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Zeeland en de (ontwikkeling van)
de natuurwetenschappen

Middeleeuwen:
Groot van gezag teksten:
Natuurverschijnselen
werden bestudeerd
aan de hand van wat er
vroeger over was geschreven.

Huib J. Zuidervaart

ZEEUWS MUSEUM
Middelburg, 16 november 2015

Middeleeuwen:
Wetenschap (scientia) was vooral … LEZEN:

Vanaf 16e eeuw: invloed
ontdekkingsreizen

Gebaseerd op de Bijbel
en de klassieke auteurs.
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Middeleeuwen:

Opkomst verzamelcultuur

Wetenschap (scientia) was vooral … LEZEN:
Wereldbeeld was gebaseerd op:
* boekenkennis
* kwalitatief
* leer vier elementen
(Aarde, Water, Lucht, Vuur)

* geocentrisch
(Aarde = centrum universum)

“Natuurelijke vreemdigheden” en “alles dat de Zee,
Aarde en de gansche Weereld begrijpt”
6
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Bacon: ‘Huis van Salomo’ als
ideaal van wetenschapsbeoefening

Nieuwe kenbronnen:
2. Menselijk lichaam

Old Ashmolean Oxford, 1685

‘Verzamelen’ werd synoniem met kennis
vergaren en nieuwe inzichten genereren

Anatomisch Theater Padua

Vesalius 1543
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Boek der Natuur:
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Nieuwe kenbronnen:
3. ‘Konstige werktuigen’ – het natuur‐filosofisch
instrument (v.a. 17e eeuw)

Naast de bijbel wordt ook de natuur een bron van
kennis over de schepping
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Nieuwe kenbronnen:
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Transitie natuurwetenschap:

1. ‘Kruydtuyn’ als verzamelplaats

Natuurwetenschap wordt kritisch t.a.v.
klassieken
Wereldbeeld gebaseerd op:
*observatie, experiment en redenatie
* kwantitatief
* deeltjes
* Heliocentrisch
Sterke wisselwerking met maatschappij

Hortus Padua, 16e eeuw & 1654
9
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Transitie natuurwetenschap
Gevolg van:
• Reformatie
• boekdrukkunst
• filologie (bijbelkritiek)
• urbanisering westerse samenleving
• ontdekkingsreizen
• verzamelcultuur
• mathematisering wetenschap

Natuurwetenschap & Locatie
Harald Cook(2007):
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft een
cruciale rol gespeeld in de wetenschapsontwikkeling.
Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age (2007)

Mary E. Fissell (2008):
From now on, the ‘Scientific Revolutionʹ has a Dutch accent’.

Maar ook:
• kruisbestuiving artisanale en geleerdencultuur
• en locatie!

Natuurwetenschap & Locatie

Natuurwetenschap in Zeeland ‐
Wapenfeiten?

David Livingstone (2003)
geeft diverse voorbeelden van
situaties waarin regionale
cultuur bepalend is geweest voor
de wijze waarop
wetenschappelijke praktijken
zijn vormgegeven.

Natuurwetenschap & Locatie
David Livingstone (2003):
“Scientific knowledge is made in a lot of different places.
Does it matter where?
Can the location of scientific endeavour make any difference to
the conduct of science?
And even more important, can it affect the content of science?
In my view the answer to these questions is yes”.

• Productie eerst bekende verrekijker ter wereld
(1608 : Lipperhey)
• Grote bijdrage mechanistische visie op de
natuur (~1618‐1634: Beeckman)
• Eerste publicatie over de gedaantewisseling
van insecten (Goedaert / De Mey ~1660)

Natuurwetenschap in Zeeland ‐
Wapenfeiten?
• Eerste formele wetenschappelijke genootschap
in Nederland: Collegium Medicum Medio‐
burgense(1668)
• Een van de vroegste gebruikers van een
microscoop (~1660: De Heide)
• Eerste als zodanig ontworpen en gebouwde
sterrenwacht van Nederland
(1735: De Munck)
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Natuurwetenschap in Zeeland ‐
Wapenfeiten?

1.

‘Uitvinding’ van de
verrekijker (1608: Lipperhey)

• Participatie aan het eerste mondiale waar‐
nemingsnetwerk voor meteorologie
(1780: Van de Perre)
• Eerste natuurwetenschappelijke genootschap
ter wereld speciaal voor vrouwen
(1785: Van de Perre)
• Eerste wiskundige falsificatie van een
voorspelde komeet van 1858 (Bomme)

Natuurwetenschap in Zeeland ‐
Wapenfeiten?

Eerste ‘filosofische’ instrument

De telescoop: het prille begin

• Toeval?
• Wat valt aan de locale omstandigheden toe te
schrijven?
• Inzoemen op verschillende casussen
in 17e en 18e eeuw.

‘Den brenger van dese die verclaert seekere conste te hebben
daer mede men seer verre alle dingen can sien al oft die naer
by waeren, by middel van gesichten van glasen, dewelcke
hy pretendeert dat een niewe inventie is …’
Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland over

Hans Lipperhey, 25 september 1608
[Zeeuws Archief, Middelburg].

23

De Hollandse kijker:
in 1608 uitgevonden?
Nee!
Als speeltje was de verrekijker waarschijnlijk al
lang voorhanden.
Bijvoorbeeld:
Girolamo Fracastoro uit Verona (c. 1478‐1553):
ʹAls iemand door twee oogglazen kijkt,
waarvan de één boven de ander is geplaatst, zal
hij alles groter en dichterbij zien‘.
(Homocentrica 1538)
24
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In 1608 (h)erkend
als bruikbaar instrument

Willach’s Ronchi‐tests
• Moderne lens

‘Een grap is omgezet in een serieus ding’
(Rheita 1645)

• 16e‐eeuwse brillenglas
Giovanbattista della Porta (Augustus 1609)

‘Perspicillum’ van Simon Marius (1614)

Conclusie: vanaf c. 1530 is er technisch geen verbetering
merkbaar in het slijpen van lenzen.
Sirtori, Telescopium (1618)

25

In 1608 (h)erkend
als bruikbaar instrument

28

Willach’s Ronchi‐tests

‘Een grap is omgezet in een serieus ding’
(Rheita 1645)

Giovanbattista della Porta (Augustus 1609)

‘Perspicillum’ van Simon Marius (1614)

* Waarom doorbraak in 1608? *
Zonder diafragma

Met diafragma

26

Onderzoek Willach (2007)

29

Conclusie Willach

• Aan 15e en 16e‐eeuwse
brillenglazen

• De doorbraak moet zijn
veroorzaakt door de toepassing
van een diafragma
• Dit, in combinatie met zo helder
mogelijk glas:
• oudste telescooplenzen zijn plat‐
bol of plat‐hol: gemaakt van
vlakke spiegels uit ‘Venetiaans’
glas

27
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1581: Glasfabriek naar Middelburg

Influx
* Johan Radermacher de Oude
vestigt zich in 1599 in M’burg –

Koopman‐geleerde. Samensteller
oudste Nederlandse grammatica.
Werkzaam op natuurkundig, speciaal
optisch gebied; bevriend met
Philippus Lansbergen die van hem
twee waarnemingen van
maaneclipsen publiceerde.
1605: geleid door Antonio Miotto and Simon Fabri uit Venetië
31

Influx

1585: Van van Antwerpen
Grote influx in Zeeland van hoog opgeleide,
ondernemende Zuid‐Nederlanders en andere
arbeidskrachten van elders:
Bevolking Middelburg verdrievoudigde van
6000 in 1570 tot 18.000 in 1600

* Jan Coutereels
Rekenmeester. Woont van 1594‐1624 in Middelburg.
Uit lofdichten blijkt Zeeuws netwerk.
Idem rekenmeester
Zacharias de Hoorebeke.
Noemt in zijn boek een
groot aantal namen van
Middelburgse en andere
Zeeuwse kooplieden

32

Influx

Influx

* Philipus Lansbergen
Vestigt zich in Goes. Komt in 1613 naar Middelburg

* Caspar Pelletier († 1639),
stadsdokter, schrijver van
oudst bekende Zeeuwse
flora: ‘Plantarum tum
patriarum, tum exoticarum, in
Walachria, Zeelandiae insula
nascentium synonymia’ (1610)
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Influx

Zeeuwse academische iniatieven (2)

Anderen:
* Willem Jasperse Parduyn (± 1550 ‐ 1602), Apotheker in
de Vergulde Mortier, op de Markt
* Tobias Roels († 1602), Stadsdokter van Middelburg,
genoemd in Clusius´Historia rariorum plantarum’ (1601)
Initiatieven:
1590
1602

Deelname reizen Oost‐Indie
VOC opgericht

Overgang Middelburg naar Reformatie
1572‐73

Belegerd door troepen Willem I

Influx + academische activiteiten:
ontmoeting van artisanale en geleerdencultuur
Direct tegen de abdij is gevestigd: Hans Lipperhey,
afkomstig uit Wesel

Zeeuwse academische iniatieven (1)
1574 dec

Nieuwe universiteit zal gevestigd worden
in Middelburg of Leiden
(WILLEM v Oranje vanuit Middelburg)

1590‐91

Staten van Zeeland nemen initiatief tot
theologisch ‘College van Studenten’.
Stad Middelburg besluit een professor in
Latijnse en Griekse taal ‘te haare koste’ te
onderhouden.

>1592

Schot John Murdison (c. 1568‐1605) begint
‘publicque lessen’ in het Abdijcomplex,
voor weetgierige kooplieden.
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2. Beeckmans mechanistische
visie op de natuur (~1618‐1634)

Isaac Beeckman
Erfenis: … zijn handschrift echter, is spectaculair !

• Productie

Isaac Beeckman
Van Berkel:

Isaac Beeckman
Erfenis: … zijn handschrift echter, is spectaculair !

Beeckman: ‘played a crucial but not always
recognized role’ in the early stage of the
Scientific Revolution.
‘Isaac Beeckman in a way is the missing link
between artisanal knowledge and mathematical
science’.

Isaac Beeckman
Gedrukte erfenis: zou nauwelijks zijn opgevallen

Isaac Beeckman
Wie was hij? Wat had hij met Walcheren te maken?

1588, 10 dec. geboren te Middelburg als zoon van een kaarsenmaker
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Vader Abraham Beeckman
Slimme man: theologisch en praktisch‐technisch zeer
onderlegd. Voert felle discussies met Middelburgse
kerkeraad. Leidt in 1618 zoon Isaac op tot kaarsen‐ en
fonteinmaker.

Isaac Beeckman
Levensloop:
1610, Aug
1611, maart

Middelburg: Negotia Mechania met vader
Meester‐proef afgelegd te Middelburg

1611 ‐ 1616

Kaarsenmaker en buizenlegger te Zierikzee
Verricht meteorologische waarnemingen

1612, voorjaar

Te Middelburg

1612, jun.‐nov. op reis, o. a. naar de protestantse academie te
Saumur
Retour Middelburg
Theologisch Examen Classis Walcheren

1612, Nov
1613

Contacten van vader Beeckman
Cornelis Drebbel – ‘vernufteling’
Werkte in 1601 aan fontein in M’burg, waarschijnlijk
samen met Abraham Beeckman
Isaac krijgt later altijd nieuws over
Drebbel via zijn vader

Isaac Beeckman
Levensloop:
1601
1602

Isaac Beeckman
Levensloop:
1615
1616

Brussel: fonteinwerk; Haarlem
Overdracht kaarsenmakerij

1616, mei

verhuizing naar Middelburg (broer Jacob
rector in Veere)

1616 zomer

Naar Engeland voor pijpwerk

1618

Brussel Inspectie fontein

Isaac Beeckman
Levensloop:

12‐jarige Beeckman gaat naar Latijnse School in
Arnemuiden bij Antonius Bieze (Biesius)
Verhuist met Biesius mee naar de nieuwe
Latijnse School in Veere

1607

leert ‘cijferen’ bij Jan van den Broucke in Rotterdam

1607 ‐ 1610
1608

studie te Leiden (letterkunde, filosofie, zelfstudie
wiskunde)
Retour Middelburg

1608 zomer

Amsterdam: Hebreeuwse les met broer Jacob

1618 Aug

Van Middelburg naar
Caen

1618, 6 sept.

promotie in de
geneeskunde te Caen
(De febre tertiana)
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Isaac Beeckman

Visie op Zeeuwse cultuur 17e eeuw

Levensloop:
1618 Oct

Naar oom in Breda.

Frijhoff (1987):

Ontmoet hier Rene Descartes.
Wisselen ideeën uit

• In Zeeland wellicht sprake van ‘eigen traditie
van autodidactische, in elke geval extra‐
universitaire belangstelling voor heel het
wetenschapsgebied dat van de theoretisering
van techniek via de praktische naar de
theoretische natuurwetenschappen liep’.

Door Descartes opgenomen in diens
Discours de la Methode (1637) en
de Principia Philosophia (1644)

Context: Zeeuwse jeugd Beeckman
Hoe kwam de man aan zijn ideeën? Waar deed hij ze op?

Bijvoorbeeld:
Daniel Nota ‐
Isaac Beeckman discusieert in 1620 met hem en Jacob
Cats over hydrostatisch probleem inzake sluizen
Middelburg
“daer quamen 17 of 18 van
de treffelickste liefhebbers
van Middelburch”.

In Leiden? In de jaren 1610 – 1617?

Context: Zeeuwse jeugd Beeckman
Hoe kwam de man aan zijn ideeën? Waar deed hij ze op?

Oog voor technische zaken:
Adriaen Pietersz van de Venne – schilder / illustrator
Werkte in Middelburg van 1614‐1624.

Of eerder, bij papa en zijn vrienden in Middelburg?
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Oog voor technische zaken:

Oog voor technische zaken:

Adriaen Pietersz van de Venne – illustrator
Had een bijzonder oog voor technische zaken

Adriaen Pietersz van de Venne – illustrator
Had een bijzonder oog voor technische zaken

Oog voor technische zaken:

Oog voor technische zaken:

Adriaen Pietersz van de Venne – illustrator
Had een bijzonder oog voor technische zaken

Adriaen Pietersz van de Venne – illustrator
Had een bijzonder oog voor technische zaken

Oog voor technische zaken:

Zeeland: Onmoeting van artisanale
en geleerden cultuur !

Adriaen Pietersz van de Venne – illustrator
Had een bijzonder oog voor technische zaken
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Kortom?

3. Ontdekking gedaantewisseling
bij insecten
(Goedaert / De Mey: ~1630‐1660)

Als Isaac Beeckman de missing link is
tussen ‘artisanal knowledge and mathematical
science’, dan heeft hij in Zeeland de
voedingsbodem gehad voor die artisanal
knowledge !!!

Kortom?
De kracht van die verbinding zag Isaac
Beeckman ook zelf:

3. Ontdekking gedaantewisseling
bij insecten
(Goedaert / De Mey: ~1630‐1660)

Al in 1628 koesterde Beeckman te Rotterdam
plannen voor een Collegium Physico‐
Mathematicum, waarin Nederlandstalige
informatie over de kennis kon worden
uitgewisseld, dit ʹtot gerieff van timmerlien,
metsers, schippers ende andere borgers, ende
voornemelyck heeren ende studenten’

Goedaert: één van de
Masters of Middelburg
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Goedaert: één van de
Masters of Middelburg

Masters of Middelburg

Verzamel‐
cultuur met
naturalia en
insecten

B. vd Ast

Goedaert: één van de
Masters of Middelburg

Inspiratiebron: A Master of Antwerp!

Joris Hoefnagel
Oog voor natuur:duin bij Westhove

Masters of Middelburg

Inspiratiebron: A Master of Antwerp!
Verzamel‐
cultuur met
naturalia

B. vd Ast

Joris Hoefnagel
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Zeeland: onmoeting van artisanale
en geleerden cultuur

Illustre School in voet Abdijtoren

Illustre School te Middelburg
De Middelburgse ‘Orateurstoel’ in de Abdij en nu in Delft

4. Casus ‘Illustre School’ 1648‐1652’

Illustre School te Middelburg
Ingewijd: 3 september 1650
Vier buitenlandse hoogleraren:

Top‐down initiatief van stads‐regering: Jacob
Lansbergen Phz en Henrick Thibaut

1. Alexander Morus, Geneve
2. Claude Legros de Saint‐
Hillaire, Frankrijk
3. George Craig[ius], Schotland
4. Nicolaas Blanckaert, Steinfurt

14

1/22/2016

Illustre School te Middelburg
Snel verdwenen als
gevolg van
• politieke coup in 1651
Maar vooral door
• gebrek aan studenten

Illustre School te Middelburg
Alleen voortgezet tot
1657 voor theologie als
kop van Latijnse School

5. Eerste wetenschappelijke genootschap
in Nederland:
het Collegium Medicum Medioburgense
(1668)

Hoogleraar:
Willem Appolonius

Illustre School te Middelburg
Mede mislukt door
gebrek aan kruis‐
bestuiving met
beoefenaren van
ambachtelijke
beroepen.
Kort hervat in 1676‐1678,
Ook toen ter ziele door
theologische twisten

‘Sites of knowledge’
• Paula Findlen (1994):
At a ‘Site of Knowledge’
“scholars examined texts and

objects, exchanged ideas, and
reformulated their vision of
nature “
Paula Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture
in Early Modern Italy (Berkeley: 1994)
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‘Sites of knowledge’

Anatomische Theaters

• Republiek: geen hofcultuur
• Wetenschappelijke interesse
anders georganiseerd dat elders
in Europa:
– 1657 ‐ Accademia del Cimento in
Florence
– 1660 ‐ Royal Society of London
– 1664 ‐ Académie Royale des
Sciences in Paris

– 1751 – Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen
Den Haag

Nederlandse ‘Sites of knowledge’

waren niet alleen voor ontleding,
maar waren ook:
• Een plaats voor onderzoek en
discussie
• Voor iedereen toegankelijk
• Een verzamelplaats voor
zeldzaamheden (rariteiten’)
• Een bibliotheek
• Een inspiratie voor kunstenaars
en schrijvers
• Een bron van wetenschappelijke
publicaties

De locatie: Middelburg
Middelburg
Gasthuis

Rupp (1990):
• In Nederland was het
Anatomisch Theater niet alle
bestemd voor ontledingen,
maar functioneerde het ook
als een ‘Intellectueel en
cultureel knooppunt’.
• Deze Anat. Theaters waren de
Nederlandse voorgangers van
de geleerde genootschappen
van de 18e eeuw
J.C. Rupp, ‘Matters of life and death: the social and cultural conditions of
the rise of anatomical theatres, with special reference to seventeenth
century Holland’, History of Science 28 (1990)

Anatomische Theaters in Nederland
1 LEIDEN‐1*

1590

10 BREDA

1644‐
1650

2 DELFT

1614

11 HARDERWIJK*

1648
1654

3 AMSTERDAM

1619

12 GRONINGEN*

Ca. 1620

13 MIDDELBURG

1658

5 THE HAGUE

1628

14 ROTTERDAM‐2

1659‐
1662

6 FRANEKER*

< 1629

4 UTRECHT

7 DORDRECHT

15 ʹS‐HERTOGENBOSCH

1662

1634

16 HAARLEM

< 1700

8 LEIDEN‐2

1638

17 ARNHEM

< 1700

9 ROTTERDAM‐1

1642

18 KAMPEN

< 1700

De locatie: Middelburg
• Anatomisch Theater gesticht in
1658 door het Collegium
Anatomico Chirurgicum
Medioburgense
• Vergaderplaats gebouwd in
1668 voor het Chirurgijnsgilde
en het Collegium Medicum
Medioburgense (1668‐1680).
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Middelburg:
Stichting Anatomisch Theater
•

•

In 1654 werd Middelburg
getroffen door een
epidemie. Het chirurgijns‐
gilde vervulde grote rol bij
bestrijding.
Ook de beroemde
preprateur Louis de Bils
vestigde zich in
Middelburg.

Middelburg:
Stichting Anatomisch Theater
• Op 27 April 1658 werd
een Lector benoemd

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van discussie
In 1668 werd een nieuwe kamer
gebouwd naast de anatomiekamer
Om zich te onderscheiden van de
chirugijns stichten de artsen dat
jaar een eigen genootschap, het
COLLEGIUM MEDICUM
MEDIOBURGENSE, onder de
zinspreuk ‘Majestate et Fide’

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van discussie
Het COLLEGIUM MEDICUM
MEDIOBURGENSE was in Nederland
het eerste formele genootschap met
wetten en een bestuur..
Twee van de doelen waren:
•
•

Middelburg:
Stichting Anatomisch Theater
Iedereen kon tegen
betaling toegang
krijgen, onder
ontvangst van een
‘loodje’.

het verdedigen van de status van het
medisch beroep
Het bespreken van nieuwe medische
onderwerpen

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van discussie
De bepalingen van het COLLEGIUM
MEDICUM MEDIOBURGENSE
plaatsen het tussen de middel‐
eeuwse gilden en de latere
18e‐eeuwse genootschappen.

Leden het gilde hadden
eigen penning
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Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van educatie

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van contemplatie

DE HEIDE, lid van het Collegium, kwam later onder invloed van de
mystica Antoinette de Bourignon, evenals andere vroege
microscopisten, zoals Jan Swammerdam , Stephaan Blankaart &
Johan van der Wyck

Publicaties door leden van de
Middelburg Collegia

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van onderzoek

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van contemplatie

ANTONY EVERAERTS
publiceerde onderzoek over
de voortplantingsorganen
van konijnen

Sommige van zijn
ontledingen werden
vastgelegd door
JOHANNES GOEDAERT
ADRIAAN COORTE, vanitas schilderijen

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van onderzoek
De als chirurgijn en universitair opgeleide arts
ANTONI DE HEIDE publiceerde chemische en
vroege microscopische onderzoekingen, o.a. over de
mossel

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van verzamelingen
Er was een collectie
Een inventaris is
helaas niet
overgeleverd.

Schouder blad (scapula) van en walvis (vernietigd 1940) met een geschilderde voorstelling van een anatomische les
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Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van verzamelingen
Bibliotheekinventaris
gedrukt in 1746

~1680: teloorgang wetenschappelijk klimaat
Willem Goeree:
“siet daar, soo quam een dwerrelwind te midden uit uwe
kerke opgeresen, die, nadat sommige […]elkanderen […]
als rasende katten hadden in het hair gezeten, […] dat ook
selfs de nieuw‐geopende deur van uwe Hooge School,
eensklaps daar door wierd toegebonst.
Doe seiden wy in stilligheid by ons selven – […] LAAT
ONS VAN HIER GAAN”.

Middelburg

Middelburg: Anatomisch Theater
Plaats van verzamelingen
14

Middelburg: Anatomisch Theater
Tijdens bloeiperiode:
Nauwe samenwerking tussen chirurgijns,
artsen, schilders, drukkers, …

12
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Opnieuw ontmoeting artisanale en
geleerden‐cultuur
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Publicatie data weerspiegelen sluiting in periode 1680‐1693

>1672: teloorgang wetenschappelijk klimaat

Kerkelijke twisten
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6.

Jan de Munck (1687‐1768)

• Landmeter en
stadsarchitect
• Stichter eerste als zodanig
gebouwde sterren‐
wacht van Nederland
(1735)
• Stadhouderlijk
Astronomus (1748)

Opkomst Natuur‐ en Sterrenkunde
• Na popularisering vanaf ca. 1730
• Dan ook intrede landstaal bij natuurfilosofische publicaties

118

Jan de Munck (1687‐1768)

Stocke & De Munck

Rijk geworden door investering in zaagmolens

Opkomst Fysico‐theologie

1735 – sterrenwacht De Munck

De fysica biedt gereedschap voor verbazing, bewondering,
vermaak, discussie, contemplatie, ontdekking en (natuur‐)
manipulatie

120
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Petronella Johanna de Timmerman
Nagenoeg alles komt uit haar
biografie uitgegeven door haar
tweede echtgenoot, de Utrechtse
hoogleraar wis‐ en sterrenkunde
J.F. Hennert

1735

Het Molenwater te Middelburg, met sterrenwacht van De Munck

124

1744 – Komeet & Dichtwerk

Opgeleid tot praktisch astronome
Ze kon, aldus Hennert, “gemakkelijk een
verrekyker van veertig voeten stellen.
De vaardigheid van het behandelen der
werktuigen heb ik dikwijls, zo thuis als op
den starre‐toren, bewonderd; ik zoude haar
deswegen benijd hebben ware zij niet de
dierbaare gezellin van mijn leven geweest”
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Jan de Munck (1687‐1768)

1747 – Herstel stadhouderschap

• Opleider van Nederlands
eerste vrouwelijke astronome
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Jan de Munck (1687‐1768)
1748 Eerste Zeeuwse
Fellow Royal
Society of London

7. Van de Perre

Mercurius‐ & Venus‐overgang
(1743, 1753, 1761)

• Oprichter Natuurkundig Gezelschap (1780)
• Mecenas (=Financier) Natuur‐ en
Geneeskundige Correspondentie Societeit
(1779‐1790)
• Deelnemer aan het eerste mondiale waar‐
nemingsnetwerk voor meteorologie van de
Societas Meteorologica Palatina (1780)
• Medeoprichter Middelburg Departement
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
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Jan de Munck (1687‐1768)
Nauwe samenwerking tussen een arts,
een architect, een landmeter, een jurist en
diverse timmerlieden.
Opnieuw ontmoeting artisanale en
geleerden‐cultuur (in een buiten‐
universitaire context)

7. Van de Perre
• Oprichter eerste natuurwetenschappelijke
vereniging ter wereld speciaal voor vrouwen:
het Natuurkundig Genootschap der Dames(1785)
• Opdrachtgever Zeeuws planetarium (1786)
• Stichter Musaeum Medioburgense (1787)
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Johan Adriaen van de Perre (1737‐1790)
natuur‐ en scheikundig liefhebber
en wetenschappelijk mecenas

Meteorologisch waarnemer voor de
Societas Meteorologica Palatinae
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Johan Adriaen van de Perre (1737‐1790) ‐
natuur‐ en scheikundig liefhebber
en wetenschappelijk mecenas
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Meteorologisch waarnemer voor de
Societas Meteorologica Palatinae
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Johan Adriaen van de Perre (1737‐1790) ‐
natuur‐ en scheikundig liefhebber
en wetenschappelijk mecenas
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Societas Meteorologica Palatinae
Bijgedragen aan eerste weerkaart ooit!
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Experimenten: atmosferische elektriciteit

Van de Perre deed zo ongeveer alles
met het geld van zijn vrouw
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Bibliotheek & kabinet
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Eerste natuurwetenschappelijke
genootschap ter wereld,
specifiek gericht op vrouwen
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1780: Natuurkundig Gezelschap Middelburg
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‘Musaeum Medioburgense’
(Middelburg, 1787)

• Huisvesting NG + NGdD + Dept ZGW
• Tekenacademie
• Eerste publieke leesbibliotheek
• Botanische tuin
• Kabinet met Natuurhistorische collectie
141
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Financier Natuur‐ & Geneeskundige
Correspondentie Societeit
Mecenases

Board of Directors'
The Hague
President

Treasury

Vice-President

Secretary
'Clark'

Directors
Correspondents
Medicine

Local Classes
spread over the country

Meteorology
Societé Royale
de Médicine

Treasurer
Secretary
Consultants

Societas Meteor.
Palatinae

Members
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De Zeeuwse wetenschap?

Groots herdacht na overlijden

Conclusie:
Zeeuwse samenleving meest dynamisch en
belangrijk in periode tussen 1585 en 1672 .
Wisselwerking tussen geleerden en ambachtelijk
werkzame personen is in Zeeland in 17e eeuw erg
vruchtbaar.
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De Zeeuwse wetenschap?

Van de Perre (1737‐1790)

Conclusie:
Conclusie:
hier was vooral geld de
sturende factor.

Daarna toenemende desurbanisatie , marginalisering
en sluiting van de sociale klassen.
Verstarring standpunten?

Gebrek aan wisselwerking
tussen de klassen leidt tot echec
van het Zeeuws planetarium

Met dito impact op de beoefening en het niveau van
de wetenschapsbeoefening .

NGCS marginaliseert na
overlijden vdP.
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* Dank voor uw aandacht *
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