenoot' ]saac de Winter te Middelburg anoniem werd II itgcgeven als: Aanmer
kingen over hel gestelde val1 Copcrnicus (KB, sign. 1133 C 53). 

16. Adrianus Slocke. Arts te Veere. Broer van Leonardus. 
17. Daniël de Smit. Ontvanger van het familiegeld. De Munck staat in 1737 borg voor hem. Dichter. 

Intekenaar Swammerdam (1737) en Smith (1751). Bezitter schclpcnkabinet (Engel, nr. 1438). 
18. Jan de Timmerman (ca. 1685- na 1750), koopmaIl. Zilveren bruiloft in 1750 bezongen door W.O. 

Reitz. Vader van de hierna genoemde gelijknamige zoon en neef van de hieronder genoemde 
Pieter de Timmerman. 

19. Pieter de Timmerman (1697-1753). Koopman en schepen der stad. Directeur Commercie Com
pagnie. Instrumentenkabinet geveild 1755 (Van der Krogt, nr. 1(54). 

20. Isaac de Winter, boekhandelaar en uitgever. 
Andere deelnemers waren wellicht: 

21. ? Abraham Anias (over!. 1750), kaartcnmaker en examinator bij de VOC (1720-1750). Genoemd 
door Boml11e (1782). 

#22. ?Leendert llomme Janzn. (1727-1788), koopman. Deelnemer aan informeel gezelschap rond 
Nettis. Beschikte over woning met sterrenkundig waarnemingsplal (1779). Lid ZGW 1768. 

23. ?Jeremias Face (over!. 1749). Intekenaar Swammerdam (1737). I nstrumcn tenkabinet (waaronder 
een planetolilbium van ZUIllbach de Koesfeld en een Gregoriaansc verrekijker) geveild te 
Middelburg, mei 1749. 

24. ?Johannes Cavel (1714-175B), pro-rector Latynse school. Instrumenten en naturalia geveild 1758 
(Engel nr. 5(1). 

25. ?Hendrik van Hoekke (Over!. 1748). Boekhandelaar en uitgever van De :Vlunck. Intekenaar op 
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Swammerdam (1737). Winkelinventaris geveild 1748. 
26. ?Jacobus der Kinderen, reder. Intekenaar op Smith (1751). Zijn bibliotheek (geveild 1764) bevatte 

de Afscheidsredevoerillgvan Stocke, alle werken van De Munck (waaronder een exemplaar van 
de drukproef van diens nimmer voltooide verzamelde observaties uit 1744). 

27. ?Samuel Radermacher (1693-1761). Bewindhebber VOC. Legde van 1731-1736 een dossier aan 
over proeven met innovatieve navigatie-instrumenten. Begunstiger van de familie De Munck, 
zoals blijkt uit de opdracht aan hem van het proefschrift van voornoemde Abraham de Munck 
in 1751. Nam samen met zijn broer Johan Cornelis Radermacher (1700-1748) financiëel deel in 
De Munck's initiatief tot oprichting van de Societcyt der Zaagmolens (1722). J.c. Radermachcr 
(een gedocumenteerd wetenschappelijk liefhebber en intekenaar op Swammerdam, 1737) zorgde 
in 1747 voor De Muncks benoeming tot stadhouderlijk astronomus. 

28. ?Daniël Radermacher (1722-1803). Naar eigen getuigenis deelnemer aan De Munck's waarne
ming van de Venusovergang in 1761. Werd dat jaar bewindhebber VOC en werd later ondermeer 
president van het Middelburgs Natuurkundig Gezelschap en het Nutuurkundig Genootschap der 
Dames. 

29. Willem OUo Reitz (1702-1768), rector Latijnse school. Assisteerde bij, en publiceerde over de 
Venusovergang van 1761. 

30. Philippus ll.oderbeek. Employé voc. Genoemd als assistent van De MUJlck door Bomme 
(1782). 

31. Picter Tevel Azn. (1701-1735), timmerman en 'stadsconstabel'. Genoemd als sterrenkundig assis
tent van De Munck door Nagtglas (1891). 

32. Pieter Tevel Pzn. (1734-1804), koekenbakker en fysisch instrumentmaker (idem). 
33. ?Jan de Timmerman Janszn (1726-1765), pensionaris van de stad Middelburg en advocaat van de 

West-indische Compagnie. Zijn Nagelaten gedichten (1766) bevatten een gedicht op de af
scheidsredevoering van Leonardus Stocke (1746). 

34. ?Petronella Johanna de Timmerman Pietersdochter (1724-1786), dichteres, ondermeer over de 
komeet van 1744 en op afscheidsredevoering van Stocke (1746). Dochter van Suzanna van Oort 
en Pieter de Timmerman. 

35. ?Henderick de WiUe Thiercns (overI.1763), eerste commies en kassier ten comptoire generaal 
van Zeeland. Maakte gedicht in de afscheidsredevoering Stoeke (1746). De veilingcatalogus van 
zijn bibliotheek (Middelburg, juni 1763) bevat publicaties van zowel De Munck (1744) en (1748) 
als Stocke (1746). Vgl. Engel nr. 1708. 

Na het overlijden van Nellis in 1777 is de fakkel overgenomen door diens pupil Leendert Bomme, 
waaruit in 1780 het nog sleeds bestaande Natuurkuudig Gezelschap AIiddelburg is voortgekomen, 
dat sedert 1792 voor 'alle brave burgeren' is opengesteld (Wetten (1796), art. 1). 

XlV. LEEUWARDEN: Medewerkers van en deelnemers aan een lescollege rond vVytze Foppes 
Dongjuma (1707-1778). Actief: circa 1751- circa 1775. Vergaderplaats niet bekend. 
Observatorium: 'De Cannenburg' buiten Leeuwarden, ingericht 1761. 

Voornaamste bronnen: Foppes (1761) en Zuidervaart (1995) 

Leider: 
1. Wytze Foppes Dongjuma (1707-1778), voormalig timmerman uit Dongjum. Werd landmeter en 

fysisch instrumentmaker, werkzaam te Leeuwarden vanaf 1751. 

(Mogelijke) deelnemers: 
2. Henricus Aeneae (1743-1810). Bezocht voorafgaand aan zijn studie in Franeker de Latijnse 

School in Leeuwarden. Sederl 1761 student te Franeker; promoveerde in 1769 te Leiden. In 1778 
Lector natuurkunde bij Felix Meritis. 

3. Harmannus Balle Noemt zich in 1752 rekenklludig 'discipulus' van Wytze Foppes. Schreef in 
1753 te Leeuwarden een ongepubliceerde Instructie van het Italiaansch boekhouden. Bij zijn 
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huwelijk in 1762 (met Sibbclje Dorhout) blijkt hij 'coopman in ijzerw~ren'. Volgens Eekhoffwas 
hij mogelijk een zoon van Claas Balk, bouwmeester van hel R~adhuis. 

4. Albartus Bloem, medewerker bij Venuspassage 176l. 
5. Reiner Buising, medewerker bij Venuspassage 1761. 
6. Pielcr Christoffels, medewerker bij Venuspassagc 1761. 
7. ?Eise Eisinga. Volgens Scheltema (1819) zou de destijds 17-jarige Eisinga in 1761 de Venus-over

gang bij Foppes hebben bijgewoond. 
H. RÎl1l1ert Johannis, medewerker bij Venuspassage 1761. 
9. W.W. Foppes, zoon van Wytse, medewerker bij Venuspassage 1761. Vermoedelijk de in 1741 

geboren Wypke Wytzes. 
10. T.W. Foppes, zoon van Wytse, medewerker bij Venuspassage 1761. Vermoedelijk de in 1743 gebo

ren Teeke Wytzes. 
11. Johannis Loyenga, 'raadsheer knegt', medewerker bij Venuspassage 1761. Maakte in 1761 ook een 

klinkdicht op Poppes. 
#12. Pieter Roelofs, grootvader van Arjen Roelofs (1754-1828). 
13. Johannis Sandor, medewerker bij Venuspassage 1761. Mogelijk een zoon van Hendrik Sandor, in 

1740 'meester hovenier' te Leeuwarden. 
14. Dirk Upts en zoon, koopman, waarnemers Mercuriuspassage 1753. 
15. Folkert Wijngaarden (ovcrl.I781l, horlogemaker. Waarnemer Mercuriuspassage 1753. Woonde 

in 1749 in de Voorstraal. 
16. I.T. Wijngaarden, schepen. Waarnemer Mercuriuspassage 1753. 
#17. ?A. Ypey. Maakte in 1778 een 'Lyk-dicht' op Foppes. Waarschijnlijk gaat het hier om Annaeus 

Ypey (1760-1837), de latere kerkhistoricus. In 1809 rapporteert deze uit eigen ervaring over de 
beroering in Friesland over een planeetconjunctie in 1774 waarbij hij melding maakt van de 
bemoeienis van een 'kundig' man, die anders nog al gezag bij het gewone volk had. V gl. Breuker 
(1984). Hij was de zoon van Claas Annes Ypey, procureur generaal van Leeuwarderadeel, die in 
1777 bij de Friese overheid een beurs aanvroeg om Annaeus het volgende jaar in haneker met 
een acadenüsche studie te laten beginnen. 
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Bijlage 8: NAAMLIJST VAN INTEKENAREN OP DE NEDERLANDSE VERTALING VAN 
lALANDE'S STFRREKUNDE (1768-1773) 

lIet betreft hier de intekening op het meest ol1lvangrijke werk over stcncnkuhde dat in de 18e eeuw 
in Nederland is uitgegeven. Dit bock werd in de jaren 1773-17Ro in vier delen uitgegeven onder de 
titel: Astronomia of Sterrekunde door den Heere De La Lande, Naar den tweeden, verbeterden, en ver
meerderden druk uit het Fran5cIz vertaald door Arnoldus Bastiaan Strubbe, En in het licht gebracht 
onder het opzicht van Cornelis Douwes, Amsterdam (J. 1\ 1 orterre & H. Gartman). Blijkens de prospectus 
(llerigt en voonmarden volgens welke by f. 1v[OPTERRE, llockhandelaar te Amsterdam, By intekening in 't 
Nederduitsch zal gedrukt worden het Beroemde Werk, getyteld: ASTRONOMW of STERREKUNDE, 
Zamengesteld door den Heer De La Lande, Raad des Konings van Vrankryk was de intekening door heel 
Nederland opengesteld van 26 augustus tot 26 november 1768. Al eerder (in 1761) had \1ortene een 
bock van Strabbe uitgegeven (Van der Kragt, nr. 1174). Een lijst van intekenaren is opgenomen in het 
eerste deel vall de Nederlandse editie. Wanneer in de oorspronkelijk,: lijst het lidmaatschap van em 
genootschap is weergegeven, is dat hier (in verkorte vorm) herhaald. Wanneer een beroep of plaats
naam niet in de intekenlijst is vermeld maar uit andere bronnen is achterhaald, dan is dat bij de 
betrokkene met vierkante haken [ ... ] aangegeven. Eventuele andere bijzonderheden, zoals de inteke
ni l1g op andere (natuur- )wetenschappclijke werken, of bekende deelname aan we tenschappelijke, 
letterkundige oe locale dilettant-genootschappen is ook tussen dergelijke haken aangegeven (JO 
mogelijk met het oudst bekende jaar van deelname). 

De intekenlijst op Lalande is vergeleken met de biografische woordenboeken ABW, NNBW, BWPGN; 
J\agtglas (Levensberichten), alsmede met naamlijsten uit de volgende publicaties: 

1. Swammerdam, Bybel der Nature (1738) 
2. De Mey, Al de Godgeleerde en Natuurkundige wercken (herdruk l742), met intekenlijst. 
3. Smith, Volkomen Samenstel der Optica (1753): intekening 1751 
4. Valmont de Bomare, Algemeen en beredenerent woordenboek der Natuurlyiee Historie (1767-1770): 

intekening ca. 1766. 
). Chomel, Algemeen '" K011Stwoordenhoek (1768 2): intekening ca. ljh7 
6. Buys, Nieuw ... woordenboek van konsten en wetenschappen (1769): inlekening: ca. 1768 
7. De Chalmot, Vervolg op Noël Chomel'(1786): intekening: ca. 1785 

8. Bomme, Wetten voor het Natuurkundig Gezelschap opgericht binnen Middelbllrg in Zeeland (1796 2 ) 

9. Drijfhout, Ilcredeneerd register van alle verhandelingen, stuklccli i. .. ] van het Zeel/weh Genoot
schap der Wetenschappen te Vlissingen, (ljR9) 

10. De Kanter, Nieuwe Ecliptische Tafelen (1803): intekening: ca. 1802 
11. Matthes, Feestrede ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Wiskundig Genootschap onder 

de c:inspreuk: 'Een onvermoeide arbeid komt alles te boven' (1879) 
12. Singels, Gedenkboek van het Provinciaal Utrechts (;cllootschap voor Kunsten en Wetenschappen 

(192 3) 
13. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der 1NetenschappcII (1952) 
14. Meininger, 'De "Academia Lcopoldina" en haar Nederlandse leden uit de 17e en 1Be eeuw' (1975) 
15. Van Himbergen, 'De directeuren van TeyIers stichting en de leden van de twee genootschappen 

(1978) 
16. Reitsma, 'De beginjaren van Felix lvleritis' (l983) 
17. Van lieburg, Het Bataafsch Genootschap der ProefondelTindelijkc Wijsbegeerte (19R5) 
18. De Booy & Engel, Vim erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van Renswoude te Delft (1985) 
19. Van der Krogt, Advertenties [. .. ] in Amsterdamse kranten (1985). 
20. Hermans, 'Genootschapsleven in Zutphen 1778-1834' (1985). 
21. Keyser, 'Het intekenbaek van Benjal11ln Bosma' (1986) 
22. Smit [e.a.], Hendrik Enge!'s Alphabetical List of Dwch Zoological C(lIJillets imd Menageries (1986). 
23. Sliggcrs, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs in Haarlem' (1987) 
24. De Haas, Het Natuurkundig Genootschap te Leeuwarden, 1792-1815 (1990) 
2). Si nge1ing, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland 

(1991) 
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26. Gemts & van Engelen, Beschrijvlilg antieke [weerkundige] meetreehcl! (1992) 
Daarnaast zijn er een aantal lidmaatschappen van locale genootschappen incidenteel achter
haald, merendeels uit gelegenheidsliteratuur. 

GENOOTSCHAPPEN (met tussen haakjes het aantal treffers onder de intekenaren): 
ADLG (3) Amsteldams dicht- en letteroefenend genootschap 'Wij streven naar volmaaktheid', 

BGPW (6) 
Bosma (24) 
C&L (1) 

DG (1) 
Dulces (4) 
Felix Meritis (6) 
GLN&S Leiden (1) 

HMW (19) 
HNV (1) 
KSGV (7) 
KWDAV (7) 

Leopoldina (1) 
MNL(6) 
NBOn (1) 

Nat.Sterr.Coll. (3) 
NG (21) 
NGCS (6) 

PC (2) 
PUG (4) 
SSG (4) 

VIDVW (1) 
VMW (2) 
Wisk.Gen. (8) 

Amsterdam, 1783. 
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam, 1769. 
Lescollege te Amsterdam verzorgd door Benjamin Bosma in de periode 1752-1781. 
Concordia et Labore, Dordrecht, 1755. [dichtgenootschap J 
Donderdags genootschap, Amsterdam, 1747 [dichtgenootschap J 
Du/ccs (/11 tc omnia musae, Utrecht, 1759 [taalkundig genootscha p J 

Maatschllppij van verdiensten ter spreuke voerende 'Felix Meritzs', Amsterdam, 1777. 
C;cLe/schap val! eenige Liefhebbers der Natuur en Starrekunde, op 's Lands Hooge 
Schon/e te Leiden, ca. 1760. 
F-Iollandsche Maatschappy der Wetenschappen, Haarlem, 1752. 
Hier l1a \'olmaa/cter, Amsterdam, 1774 [dichtlievend genootschap J 
Kunstlietde spaart geen vlijt, Den Haag" 1772 [dichtlievend genootschap 1 
Kunst wordt door arbeid verkreegen, Leiden, 17(i6 Itaal- en dichtlievend genoot
schapJ' 
Academia Natura Curiosarum LeofJoldina, 1652 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden, 1766 
Natuur begaaft, oeffening besch(/oft, Amsterdam, 1774 [taal- en dichtlievend ge
nootschap J. 
Natuur- en sterrekundig college, IJ aarlem «1737). 
Natuurkundig Gezelschap of Genootschap (diverse plaatsen) 
Natuur- en geneeskundige correspondentie Sociëteit, Den Haag, 1778 [weer- en 
geneeskundig genootschap j 
Prodessc Cancndo, Rotterdam, 1772 [dichtgenootscllap]. 
Provinciaal Utrechts Genootschap voor KUl/sten en vVetel1Schappen, Utrecht, 1772. 
Studium Scientiarum Genetrix, Rotterdam, 1773 [dicht- en kunstlievend genoot
schap i 
Vlijl is de l'oerlster der wetenschappen, Utrecht, 1784. 
Vlijt moeder der weetenschappen, Haarlem, 1779 1 dichtlievend genootschap J. 
Wiskundig Genootschap 'Een onvermoeide arbeid /comt alles te hoven', Amsterdam, 
1778. 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Vlissingen, 17(iR. 
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nr. Naam: Plaats: Beroep/Functie: 

1. Erve H. Aaltz 
2. Willem Abrahams Middelburg Boekhandelaar 

3· Pieter Ackermans jr. Middelburg Boekhouder Wisselbank, [Lid NG Middelburg 1781] 

4· H [ enricus] Aeneae Amsterdam Mathematicus I Ins chr. Univ. Leiden 1769 [Ph], 
Lid ZG\+' [772, Lector bij Felix Mentis 1778, Lid 
HMW [781, BGPW17911 

5· Daniël van Alphen Leiden Griffier der stad ITnschr.Univ. Leidell174Sl, 
President MNL 11766], Directeur Z'GW [1769, 
Intekenaar Valmont (ca. 1766), Chomel (ca. 1767) 
en Buys (ca. 1768), Beschermheer KWDAVl772] 

6. Jacobus Amour Amsterdam Koopman, r toehoorder Ilosma. Was in 1781 een 
van de eerste commissarissen van de Kweekschool 
voor de Zeevaart1 

7· Andreas Andriessen Middelburg Predikant, [publiceerde in 1764 een bundel 
Dightlievellde uitspanningen; hoogleraar theologie 
aan de 1I1ustere School Middelburg 1777] 

8. Simon !\ppcl Purmerend Burgemeester en Vroedschap I Hon. lid ADLG 1784l 

9· J.v. B. 
10. David Baars Utrecht Boekhandelaar 
[1. W.A. Bachiene jzn. Maastricht Hoogleraar der sterrc- en aardrijkskunde; predikant; 

lid HMW [1758; 1nschr. lJniv. Utrecht 1732; weer-
kundig waarnemer 17761 

12. Barend de Bakker 
13· Prans de Bakker 

14· P. Bakker [Mogelijk Pieter Bakker, schoolmeester en voor-
zanger te Warder, die in 1742 voor Struyck de locale 
bevolking telde. Wellicht ook Pieter Huisinga Bakker, 
koopman en schrijver te Amsterdam, welke inteken 
de op Smith (1751) 1 

15· Willem Bas Westzaandam Secretaris [Intekenaar Valmollt (ca. 1766); Chomel 
(ca. 1767) en Buys (C<1.17(,8)] 

16. Klaas van Beek Hoorn [koopman en collecteur; lntekenaar Buys (ca. 1768) J 

17· [Pieter J Beelaerts 
van Blokland [Dordrecht] Heer van Blokland [Secretaris van de Provinciale 

Rekenkamer; Inschr.Univ. Leiden 1760; Potentiëcllid 
GLN&S Leiden] 

18. W[0lphardus1 
Tl ohannes J 
Beeldsnijder Zaandam Med.dr. [lnschr.Univ. Utrecht 1761; fysisch kabinet 

geveild 1805 (vd Krogt, nr. 1969) J 

19· Th [eodorus I Beels Brielle Oud-Burgemeester etc. [I I1schr.Univ. Leiden 17251 
20, N. Beets Haarlem Boekhandelaar 
21. Simon Deets De Rijp 
22. Samuel Benaventc Amsterdam Apotheker IInschr.Univ. Leiden 1770: Med.J 
23· Tj. van Berghuis Groningen Raadsheer 
24· Jacobus Berquin I Amsterdam J [Bouwkundige, vgl. BdH 205] 
25· [J.] van llcusekom 

, 
s-Gravenhage Klerk; [Sterrenkundig waarnemer; Intekenaar Buys 

(ca. 1768)1 
26. Lambertus Bicker Rotterdam Med.dI. [inschr.univ. Leiden 1754; promo 17571; 

Potentiëellid GLN&S Leiden; Lid Leopoldina [1767]; 
en HMW r 1763J; Secretaris BGPW: 1769; Lid ZGW 
1772; Weerkundig waarnemer 1 
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nr. Naam: Plaats: Beroep/Functie: 

27· HermanmIs de Bie [ Amsterdam] [toehoorder Bosma] 
28. Jan van der Bildt Franeker Tclescoopmaker [Amanuensis bij Prancker 

Academie; Inschr.Univ. 1755; Intekenaar Smith 
(1751) ] 

29· A. Bisdom Rotterdam Controleur bij de Admiraliteit 
30. Johannes Abraham 

131anck Zierikzee Predikant 
}1. M. mes Moergestel? Heer van Moergestel 
32 . R[oelof] Blok Enkhuizen Raad en Oud-Burgemeester [Intekenaar Chomel 

(ca. 1767); naturalia-kabinet geveild 1776] 

33· Gysbert Blokhuis Bunschoten 

34· Albertus Bodde ns [Amsterdam] [Koopman op Mexico; Intekenaar Valmont (ca. 
1766); Chomel (ca. 1767) en Buys (ca. 1768); 
excuteur-testamentair van C. Ploos van Amstel 
(1798)] 

35· Rutger van 1301es Schiedam Adjunct architect en geadm. landmeter 
[Admissie Holland 17451 

36. Jan Bolten Amsterdam Landmeter [Admissie: Holland & Utrecht 1760; 
Lid Wisk. Gen. 1778; Hon.lid NBOB ca. 1780] 

37· Jan 130mme Middelburg Koopman llid NG Middelburg 1789] 
38. Leendert Bomme Middelburg [Directeur Commercie Compagnie; Intekenaar 

Valmont (ca. 1766); waarnemer komeet 1779; 
weerkundig waarnemer; lid ZGW 1768; NGCS 
1780; seer. NGMiddelburgl78o; naturalia- en 
instrumenten -kabinet geveild 1788] 

39· S. Bon s-Hertogen bosch Hoogleraar geneeskunde en President der stad 
40. N[icolaas] 

M[artinus] Iloogaart Rotterdam Heer van Alblasserdam; lInschr. LJniv. Utrecht 
1758; Directeur BGPW 1769 J 

41. Jan Boon De Rijp 
42 • Gerrit la Borde Amsterdam [Mathematicus en boekhouder; BdH. 500-501; 

leerling N. Struyck] 
43· Dirk van den Bosch Ysselstcin [Schepen; lid HMW 17791 
44. Jan Bosch Haarlem boekhandelaar; ltoehoorder Bosma?; lid 

Nat. Sterr. Co 11. Haarlem; inlekenaar Smith (1751); 
Valmont (ca. 1766) en Chomel (ca. 1767); 
inteken adres op Lalande (1768)] 

45· Pieler Bosch Haarlem Chirurgijn 
46. Reijer van den Bosch [Delft] ] Intekenaar Buys (ca. 1768); toehoorder Bosma?] 

47· C. Bosgaart Dordrecht Pensionaris der stad. [Bibliotheek met "globen" 
geveild 1780 (vd Krogt, nr. 1468)] 

48. Philippus Bouwmeester 
49· Jacobus Braam Groningen 
50. P[ieter] van Braam Dordrecht Boekhandelaar; [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 

Chomel (ca. 1767); De ChalmoL (1786) en De 
Kanter (1803); lid l'hysica Dordrecht; KSGVI772; 
inteken adres op Lalande (1768) 1 

51. Kornelis van den Brie Haarlem 
52 . Aris van Broek Allrahamzn 

53· Jan Brommer Luitenant ter Zee 
54· Jan Frederik Bromstrop Amsterdam 

55· Bruch 
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-- -----
nr. Naam: Plaats: Rerocp/Functie: 

56. Andr. de Bruin Capitein ter Zee 

57· J llstus de Bruin Dordrecht Koopman; [toehoorder Bosma?; lid C6L 1755; 
Physica Dordrecht?; intekenaar Valmont (ca. q66)] 

58. Martinus de Bruin Amsterdam Boekhandelaar; [Intekenaar De Chalmot (1786)] 
59· Christiaan Brunings [Halfweg] [Inschr.Univ. Heidclberg 1753 (Theol.) 1754 

beëindigd; privé-onderricht in de sterrenkunde 
door Jan Noppen; Inspecteur der rivieren; lid 
HMW1769; KSGVI772] 

60. Chr[istiaan] J[akob] Goingaryp Predikant [Hon. lid PC 1774 1 

Brunings Hm. 
61. Sigebertus Bucerus Medemblik Predikant [Inschr.Univ. Leiden 1743/ 
62. H. van Bulderen ZUlphen Boekhandelaar; [Intekenaar Valmont (ca. 1766) en 

Buys (ca. 1768)J 
63· P[ieter] van Buren 's-Gravenhagc Commis ter Finantie rTnschr.Univ. Leiden 1755; 

Potentiëellid GLN&S Leiden; KSGV 1772; KWDAV 
1773] 

64 Dirk Buyk Schiedam Chirurgijn 
65· R. Ie Candele 
66. Nicolaas Carpentier [Amsterdam?] [Houder menagerie? Vgl. Engel nr. 286] 
67· [ Goswin us] Cassius Tiel Predibnt [Inschr.Univ. Utrecht 1741; Intekenaar 

Valmont (ca.17M) 1 

68. !saak ten Cate jr. Haarlem 
69. J[ohannes] Cau [Middelburg] Gedeputeerde in Staten Generaal vanwege Zeeland; 

[Intekcnaar Bu)'s (ca. 1768)] 
70. Petrus Conradi Amsterdam Boekhandelaar; [Intekenaar De Chalmol (1786)] 
71. G[adzo] Coopmans Groningen Student: Phil. Cand. finschr.Univ. Groningen 

(med.) 1768, wa, toen al Ph. Cand.; werd hoog-
leraar schei- en geneeskunde le Franekcr, 1773; 
Vertaler van C. Bonnet, Beschouwing der natuur 
(1774); lid RGl'W17921 

72. David Hendrik Cr as Capitein ter Zee 
n Theod[orusl Amsterdam Boekhandelaar; [Intekenaar Valmonl 

Crayenschot (ca. 1766); Chomel (C3.1767) en Buys (ca. 17(8)] 
74· Christoffel Hendrik [Marine-officier; toehoorder Bosma] 

Crull 
75· Jan van den Dam [Harderwijk] [Mathematicus; Admissie als landmcter Holland 

1740; Leider lescollege te Amsterdam sedert 1738; 
woonde na 1766 te Harderwijk; vertaler van Watts, 
Eerste heKinselen der sterre- Cl! aardriiksklAnde 
(1749); inlekenaar Smith (1751)] 

76. Pieter Adr. Dame Rotterdam Klerk op de Sccretary der stad 

77· Johannes Damen r's Gravenhage] [Apotheker; Inschr.Univ. Leiden 1745 (Med.); vader 
latere hoogleraar natuurkunde C.H. Damen] 

78. Jan Hendrik 
van Damme Leiden Boekhandelaar [rechl tegenover universiteit; 

intekenadres op lalande (1768); Inschr.Univ. 
leiden 1757 (vanwege belastingvoordeel?)] 

79· Jan Dane Middelburg Boekhandelaar [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
intekenadres op Lalande (1768)] 

80. l; ohann is] G. Dekker rDordrecht] [Eerste commies van het Generale Poslcomptoir; 
Intekenaar Valmont (ca. 17(,6) J 

81. Jan Dcknatel Amsterdam [Apotheker; collectie vissen: Engel nr. 364] 



Ilr. Naam: 

82. Jan van Deyl 
83· Idtz Doedes 

84· DominiClIs Doom 

85· Dlaniël] D. Doornik 

86. Jacob H[endrik] 
van den Doorslag 

87· Bernhardus Johannes 
Douwes 

88. Cornelis Douwes 

89· Jorre Douwes 
90. J.E. Drillinger 
91. A[ne] Dryfhout 

92. Ulbe Durks 
9.1. lan van Dyk 
94. Ernestus Ebeling 

95· Pieter Cornelis 
Ebeling 

96. Nicolaus van 
Echieren 

97· H. Edelinck 

98. GI enit] A[braham] 
van den Ende 

99· Engelsz 
100. Abraham Erzey 

lol. Adrianus Erzcy 

102. C[odfried] C[arcli 
Esdré 

lO3· J.D. d' Estandea u 
104· Leonard 
HlS· Jan Feddcma 
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P/Cli/IS: 

lAmsterdam] 
Slavorcll 

Schiedam 

1 Amsterdam?] 

Overlangbroek 
1177 11 
Amsterdam 

Amsterdam 

](0 Lid L1m 

YsscllJlonde 

JOllre 
.\ll1sterdalll 
11\ msterda 111] 

s-Gravcnhagc 

Haltum 
Groningen 

lAmsterdam?] 
Middelburg 
1;\ mstcrdam] 

1 Amslerdam] 

[I leusden] 

l\liddclburg 

Harlingen 

IJeroep/Fllnctie: 

I1 nSlrumentm,lker] 
Schoolmeester, voorzanger en instructeur der 
navigatie 
Oud Schepen der stad [Inschr.Univ. Leiden 1756; 
Potcntiëellid GLN6') Lcidell] 
[koopman; toehoorder Bosma; bezdt fysisch 
instrumentenkabinet, bezocht door Bugge in 17771 
Predikant 

IInstructeur 'Algemeen Zeemans 
Col/egie'; Mathematicus admiralileit; lid HMW 
1772; kabinet van instrumenten en rariteiten 
geveild 1781 (vd Krogt, nr.1493)] 
mathematicus en examinateur van de Admiraliteit 
Ie Amsterdam; Lid HJ'v1\ V r 1752; intekenaar De Ivley 

(1742) en Smith (1751) 1 
Leeraar der doopsgezinden 
Luitenant ter Zee 
Predikant; IInschr.Univ. Utrecht 1768; Lid (later 
seer.) ZGW 1779; docent NG Middelburg (1781); 
secr. NG Dames Middelburg (1793-97); lid HMW 
1795] 

r toehoorder Bosma; Inteken<lar Valmont (ca. 17(6)] 
[advocaat; Inschr.Univ. reiden 17(11; Potentiëcllid 
GLN6S Leiden; directeur HMWl778; kabinet van 
'\Vis-, Natuur- en Sterrenkundige \\'erktuigcn' 
geveild 1791: "zvnde de fraaiste en compleetste 
verzameling welke ooit in de '\ ederlandcn is te 
koop geweest" (vd Krogt, nr. 166!i) 

[predikant? inschrijving Univ. Utrech I 17501 
Student theologie IInschr.Univ. Groningen 1762] 

[Inschr.Univ. Leiden 1715 (rechten)] 
Koopmal1 
[Architect: zoon Jan Erzey ,chreef Astronomische 
ofte klootse werkstukke (1789) 1 
NIr. in de \\'is- en Bouwkunst 1 Leermeester wis- en 
zeevaartkunde (1777); Auteur o.a. van boeken over 
zonnewijzers en stuurmans-kunst; kabinet van 
mathematische en fysische instrumenten geveild 
1785 (vd Krogt 1558)] 

[Kapitein en commandant der militie; vader van de 
fysici Jan en Adriaan Esdré, die beiden in 1773 te 
Leiden promoveerden 
Predikant 

Schrijf- en rekenmeester 
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-- ------ ----- ------ ----- --------
nr. Naam: Plaats: Beroep/Functie: 

----

106. Christiaan Flaes 
107. Pieter Foppes 
108. P. Fortuin 
109. Jacobus de Fouw 

no. Johannes Franke 
111. S[icdsl van Gelder 

112. J[ ohanncsl Gellerke 
113· Ocker Geraa rts 

[=Gevaerts! I 

Rotterdam 
West -terschelling 
Veen 
Goes 

Belkum 

's-(;ravenhage 

Dordrecht 

114· Jl acobus 1 van Gesselcr Groningen 
115. M[atthiasl V:ll1 Geuns Groningen 

n6. Pieter G. Ge)'sbeek 
1l7· Mr. Daniël 

Gildemeester 
118. Picter Gillissen 

119· Philippus de Graaf 
120. Cornclis de Graat 

121. A[brahaml J' acob] 
s Graeuwen 

122. Charles 's Graeuwen 

123. P[aulusl 's Graeuwen 

124· Jeremias Gramser 
125. Adrianus 

s Gravcs<lndc 
126. S. Grevelaar 
127· Boudcwyn Coenraad 

Grim 
128. Christiaan 

Groeneveld 
129. Adriaan van 

Groeneveldt 
130. Johannes G. 

van Grouw 
131. C.N. Gucrin 

Amsterdam 

[Amsterdam] 
Middelburg 

[Embden?] 
Delft 

Zierikzee 

Zierikzee 

Harderwijk 

Alkmaar 
:'1iddelburg 

Nijmegen 

Amsterdam 

Paramaribo 

De Rijp 
Amsterdam 

Koopman 
koster en schoolmeester [Zoon van Wytzc Foppes?] 
Schoolmeester 
Adjunct Inspecteur der Zeewerkcn en geadmitteerd 
landmeter [adm. Zeeland 1771; examen univ. 
Francker 1767 

Tichelaar; [Auteur van Meetkol1stige Uitpassing [ ... l 
Groote Son-Eclips (1748).] 
[Inschr.Univ. Leiden 1772] 

Heer van Geervliet, etc. lInschr.Univ. Leiden 1749 
Ofl752; Intekenaar Chomel (ca. 1767); Hon.lid SSG 
1791 i 
Raadslleer [Inschr.Univ. Groningen 1730 j 
Med.dr. I InschLUniv. Leiden 1758; Potentiëellid 
GLN&S Leiden; idem, als Med.Cand. 1761; lid 
HMWI770; 'I'hysicus der stad' 1771; Hoogleraar te 
Harderwijk 1776; bezitter kabinet van fossielen: 
Engel nr. 514] 

[Commissaris van Felix Meritis 1779] 
Boekhandelaar; [Intekenaar Smith (1751); Valmont 
(ca. 17(6); Chomcl (ca. 1767); Buys (ca. 1768) en De 
Chalmot (1786); intekenadres op I.alande (1768); 
drukker van het ZGW (1769)] 
[Inschr.Univ. Groningen 1780 (theol.)] 
Hoofdgaarder van des gem. lands middelen en 
geadmitteerd landmeter [admissie Holland 17411 

Med.dr. [promo unÎv. Harderwijk: 17711 en 
Pensionaris honorair der Stad [Hon. lid PC 1772; 

Dir. ZGW1776] 
Notaris en Weesmeester [Intekenaar De Chalmot 
(1786)] 
Hoogleraar geneeskunde iuniv. Harderwijk; intcke 
naar Smilh (1751); lid ZGW1769: dan te 
Groningen] 

Predikant; cInschr.Univ. Leiden 1737; 
Lid ~GW 1770; NG Middelburg 17Hl; NGCS 1780] 

Schepen en Raad 

[Intekenaar Buys (ca. 17(8)] 

Praeceptor 

Lerailr der Doopsgo.indell 
Boekhandelaar [verzorgd veiling Il.). nauwes] 



fil'. 

13 2 . 

133· 
134· 

135· 
1,6. 

137· 

13 8. 

139· 
140. 

141. 
J4 2 . 

143· 
144· 

145· 
146. 
147· 

148. 

149· 
15°· 
151. 

152. 

153· 

154· 
155· 

J56. 

157· 

158. 

Namn: 

J. Guitard 
Jan van Gulik 
H.c:. C;utteling 

Assuerus de Haan 
P. Haanebrink 

Joh[annes] 
W[ülem] van Haar 

Plieter] C[hristoffel] 
1-Iageman 

A. Hansen 
Nlicolausl 
WI ilhelmlls 1 Hartman 

Hendrik Heerdinck 
Cocnraad van Helden 

l3IJLAGE 8: INTEKFNI.ljST !.;\[/\NI)F 

Plaats: 

Amsterdam 
's-Gravenh<lgc 

Haarlem 
Utrecht 

['s-Gravcnhage J 

Amersfoort 

Föhr in Ho],tein 

s-Gravenhage 

Amsterdam 

llerocp/Fl1llclic: 

I Bockhandelaar; Inlekellaar De Chalmot (1786)J 
Boekhandelaar; Iln(ekenaar Valmonl (ca. 1766); 
Chol11el (ca. 17(7) en De Ch'llmot (1786); 
intckenadres op LalamJc (1768) I 
I komcc!waarnemer; lid Nat.Sterr. Collo Haarlem] 
Boekhandelaar Ilnlckenaar Valmont (ca. 17(6); 
inlekenadres op LaLmde (1768)J 

Translateur in de Iloogduitsche Taal; [Intekenaar 
Valmont (ca. 17(6); Cholllcl (ca. J767) en Buys (ca. 
1768) 1 

[Luthers voorganger: 1737 te Enkhuizen; toen ook 
Inschr.l!niv. Leiden 1 
Mathematicus 

Advocaat Ilnschr.lIniv. Leiden 1768: toen uit 
A I11sterda m 
I Intekenaar Buys (ca. 17(8); toehoorder Bosrna 

H[ermanus] Hensuma ~Iijdrccht Secretari, 1-Ion. lid SSG 17901 
Chr[istiaan] Herklots 

Willem van Heulen 
Heyes 

Jacob Heyman 
Jonaszn. 
Jan Hcynes 
Pieter Heynis 
:vI. \"111 Heyst 
Jan (van) Hinlopen 

Dirk J-Iendrikse 
Hoekstra 
Theoph[ilusJ 
Ho [0 J geveen 

Jacobus Holder 
R[utgerus] Hol! 

lan Willem van 
Hoogstraaten 

Jan Hoogvliet 

Clomelis] van 
der Hoop 

i'v!iddel b urg 

Middelburg 
J-lindclopcn 

I Leiden I 
De Rijp 
Haarlcm 
/\ msterdallli 

[titrecht1J 

Bolsward 

I Leiden 1 
1773: Bcl1-I 21291 
A rum 
[Zutphen] 

[Dordrecht I 

Vlaardingen 

.\mskrdam 

Commis ten comptoire van de ontvanger generaal; 
[Intekellaar Valmont (ca. 17(6); lid NG i'vIiddclburg 

17S9 
I(oopman; [Intekenaar De Kanter (IS03)] 
hoekhalldelaar 

Dr.; lnzender antwoord prijsvraag HIvlW, 1765 
j\jotarlS 
Schoolmcester 
[toehoorder Bosmaj 
[sccr. stad; [I Ju/ces >1775; Dir. PUG 1785; ZGW; 
AlNI. 17901 

Ph.D. I Inschr.lIniv. Leiden 1764 (Meel.); promotie 

Organist en schoolmeester 
Cadet Bomhardier; [komeetwaarnemer 1773; 
weerkundig waarnemer 17ï3-1782; put: 1781; NCCS 
1782; Ne; L,utphen, 1796 J 

Hcer van I-lei- en Boeikoop, R,ladsheer J-Iof van 
Holland lInschr.Univ. L1trecht 17461 
[Intekenaar Valmont (ca. 1766); Hon. lid KWIM\,' 

1779] 

[Schepen; Insch r. lIniv. Leiden 1732; dir. J-[ MW 1779; 
Dulces <1775; Beschermheer liDLG 1785] 
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nr. Naam: 

159· David Hopp 
160. Klaas van der Horst 

161. Ltlbbartus Huising 

162. Adriaan Huysman 

163. Pieter I-Iuysman 

164. H.J. 
165· K. J. 
166. :VII. Jansen 
167. M. Jellen 
168. Pieler Joffer 

169. Simon de Jongh 
170. lieve Kaas 

171. Henricus Kakelaar 

172. Jacobus de Kanter 
en zoon 

J73· Pieter Karman 

174· B. Kat 
175· Gillis Clement 

Keetlaar 
176 . D ~ anckert 1 de 

Kempenaar 

177. Gillis Clement 
Kempenaar 

BIJLAGE 8: INTEKENLIJST LALANDE 

Plaats: 

Haarlem 

Groningen 

Goes 

Goes 

Haarlem 

Utrechl 
Wener 
Oostnandam 

Krom menie-dijk 
Rotterdam 

Middelburg 

Zierikzee 

De Rijp 

Beroep/Functie: 

Predikant bij dc Jloopsgezinden; [lid 'Ieylers 
Godgeleerd genootschap 1778; 'beoefenaar der 
wiskunde' (ABW). 
Boekl1amlelaar; [Intekenaar Valmonl (ca. 1766); 
Chomel (ca. 1767); Buys (ca. 1768) en De Chalmot 
(1786); inteken adres op Lalande (1768)] 
lector anatomie en chirurgie; !Intekenaar Srnith 
(1751) I 
Chirurgijn; [Intekenaar Buys (ca. 1768); 
intekenadres op Lalande (1768) i 

Organist en Schoolmeesler 
Koster en schoolmeester [Maakte in 1767 een 
lofdicht in een wiskundeleerboek van lacob 
Oostwoud: IIonig (1932), 41; lid Wisk. Gen. 1804-

1817 j 

[Zilversmid; Oprichter Nat.wet.Genootsch. 
'Verscheidenheid en overeenstemming' 1760; 

IntekenaarValmont (ca. 1766) en Buys (ca. 1768)] 
Opperboekhouder Commercie Compagnie [een 
met zijn naam gesigneerd kompas is aanwezig in 
hel planetarium vd Eeckhout-vd Perre (1786) 1 

Boekhandelaar; [Intekenaar Chomel (ca. 1767); 
Buys (ca. 176R) ell De Chalmol (1786); intekenadres 
op Lalande (1768)] 
[Burgemeester; 'ervaren wiskunstenaar'; intekenaar 
Smith (1751)] 

[Goes 1 [Insel1 r.Univ. Gtrecht 1744: 

's-Hertogenbosch Schepen etc; Rentmeester Geestelijke Goederen 
[Inschr.Univ. Groningen 1753; Inschr.Univ. Leiden 
1756; POlcntiëellid GLN&S leiden; weerkundig 
waarnemer 1767-1776: "voor mijn amusement"] 

17R. J lendrik Kemper [Amsterdam] [toehoorder Bosma 
Predikant Lutherse Gemeente 179. R. Kemper Gouda 

180. Pieter Ketelaar Adr.Z11. Raamsdonck 
181. Abraham Ketwich Amsterdam 
1R2. lohanne, der Kinderen 
183. A. Kleyn 
184. Jacrob] van Nuys 

Klinkenbergh Eemnes 

Geadm. Landmeter [admissie Holland 1732] 

Makelaar 
Heemstede bij Haarlem 
Stuurman VOC 

Predikant; [Inschr.Univ. Leiden 1763; Intekenaar 
Chomel (ca. 1767); Lid ZC;W1783; hoogleraar god 
geleerdheid Amsterdam 1784J 
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nr. Naam: Plaats: Beroep/Functie: 

185· David [(lippink Amsterdam Boekhandelaar 
186. Johannes Klok Amsterdam Koopman; ltoehoorder Bosma; Commissaris Felix 

i\!lcritis 1777] 
187. G. Kluit Zunderdorp 
188. Pieter Knip Westzaandam Schoolhouder 
189· Gerrit Knip jr. [Amsterdam] [toehoorder Bosma] 
190. R. Kokkengen Jzn. Utrecht Student [niet genoemd in Album Studiosorum univ. 

Utrechtl 
19l. L. de Koning Utrecht 
192. J.T. Kooyman 
193· Willem Kops Haarlem [Koopman; taalkundige (ABW); directeur HMW 

1765; MNL 1768; naturalia-kabinet geveild 17691 
194· Abr. van Krevelt Amsterdam Kaart- en Lettersnijder 
195· A. van der Kroe Amsterdam Boekhandelaar; [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 

Chomel (ca. 1767); Buys (ca. 1768) en De Chalmot 
(1786); intekenadres op Lalande (1768); zet na 1770 
deel van fonds Tirion voort (vd Krogt 1273)] 

196. Christiaan Kroeze Amsterdam Mathematicus; Lid 1 IamlJurger Gen. MCith. Wet. 
197· Herm[anus] 

Joh[annes] Krom Tiel Predikant; I Univ. Leiden ca. 1761; intekenaar 
Chomel (ca. 1767); Lid ZGWI778; docent NG 
Middelburg 1781; }JUG 1784; auteur Kort ontwerp 
eener { ... J planetarium (1791) 1 

198. RloelandJ de Kruyf Leiden Student Med. [Inschr.Univ. Leiden, 17631 
199· Oege !\ges Kuiper 
200. Dirk Kuipers [Dordrecht] [lid KWDAV 1767; Physica Dordrecht?; Gaf in 1786 

een bundel uit o.a. met gedichten over ballonvaart 
te Dordrecht] 

20l. Jacobus de la Lande Amsterdam Koopman; [Intekenaar Buys (ca. 1768), dan te 
Haarlem; Commissaris Felix Meritis 1779; 
Begunstiger VMW 17H2] 

202. J.j. Landmeeter en 
zoon Maastricht Boekhandelaar [intekenadres op Lalande (1768) J 

203· Ernst Frederik de 
Lange Middelburg Juwelier 

204· Pieter Willcm van 
Lankeren Amsterdam 

205. Leesgezelschap Alkmaar [bibliotheek; wellicht betreft dit het leesgezelschap 
Solus Nemo Satis Sapit (1759), dat voorafging aan 
een genootschap met die naam] 

206. Leesgezelschap Bergen op Zoom ibibliotheek; Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
Chomel (ca. 1767) en Buys (ca. 176S)] 

207· Gerardus Lequien Amsterdam Boekhandelaar; [Uitgever van Watts, Eerste 
beginselen der sterre- en aardrijkskunde 1749; 
intekenaar Valmont (ca. 1766) en Buys (ca. 1768)] 

208. Corndis Lever Amsterdam Koopman; lIntekenaar Valmont (ca. 1766); Chome! 
(ca. 1767) en Buys (ca. 1768)J 

209· Jlan] van Lier I Assen 1 Ontvanger-Generaal van Drenthe; Oud-
Gedeputeerde; [Intekenaar Chomel (ca. 1767) en 
Buys (ca. 1768); lid HMWl772; MNL 1773] 

210. Jan Ligthart Gouda School- en Cijfermeester 
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nr. Naam: 

211. Jan van der Linde 
van Slingeland 

Plaats: 

Dordrecht 

212. Johannes Lindeman De Lier 
213. Klaas van Linschoten jr. 
21,1, Joan Christoph Linsen '/\msterdam] 
215, Isaak Lodewvks [Amsterdam] 
216. Johannes Lomans Haarlem 
217. Petrus Loosjes Haarlem 

218. Johannes Looxma Sneek 

219· Josias Looy Leiden 

Beroep/Functie: 
--------------------------

Koopman lEen Jan van der Linde Covel'tz uit 
Dordrecht krijgt in 1736 admissie tot landmeter] 
Predikant [Inschr.Univ, Leiden 1752J 

[toehoorder Bosmaj 
[Intekenaar Chomel (ca. 1767) en Buys (ca, 1768) I 
[Intekenaar Buys (ca, 1768) en De Kanter (1803)] 
Predikant bij de Doopsgezinden [Begunstiger 
VMW 171\!; Medeoprichter tijdschrift 
Vaderlalldsche Lettcroeffèningen (1761); lid Teylers 
Godgeleerd genootschap 1778] 
Oud-schepen der Stad; lIntekenaar Valmont (ca. 
1766); Chomel (ca. 1767) en Buys (ca. 1768)] 

220. 

221. 

Pieter Lourenzen 
N.T. Louwens jr. 

Tondem in J-Iolstein Mathematicus 
Rotterdam 

222. Wed. Jacob Maagh 
en zoon 

223, Cornel is van 
Maarseveen 

224. Carel Anthony 
Marchant 

225, Johannes Florentius 

Alkmaar 

Almterdam 

Amsterdam 

Boekhandelaars; [intekenaar Chomel (ca. 1767) en 
Buys (ca. 1768); intekenadres op Lalande (1768)] 
[Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
Chomel (ca, 1767); Buys (ca. 1768) en De Chalmot 
(1786); toehoorder Bosma] 

Martinet Edam Predikant lInschr. Univ. Leiden 174R]; Ph, dr; lid 
HMW l1769; ZGW178o; intekenaar Buys (ca. 1768); 
weerkundig waarnemer 1767-1768; bezitter 
naturalia-kabinet I 

226, A[ntonius] Martini 's··Hcrtogenbosch Pensionaris der Stad [Inschr.Univ, Leiden 1746; 
intekenaar De Chalmot (1]86); weerkundig 
waarnemer 1767-1800; NGCS; naturalia-kabinet 
geveild 1778] 

227. M[artinus] van 
Maru111 

228. Balthazar Maystre 
229, G[uiliam] van der 

Meersch 

230, Michaël van der 
Meersch 

2 31. Johannes Mcnéven 
232. A [dolphusJ van de 

Mey van der Linde 

Groningen 

Rotterdam 

['s Gravenhage 1 

Rotterdam 

[Rotterdam] 

Student (Ph. & Med.) [Inschr,Univ. Groningen 
1764; lid HMW 1776; lid Nat.Sterr. Coll. Haarlem 
1776; docent Teylers Genootschap 1778; directeur 
naturalia-kabinet HMW; lid LGW1782] 
Mr. Beeldhouwer; [Intekenaar Buys (ca. 1768)] 

[Advocaat; Inschr.l;niv, Leiden 1756; I'otentiëellid 
GLNc'S Leiden] 

Leraar bij de Remonstrantse Gemeente; 
lInschr.Univ. Leiden 1759: Potentiëe11id GLN6-S 
Leiden; intekenaar Chol11el (ca. 1767) I 

lInschr.Univ. Leiden 1758: rechten; Potentiëellid 
GLN&S Leiden] 
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nr. Naam: Plaats: 

233. Bernhardus Meijer [Amsterdam] 
234. Hermannus Meijer 
235. Jacob Middelhoven 

Jacobsz. [West-Zaandam] 

236. H[armen] S[ybes] 
van Midlum Koudum 

237. Gerrit Mol! jr. [Amsterdam] 

238. S. de Monje 
239. Johannes 

Monnikhoff [Amsterdam] 
240. Carolus Franciscus 

Morterre 
241. Johannes Morterre jr. [Amsterdam] 

242. Jacob Muhl[e] [Amsterdam] 
243. P. Munnikhuizen 
244. J[ohan] A[ndries] 

Munter [Amsterdam] 
245. J.P. N. 
246. G.j. Nahuis 

[=Nahuys?] Rotterdam 

247. Johannes Nettis Middelburg 

248. P.A. Nielo 
249· Nicolaas Nieuhoff Amsterdam 

250. Nieuwbrug Tiel 
251. Jan Nieuwkerk Barnsingerhorn 
252 . Abraham Nieuwland Rotterdam 

253· Jan Nieuwland 
254· J[ ohannes] van 

Nispen 's-Gravenhage 

255· Pieter van Noemer Zierikzee 

256. Willem Hendrik 
Nolthenius Amsterdam 

Beroep/Functie: 

[Scheepsbevrachter; lid HNV 1785; ADLG 1787] 

['schoon' kabinet van wis- en natuurkundige 
werktuigen geveild 1800 (vd Krogt, nr. 1850)] 

Voorzanger en schoolbedienaar; Generaal 
Collecteur etc. 
l toehoorder Bosma; vader van de latere hoogleraar 
natuurkunde G.Mol!l 

[Heelmeester; vgl.ABWvoor publicaties] 

[boekhandelaar; intekenaar Chomel (ca. 1767) en 
De Chalmot (1786); uitgever van Lalande (1768-
1780 )] 
[toehoorder Bosma; lid DG <1772] 
[Med.dr.; Intekenaar Valmont (ca. 1766)] 

[Student: inschr.Univ. Leiden 1773] 
Med.dr. 

Predikant [van 1765-1770 te Middelburg; studeerde 
te Utrecht (inschf.1761) naast theologie ook wis- en 
natuurkunde (ABW); lid Dulces; ZGW1768] 
Oculist; Lid HMW [1768]; ZGW [1768]; Ac. Wiss. 
Göttingen; [leider locaal 'physisch college'; inteke 
naar Swammerdam (1737) en Smith (1751); 
Jnschr.Univ. Leiden 1772 als Med.Dr.] 

Koopman [Intekenaar Valmont (ca. 1766), dan te 
Dordrecht] 
Predikant 

[Intekenaar Smith (1751) en Buys (1769; dan te 
Amsterdam) ] 

Advocaat voor den Hove van Justitie [Inschr.Univ. 
Leiden'1744] 
Med.dr. en Raad der Stad; [Inschr.Univ. Leiden 
1756; Potentiëellid GLN&S Leiden; Niet te 
verwarren met gelijknamige vader, die 
gelegenheids-dichter was] 

[Mogelijk Anthonie Willem Hendrik Nolthenius 
uit Tholen, die in maart 1761 inschrijft als student 
rechten aan univ. Leiden] 

257· Hans Nomssen Fahrtust in Holstein Landmeter 
258. Willem Noordemeer Maassluis 



BIJLAGE 8: INTEKENLIJST LALANDE 

----- ------ -----~ -------------- ----------
nr. Naam: Plaats: Beroep/Functie: 
---- ----
259. Sebast iaan van 

Nooten Jansz. 

260. Pieter Dol! Noppen 
261. J.M. Noppen 
262. L. Nutby 
263. Lodewyk Nysingh 

264. H[endrik] ten Oever 

265. Anthony van 
Oldebarneveld 

266. Mevr. A.E. van 
Omm cren- Evers 
Vierevant 

267. Mr. Canzius 
Onderdewyngaart 

268. Jacob Oostwoud 

[ Amsterdam] 

[Rhenen] 

Dikninge 

Scharwollde 

Elburg 

Delft 

Oostzaandam 

269. Theodorus van Otten [Amsterdam] 

270. Henricus van 
Otterloo 

271. Sirp 0 llcka ma 

Utrecht 

272. Elisabeth Overgaauw [Delft] 
273. J. van Overzee Rotterdam 
274. B.N.P. 
275. Abraha m van 

Paddenburg Utrecht 

276. J. & H. Palier 's-Hertogenbosch 

277. J[ohan Carcl] Palier 's-Hertogenbosch 

278. C[harks] Papillon [Dordrecht] 

279. B [oudewijn I 
Peereboom Purmerend 

[Heelmeester en schepen; toehoorder 13osma; 
directeur HMW1786; publiceert in VZGWJ773 
over genezing lammigheid door electriciteit] 
[Intekenaar BllyS (ca. 17(8)] 

Rentmeester te Drenthe; [Inschr.Univ. Groningen 
1741; intekenaar Chomel (ca. 1767)] 
Predikant [Inschr.Univ. Groningen 1764, dan uit 
Amslerdam; intekenaar De Chalmot (1786), dan te 
Woerden] 

Burgemeester der Stad 

Veertigraad der Stad; [Inschr.Univ. Leiden 1757; 
Potentiëellid GLN&S Leiden; richtte in Delft een 
fabriek op van mathematisch-fysische instrumen
ten, die door zijn neef tot roem is gebracht; Hon. 
lid SSG 1778; KSGV 1780; KWDAV 1781] 
Kostschoolhouder en mathematicus; Lid 
Hamburger Gen. Math. Wet. [1767 en Wisk. Gen. 
17791 
[makelaar; intekenaar Chomel (ca. 1767); verzorgde 

diverse veilingen van instrumenten] 

Boekhandelaar; [Intekenaar De Chalmot (1786); 
intekcnallt'es op Lalande (1768); VWVW1789] 

[Intekenaar Buys (ca. 1768)] 
Makelaar 

Boekhandelaar; [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
Chomel (ca. 1767); Buys (ca. 1768) en De Chalmot 
(1786); intekenadres op Lalande (1768)] 
Boekhandelaars; [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
Chomd (ca. 1767); Ruys (ca. 1768) en De Chalmol 
(1786); intekenadres op Lalande (1768) J 

Predikant; Theol. Prof [weerkundig waarnemeT 
1767-1776; intekenaar Smith (1751); lid HMW 1767; 
MNL 1770; PUG; naturalia-kabinet geveild 1782} 
[Intekenaar Buys (ca. 1768); vertaler van Valmant 
de Bomare (1766)] 

Schepen der Stad; [Intekenaar De Chalmot (1786); 
lid Wisk. Gen. 1784; mogelijk de bezitter van een 
'extra fraai' kabinet van fysische werktuigen, 
geveild door T. PeercllOom te Purmèrend in 1809 
(vd Kragt, nr. 2062) J 
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nr. Naam: Plaats: 

280. P.H. van Pelt 
281. Abraham Peters en Delft 
282. Cornelis Pietersz [Amsterdam] 

283. Folkert van der 
Plaats Harlingen 

284. Hermanus Planter 
285. Jacob Ploos van 

Amstel Amsterdam 

286. Wed. J.J. van Poolsum Utrecht 

287. Han] Post [Rotterdam] 
288. Jan Daniël Praetorius 
289. Jurriaan Pronk 
290. Wed. Paulus Pyl 
291. Pieter de Quay [Amsterdam] 
292. Merito Questius Groningen 

293. J. Quiryns Geilen 
294. B.R.S. 
295. Klaas Raap Oude Sluis 
296. P.J. Grave de Raineval Suriname 
297. Daniël Ras Alkmaar 

298. Klaas Ras 
299. Theo L. Raukens 

Wormerveer 
Groningen 

Beroep/Functie: 

Procureur 
[Kapitein ter Zee bij VOC; examinator Zee
officieren kamer Amsterdam, 1789] 

Boekhandelaar; [Intekenaar Smith (1751); 
intekenadres op Lalande (1768); uitgever van Ypey's 
Afbeelding der weg Venus (1769)] 

Med.dr. [Inschr. Univ. Leiden 1755; Potentiëellid 
GLN&S Leiden; Sterrenk. waarnemer 1761 (als lid 
van een 'Maandags gezelschap van liefhebbers der 
wetenschap'?); Vertaler van Adams, Gronden der 
Starrenkunde (1770) en Priestley, Proeven en 
waarnemingen op verschillende soorten van lucht 
(1778); Intekenaar Valmont (ca. 1766); Chomel (ca. 
1767) en Buys (ca. 1768); lid ZGWI77o; Concordia et 
Libertate 1770; Felix Meritis 1777] 
Stadsdrukker; [IntekenaarValmont (ca. 1766); Buys 
(ca. 1768); intekenadres op Lalande (1768)] 
[Inschr.Univ. Leiden 1761 (med.); lid KWDAVl770] 
Chirurgijn 

Geadm. landmeter [admissie Holland 1770] 
Heelmeester; [IntekenaarValmont (ca. 1766); 
Chomel (ca. 1767) en Buys (ca. 1768)] 
Secretaris 

Raad in de Vroedschap; Gedeputeerde bij Staten 
Generaal [Inschr. Univ. Utrecht 1756] 

Student [Niet in Album Studiosorum Groningen] 
300. D[aniel] A[lbertus] 

Reguleth Amerongen [1770] Predikant; [Intekenaar Valmont (ca. 1766); Chomel 
(ca. 1767) en Buys (ca. 1768); Erelid Du/ces <1775; 
lid KSGV1787] 

301. Josua Reitsma 
302. C. Relyk 
303· J[ ohannes] 

A. Remmers 
304. Fundatie van 

Renswoude 
305. Johannes Rhodius 
306. Corn[elius] 

Ger[ardus] van Rhyn 

307. Adriaan Rogge 

Schermer Schoolhouder 
Rotterdam (Charlois) Chirurgyn 

[Rotterdam] 

Den Haag 
Zierikzee 

Zutphen 

[Zaandam] 

[Koopman; lid KWDAVl770] 

rInstituut] 
Schilder [IntekenaarValmont (ca. 1766)] 

Med.dr. [Inschr.Univ. Leiden 1756: dan uit 
Amsterdam; Potentiëellid GLN&S Leiden] 
[Winnaar prijsvraag HMWI774 (over koophandel); 
ABW noemt als woonplaats Haarlem] 
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nr, Naam: Plaats: Berocp/llinctie: 

308, 
309, 
310 , 

31L 

312. 
313, 

314, 
315, 
316, 

317, 

318, 

319, 

320, 

32L 
322, 

323· 

324, 

325· 
326, 

Cornelis Rooswyk 
I":laas van Rossen 
G, van Roycn 
Pieter van Ruyven 
Teroen van de Sande 
Wynand Sandelyn 

Gerard Sant 
Dirk van Santen 
Johannes Jacobus van 
Santen 
Cornclis van Schagen 

Huybrecht van 
Schaick 
S,W, Schakelaar 
Albertus van der 
Schatte 

'" Scheffers 
vVillem Schenk 
Jan Schim 

L. Schmidt 

Haarlem 
Koog 

Delft 
Middelburg 
Wageningen 

Hoorn 

Alkmaar 

Rotterdam 
Amsterdam 

Zierikzee 

Wormcrveer 
Maassluis 

Schiedam 

Johannes Schmit van Zevenbergen 
C:ornelius van Nieuwkoop 
Schoone 
M, Schooning 
Bastiaan Schoon man Amsterdam 
Willem Schorer Middelburg 

Notaris 
Boekhandelaar [Intekenaar Valmont (ca. 1766) 1 
Boekhandelaar; lIntekenaar Chomel (ca, 1767); 
intekenadres op Lalande (1768) 1 
[notaris; kapitein der schutterij 1767] 

lZilversmid; Intekenaar Buys (ca, 1768); Opzichter 
instrumenten NaLwet.Gen, So/us Nww Sa/is 50pit 
1782; Weerkundig waarnemer 1783-891 

Schepen en Raad der stad; [Intekenaar Buys (ca. 
1768); Mecenas NGCS 17831 

[lid Collrgium 1'Izysicum te Wormerveerj 
[wijnhandelaar; sterrenkundig liefhebber; lid 
HMW1755; BGPW1769] 
Boekhandelaar lIntekenaar Valmont (ca, 1766); 
intekenadres op Lalande (1768) 1 
Utrecht 
Lera'lf onder de Remonstranten 

Stuurman VOC 
ltoehoorder Bosma] 
Gecommitteerde Raad en Raad ter Admiraliteit 
[Inschr. UnÎv. Leiden 1743; genoot bekendheid alt; 

330. Cornelis Schouten 
rechtsgeleerde 1 

~oordscharlVoude op J,angedyk 
Amsterdam Apotheker 331. Barend Schreuder 

33 2 , 

333· 
334· 
335, 
336. 

337, 
338, 

339· 

340. 

341. 

342 

Willem Silvester 
Joannes Sloos 
Com. van der Sluys 
johannes Sluyter 
Theodorus de Smclh 

Martinus Smit 
'\ [icolaas I Smithof 

Dingeman Wouter 
Smits 

Anthony Sncllard 
Servaas Somers 

Johannes Sp ener 

Ooltgensplaat 
Rotterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Schiedam 

Utrecht 

Schiedam 
Gent 

Amsterdam 

Capi tei n ter Zee 
Schoolmeester en Voorzanger 
Koopman 
Boekhandelaar 
Heer van Deurne, etc,; Oud-president-schepen; 
[bankier; Intekenaar Smith (1751) j 
Koopman; [toehoorder Bosmaj 
[Intekenaar Buys (ca. 1768): boekverkoper te 
Rotterdam] 

Student [niet in AU"Stud,; Hoogleraar theologie te 
Rottcrdam, 1787; Hon.lid KSGV 1789 i 

Boekhandelaar [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
inteken adres op Ltlande (1768)] 

[Intekenaar Buys (ca, 1768) j 



nr. Naam: 

343. Laurens Pieter van 
de Spiegel 

344· Jan Spillebout 

345· Hall] I[sacq] 
Stakman 

3'16. Nicolaas van 
Staphorst 

347· L.T. van 
Starkenborgh 

348. Alben us Joost van 
der Steen 

349· Gillis Steenwinkel 

350 . Arnoldus Bastiaan 
Strabbe 

35l. Daniël de Supervillc 

352 . Dirk Suyderhoff 

353· P. Swarl 
354· S[imeon Pieter J van 

Swinden 

355. Jan Switzer 

35 6. W. Sypestein 

357· Philippus Taddel 

358. Taco Tadema 
359· Pieter Tetrode junior 
360 . Jan Teve! 

361. lacobus Thehoff 

362. JA van Thol 
363. Pieter van Thol 

BIJLAGE 8: INTEKENLIJST LALANDE 

Plaats: 

Goes 

Haarlem 

Beroep/Functie: 

Burgemeester en Raad der Stad; [Inschr. Univ. 
Leiden 1755; Potentiëellid GLN&S Leiden; Lid ZGW 
1768; iVINL 1771; fysisch college Goes 1772; KSGV 
1789; Intekenaar De Chalmot (1786), dan te 
Middelburg] 

Vlissingen Onder-Majoor; proefmeester van het geschut en 
landmeter [admissie Zeeland 1771; examen univ. 
Franeker 1767] 

[Amsterdam] [toehoorder Bosma] 

[Leens?] Heer van Weeke etc. [komeetwaarnemer?] 

[Amsterdam?] [lnschr.Univ. Leiden 1753: theologie] 
Rotterdam (buiten 
op de Schie) 

Amsterdam Mathematicus [Vertaler van Lalamie (1768); 

Rotterdam 

Colhorn 

[Leiden! 

Purmerend 

Assendelft 

rAmsterdam] 

Burgwert 

Oostkappellc 

Middelburg 

Utrecht 
's-Gravenhage 

oprichter Wisk. Gen. (1778)] 
[Med. dr.: ins chr. univ. Utrecht 1718: oud-hofarts 
koning van Pruisen; Intekenaar Buys (ca. 1768); 
beziller mineralen-kabinet] 

Student [rechten: i.nschr. Univ. Leiden 1768; promo 
1773; Nadien advocaat te Den Haag. Mede
oprichter NGCS 1778: Societas Meteorologica 
j'alatina 1782: lid IJGPW1784: iVINL: regent Delftse 
Fundatie van Renswollde; V\Teerkundig Waarnemer 
1770- 1787] 
Landmeter [Admissie Holland 1769. Lid Wisk. Gen.; 
zond in 1776 en 1782 een antwoord in op een water 
staatkundige prijsvraag van de HMW] 
Secretaris; [Intekenaar Chomel (ca. 1767) en De 
Chalmot (1786)J 
[wijnkoper; toehoorder Bosma: Secretaris Fclix 
1vferitis 1781: schenker spreekgestoelte Fclix M. (nu 
in Amsterdams Historiscll Museum)] 
Predikant 

Bierbrouwer; [lntekenaarValmont (C<1.1766) en 
Chomel (ca. 1767); "liefhebber van natuurkunde en 
godgeleerdheid"] 
Commis ten comploirc generaal van Zeeland; [lid 
NG ;\liddelburgI795; proVo representanl J795; 
"beschermer van behoeftige letterkundigen"] 
Boekhandelaar 
Boekhandelaar; [Intekenaar Buys (ca. 1768)] 
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nr. Naam: 

364. A. r. de Thomeze 
365. Fieter Ozias van 

den Thoorn 

366. E.J. Troost 
367. Johannes Tuutkens 

Martensz. 
368. E.W. Uchtman 
369. Lodewijk Valentz 

37°· Jan van der Velde 

371. Johannes van de 
Velde 

Plaats: 
-------

Zierikzee 

, 
s-Hertogenbosch 

[Amsterdam] 
Groningen 
Amsterdam 
Outdorp 
(Goedereede) 

Zierikzee 
372 . A[lbcrtus] Veldhoven Dordrecht 

373. Johan Hendrik 
Verboom 

374. G[ijsbert j A. 
Verbruggen van 
Vrijhoff 

375. Hendrik Verdonk 
376. Comclis Jansz Verheu\ 

Gorinchem 

[Amsterdam 1 

377. Dirk Verhocve Leiden 
378. E[ verhardus] Verlaan Alkmaar 

379. Vervoort 
380. Pieter Vink 
381. Wed. D. Vis 

382. Adrianus Visscher 

383. Jacob de Vlaming 
384. Jan Ysbr. van 

der Vliet 
385. Gerrit Reinier Vogel 
386. Volbergen 
387. Klaas van Voorst 

's-Gravcnhage 
Durgerdam 
Rotterdam 

Purmerend 

[Rotterdam1 

Hoorn 

Beroep/Fulletie: 
---

[Intekenaar Chomel (ca. 17{il)] 

Boekhandelaar; [Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
Chomel (ca. 171i71 en Buys (ca. 1768); intekenadres 
op Lalandc (1768); drukker van het NatUtjrkundig 
Col/egie te Zierikzee 1795 j 
Koopman 

[toehoorder Bosma] 
Advocaat [lnschr. Univ. Groningenl 

Leraar der Doopsgezinden 

Predikant lvg!. Nagtglasj 
[Intekenaar Valmont (ca. 1766); lid Physica 
Dordrecht; auteur van Dichtkundige bespiegelingen 
over de Aarde, den Mensch en den Starrenhemel 
(1774) j 

Raad en Oud-Burgemeester; Gecommitteerde ter 
Admiraliteit [Inschr. Univ. Leiden 1726] 

[Bankier; mede-oprichter Mij Redding tot 
Drenkelingen 17Ó7; zwager van Jacob de Clcrcq] 

Boekhandelaar; (Intekenaar Valmont (ca. 1766); 
Chomel (ca. 1767) en Buys (ca. 1768); intekenadres 
op Lalande (1768); mede-oprichter Nat.wct. 
leesgezelschap Solus Nerno Satis Sapit 1764; 
Bibliotheek en instrumentenkabinet, w.o. 
astronomische instrumenten geveild 1783 (vd 
Krogt, nr. 1526)] 
Commis van het Generaal Postcomptoir 
[Lid Wisk. Gen. 1782-18071 

Boekverkoper; [Intekenaar Valmant (ca. 1766); 
Chomel (ca. 1767); Buys (ca. 1768) en De Chalmot 
(1786); intekenadres op lalande (1768); drukker 
BGPW 1769] 
Stadsschoolmeester en Voorzanger; [Intekenaar 
Buys (ca. 1768); auteur van Kort olltwerp voor de 
eerste beginselen der rekenkunst (1764) 1 

1 Intekenaar Buys (ca. 1768)1 

l.uitenant ter Zee 



nr. Naam: 

388. Joh. Voss 
389. E. de Vries 

390. Jan de Vries 

391. Simon de Vries 

392. Jacobus Vriese 

393· Albert Vrijer 

394. Samuel de Waal 

395· Adriaan de Waal 
Malefijt 

396. Jacob Walraven 

397· Jacob Water 
398. Jacobus van Weemer 
399. Jacobus Werkhoven 
400. Caspar Werth 
401. Paulus Weslingh 
402. Joh. Willemsz 

Wessing 
403. Meindert Wiardi 
404. A[nthoni] Hohan] 

Wiedeman 

405. Petrus Wigeri 
406. Simon Wildeboer 

407. Wilhelmus Adriaan 
Willems 

408. Johannes van der 
Winden 

409. Johannes Witje 
410. Laurens van de 

Woestijne 
411. B [etje?] Wolff 
412. Theunis Wuyster 

BIJLAGE 8: INTEKENLIJST LALANDE 

Plaats: 

Zutphen 

[Amsterdam?] 

[Deventer] 

Amsterdam 

Wormerveer 

Utrecht 

Haarlem 

Goes 

De Rijp 
Haarlem 
[Dordrecht?] 
Rotterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 

Oosthem 
Bergen 

Middelburg 

Amsterdam 

Schiedam 

Beroep/Functie: 

Med.dr. [Wellicht Enoch de Vries uit Deventer, 
inschr. Univ. Leiden 1745 (Med.); idem Utrecht 
1754] 
[Auteur van de Astronomische oefening (1769-1771) 
en van Natuurkundige aanmerkingen over Martinet 
(1779)] 
[voormalig bierbrouwer; Inschr.Univ. Utrecht 1744; 
Leiden 1746; Ph.D. behaald in Oxford; Intekenaar 
Chomel (ca. 1767); auteur in spectatoriële 
tijdschriften (ABW)] 
Boekhandelaar; [IntekenaarValmont (ca. 1766) en 
De Chalmot (1786); intekenadres op Lalande 
(1768 )] 
Leeraar der Doopsgezinden; [Lid Collegium 
Physicum Wormerveer; Wisk. Gen. (1778)] 
lboekverkoper; intekenaar Chomel (ca. 1767) en 
Buys (ca. 1768); intekenadres op Lalande (1768)] 
Makelaar; [lid Haarlems Nat.wet.gen. 
'Liefde tot Wetenschappen' (ca. 1773); Intekenaar 
Buys (ca. 1768), dan te Amsterdam] 
[Promoveerde in 1780 bij Hennert aan univ. 
Utrecht: BdH. 5249.] 

[Intekenaar Buys (ca. 1768): als 'Weener'] 

Koopman 
Predikant 'Augsburgse Confessie' 

Boekhandelaar; [toehoorder Bosma] 

Luitenant en Ord. Ingenieur in dienst van den Staat 
[Inschr.Univ. Franeker 1756: uit Gelre] 
Predikant [vgl ABW; Inschr.Univ. Franeker 1727] 
Schoolmeester en Voorzanger [volgens ABW auteur 
van Schoolvermaak, bestaande in rekenkundige 
voorstellen betrekking hebbende tot de natuur-, 
sterre- en zeevaartkunde, Alkmaar, 1744] 

[leermeester zeevaartkunde; komeetwaarnemer; 
door Davids geïdentificeerd als de auteur van het 
innovatieve Uitgewerkt examen der stuurlieden 
(1781) ] 

[schrijfster? 1 
Krankenbezoeker der Stad; [Intekenaar Valmont 
(ca. 1766) en Buys (ca. 1768)] 
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nr. 

413. 

414. 

415. 

416. 

417· 

418. 

419. 

420 . 

4 21. 

BIJLAGE 9 

---
Naam: Plaats: Beroep/] 'unctie: 

-------- ---- ---------
Jan van Wyk 
D. de Wyle 
Abraham Wynands 

JI an] Wynhoud 
Johannes Wythoff 

Steven van Y sseldyk 
Paulus van Ysselstein 

Gerbrand Zandyk 
Rombarlus Zeylstra 

Amsterdam 

I laarlem 

Groningen 
Amsterdam 

Delft 

Goes 
Sneek 

Mathematische Instrumentmaaker 

Student (Ph.) [Bestuurder SSG 1773, dan te 
Rotterdam; Lid Teylers Godgeleerd genootschap 
1788J 
Onderwyzer in de Viiskunde lsedert 1763, 
[Intekenaar Valmonl (ca. 1766); Bibliolheek met 
atlassen geveild 1783 (vd Krogt nr. 1527)J 

Frans en \Jederduitsch konst- en kostschool· 
houder; lIntekenaar Buys (ca. 1768)] 
Schoolmeester [Intekenaar De Chalmot (1786)J 

Boekhandelaar; r [ntekenaar Chomel (ca. 1767) en 
De Chalmot (1786); intekenadres op Lalande 
(1768)] 

422. H. de Zoete Loosd uinen Schoolmeester en Voorleezer. Vervaardigde in 1775 

een zonnewijzer voor het paleis Huis teil Bosch te 
's-Gravenhage 

423. Cornelis van der Zoo Dclfshaven Frans en Duitsch Kostschoolhouder [1765; leerde 
ook de navigatie: vd Krogt, nr. 1217)] 

Bijlage 9: BEROEPEN VAN INTEKENAREN OP LALANDE'S STERREKUNDE (1]68) 

Niet te achterhalen 145 

Onderwijs 
1. Hoogleraar 
2. Lector 
3. Praeceptor Latijnse school 
4. Schoolmeester 
5. Kostschoolhouder 
6. Mathematicus 
7. Leermeester zeevaartkunde 
8. Mr. in de Wis- en Bouwkunst 
9. Ph.Dr. 

10. Student 
Subtotaal 

Magistraat/Bestuur 
11. Ambachtsheer 
12. Stadsbestuur [(oud- )Burgemcester, RJad, Schepen c.d.] 
13. Gecommitteerde Raad 
14. (Oud· )Gedeputeerde in de Staten Generaal 
15. Secretaris van de Provinciale Rekenkamer 
16. Hoofdgaarder en geadmitteercllandmeter 
17. Rentmeesler 
18. Secretaris 
19. Klerk 

Subtotn(l{ 

3 

17 

3 
10 

11 

49 

7 
18 

3 

4 
2 

38 



BIJLAGE 9 

Handel 
20. Boekhandelaar 
21. Koopman 
22. Boekhouder Wisselbank 
23. Commis ten comptoire 
24. Eerste commies van het Generale Postcomptoir 
2). Opperboekhouder Commercie Compagnie 

SlIbtotaal 

Nijverheid 
26. Bierbrouwer 
27. Beeldhouwer 
28. Juwelier 
29. Schilder 
30. Schrijfster 
31. Stadsdrukker 
32. Tichelaar 
33. Translateur in de Hoogduitschc Taal 
34. Wijnkoper 
35. Zilversmid 

Subtotaal 

Dienstverlening 
3Ó. Advocaat 
37. Makelaar 
38. Notaris 
39. Procureur 
40. Raadsheer 

Subtotaal 

Militair 
41. Cadet-Bombardier 
42. Proefmeesler van het geschut en geadmitteerd landmeler 
43. Kapitein en commandant der militie 

Subtotaal 

Marine en Zeevaart 
44. Capitein ter Zee 
45. Controleur bij de Admiraliteit 
4ó. Luitenant en Ord. Ingenieur in dienst van den Staat 
47. Marine-officier 
48. Scheepsbevrachter 
49. Stuurman VOC 

Subtotaal 

Technisch beroep 
50. Inspecteur der Rivieren 
51. Adjunct Inspecteur der Zeewerken & geadm. landmeter 
52. Adjunct architect en geadmitteerd landmeter 
53. Bouwkundige/architect 
54. Landmeter 
55. Kaart- en Lettersnijder 
56. Mathematisch Instrumenlmaker 
57. Telescoopmaker 

Subtotaal 

44 
21 

4 

72 

2 

2 

12 

4 

4 

2 

16 

3 

4 

4 

2 

13 

2 

5 

2 

14 
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Medisch 
58. Med.dr. 
59. Ocu list [=oogartsl 
60. Chirurgijn 
61. Heelmeester 
62. Apotheker 
6\. Krankenbezoeker der Stad 

Subtotaal 

Religieus 
64. Predikant 
65. Leraar der Doopsgezinden 

BIJLAGE 10 

66. Leraar bij de Remonstrantse Gemeente 
Subtotaal 

Instituties 
67. Fundatie van Renswoude 
68. Leesgezelschap 

Subtotaal 

Totaal aan tal intekenaren 

Bijlage 10: BEROEPEN VAN INTEKENAREN OP DE KANTERS NIEUWE ECLIPTlSCHE 
TAFELEN (ca. 1802) 

Geen vermelding 

Onderwijs 
1. Fransch Kost-Schoolhouder 
2. School-Onderwyzer en geadmitteerd landmeter 
3. Schoul-Onderwyzcr 
4. Ondermeester 

Subtotaal 

Magistraat/Bestuur 
5. Ambachtsheer 
6. Lid van hèl Stadsbestuur 
7. Raad der Stad 
8. Lid van het Wetgevend Lichaam 
9. Praesident der Weeskamer 

Subtotaal 

Handel 
10. Boekhandelaar 
11. Koopman 
12. Boekhouder 

Subtotaal 

Nijverheid 
13. Huisman 
14. Landman 
15. Ondcr-Fabricq 
J6. Zilversmid 

Subtotaal 

II 

3 
4 

25 

27 
4 
2 

33 

2 

3 

423 

10 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

8 

6 

3 

10 

2 

5 



Dienstverlening 
17. Notaris 
18. Arrondissements-ijker 
19. Practiserend advocaat 
20. Organist 

Subtotaal 

Militair 

BIJLAGE 10 EN BIJLAGE 11 

21. Collonel der gewapende Burgermagt 
22. Lieutenant Ingenieur 
23. Officier der Genie 

Subtotaal 

Marine en Zeevaart 
24. Eerste Lieutenant ter Zee 
25. Raad der Marine 

Subtotaal 

Technisch beroep 
26. Geadmitteerd Landmeter 

Medisch 
27. Med.Dr. en Anatomiae Lector 

Religieus 
28. Predikant 

Totaal aantal intekenaren 

2 

5 

3 

2 

2 

52 

Bijlage 11: GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN DE INTEKE:--JA RF.:--J OP SMITH'S OPTICA 
(1751), LALANDF'S ASTRONOMIE (1768) EN DE KANTERS NIEUWE ECLIPTISCHE TAFELEN 
(ca. 1802) 

Achter iedere plaats is het aantal intekenaren weergegeven. Het aantal afgenomen exemplaren per 
plaats is daarachter tussen haakjes weergegeven. De intekenlijst van Smith geeft vrijwel geen plaats
namen, zodat de meeste intekenaren hier geïdentificeerd moesten worden uit andere bronnen. 
Alleen indien de identificatie van de betrokkene in relatie tot zijn woonplaats in 1751 boven elke twij
fel was verheven, is de plaats in onderstaande lijst opgenomen. Bij de intekenlijst op De Kanter was 
dit vrijwel niet nodig. Voor de identificatie van de intekenaren op Lalande, zie bijlage 5. Twijfel
gevalen zijn aldaar met een vraagteken aangegeven, maar deze twijfel is gemakshalve niet in de 
onderstaande lijst tot uiting gebracht. 

WOONPLAATS ONBEKEND 

NOORD-HOLL1\ND (ten Noorden van het Y) 
Alkmaar 
Assendelft 
Barnsingerhorn 
Bergen 
Durgerdam 

Smith Lalande De Kanter 

72 
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Smith LaLmde De Kanter 
Edam 
Enkhuizen 
I loom 2 

Koog 
Krommeniedijk 
)v[edemblik 
N oordscharwoude 
Oostzaandam 2 

Purmerend 4 
De Rijp 6 
Scharwoude 
Schermer 
Westzaandam 3 
Wormerveer 3 
Zaandam 2 

Zunderdorp 

Subtotaal .3 42 0 

NOORD-HOLLAND (ten Zuiden van het Y) 
Amsterdam 44 78 (82) 1 (6) 

Haarlem 5 17 
Halfweg 
IIeemstede 
Spaarndam 

Subtotaal 52 97 2 

ZUID-HOLLAND 
Brielle 
Delfshaven 
Delft 6 7 
Den Haag 10 13 US) 2 (5) 
Dordrecht 2 12 (13) 
Gorinchem 
Gouda 2 

's Gravendce1 
Leiden 8 
De Lier 
Loosduinen 
Maassluis 2 
Nieuwkoop 
Ooltgellsplaat 
Oude Sluis 
Outdorp (Goedereede) 
Rotterdam 23 2 

Schiedam 7 
Vlaardingen 
Ysselmonde 

Subtotaal 29 85 (, 
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Smith Lalande De Kanter 
UTRECHT 
Amerongen 
Amersfoort 
Dodewaard 
Eemnes 
Mijdrecht 
Overlangbroek 1 

Utrecht 12 (15) 

Wijk bij Duurstede 2 
YssclSlcill 

Subtotaal 2 .18 3 

GELDERLAND 
Bunschoten 
Dricl bij Arnhem 
Elburg 
Harderwijk 2 

Hattum 
Nijmegen 
Rhenen 
Tiel 3 
Wageningen 
Zwake bij Kerkwijk 

Subtotaal 0 11 3 

OVERYSSEL 
Deventer 
Enschede 
Twente 
Zutphen 4 

Subtotaal 5 

DRENTHE 
[Assen] 
Dikninge 

Subtotaal 0 2 0 

FRIESLAND 
Arul11 
Bclkum 
Bolsward 
Burgwert 
Franeker 
Goingaryp 
Harlingen 4 2 
Hindclopen 
Joure 
Koudum 2 
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Smith Lalande De Kanter 
Lecllwarden 2 2 

Oosthem 
Sneek 2 

Stavoren 
West- terschelling 

Subtotaal 9 17 2 

GRONINGEN 
Groningen 2 12 

Leens 

Subtotaal 2 13 0 

LIMBURG 
Maastricht 2 

BRABANT 
Gcl"fen 1 
Den Bosch 7 (10) 
Bergen op Zoom 
Heusden 
Moergestel 
Raamsdollck 

Subtotaal 12 

ZEELAND 
Cats (Noordbevdand) 
Goes 7 
Kloctinge 3 
Krabbendijke 1 

Middelburg 9 20 (29) 24 (25) 
Oostkapelle 
Vlissingen 
Zierikzee 9 3 

Subtotaal 11 ,8 33 

BUITENLAND 
Embden 
Holstein 
Kleef 2 

Gent 
Suriname 2 

Subtotaal 0 9 0 

Totaal aantal intekenaren 176 42 3 52 



VAN 

'KONSTGENOTEN' 

EN HEMELSE 

PENOMENEN 

1ndex 





In deze index zijn niet opgenomen namen van als begrip gehanteerde grootheden zoals Copernicus, 
Kepier, Newton CI1 dergelijke. 

Aa, Piete!' van der 26 
Aa, Co melis C.A. van der 

152) 202) 276, 290, 292, 387, 466, 
470 ,476,484,485,487,489-49' , 
497,5°4-509,513,5,6,535 

Aaken, Petrus van 499 
Aaltz, H 626 
Abrahams, Willem 626 
Accama, Bernardus 57 
Ackermans, Pieter 534 
Ackermans jr., Pieter 626 
Ackermans, Pieter Jacobus 

467, 469, 520, 534 
Acoab, Mordechai Semach 

45' ,610 
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Foppes, Pieter 630 
. Foppes, Tekke Wytzes 605, 623 
Foppes, Wypke Wytzes 605, 623 
Forsten, Rudolphus 612 
Forster 150,474 
Fortuin, P. 630 
l'ouchy, Crandjean de 295 
l'ouw, Jacobus de 630 
Franeq van Berkhey, Johannes Ie 

353, 373 
Franeker 

planetarium 384, 45', 507, 5'4 
instrumentmakerij 3°5,306, 
~98, 627 
univer~ileît 51,55-58,83,93, lijS, 
157, 1'-)lJ 227, 259) 287-'::' .. 89, 295, 

297, 30S, 308, 3°9, 311, 3) .. 1, 341, 

384, 386, 436, 437, 442, 443, 446, 
451,4\3,455,462 ,499,5°7,508. 
510, \11, 513-515, 53', \32,586 
waarnclningen 508 



Franke, Johannes 63') 
Frijhoff, Willem 346,363 
Fulcnius jr, Rcmard 586 
Fur!y 413 
Fuss, Nicolaus van 221,493 
Fyldar, I. 436 
Cabry, Constantijn 469, 617 
Gabry, Pieter '38-'4','48, '9', 211, 

266, 273, 298, 345, 469, 470, 485, 
499, 503, 504, 520, 600, 617 

Gallitzin, Prins Dimitri de 
506, 52 8 

Gärtner, Christiaan 180,184-186, 
34' ,367,48'-483 

Gassendi, Pierre Gassenl, dit 365 
Gaubills, Hieronymus David 

77,485,506 
Gaukes, Yvo 463 
Gauss, c.F. 217,492 
Gave!, Johannes 621 
Geene, Johanna 534 
Geerts, Sied 588 
Gchrcn, Johannes Gabriel van 5'3 
Gelder, Sieds van 497, 630 
C;elieu, Jonas de 214 
Cellerke, Johannes 630 
Geneste, Jean Moise 619 
Genneté, Leapold 505 
Cent 638 
Centil de la Ga!aisière, Guillaume 

J.H.J.B. Ie 280,302, 505 
George II!, Koning van Engeland 

82,509 
Gesseler, Jacobus van 6y, 
Geuns, Matthias van 630 
Gevaerts, Ocker 630 
Ceysbeek, Pieter G. 630 
Ghisleri, Antoine 494 
Gilbert, John 5" 
Gildemeester, Daniël 523,630 
Gillissen, Pieter 630 
Goes 

liefhebbers '33, 3SS, 364, 456, 
63°, 632, 639, 641, 642 
perpetuum mobile 95 
stijfselmakerij 456 

Coingaryp 628 
Colinsky, Jan 30 
Gorinchem 640 
Gotha 218 
GÖltingen 490 

Königl. Soz. der Wissenschaften 
470,485 
waarnemingenvIH7 

Goubard, David 364 
Gouda 632, 633 
Graaf, Abraham de 24'1 
Graal; Lieuwe Willems 60 
Graaf, Philipplls de 630 
Graat, Co melis de 630 
Graeuwen, Abraham Jacob 's-

630 
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GraCllwen, Charles 's- 630 
(~rZlcuwen) Paulus )5- 630 
Graevills, Johannes 55,458 
Graham, George 293 
Gral11ser, Jerelnias 630 
Grashuis, Joannes 447 
Grauwers, Jacobus 444 
Gravesande, Adrianus 's·· 630 
Gravesande, Laurens Storm van 's-

191, 1HS, 607 
Gravcsandc, Willem Jacob 's-

26, 27, 29, 30, 34, 37, 48-49, 54-56, 
59, 63, 7', 88, 112,113, 130, 137. 
246,310,358,436,438-440,442. 
'1'18,449,456,461,463,467,473, 
49°,524, 586, 588, 600 

Creen, Valentin 68,302 
Grccnwich 222,255,481 
C;rcgory, James 237 
Grcve, Evert Hendrik 390, 533 
C;rcve!aar, S. 630 
Cri m, 13oudew)'n Coenraad Ó30 
Grischow, Augustin '\fathanaël 

255 
Groeneveld, Christiaan 630 
Groeneveldt, Adriaan van 

630 

Groencwegen, Salomon van 
266 

Groningen 
lie01ebbers 626, 629, 630, 637, 
640 ,642 
Prinsenhof 94 
sterrenwacht 5', 44' 
universiteit 51) 55, 56, 139, 2(0) 

211, 3", 3'4, 315, 322, 346, 35', 39 ' , 
4}6, 437, 443, 453, 5' 3, 5'5, 533, 
586,634 
\vaarnemingen 191,321,391 

zonnewijzer 92 
Craot 5'9,604 
Groot, F. de 149,469, 600 
Groot, Willem dev446 
Grauw, Johann"s G. van 630 
Grovestins 330, 5'7 
Gruterus, Tsaac 365 
Guerin, C.N. 630 
Guitard, j. 63' 
Gulick 50 
Gulik, Jan van 631 
Gutteling, H.C. 631 
Haaften, j. van "4 
Haag, J)"n 

boekhandel/uitgeverij '97,5U}, 
631,64° 
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35',455, 528, 589, 637 
ingenieursschool 95 
instrumentmakerij 293 
Kunstliefde spaart geen vlijt 
6~5 

liefhebbers 74, 76, 82, 93, 94, '33, 

'.19,266,347,35' ,367,455,498, 
626, 631 
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589 
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Correspondentie Societeit 
355,367, 625 
sterrenwacht 94, 181, 182, 191, 

'93, 292, 293,3", 380, 381, 383, 
455,530, 53' 
waarnemingen 53, 273, 298, 3H6, 
499,5°4 

Haak, Hendrik 435 
liaan de Jonge, Abraham de 469 
Haan, ASSlle1'llS de 607, 616, 631 
Haan, Gerrit de 315,3,6,5'3,520, 

603, 604 
H,wn, josijntje Abrahamsdr de 

607 
Haanebrink, P. 631 
Haar, Johannes Willem van 631 
Haarlem 133, 135, 626, 627, 632 

boekverkopers 77,142, '90, 247 
Collegium Physicllm & 
Mathematicum 248, 363 
Genootschap Liefde tot 
Wetenschappen 355 
Haarlems Collegie 499 
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen 87, 93, 96, 
111, '34, '40, 152, 153, 189, 193,194, 
'99-202, 274, 276, 29°, 29 2,3' 6, 
3'7,3'9,327,366,367,378,452, 
456,466.470,484,485,487-491, 
493, 498, 500-502, 5°5,5' 3,535, 
539,6 25 
instrumentmakerij 84 
lictlrebbers 61, 64, 69, 249, 258, 
259,27°,3,17,365,627,63,,632, 
638,639,641,642 

Natuur- en Sterrektllldig 
Collcgie 84, 88, 9', 107, 123, '34, 
'35, 190, 255, 355, 357, 363, 366, 
375,378,435,436,467,503,625 
planetarium 88 
sterrenwacht 88,310, 3", 379 
Teylers Genootschap/Museum 
69,87,366,368,378,379,386, 
452,488,494, 522 
Vlijt moeder der wcclenschap
pen 625 
waarnemingen 53, '79, 246, 258, 
385, 471. 481, 499, 504 

J Ioelley, John 5'7,536 
J laen de jonge, Abraham de 

450 
Hageman, Pieler Christoffel 631 
Hahn, JOkll1l1 David 327,442,499, 

500, 537 
Hakfoort. Caspar 438 
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waarnenlingen 92 



Hall, Cbester Moor 510 
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L03, 108,112-114,116-118,121,123, 
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165, 177-179,184,189, '92, '93, 
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338,339,34',356,398,4°2,457, 
4)8,461-463,481,496,5°5,5°6 

Hamberger 485 
Hamburg 

Kunstrechnungsliebender 
Socictät 522 

Hanau 218,225 
Hancock, Blyth 222, 493 
Hannover, Prinses Anna van 

92'94, 444, 45 6, 52 9 
Hansen, A, 631 

Harderwijk 51,56,129,437,441, 
443, 520, 587 

Harlingen 66, (i37, 629 

Hannensz, jan 525 
Harrison, john 262,620 
Hart, Abraham van der 312 
Hartman, Nicolaus Wilhelmus 

631 

Hartog, Hendrik de 587 
Hartsoeker, Nicolaas 45, 50,52,54, 

365,436,441,44°,462,502 
Hasselaar, Gerard Aarnoud 

3°7,3°9,367,448, 527 
J lasselaar, Pieter Cornelis 612 
Hattum 629 
Haverkamp, Abraham 515 

Hearne, George 49,147,310,47°, 
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Heel, johan van 437 
Heemstede 632 
Heer, Vorsselman de 533 
Hcerdinck, Hendrik 631 
Hcerkens, Gerard Nicolaas 

51\ 
Heidelherg 441 
Hcijden tol Rijnesteyn, Graaf van 

der 482,530 
Hei neken, Nicolaas 443, 5R7 
Heinsius, N, 190 

Heinzclmann 497 
Helden, Albert van 295,327 
Helden, Coenraad van 236, 295, 

631 
Hel der, !Jen 502 
Helena, St. 237,281, 287 
Heli, Maximilian 302 
Hell1S1erhuis, Frall') 15°,3°7, 

308,155,474, 484, 510,511, bon 
Hcmsterhllis, Tiberius 58, 587 
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51,190'194, '97, 211, 214-219, 223-
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327,328,331,333,339,346,356, 
366, 369, 390, 442, 452, 463, 464, 
482-486, 488, 49'-493, 506, 511, 
516,517,519,520,522, SR7, 600, 
608, 617 

Hensllma, Hermanus 631 
Heringa, Volkert 511 
Herklots, Christiaan 631 
Herklots, GrcgorÎus 621 
Herschel, William 341,512 
Herselen, Ernestus 447 
Hertogenbosch, '5- 58,437, 443, 

522,587, 632, 636, 640 
Hervey, james 25' 
Hessen -Kassei, Hertog van 

48,52,54 
Hessen-Kassei, Prinses Maria 

Louise van 372, 529 
Heulen, Willem van 631 
Heuraat, Hendrick van 525 
Hevelius, J. 116,117,201,2°3,207, 

351,490 
lieyes, T. 631 
Heyman jonaszn" jacob 631 
Heyman, joh, Wilh, 525 
1 [eynes, jan 631 
Heynis, Pieter 631 
Heyst, M, van 631 
Beze, J, 245 
Higt, Ernst Willem 443 
I [ind, John Russell 399-402, 538 
Hindelopen 63' 
Hindenburg, C.E 492, 493 
Hinlopen, jan van 631 
Hipparchus 284 
Hire, Gabriël-Philippe de la 

244, 248,284, 290, 505 
Hoek, :v1artinus 152,339,398, 402, 

403, 475, 539 
[loekke, Hendrik van 77,622 
Hoekstra, Dirk Hendrikse 631 
Hoff, Anna Elisabeth van 't 

315,513,601 
I [off, jan van 't 315 
Hogeveen, 'l'heophilus 631 
Hoguel, Elisabeth 148 
Holder, jacobus 631 
Hall, Rlltgerus 211,631 

Halm, Pieter 61, 62, 170, 445 
Holman, Coenraad 459,614 
Holst, Van 468 
Holtzhey, Martinus 95 
I Jolwarda, johannes Phocylides 

55, 50 5 
Homet, j,M 53 
H Olllmema, Roelof HosseIs 

385,532 

Hoogendijk, Steven 367,619 

Hoogeveen) HenriClls 502} 620 
Hoogstraaten, jan Willelll van 

631 

Hoogvliet, Arnold 348,450,520, 
611 

Iloogvliet, Jan 631 
Hooke 511 
Hooke, Robert 457 
Hoop, Cornelis van der 631 
Hoorn 53, 67,626,638,640 
Hoorn, Hester 47' 
Hop, J, 307 
Hope, Henri 527 
Hope, Thomas 318, J67, 513, 527 
Hopp, David 632 
Horrebow, Peter 527 
Horst, Klaas van der 632 
Hortensius, Martinus 55, 364, 442, 

495 
Houbraken, jan 24,109,458 
Houten, Cornelills van 587 
Houttuyn, Frans 358,481,614 
HOllttuyn, Martinlls 110,111, '4', 

142,178, 179, 183,2°7-209, 259, 
276,277,279,292 ,295,298,30 1, 
346,347,35°,356,457,460,471, 
481,482,486,487,489,49°,497, 
499, 500, 503, 508,5°9,520, 521, 
524, 600, 611 

Houttu)'n, Willem 471 
Hudson Bay 279 
J111ijis, C. 465 
Huijsen, Jacob 44' 
Huising, Lubbartlls 632 
Huttenis, Helena Elisabeth 

449 
Huygens, Christiaan 35, 43, 132, 

338, 351, 436, 438 
Huygen " Constantijn 365 
Hllysman, Adriaan 632 
lIuysman, Pieter 632 
Hysing, H, 72 
Ibn junis, 'den Egyptenaar' 47'1 
India :J02 
Ingenhousz, j, 523 
Iperen, josua van 200-202,357, 

466,167,487,488 ,502 
Isle, joscph -Nicolas de I' 

passim 
jacob, Margaret C. 30,371 
Jagtenherg, EJ,A, 19 
Jamard, I'. 156,193 
janse, Leendert 392,534 
jansen 632 
jansen, Sacharias 364 
jelbema, Claes Oltes '57 
j ellen, ?vI. 632 
joffer, Pieter 632 
Johannis, Rinnert 605,623 
Jolly, j,E 473 
JOl1court. Elias de 58, 59,437,143, 

587 



Jong, Willem de 444 
Jonge, Helm de 497 
Jonge, W. de 128 
Jongeneel, Jucob 619 
Jongh, Simon de 632 
Jonghclinckx, Jean Baptiste 

46.1 
Joure 629 
Jntphaas 390 
Kaap de Goede Hoop 214, 254, 

255,267,281,282,284,487, '198, 
500, 5'3, 5'9, 520 

Kaas, Lieve 355, 632 
Kaiser, Frederik 35, 45, 337, 338, 

387-389,398-402, 404, 470, 532, 
538 

Kaiser, Johann Wilhelm 387, 532 
Kaiser, Pieter Jan 389 
Kakelaar, Hendricus 632 
Kanter, Jacobus de 632 
Kanter, Johannes de 356,390-

392,395-397, 533, 534, 536, 537 
Kappeyne jr., Petms 621 
Kapteyn, J.c. 96, 454 
Karman, Pieter 351,521,632 
Kassei 48, 440 
Kat, B. 632 
Kate, Lambert ten 63, 79, 392, 450, 

535,610-611 
Keetlaar, Gillis Clement632 
KeiII, John 141, 439 
Kelder 604 
Kempenaar, Danckert de 522, 632 
Kempenaar, Gillis Clement 

632 

Kemper, Hendrik 632 
Kempcr, R. 632 
Kersseboom, Willem '14, '4', 505 
Ketelaar Adr.zn., Pieter 632 
Kctwich, Abraham 632 
Keulen 447 
Kew 509 
Keyser, Jan Frederik 387,39°,391, 

529, 530, 532 
]<iers, Klaas Willcm 456 
K1I1ckhuvscn, Gerard 
Kindere~, Jacobus der 503, 622 
Kinderen, Johannes der 632 
Kindermann, Eberhardt Christiaan 

148,473,474 
Kinschot 5'7 
Klaarenbeek, Pieter 616 
Kleef 505 
Kley, Jacobus 502 
Kleyn, A. 632 
Klinkenberg, Dirk passim 
Klinkenbergh, Jacob van Nuys 

632 

Klippink, David 633 
Klok Johannes 523,633 
Kluit, G. (,33 
K11c11er, C;. 24 
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Knip, Gerri l 633 
Knip, Pieter 633 
Knoop, Johann Hermalm 

181, 454, 481, 523, 529 
Koenig, Samuel 93, 94, 148, 182, 

259,367,45 ' ,455,474,504,5°7, 
510,586 

Kokkengen jzn., R. 633 
Kuning, L. de 633 
Koog 6,8 
Koogies, Jan Klaas 609 
Kooyman, J.T. 633 
Kopenhagen 42, 55 
Kops, N.W. 468 
Kops, Willem 633 
Koudum 629, 635 
Ko umans, Pieter '70 
Kraeyvanger, Everhard 266,435, 

5°3 
Kraeyvanger, Nicolaas 266 
Kralingen 444 
Kranenburg, Lambertus D. 

5' 5 
Krevelt, Abr. van 633 
Kriel, S. C. 506 
Krighout, Jacobus 475 
Kroe, van der 633 
Kroeze, Christiaan 633 
Krom, Hermanus Johannes 

393, 633 
Kromn1cnie lOï, 124) 244, 246, 259) 

461, 464, 465, 632 
Kronenberg 5'7 
Kruik, Dirk 444 
Kruyf, Roeland de ('33 
Kuiper, Oege Ages 633 
Kuypers, AdrÎ<mus 588 
Kuypers, Dirk 620, 633 
Kuypers, Gerardus 260-263,298, 

34°,346,367,376,501-5°3,5°9, 
519,520,604,619,620 

Kuypers jr., Gerardus 619 
Lagrange, Joseph-Louis 214,215, 

219-221, 49 2, 493 
Lalande, Jacobus de 523,633 
Lalande, Joseph-Jérome Ie François 

de 147,156, IHS, 190, 206, 219, 

229,23°,255) 295,3°],3°2) 310, 
326,333,347-35 ' ,353-35 6,382, 
396,397,460,467,484, 508-511, 
515,516,518,521,532,534,535 

Lam, J.'t 9' 
Lambert, Johan '43, '44, '93, 214, 

215, 339, 390 
Landmeeter, J.J. 633 
Lange, Ernst Frederik de 633 
Laogcndijk, Pieter 18, 19, 266, 404, 

435 
Lankeren, Pieter Willem van 633 
Lansbergen, Jacob 365,526, 527 
Lansbergen, Philippus 55, 364, 365, 

526,527 
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Lantschot, Hendrik van 365, 527 
l.aplace, Pierrc-Simon, marquis de 

215,218,339,4°0,493,538 
Laun, H. von 359 
La usalme 148 
Lcdet, Etienne 76, 463 
Leemans, M. 537 
Leeuwarden 

COllseil des Constants Errans 

93 
instrumentmakerij 93) 157, 164, 

'73, 472, 532 
liefhebbers 93,161) 181 j 191, 235, 

263,295,347,511 

sterrenwacht 311,319,375 
uitgevers 162, 168, '70 
waarnemingenvl77, 274, 284, 
499, 504, 5'4 

Leeuwen, Co melis Saskensz van 

444 
Lceuwenhoek, i\nthonie van 260 
Legendre, .Idrien-Marie 538 
Leibnitz 63,93) 200, 217) 324, 

445,453 
Leiden 

boekh'lI1del 628 
Duvtse Mathematiek 588 
Ge~clschap van eenige 
Liefhebbers der ]\aluuJ'- en 
Starrekunde 257,353,528,625 
ingenieursschool 59 
instrumentmakerij 48,513 
Kunst wordt door arbeid ver
kreegen 625 
liefhebbers 65, '33, 347, 634, 
640 

Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde 501, 625 
sterrenwacht 46-49, '9', 257, 
274,309,311,323,381,383,385, 
388, }89, 399, 402, 440, 488, 50', 
5", 528, 53' ,532 
uitgevers 76,355, 439 
universiteit passim 
\vaarnemingen 129, 149, 179, 

258, 274, 323, 390, 440, 481, 522 
Leipzig 63,126, '4', '5', '52, '9', 

225 
Lequien, Gerardus 633 
Leth, Hendrik de 611 
Lever, Cornelis 633 
LexelI, A.J. 213, 214 
Lidén, Johan Henrik 323 
Lier, De 634 
Lier, Jan van 633 
Ligtharl, Jan 633 
Lillo20o 
Limborc h, H. 56 
l.illde van Slingeland, Jan van der 

("4, 620, 634 
Lillde, Jan van der 276,47',500, 

605,614 



Lindeman, Johannes 634 
Linnaeus, Carolus 367 
Linschoten jr., Klaas van 634 
Linsen, Joan Chrisloph 634 
Lissabon 160, 161, 180, 512 
Littrow, Kar! von 401, 402, 

Livorno 471 
Lodewijk XIV, Koning van 

Frankrijk 91 
lodewyks,lsaak 634 
Loftus, Bartholomeus 73 
Lom, Johan Hendrik van 56,437, 

442, 443, 5R7 
Lomans, Johanllc,> 634 
L0111lners, Jacohus 5°,441 
Londen '4' 

instrumentmakerij 33' 
Royal Society 65, 81, 85, 86, lll, 
113,126,13°,135,140,15°) 151, 248) 
249, 259, 260, 2(5) 2.81) 330) 392, 
398,446,448, '150, 458, 461, 467-
'1 69,475,498,509,517,535 
waarnemingen 184 

Loon, Abraham van 439 
Loos, Willem de 618,619 
Looscluinen 642 
Loosjes, Adriaan 12'1,464 
Loosjes, Petrus ó34 
Looxma, Johannes 634 
Looy, Josias 634 
Lap 5'9,604 
Loppersum SIS 
Loré, Willem 57, 58, 93, '57, 443, 

510,586 
Loten, Amout 307, 329-333, 366, 

376,502,5'3,5,6-518,527,529 
Loten, joan Cideon 330,331,502, 

516-517,527,529) 600 
Loten, johanna Carolina 516 
Lotharingen, Frans hertog van 74 
Lourenzen, Pieter 634 
Louwen" N,T, 634 
Loveringh, Jac. 619 
Loycnga, johannis 605,623 
Luhicnietsky, S. 116, ll7, 365 
Luhlinck, johannes 458 
Luchtcnburg) Andreas van 

60,62 
Ludeman, johan Christopnorus 

67,447 
Ludlam, Willialll 517 
Lurneu, Hermanus 443 
Lufnen, Jacob 59,443,588 
Lulofs, johan passim 
Lnlof~, Wam er 450 
Luycken, Jan 612 

LuylS, johannes 55, 587 
Lyddama à Nijeholt, A. 610 
Lynslager, Hendrik 6Il 
Lyonet, Pierre 469, 617 
Maa~h, wed. jacoh 634 
Maarsen 499 
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Maarsevcen) Cornelis van 634 
Maassluis 131,133,148,189,193, 

276, 476, 482, 484, 6}S, G,S 

Maastricht 59,587,626,6:;3 
Maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen 369 
Macquet, Johan 520, 616 

Mädler 399,515,538 
Madras 302 
Maestlin, Michael 100 
Maisonneuve, Mans. 74 
Makassar 30 
Makreel, Dirck 444 
Manfred i 446 
Mannheirn 499 

Sociotas iVkteorologica l'alatina 
532 

Maraldi, Giovanni Domenico 
15', 248 

Marburg 453 
Marcel, Arnold 91,260, 261, 348, 

5°0 ,52 0,619 
Marcelis, Jan 610 
Marcelis, Jacob 610 
Marchand, Prosper 59 
March"nt, Care! Anthony 634 
Marinoni, jean jacques 455 
Marlborough, Hertog van 82 

Mane, Jan de 520,611 
Marshoom, J. 150 
MarLens, Geertruy 499 
Martells, ~vr artÎnus 58, 88, Sl)) 91, 

123, 130, '33, '39, 14' ,2'1 6,248, 
259, 295, 296, 298,3°4, 305, 309, 
347,358,367,373,453,456,464, 
484, 497, 499, 506, S08, 509, 51l, 

519,520,524,528,587,607,6l! 
Martfeldt, joan Frederik 609,618 
Martin, Benjamin 447 
Martinet, Johannes Florelltius 

443,488, 634 
Martini, Antonius 634 
lvlarum, Martinus van 87,368, 

378,186,452,588,615-616,634 
Maskelyne, Nevil 222, 281, .194 
Mason, Charles 281,398,47'1,537, 

53 8 
Matericci, Petronio '48, 471 
Malthes, c.j. 400 

Maty 5'7 
Maurits, Prins 59 
May, jOhl1 126,148,209,466,473, 

614 
Mayer, Christiaan 499 
Mayer, Tobias 187, 339 
Maystrc, Balthazar 634 
Méchain, Pierre François ,\ndré 

220, 221, 223, 225, 22S, 440, 493, 

494 
Medemblik 628 
Meerman, Gerard 385,618 
Meerseh, GuiJiam van del" 634 

Meersch, Michaël van der 634 
~ieijer, Bernharcllls 635 
~1l'ijcr, Hern1annus 635 
Meijer, Pieter 251 
Mendes da Costa 470, 504 
Menévcn, johannes 634 
Merkus 390 
Messier, Charles- joscph lll,184, 
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IS meer gestoelO op oe aJouoe mts gClOOI, noo 
en geëvalueerd onderzoek naar het eff( 
onderwijskundige methoden en technieken. 

9. De veronderstelling dat ten gevolge van de inVI 
Natuurwetenschappen (ANW) op de afdelinge 
voortgezet onderwijs het aantal universitaire bè 
berust op een illusie. In deze redenatie wordt 
aan de onmiskenbare daling van het niveau ~ 
vakken. 

V g!. Nl{C-HandeLrblad, 9 september 1999, pagin, 

10. In het licht van de gerezen twijfels over de u 
vijftig en tachtig uitgevoerde onderzoeken va 
van de graven en gravinnen van het HoUar 
Middelburg, is het wenselijk om deze skeletf 
recentelijk ontwikkeld forensisch DNA-ondel 

Vg!. B.K.S. Dl)kslra, Een ftamboom in bWI. V/à 
Holland" hll}r. 1991 en lf/etenHhapJblJ!!~~e NRC-H. 

11. Het Zeeuws MusemTI te Middelburg zou zid 
beheerder van een van de oudste museale coU 

12. De regelgeving in Nederland ten aanzien van: 
te eenzijdig gericht op de behartiging van de 1 
biedt hoegenaamd geen bescherming aan de I: 

13. De praktijk van sommige wetenschapsbeoefen~ 
samen te vatten in een artikel, om dat vervolgE 
standaardreferentie te benutten, is laakbaar. 

V g!. Catharina L. \'.lf1 Groningen, De Alb/ÛJ.rerwaan 
Motlllmetilen I'IJn Ge.rdJiedeniJ en KJltIJI (1992) er 
'Schelluinderberg, een 16de-eeuwse buitenplaats', j 

86 (1990), 316. 

14. Om los te komen moet een mens eerst vastlof 



V A.t'0 'KONSTGENOTEN' EN HEl\iIELSE 
NEDERLANDSE STERRENKUNDE IN DE ACHl 

HTJIB J. ZUIDERV AAlZT, 11 oktober 

1. De bloei van de Nederlandse sterrenkunde sede 
negentiende eeuw zou minder groot zijn ge" 
Nederlandse 'konstgenoten' in de achttiende en . 
gelegde fundamenten. 

2. De naamgeving 'komeet van Ha1ley' is niet van 
komt voort uit de kring van Nederlandse 'kons 

Contra: Yeomans, Comets (1991), 138. Taton, 'Le 
(1986), 212. Hughes, The history of Halley's COlT 

3. De werkwijze van de Nederlandse vertalers van 
lijke literatuur in de zeventiende en achttiende ee 
ontwikkeling van :'\ ederlandstalige natuurwete 
verdient een nader onderzoek. 

4. Regionale bibliotheken in K ederland voeren 
pretentie 'wetenschappelijke steunbibliothee 
restrictieve uideenbeleid ten aanzien van tijdschn 
de onderzoeker eerder gehinderd dan gesteund 

5. De prijsstelling voor fotocopieën die tegen' 
universitaire bibliotheken wordt gehanteerd, 
hierdoor het buiten-universitair onderzoek in ge 
dreigt niet alleen te leiden tot verschraling 
productie, maar staat ook op gespannen voet mt 
op vrije informatievoorziening. 

6. De Nederlandse regelgeving inzake studiefinanc 
tekening mee dat opgroeien ook tijd - en dus g 

7. T n het voortp"ezet onderwiis dient bi; de les~ 
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