1 De Sphaera Perfecta in: Jan van den Dam,
Korte verklaaring van een op nieuw geinventeert en
gemaakt planetarium, genaamt sphaera perfecta,
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signatuur 111 b 15:3.
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D

e amsterdamse collectie six bevat veel belangrijke kunstobjecten, vaak met een interessante achtergrond. Een van deze objecten is
een spectaculair planetarium (d.w.z. bewegend model van het zonnestelsel)
dat tegenwoordig in de hal van het huis van de familie Six aan de Amstel staat
(afb. 1 en 2). Er is weinig informatie voorhanden over dit specifieke instrument. Wel is bekend dat dit planetarium uit 1754 ontworpen is door een zekere
Jan van den Dam en dat een tweede, iets kleiner exemplaar van zijn hand uit
1756 momenteel onderdeel is van de collectie van Het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam (afb. 3). Verschillende auteurs verdiepten zich al in het laatstgenoemde instrument en zijn ontwerper, maar aan het planetarium in de Six-collectie is nog nooit aandacht besteed.1 Ook de context waarin Van den Dam zijn
planetaria – die hij zelf Sphaera Perfecta noemde – vervaardigde, en wie daarbij
een rol speelden, is nog nimmer geschetst. Waarom verdiepte deze voormalige
schoenmaker zich dusdanig in de sterrenkunde dat hij tot het ontwerp van een
planetarium kwam? Hoe bijzonder is dit planetarium eigenlijk? En wat maakte
dat Van den Dam aan het eind van zijn leven zich als rentenier in Harderwijk
kon vestigen? Dit artikel probeert op deze vragen een antwoord te geven.
de collectie six en het scheepvaartm useum Beide bewaard gebleven exemplaren van Jan van den Dams Sphaera Perfecta bezitten als voornaamste blikvanger een armillair- of hoepelsfeer. Binnen deze bol met vervlochten
messing ringen welke o.a. de noordelijke hemelpool, de hemelevenaar en de
plaatselijke meridiaan aan de hemel verbeelden, draaien een aantal ivoren bolletjes (die de planeten en hun manen voorstellen) rond een messing zon. De
horizontaal geplaatste brede ring van de armillairsfeer representeert de ecliptica en bestaat uit een messing band die met kleine vierkante gaatjes in 360 graden is verdeeld. Bij het Six-planetarium is de diameter van deze ecliptica ruim
64 cm en bij het kleinere exemplaar in Het Scheepvaartmuseum bedraagt deze
52 cm. Aan de buitenzijde van de ecliptica zijn rond een gegraveerde schaalverdeling de maanden van het jaar en de namen en symbolen van de bijbehorende
sterrenbeelden aangebracht, plus voor alle planeten de positie van hun klimmende knoop. De blauwgekleurde binnenzijde van de band bevat goudkleu-
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2 De Sphaera Perfecta van Jan van den Dam uit
1754 in de collectie Six. 270 x 85 x 85 cm. Foto
Melgert Spaander, © Collectie Six, Amsterdam,
inv.nr. 02811.

3 De Sphaera Perfecta van Jan van den Dam uit
1756. Ca. 200 x 70 x 70 cm. Amsterdam, Het
Scheepvaartmuseum, inv.nr. b.253/g.14.

rige afbeeldingen van sterren, met bij het Six-exemplaar ook de symbolen van
de sterrenbeelden. Het geheel is afgedekt door een vitrine in de vorm van een
polyeder, afgewerkt met houten randen en voorzien van glazen ruitjes.
Op de platte bovenzijde van de kast is het eigenlijke planetarium aangebracht. Daarbij gaat het niet alleen om een simulatie van de bewegingen van
de planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus, maar ook
om die van de manen van zowel de Aarde als van Jupiter. Deze twee planeten
roteren bovendien om hun as; bij de Aarde ook met handhaving van de vaste
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helling en richting. Ten slotte worden ook de schijngestalten van de maan, en
de helling van de maanbaan met de bijbehorende retrograde beweging van de
knopenlijn weergegeven. In beide planetaria zijn bij de Aarde bovendien alle
continenten op het ivoren bolletje gegraveerd, samen met de parallelcirkels en
meridianen. Zo is ook Jupiter voorzien van horizontale strepen en Saturnus
heeft een messing ring, die echter in het Six-planetarium verloren is gegaan,
net als het mechanisme voor de knopenlijn van de maan. Op de bovenzijde van
de kast bevindt zich ook een wijzerplaat met Romeinse uurcijfers. Deze wijzerplaat werd alleen gebruikt bij demonstraties met het planetarium, wanneer
het geheel met een handkrik werd voortbewogen. Normaliter wordt het planetarium echter aangedreven door een uurwerk dat zich bevindt in een houten
piëdestal.
Het piëdestal verschilt voor beide bewaard gebleven planetaria. Het exemplaar in de collectie Six bezit een vierhoekige eiken kast van oorspronkelijk
ca. 140 cm hoog, welke naar boven smaller toeloopt en die met notenhout is
gefineerd. Op enig moment is dit voetstuk verhoogd, zodat het planetariumgedeelte tegenwoordig niet meer op ooghoogte valt te bewonderen. Het piëdestal is nu net iets minder dan twee meter hoog. De vier hoeken hebben een
voluut die met een lichtere houtsoort is ingelegd. Het twee jaar jongere exemplaar in Het Scheepvaartmuseum is met een hoogte van ca. 110 cm iets kleiner.
Daarnaast heeft de piëdestal een duidelijk andere vormgeving. Het feit dat er
zo’n korte tijd zit tussen de productie van deze planetaria maakt dit verschil in
vormgeving interessant. De veranderende mode lijkt vanwege dit korte tijdverschil niet de meest voor de hand liggende verklaring. Het lijkt vooral te maken
te hebben met de wensen van de opdrachtgever, in dit geval de burgemeester en
voc-bewindhebber Gerard Aernout Hasselaar (1698-1766).
Beide planetaria zijn voorzien van een wijzerplaat aan de voorzijde, voor
een klok met urenaanwijzing in Romeinse cijfers (lopend van i tot xii) en een
minuten- en secondeaanwijzing in Arabische cijfers (met intervallen van 5
lopend van 0 tot 60). De wijzerplaat bij het Six-planetarium is daarbij luxer uitgevoerd dan die bij Het Scheepvaartmuseum. Bij het eerste instrument is een
goudkleurige wijzerplaat geplaatst onder een getoogde lijst binnen een zilveren
rand die uit twee concentrische stukken bestaat. Hierbinnen is aan de bovenzijde een kleinere wijzerplaat voor de seconden aanwezig en aan de onderzijde
een rechthoekig venster voor een datumaanduiding. Aan de onderzijde is het
geheel omvat door een gedreven zilveren sierlijst met krullen in rococostijl.
Hier is in een zilveren cartouche ook de signering aangebracht: ‘jan van den
dam|invenit et fecit|1754’. Bij het latere exemplaar is de wijzerplaat aan de
voorkant wit en enkel omgeven door een strakke goudkleurige band. De uurminuten-, en secondewijzer draaien hier concentrisch. Een vak voor datum-
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aanduiding is niet aanwezig, evenals een sierlijst zoals bij het Six-exemplaar.
De signering ‘jan|van den dam|invenit et fecit|1756’ bevindt zich in dit
geval op de eerder genoemde wijzerplaat bovenop de kast.
In 2012 is het uurwerk van het Six-planetarium gereviseerd, waardoor het
instrument nu grotendeels weer naar behoren werkt, inclusief het mechanisme
voor een grote bel op het hele uur en een kleine op het halve.2 Inmiddels lopen
alle planeten correct, de maan van de Aarde uitgezonderd. Het instrument
wordt eens in de week door dezelfde persoon opgewonden. Bij het planetarium
in Het Scheepvaartmuseum gebeurt dit niet meer. Dit uurwerk kon na opwinden een volle maand lopen.
jan van den dam Wie was de ‘uitvinder’ van deze Sphaera Perfecta eigenlijk? Dankzij een artikel van historica en archivaris Isabella van Eeghen (19131996) is daarover al het nodige bekend, maar nader onderzoek vermocht toch
nog meer te onthullen.3 Jan van den Dam werd op 27 januari 1706 te Amsterdam in de Zuiderkerk gedoopt als zesde kind van de in Harderwijk geboren
schoenmaker Maurits van den Dam en Maria Willems van Almeer uit Haarlem.
Het ging zijn ouders financieel goed, aangezien zij in 1717 een huis kochten aan
de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat, dat zij tien jaar later verwisselden voor
een groter pand aan het naburige Koningsplein bij het Singel. Hier zou Jan
later, in navolging van zijn vader, als schoenmakersbaas gaan werken. In 1731
trouwde Jan van den Dam met Dirkje de Wey, dochter van een zijdereder en
weduwe van een wijnkoper. Een aantal huizen van haar vader behoorde na het
huwelijk tot de gemeenschappelijke bezittingen van het echtpaar. Tussen 1733
en 1740 kreeg het echtpaar vier kinderen, van wie er twee een volwassen leeftijd
bereikten. In deze jaren nam Van den Dam afscheid van zijn werk als schoenmaker en schoolde hij zich om tot ‘mathematicus’. Deze beroepswissel zou
mede zijn ingegeven door een ongeluk met een leersnijmes, waardoor hij een
oog had verloren.4 Op 23 augustus 1740 legde Van den Dam zijn landmetersexamen af en verkreeg hij zijn admissie bij het Hof van Holland.5 Zijn huis en
werkplaats aan het Koningsplein werd aan een andere schoenmaker verhuurd
en zelf verhuisde hij met zijn echtgenote naar de Reguliersgracht. Daar werd
in mei 1740 zoon Maurits geboren; nog diezelfde week maakte Van den Dam
voor notaris Baars een testament. Kort daarna moet het echtpaar naar het Singel zijn verhuisd, waar Dirkje de Wey in juni 1742 overleed, Van den Dam met
twee jonge kinderen achterlatend. Datzelfde jaar plaatste ook Oldewelts Kohier
van de Personeele Quotisatie hem op het Singel, in het vijfde huis vanaf de Molsteeg. Als mathematicus gaf hij toen een inkomen van zeshonderd gulden op en
voerde hij een huishouden met één dienstbode.6
Niet lang daarna moet Van den Dam met zijn lessen in natuurfilosofie voor
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de Amsterdamse ‘high society’ zijn begonnen. Die activiteiten brachten hem
vermoedelijk in contact met de twaalf jaar oudere Hillegonda Blom, tweemaal
weduwe, laatstelijk van de zeer welgestelde Jan Hendrik Temminckhoff. In
1746 trad hij met haar in het huwelijk, vier jaar na de dood van zijn eerste vrouw.
Dat het Van den Dam inmiddels ook zelf voor de wind ging, blijkt uit het feit
dat hij in staat was om bij dit huwelijk veertienhonderd gulden op te nemen om
zijn bruid met een parelsnoer te kunnen vereren. Het ging echter al snel mis.
Uit een vonnis van de vierschaar uit maart 1748 blijkt dat het echtpaar inmiddels gescheiden leefde. Na het overlijden van Hillegonda in 1750 erfde Van den
Dam niettemin haar huis aan de Kloveniersburgwal, vlakbij de Nieuwmarkt.
Hier woonde hij toen hij op 11 oktober 1753 in ondertrouw ging met de elf jaar
jongere Christine Elisabeth Slippers, een uit Duisburg afkomstige vrouw die
nog maar enkele maanden weduwe was.7 In 1755 werd hun zoon Jan geboren,
die kort daarna stierf. Datzelfde jaar trouwde de oudste dochter Maria (inmiddels 22 jaar) met de predikant Timotheus Hölscher, een weduwnaar die een
jaar later tot voorganger in het Surinaamse Paramaribo werd benoemd. Van den
Dams gestegen status en inkomen maakte het mogelijk dat zoon Maurits tot
arts kon worden opgeleid. Na een eerste jaar in Leiden, stapte Maurits in 1759
over naar de Universiteit van Harderwijk, waar hij in 1761 op stellingen promoveerde.8
Jan van den Dam verhuisde rond deze tijd eveneens naar Harderwijk, de
geboortestad van zijn vader. De exacte datum van zijn verhuizing is onbekend.9
Vermoedelijk verbleef hij omstreeks 1757 nog enige tijd in Delft, waar in deze
jaren de Delftse tak van de Fundatie van Renswoude werd opgezet.10 Mogelijk
was Van den Dam daar in de race voor het lectoraat in de wis- en natuurkunde,
een positie die uiteindelijk werd verworven door de onervaren, maar academisch opgeleide Johannes van der Wall.11 In elk geval woonde Van den Dam op
5 november 1761 nog (of weer) in Amsterdam, toen hij samen met zijn derde
echtgenote een testament opstelde bij notaris Dominicus Geniets.12 In 1766
verkocht hij zijn – mogelijk toen al verhuurde – huis op de Kloveniersburgwal
aan de koopman Cornelis van Bevoord. Het ging hier om een geestverwant,
want deze koopman zou in de jaren 1785-1787 voor Felix Meritis lessen verzorgen in de sterrenkunde.13 Waarom Van den Dam naar Harderwijk verhuisde is
onduidelijk, behalve dat hij er mogelijk nog familie had wonen. Hij gaf er geen
lessen, noch maakte hij er instrumenten. De lokale universiteit was bovendien
te arm voor een eigen kabinet met wetenschappelijk instrumenten, dus ook uit
die richting kan er voor Van den Dam geen klandizie zijn gekomen. Het enige
dat van hem uit zijn Harderwijkse tijd kon worden achterhaald is dat hij geld
uitleende aan een lokale handelaar.14 Het ziet er daarom naar uit dat hij aan het
eind van zijn leven uitsluitend rentenierde en in die hoedanigheid kon hij in
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Harderwijk stellig goedkoper leven dan in Amsterdam. Van den Dam overleed
er op 6 december 1770. In Harderwijk was zijn begrafenis de duurste – en daarmee ook de meest omvangrijke – van het gehele jaar.15
Van den Dams weduwe vertrok nu naar haar stiefzoon in Suriname. Na zijn
promotie in 1761 was Maurits van den Dam zijn zuster en zwager naar Paramaribo gevolgd om daar het lokale ziekenhuis te gaan leiden. Daar zou hij hen
overigens maar kort meemaken. Zowel zijn zus als haar man overleden in 1764,
zodat Maurits en zijn stiefmoeder in 1770 de enige erfgenamen van Jan van den
Dam waren.16 Overigens gaf dat nog enig conflictstof, want in 1772 moest het
Hof van Holland er nog aan te pas komen om een akkoord tussen hen goed te
keuren.17
Door het vertrek van de weduwe naar Suriname werden de Nederlandse
bezittingen door een drietal zaakwaarnemers verkocht.18 De Amsterdamse
huizen werden in 1773 in het openbaar geveild en de Harderwijkse inboedel
werd ondershands verkocht. Van den Dams boekenbezit lijkt met de weduwe
naar Suriname te zijn verhuisd. Er is althans van hem geen Amsterdamse of
Harderwijkse boekveiling bekend, terwijl anderzijds wel duidelijk is dat
zoon Maurits van den Dam bij zijn dood in 1787 over een grote bibliotheek
beschikte.19 Bovendien had hij drie jaar tevoren, samen met de Surinaamse
gouverneur Bernard Texier en een aantal anderen, aan de wieg gestaan van de
eerste publieke leesbibliotheek in Suriname, ‘die zo groot en wel voorzien’ was
van werken over allerhande soort van onderwerpen, dat ze ‘verscheiden groote
Bibliotheeken van Europa’ evenaarde.20 Van den Dams weduwe, ten slotte, hertrouwde in 1773 op 56-jarige leeftijd met de 24-jarige (!) Evert van Schoon
(ook wel geschreven als Eggert van Schone), afkomstig uit Glückstadt.21 Wat er
verder van hen is geworden, is niet bekend.
intellectuele ontwikkeling Het feit dat Van den Dam zich van
schoenmaker tot een gerespecteerd mathematicus wist te ontwikkelen wordt
veelal toegeschreven aan zijn op autodidactische wijze verworven vaardigheden. Een contemporaine bron beschrijft hem als een ‘eenvoudig ambachtsman,
die is uitgegroeid tot een vooraanstaande wiskundige en uitvinder van de meest
complexe instrumenten’.22 Hoe Van den Dam zijn kennis heeft vergaard is echter niet bekend. Hij kwam in elk geval uit een belezen milieu. Zijn vader, de
schoenmaker Maurits van den Dam, beschikte over een eigen bibliotheek die
in twee gedeelten in 1733 en 1734 te Amsterdam is geveild.23 Dat Van den Dam
intelligent moet zijn geweest, blijkt uit zijn innovatieve ontwerp voor een planetarium, waarover later meer. Niet voor niets wordt hij al in 1734 (op 28-jarige
leeftijd) beschreven als ‘een man van groot verstand’.24
Uit verschillende lofdichten blijkt ook dat Jan van den Dam in hogere soci-
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ale kringen verkeerde dan zijn beroep als schoenmaker in eerste instantie zou
doen vermoeden.25 Zijn sociale stijging is stellig mede ingegeven door zijn wisen werktuigbouwkundige kennis en de lessen die hij daarin gaf. Maar Van den
Dams bekendheid begon al op jonge leeftijd met een theologisch conflict.
Uit de registers in het Stadarchief Amsterdam blijkt dat Van den Dams kinderen allen hervormd zijn gedoopt.26 Hij behoorde dus tot de staatskerk. In
religieus opzicht behoorde hij tot de rechtzinnige vleugel. Daarover zijn we
goed ingelicht dankzij een felle twist die in 1734 ontstond tussen Van den Dam
en een aantal Amsterdamse aanhangers van het deurhovisme. Deze filosofische
beweging van aanhangers van de Amsterdamse mandenmaker Willem Deurhoff (1650-1717) kan als een van de vele loten aan de stam van het Nederlands
cartesianisme worden beschouwd.27 Deurhoff was begonnen als bestrijder van
de radicale en als atheïstisch beschouwde ideeën van Spinoza, maar had in de
loop van de tijd zoveel van Spinoza overgenomen, dat zijn gedachtegoed nu ook
zelf als verdacht te boek stond.
Tijdens een bijeenkomst eind 1733 op de Nieuwe Herengracht ten huize
van de rijke leerkoper Hendrik de Swaen, viel tijdens een discussie de naam
van Deurhoff, waarop volgens de twee gepubliceerde getuigenissen, de daar
aanwezige Jan van den Dam onmiddellijk reageerde met de opmerking: ‘die
Man is een volslagen atheïst en godverzaker’.28 Op dat moment had Van den
Dam – ondanks zijn jonge leeftijd – al een zekere reputatie op het gebied van
theologische discussies. Want blijkens de gepubliceerde getuigenissen had hij
drie jaar tevoren al ‘vrijgeesten […] belet om verder haar kwaad zaat of onkruid
te zaaijen’.29 Vanwege zijn stellige uitspraak over Deurhoff, werd Van den Dam
uitgedaagd om zijn stelling te bewijzen. Drie boeken van Deurhoff werden hem
aangereikt, maar daarmee slaagde Van den Dam niet om overtuigend bewijs te
vinden. Na verder zoeken in een vierde boek vond hij ten slotte ‘twee of drie
afgebroken redenen’.30 Daarop werd afgesproken om een maand later over
deze kwestie opnieuw bijeen te komen, ditmaal bijgestaan door andere ‘mannen met verstand’.31
Die bijeenkomst vond plaats op 11 januari 1734, opnieuw thuis bij de heer
De Swaen. De discussie spitste zich nu toe op de deïstische stelling van de
deurhovianen dat de schepping had bestaan uit ‘een enkele daad’ van God, die
verder dus niet meer naar Zijn Schepping omkeek. Van den Dam was het daarmee niet eens. God zag wel degelijk toe op zijn schepping. Hij stelde ondermeer
‘dat Gods wil door zijn algenoegzaamheid tot het voortbrengen der schepselen
bestierd is’.32 Ondanks dit essentiële verschil in inzicht waren de betrokkenen
als vrienden gescheiden, echter wel met de afspraak de discussie voort te zetten, nu op 24 februari 1734, ditmaal in het huis van een van de voornaamste
deurhovianen, de porseleinverkoper Abram Raap (†1747) op de Vijgendam. En
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weer werden de intellectuele degens gekruist, nu in de aanwezigheid van drieëntwintig belangstellenden.33
Over het verloop van dit laatste twistgesprek verschillen de getuigenissen.
Volgens de ‘kranken-trooster’ Cornelis van Heusden, die later Van den Dams
kant van het verhaal probeerde te schetsen, had Van den Dam met ‘Reden en
Proefstukken’ bevestigd dat er een Schepper moest zijn ‘die de oorzaak van de
werkinge is’, en die in zijn Schepping kon ingrijpen wanneer Hij dat wenste.34
Abram Raap, die de deurhoviaanse kant vertegenwoordigde, stelde echter het
tegendeel. Niet alleen waren vele geleerden het met hem en Deurhoff eens over
‘de enkele werking van God’, maar bovendien was Van den Dam ‘vrugteloos’
gebleven in het bewijzen dat Deurhoff een atheïst was.35
Dat deze theologische lekendiscussie pas in 1741 de drukpers bereikte, had
alles te maken met het gegeven dat in deze jaren een poging om het verzameld
werk van Willem Deurhoff uit te geven in de kiem was gesmoord. Nog tijdens
het drukken van de copij was de uitgave verboden en waren alle gedrukte vellen in beslag genomen. Abram Raap was een van de financiers van dit project
geweest, en zijn betrokkenheid bij het twistgesprek met Van den Dam maakte
het in 1734 gepasseerde opeens weer relevant. Tal van strijdschriften voor en
tegen de deurhovianen zagen nu het licht, culminerend in een juridisch vertoog van de Amsterdamse advocaat Hermanus Noordkerk die daarmee in 1743
wist te bereiken dat alle aanklachten tegen de aanhangers van Deurhoff werden
ingetrokken.36
Dankzij de gepubliceerde verslagen van de deurhoviaanse twistgesprekken
weten we dat Jan van den Dam zich stevig in Deurhoffs geschriften heeft moeten verdiepen. Mogelijk was het zelfs hierdoor dat hij belangstelling kreeg voor
het zonnestelsel. Want als geen ander legt Deurhoff in een van zijn boeken uit
hoe de planeten aan de hemel voortbewegen, en hoe een en ander volgens hem
te rijmen valt met wat daarover in de Bijbel wordt gezegd. Zo bespreekt Deurhoff uitvoerig het wereldsysteem van Copernicus. Dit heliocentrische model
was in 1543 als rekenmodel geïntroduceerd door de Poolse geleerde Nicolaus
Copernicus (1473-1543), als alternatief voor het tot dan toe vigerende geocentrische wereldbeeld van Claudius Ptolemaeus (ca. 90-ca. 168), waarin een
stilstaande aarde het centrum van het universum was. De discussie over het
realiteitsgehalte van het heliocentrische wereldsysteem van Copernicus had
zich in de Nederlandse Republiek tot aan de achttiende eeuw voortgesleept,
maar rond de eeuwwisseling was diens model vrij algemeen als het meest aannemelijke geaccepteerd.37 Ook Deurhoff komt tot de conclusie dat alleen volgens het Copernicaanse systeem valt te begrijpen hoe de hemel in elkaar zit.
Want, zo stelde Deurhoff, niet de zon, maar de planeten bewegen. Immers, ‘het
is ligter te bevatten dat een hoen aan het spit voor het vuur word omgedraaid,
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dan dat men het spit in stilstand stellende, het vuur rondom het spit bewogen
werde’.38 Alle ‘wanschiklykheden’ worden via de hypothese van Copernicus
‘eenvoudig begreepen’.39
Vier jaar na deze twistgesprekken heeft Van den Dam in zijn planetarium
niet alleen het systeem van Copernicus zichtbaar omarmd, maar het gegeven
dat hij het apparaat dan door een klok laat aandrijven, doet de vraag rijzen of hij
met dit mechanisme ook nog een bijdrage aan de deïstische discussie heeft willen leveren. Had zijn planetarium slechts eenmalig ‘een Schepper’ nodig, die
het maakte en in werking stelde? Of behoefde het mechanisme ook onderhoud,
al was het maar door het wekelijkse opwinden om de zaak gaande te houden?
Voor een poging tot een antwoord op deze vraag moeten we ons eerst verdiepen
in Van den Dams verdere carrière.
leermeester in de wis-, natuur- en sterrenkunde Inmiddels had
Van den Dam zich in Amsterdam ontwikkeld tot een gezien leermeester. Vanaf
ongeveer 1742 tot ten minste 1754 heeft hij in Amsterdam lessen in de moderne
natuurfilosofie gegeven.40 De publieke belangstelling voor de moderne natuurwetenschap was vooral in zwang gekomen na de rondgang door de Nederlandse
Republiek, begin jaren 1730, van de Engelse newtoniaan John Theophilus
Desaguliers (1683-1744). Diens in verschillende Nederlandse steden gehouden voordrachten over natuur- en sterrenkunde hebben grote invloed gehad
op de totstandkoming van een ‘liefhebberij’ voor natuur- en sterrenkunde.
Desaguliers’ voordrachten maakten een diepe indruk op zijn talrijke toehoorders. Zijn lessen vonden plaats in een tijd waarin de fysico-theologie opkwam.
Kenmerkend voor deze denkwijze is dat natuuronderzoek werd gebruikt om
de actieve betrokkenheid van God en het intelligente plan achter de schepping
te benadrukken. Dit kwam sterk tot uiting in Isaac Newtons natuurbeschouwing, waarin natuurwetten gezien moesten worden als scheppingsdaad van een
voor zijn schepselen betrouwbare God. Voor de Nederlandse natuuronderzoekers was echter vooral van belang dat Newton het actieve ingrijpen van God in
zijn schepping voor mogelijk hield. Daarmee stond in Nederland het ‘newtonianisme’ tegenover het extreme rationalistische deïsme, waarin God alleen de
positie van enkelvoudige schepper was toebedeeld. Dit was in essentie ook het
twistpunt van Van den Dam met de deurhovianen geweest.
Na Desaguliers’ vertrek ontstonden in de Nederlanden tal van informele
studieclubs van liefhebbers, in welke kringen natuurwetenschappelijke proeven werden uitgevoerd of besproken. Mede hierdoor kwamen ook diverse kabinetten met wetenschappelijke instrumenten tot stand.41 In Amsterdam waren
het achtereenvolgens de autodidact Martinus Martens (†1762), de medicus
Joan Christoffel von Sprögel (1686-ca. 1742), en Jan van den Dam, die aanvan-
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4 Titelblad van: Jan van den
Dam, Redenvoering over eenige
voorwerpen, nuttigheden en middelen der natuurkunde, 1743. Universiteitsbibliotheek Amsterdam,
Bijzondere Collecties, otm: og
63-1064.

kelijk deze nieuwe markt voor natuurfilosofisch onderwijs gingen bedienen. In
1734 was Martens de eerste die begon met lessen voor ‘een waardig en schrander college’, gevolgd door Von Sprögel die in 1736 ten behoeve van ‘liefhebbers’ met lessen in de fysica en chemie begon voor een ‘byzonder collegium’.42
Von Sprögel sloot echter in 1741 een contract om opzichter te worden in een
door één van zijn toehoorders gefinancierd mijnbouwproject in Brazilië, en het
gezelschap van Martens lijkt te zijn verlopen na diens benoeming in 1743 tot
lector in de wis-, sterre- en zeevaartkunde aan het Amsterdamse Atheneum.
Van den Dam sprong nu in het gat in de markt dat zijn beide voorgangers achterlieten. In navolging van Martens, die in 1741 een redevoering aan het begin
van zijn jaarlijkse lessenreeks had gepubliceerd43, kwam Jan van den Dam in
1743 met een Redevoering over Eenige Voorwerpen, Nuttigheden en Middelen der
Natuurkunde (afb. 4). Daarin presenteerde hij een beknopt overzicht van wat hij
in zijn lessen zou gaan behandelen, niet alleen wis-, natuur- en sterrenkunde,
maar ook de natuurlijke historie en de anatomie van de mens.44 Twee jaar later
volgde een meer filosofisch getinte Redevoering over de Volmaaktheid en derzelver Beginzelen, opnieuw uitgesproken bij de aanvang van zijn lessen (afb.
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5 Titelblad van: Jan van den
Dam, Redenvoering over de volmaaktheid en derzelver beginzelen,
1745. Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, Bijzondere Collecties, otm: og 63-4669.

5).45 Van den Dams eerste redevoering wordt voorafgegaan door een aantal lofdichten van medestanders, mogelijk deelnemers aan zijn eerdere lessen. Zijn
planetarium komt slechts in een van deze lofdichten ter sprake, maar wel met
een uitleg van wat Van den Dam met zijn Sphaera Perfecta beoogde, namelijk
aantonen dat Gods ‘wetten’ door de Schepper onwrikbaar in de natuur waren
vastgelegd. Zo dicht P. van der Schelling:
‘De wetten der Natuur die weeten van verzetten,
Nog van veranderen, en staan onwrikbaar vast.
Dit wil hier van den dam vertoogen met bewyzen,
Wiens Planetarium, zoo kunstig uitgewrogt,
Wiens kennis der Natuur, aan yder aan te pryzen,
Doen blyken, wat Natuur, Vernuf, en Vlyt vermogt.’
Zelf zwijgt Van den Dam over zijn planetarium, maar wel noemt hij de hemel
een ‘Toonbeeld der magt en wysheid Gods’, en beroept hij zich een enkele maal
op Isaac Newton.46 Gelegenheidsdichter Van der Schelling haalt ook William
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Derham aan, een onmiskenbare aanhanger van Newton. Met zijn boek PhysicoTheology (in het Nederlands vertaald als Godleerende Natuurkunde) had deze
auteur de fysico-theologische stroming aan zijn naam geholpen. Ook Van den
Dam deelt de religieuze contemplatie die aan de fysico-theologie is verbonden.
Aan het slot van zijn eerste redevoering roept hij zijn lezers op om door een
‘gestadige betrachtinge van het Geschapene, den Maker van alles met oprechte
eerbied te verherelyken’.47
De verwijzing naar Newton en zijn natuurwetten doet vermoeden dat Van
den Dam bij zijn eerder ingenomen standpunt was gebleven dat de Schepper
naar believen in de natuur kon ingrijpen, maar dat God de natuur vanwege
Zijn betrouwbaarheid vooral via natuurwetten regelde. Dit standpunt blijkt
nog duidelijker uit Van den Dams tweede gepubliceerde redevoering. Volgens
Wielema, die deze toespraken het eerst bestudeerde, blijkt daaruit dat Van den
Dam niet alleen een volgeling van Newton was, maar dat hij ook kennis droeg
van de ideeën van de Duitse natuurfilosoof Christiaan Wolff (1679-1754).
Want, aldus Wielema,
‘[…] de beginselen van de volmaaktheid waarover Van den Dam in deze rede
spreekt, blijken de eerste gronden van de logica en de vier door Wolff onderscheiden metafysische wetenschappen te zijn: de ontologie of leer van de
«algemeene bevattingen der dingen», de psychologie of leer van de geesten,
de natuurlijke theologie of leer van het Wezen dat de grond van zijn bestaan
in zichzelf heeft, en de kosmologie of «waereldkunde»’.48
Van den Dam bespreekt kort deze wetenschappen, waarbij hij bij elk aangeeft
wat men hiervan zou moeten weten om volmaaktheid na te kunnen streven.
Zo gebeurt er in de natuur niets zonder oorzaak of reden en men moet God
en wereld goed onderscheiden, anders zou men tot spinozisme vervallen, ‘het
geen in de voorgaande en in ’t begin van deze eeuw niet wijnig schade heeft veroorzaakt tot rampzaligheid van veele zielen’.49 De laatste opmerking geeft zonneklaar Van den Dams anti-spinozistische standpunt weer. Tussen de regels
door refereert dit ook aan zijn eerdere strijd tegen de deurhovianen, waarmee
geconcludeerd mag worden dat Van den Dam inderdaad aan zijn oude antideïstische standpunt heeft vastgehouden. Die mening zal hij dus ook wel bij
demonstraties met zijn Sphaera Perfecta hebben uitgedragen.
Hoe Van den Dam door een buitenstaander werd gezien blijkt uit het reisverslag van Jean des Champs (1707-1767), een oud-student van Wolff, die
verschillende werken van deze natuurfilosoof in het Frans had vertaald. Gedurende de winter van 1746-1747 verbleef Des Champs in Amsterdam, waar hij
onder andere de salon bezocht van de Amsterdamse dichteres Christina Leo-
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nora de Neufville (1714-1781) en waar hij ook Van den Dam ontmoette. Over
hem noteerde Des Champs in zijn reisjournaal het volgende:
‘Ik zag bij haar [de Neufville] de heer Van den Dam, een andere grote wolfiaan, die van een eenvoudig ambachtsman is opgeklommen tot een voorname
wiskundige. Hij is een uitstekende mechanicus die de meest curieuze en
moeilijke machines heeft uitgevonden. Hij gaf me twee Nederlandse dissertaties die hij had gepubliceerd, die handelen over de wolffiaanse filosofie,
welke lessen hij in het openbaar in het Nederlands had gegeven, zonder dat
hij enig Latijn kende.’50
Dat Van den Dam door Des Champs als een volgeling van Wolff wordt bestempeld, is overigens niet zo vreemd, maar zegt niet zo veel. Wolff was nu eenmaal
Des Champs’ referentiekader en de wolfiaanse ‘experimentaal philosophie’
lijkt sterk op de experimentele methode van een ‘newtoniaan’ als de Leidse
hoogleraar natuurkunde Willem Jacob ’s Gravesande (1688-1742).
ridder van het heelal Een bijzonder interessant aspect van Jan van den
Dams leven is dat hij eind 1746 een van de oprichters is geweest van een maçonniek getint gezelschap, waarvan de leden zich ‘Ridders van het Heelal’ noemden,
en die zich onder de zinspreuk Eruditio et Virtus Vincent Omnia (‘Geleerdheid
en deugd overwinnen alles’) bezig hielden met het houden van geïmproviseerde
of ingestudeerde redevoeringen en het reciteren van gedichten.51 Het belang
van dit gezelschap is vooral gelegen in het feit dat in 1748 uit deze groep het
genootschap Concordia et Libertate (‘Eendracht en vrijheid’) is ontstaan. Dit
genootschap van Amsterdamse liefhebbers wordt algemeen gezien als het eerste
formeel geïnstitutionaliseerde wetenschappelijke genootschap in de Noordelijke Nederlanden.52 Concordia et Libertate zou tot na de eeuwwisseling blijven
bestaan en telde in die decennia tal van eminente vaderlandse geleerden onder
zijn leden.53 Dit gegeven is in zoverre interessant omdat volgens de Amerikaanse wetenschapshistoricus Margaret Jacob er een duidelijke relatie zou zijn
geweest tussen de verspreiding van nieuwe natuurwetenschappelijke ideeën en
de vrijmetselarij.54 Van den Dams casus lijkt dus een ondersteuning te zijn voor
deze opvatting, die echter door Jacob, ondanks haar uitvoerige onderzoek naar
de Nederlandse vrijmetselarij, niet is opgemerkt.
Helaas zijn de gegevens over het proto-genootschap ‘Ridders van het
Heelal’ uitermate schaars. Het meest uitvoerig worden we hierover ingelicht
door Willem Bilderdijk (1756-1831), letterkundige en eerste secretaris van
een ander wetenschappelijk genootschap, namelijk de Tweede Klasse van het
Napoleontische ‘Koninklijk Instituut’. Volgens Bilderdijk was het zijn vader,
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de arts Izaäk Bilderdijk (1720-1798), die samen met Jan van den Dam en enige
andere poëzieliefhebbers, het ‘geheimzinnige’ gezelschap ‘Ridders van het
Heelal’ zou hebben opgericht.55 In zijn Geschiedenis des Vaderlands schrijft
zoon Bilderdijk daar het volgende over:
‘Met die [drie poëzie-liefhebbers] en zekeren wiskunstenaar Jan van Dam,
uitvinder en maker van het Planetarium, dat in Leyden, in Oxford, en elders
op universiteiten plach te staan56, en toen zeer in opgang was, en nog eenige
weinige personen mij onbekend, richtte hij een gezelschap op, het geen in
sommige opzichten naar de Vrijmetselarij (tot welke ik niet weet of hij ooit
behoort hebbe) nagebootst scheen. Men droeg er Ridderorden, had teekens van erkentenis, deed alles in een zeker ceremonieel, (tot b.v. het eenvoudig nederleggen van een lepel en vork op een tafelbord, het geen in een
kruis moest zijn), en noemde zich «Ridders van ’t Heelal». Anders was de
spreuk van dit gezelschap: Eruditio et virtus vincunt omnia; en de aanspraak:
Geleerdheid- en deugdbeminnende Heeren: welke tytel ook bij die van
Concordia, ten minste tot den tijd mijner uitbanning toe, altijd in gebruik
is gebleven. Men las daar Redevoeringen voor, of deed ze voor de vuist (zoo
veel liet men zich toen van zijne welsprekendheid voorstaan).’57
Over de aanleiding tot de oprichting weet Bilderdijk trouwens nog meer te
melden. Zo schrijft hij elders:
‘De Koffijhuizen gaven veelal gelegenheid tot het vormen van Collegiën,
gelijk men het in dien tijd noemde; dat is van besloten byeenkomsten, waar
men den tijd met rooken, somtijds met eenige lezing van liefhebbery doorbracht. Van den laatsten aart, was dat, ’t geen mijn vader vormde, en waar uit
naderhand het Genootschap Concordia et Libertate ontstaan is.’58
Ook de feestredenaar die in 1773, bij het vijfentwintigjarig jubileum van Concordia et Libertate, het woord voerde, weet te melden dat het genootschap
voortkwam uit:
‘[…] eene zekere zinnebeeldig Ridderlyke Maatschappy, welke wel met
geheimhouding haarer verrichtingen, echter met geene laakenswaardige
inzigten, eerst in Engeland opgericht, in het jaar 1747 zich ook alhier begon
uit te breiden in eene vergadering van eenige op verleende volmagt daarin
aangenomene Leden, welke vergadering dus een gedeelte dier Maatschappy
uitmaakte, en eene Latijnsche Spreuk voerde, te kennen geevende dat
Geleerdheid en Deugd alles overwinnen.’59
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Uit deze twee beschrijvingen blijkt duidelijk dat het ging om een op de vrijmetselarij georiënteerde groepering. De feestredenaar van 1773 spreekt zelfs over
een verkregen ‘volmagt’, wat inderdaad een voorwaarde was voor de stichting –
en daarmee ook de erkenning – van een nieuwe loge.60 Ook het feit dat men zich
als ‘Ridderlyke Maatschappy’ manifesteerde, verwijst naar het in 1737 door de
Schotse Jacobitische balling Andrew Michael Ramsay (1686-1743) geïntroduceerde bedenksel dat de vrijmetselaren hun oorsprong vonden in de kruisvaardersorde van de tempelier- of hospitaalridders. De door hem geïntroduceerde
‘Schotse rite’ binnen vrijmetselaarsloges kent inderdaad de rang van ridders.
Deze verwijzing naar de vrijmetselarij, maar ook de mededeling van de
feestredenaar uit 1773 dat ‘de Ridderlyke Maatschappy’ bedoelde te zijn ‘eene
oefenschool’ van ‘verscheidene kunsten en weetenschappen’, doch ‘meest van
die der wiskunde’, doet een postume inspiratie vermoeden van de kort tevoren
overleden newtoniaan Desaguliers. Want behalve popularisator van de new
toniaanse natuur- en sterrenkunde en ontwerper van een befaamd demonstratieplanetarium was Desaguliers in Engeland vrijmetselaar vanaf het eerste
uur.61 Op het moment van zijn rondreis door de Nederlanden, begin jaren
1730, was hij nota bene (Gedeputeerd) Grootmeester van de Grand Lodge
of England. In die hoedanigheid had Desaguliers persoonlijk in 1731 te Den
Haag, tijdens een ceremonie ten huize van de Engelse ambassadeur, de Oostenrijkse prins Leopold van Lotharingen in de vrijmetselarij opgenomen.
Drie jaar later was het een andere natuurwetenschappelijke liefhebber,
Johan Cornelis Radermacher, de thesaurier-generaal van de Friese stadhouder
prins Willem iv van Oranje-Nassau, die de eerste Nederlandse grootmeester
zou worden.62 Dit initiatief werd overigens in het toen nog stadhouderloze
Holland bepaald niet gewaardeerd. Men had daar geen behoefte aan geheimzinnige bijeenkomsten achter gesloten deuren, met een Orangistische inslag.
Dat kon niet anders dan tot opruiing aanleiding geven. Nog geen jaar later
volgde in het gewest Holland dan ook een verbod op alle maçonniek getinte
bijeenkomsten. Dat verbod bleef de facto van kracht tot aan de restauratie van
het stadhouderlijk gezag in 1747. Het verbod verhinderde overigens niet dat
bijvoorbeeld in 1740 in Haarlem een Nederlandse vertaling kon verschijnen
van het mede door Desaguliers samengestelde Vrye metzelaars zakboekje, of
omstandig berigt van de vrye metzelaars, zodat geïnteresseerden toch enig idee
konden krijgen van de in deze kringen gebruikelijke praktijken en rituelen.63
Dat Van den Dam en de zijnen met een dergelijk op Engelse leest geschoeid
maçonniek – en dus nog verboden – college begonnen, mag dus op zijn minst
opmerkelijk worden genoemd.64 De naam ‘Ridders van het Heelal’, doet trouwens een sterke preoccupatie met de sterrenhemel vermoeden en daarmee ook
een grote invloed vanVan den Dam. Hij was het ook die als eerste ondertekenaar
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staat genoemd in het enige document dat van de Ridders is overgeleverd. Op 13
augustus 1748 waren de Ridders in vergadering bijeen in de Amsterdamse Kloveniersdoelen in de door hen gehuurde ‘Grote Schutterzaal’, toen deze ruimte
plots werd opgeëist door de ‘Doelisten’. Dit was een spontaan gevormde beweging van burgers met prinsgezinde inslag, die door een volksopstand probeerde
af te dwingen dat – net als elders in het land – ook in Amsterdam het stadsbestuur werd omgevormd ten faveure van de net benoemde erfstadhouder. Van
den Dam en de zijnen gaven snel toe aan de eisen van de binnengestormde burgers. Toen later werd beweerd dat de Doelisten het gebouw met geweld hadden
ingenomen, verklaarden Van den Dam en een aantal andere ‘Ridders’ schriftelijk dat zij de Doelenzaal ‘vrijwillig’ hadden ontruimd, welk document in het
tijdschrift Europische Mercurius werd afgedrukt.65
Door hun snelle toegeeflijkheid werden de Ridders op één lijn gesteld met
de beweging van protesterende burgers. In alle onrust die de stad teisterde, was
dat voor sommigen een brug te ver. Bij Isaac Bilderdijk thuis werden zelfs de
ruiten ingegooid. Volgens het getuigenis van zijn zoon was die politieke onrust
de reden dat het maçonnieke gezelschap verliep. Waarschijnlijk ontstond binnen het collegie een scheiding der geesten. Bilderdijk schrijft in elk geval: ‘Van
dien tijd af sliep dit genootschap, en het werd eerst naderhand door twee of drie
der oude leden, in vereeniging met eenige anderen, alhoewel in eene eenigzins andere forme hersteld, en nam toen den naam van Concordia et Libertate
aan’.66 Om precies te zijn was dat ‘naderhand’ op 24 oktober 1748, en opnieuw
in de Kloveniersdoelen.67 Er was trouwens nog een continuïteit: op diezelfde
plek zou vanaf 1755 ook de kort tevoren heropgerichte vrijmetselaarsloge ‘De
la Paix’ bijeenkomen, nu onder de naam ‘La bien Aimée’, voorgezeten door een
voormalige ‘Ridder van het Heelal’, de boekhandelaar Johannes Schreuder’.68
Met Jan van den Dam was hij een van de ondertekenaren van het manifest van
1748 geweest. Van 1749-1774 zou hij ook bestuurslid en zelfs vier maal voorzitter zijn van Concordia et Libertate (waar overigens meer leden van ‘La bien
Aimée’ waren te vinden).69
Aan deze nieuwe initiatieven deed Jan van den Dam niet meer mee. Naar
de reden van zijn terugtreden kan alleen worden gegist. Wellicht heeft een rol
gespeeld dat bij het Doelistenoproer een voorname rol was toebedeeld aan
Daniël Raap, de zoon van de deurhoviaan Abram Raap, waarmee Van den Dam
een decennium eerder de theologische degens had gekruist. Beide heren kenden elkaar persoonlijk, want ook Daniël was bij de theologische debatten tussen Van den Dam en zijn vader aanwezig geweest.70 Na het verlopen van de
opstand zou deze Daniël Raap het onderwerp worden van talrijke schimp- en
spotschriften, en het is goed denkbaar dat Van den Dam in de slipstroom daarvan ook de nodige reputatieschade heeft opgelopen. Van mederidder Isaac
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Bilderdijk staat die reputatieschade in elk geval vast.71 Ook hij zou niet toetreden tot Concordia et Libertate en evenmin tot de vrijmetselaarsloge ‘La bien
Aimée’.
Van den Dam zou zich na 1748 enkel beperken tot zijn lessen in de natuurfilosofie en zijn planetaria. Zo komen we hem nog tegen als intekenaar op de
optica- en astronomieboeken van respectievelijk Smith en Lalande.72 Op verzoek van de uitgevers Gerardus Lequien en Jacobus Haffman schrijft Van den
Dam in september 1749 een sterk fysico-theologisch getint voorwoord in de
Nederlandse vertaling en bewerking van een sterrenkundig leerboek van de
Engelse theoloog en logicus Isaac Watts (1674-1748), waarvan op de titelpagina
wordt meegedeeld dat het onder ‘het opzigt’ van Jan van den Dam is uitgegeven.73 Daarna valt zijn doen en laten nauwelijks meer te traceren. In 1752 krijgt
hij in Amsterdam concurrentie van de kort tevoren in Franeker gepromoveerde
academicus Benjamin Bosma, die de markt voor natuurfilosofische lessen voor
de Amsterdamse sociale bovenlaag lijkt over te nemen.74 Het is in elk geval
opvallend dat wanneer in 1759 de Zweed Bengt Ferrner zo ongeveer iedere
natuurwetenschappelijke activiteit in Amsterdam in kaart brengt, hij volkomen
zwijgt over Jan van den Dam.75 Het ziet er daarom naar uit dat de planetariumbouwer toen al zijn Amsterdamse lessen had gestaakt, en misschien ook al naar
elders (Delft of Harderwijk) was vertrokken.
mechanische modellen van het copernicaanse wereldsysteem 	
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de in de jaren 1730-1740 door Van
den Dam cum suis gevoerde discussie over het Copernicanisme niet zozeer
over het wereldsysteem als zodanig ging, maar vooral over de vraag of dit
wetmatig ronddraaiende planeetsysteem onderhoud nodig had. Het Copernicaanse wereldsysteem was ook een van de onderwerpen geweest die Desaguliers bij zijn lessen in de Nederlanden had besproken. Bij zijn voordrachten had
Desaguliers een recent door hemzelf ontworpen planetarium meegebracht. In
zijn model werden de planeten uitsluitend met de hand aangedreven. Of daarmee ook impliciet beoogd werd om de doorlopende bemoeienis van de Schepper met zijn Schepping te demonstreren, is niet bekend. De in 1732 uitgegeven
toelichting spreekt slechts over het planetarium als een ‘schouwplaets […] der
Zonnewaereld, zoals ze uit de hand des grooten Makers is voortgekomen’.76
Op zichzelf was het aanschouwelijk maken van planeetbewegingen niet
nieuw. Al heel vroeg is men begonnen om die met behulp van instrumenten te
visualiseren.77 Ook het Copernicaanse systeem was in de Nederlandse Republiek al eerder aanschouwelijk gemaakt. Bekend is het tellurium dat rond 1600
is ontworpen door de Alkmaarse mathematicus Adriaen Anthonisz (15411620). Een tellurium is een mechanisme dat dient om drie bewegingen van de
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aarde te demonstreren, te weten (1) de jaarlijkse loop om de zon, (2) de dagelijkse draaiing om zijn as, en (3) het tijdens een omloop in de ruimte handhaven
van de richting van de schuine aardas. Vanaf ca. 1610 heeft de Amsterdamse
instrument- en kaartenmaker Willem Jansz (later genoemd ‘Blaeu’) dergelijke
telluria commercieel vervaardigd.78 Later in de eeuw kwamen meer uitgebreide mechanismen tot stand, waarin ook de planeten werden betrokken, zoals
de planetaria, ontworpen door Nicolaas Stampioen (omstreeks 1670) en Christiaan Huygens (in 1682). Het eerstgenoemde door Steven Thrasi gebouwde
planetarium was omstreeks 1710 aan de Leidse Universiteit geschonken, waar
het werkstuk werd opgesteld in de bibliotheek. Sinds die tijd had het onder de
naam ‘Leidsche Sphaera’ in binnen- en buitenland bekendheid gekregen.79
Desaguliers’ planetarium was echter het eerste dat in voordrachten een
rol speelde. Daarmee heeft het tot inspiratiebron gediend voor verschillende
Nederlandse instrumentmakers. Zo zijn er vlak na Desaguliers’ optreden in
Nederland diverse planetaria tot stand gekomen: allereerst een met een klok
aangedreven hemel- en aardglobe door de Amsterdamse horlogemaker Denys
Audebert (1735)80, vervolgens een vergelijkbaar globesysteem met uurwerk
door Pieter Mons (1736), dan een vrij nauwgezette kopie van Desaguliers’
planetarium (zonder uurwerk) door Pieter Eysenbroek in Haarlem (1738)81,
en ten slotte Van den Dams ingenieuze Sphaera Perfecta (1738). De bouw van
deze planetaria vereiste zowel wetenschappelijk expertise als ambachtelijk
vakmanschap en moet lange tijd in beslag hebben genomen. Om deze reden
waren deze apparaten erg kostbaar en dienden zij naast een wetenschappelijk,
ook een ander doel, namelijk die van statusverhogend pronkstuk, zowel voor de
opdrachtgever, als voor de vervaardiger.82
van den dams planetaria Uit de hierna gepresenteerde gegevens blijkt
dat Van den Dam tussen 1738 en 1756 ten minste vijf exemplaren van zijn
Sphaera Perfecta heeft vervaardigd (in minstens twee verschillende versies).
Daarnaast heeft hij in 1744 ook nog een cometarium samengesteld. Voor zijn
eerste ontwerp uit 1738 vroeg Van den Dam octrooi aan bij de Staten van Holland en West-Friesland.83 In zijn aanvraag beschreef hij precies wat zijn planetarium allemaal liet zien en dat was heel wat. Niet alleen bewogen alle (toen)
bekende planeten én hun manen rond, alles ‘nagenoeg overeenkomstig de beste
Astronomische Observatien’, maar daarnaast roteerden de zon, de aarde en de
planeet Jupiter ook nog eens om hun eigen as. Verder konden ook de maanfasen, de knopenlijn van de maan, en nog tal van andere zaken op dit planetarium
worden aangewezen. Het kon bovendien gebruikt worden als demonstratieplanetarium, maar via een uurwerk (‘dat acht dagen loopt’), kon het mechanisme
ook in beweging worden gehouden.
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Nadat Gedeputeerden Staten advies hadden gevraagd aan de Leidse hoogleraren Willem Jacob ’s Gravesande en Petrus van Musschenbroek (1692-1761)
(welke adviezen helaas verloren zijn gegaan), verleenden zij op 16 mei 1738 een
octrooi voor dit ‘Planetarium volgens het Systema van Copernicus, van een
gansch nieuwe vinding en nooit voor deesen soo bedagt’.84 Van den Dam werd
het recht op de exclusieve vervaardiging van het instrument verleend voor een
periode van vijftien jaar, tien jaar minder dan waarom hij zelf had gevraagd. De
boete op overtreding van het patent werd door de Staten vastgesteld op drieduizend gulden.85 Dit was een voor die tijd enorm bedrag, dat vermoedelijk
ook ongeveer weergeeft voor welke prijs het instrument in de markt werd gezet.
Nog datzelfde jaar liet Van den Dam een folioblad vervaardigen, waarin hij het
privilege afdrukte. Van Eeghen vermoedt dat hierop ook een afbeelding heeft
gestaan, aangezien de kaarten- en prentenuitgever Gerrit de Broen dit blad
voor hem vervaardigde. De afdruk lijkt echter verloren te zijn gegaan.86
Een schijnbaar nieuw model van de Sphaera Perfecta wordt vermeld in een
geïllustreerde publicatie uit 1754, uitgegeven door de boekverkopers Kornelis
van der Sijs en Kornelis de Veer, dat voor zestien stuivers te koop werd aangeboden.87 Deze Verklaring van een nieuw geïnventeerd en gemaakt Planetarium
vertoond in een Konstplaat verscheen dus precies na het aflopen van het door de
Staten van Holland en West-Friesland verleende octrooi. Mogelijk probeerde
Van den Dam met deze schijnbaar ‘nieuwe inventie’ het octrooi verlengd te
krijgen. Opmerkelijk is dat de tekst van deze Verklaring zowel in het Nederlands als in het Engels is gesteld (afb. 6).88 Volgens advertenties in de Oprechte
Haerlemsche Courant en de Leydse Courant zou de beschrijving ook in het Duits
en in het Frans zijn uitgebracht.89 Kennelijk hoopte Van den Dam ook op afzet
in het buitenland.
Uit een vergelijking van de maten genoemd in het octrooi van 1738 en de
Verklaring van 1754 blijkt dat het inderdaad om twee verschillende versies van
het planetarium gaat, al lijkt de functionaliteit van het instrument ongewijzigd te zijn gebleven. Waar echter in het octrooi melding wordt gemaakt van
een ‘koperen sphera’ van 16¼ duim ‘Amsterdamse maat’ (= 41,8 cm) met een
‘pedestal’ van 16 duimen (= 41,2 cm), worden in de Verklaring van 1754 een
‘konstige Sphaera’ van 25 Rijnlandse duim (= 65,3 cm) met een piëdestal van
55 duim (= 143,6 cm) genoemd. Een beschrijving in het tijdschrift Boekzaal
der Geleerde Waerelt van 1744 noemt weer andere maten: daarin is sprake van
een piëdestal van 33 duimen (= 86,2 cm), terwijl boven op de ‘koperen vergulde
Sphaera’ ook nog een beeldje van de handelsgod Mercurius ronddraaide.90
Uit de Boekzaal blijkt verder dat Van den Dam ondertussen ook nog een
ander mechaniek had ontwikkeld, te weten een cometarium, ofwel een werktuig
waarmee men een lichaam kon zien bewegen in een ‘langrond’ (d.w.z. ellips).
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6 De Engelstalige beschrijving
van de Sphaera Perfecta in: Jan
van den Dam, Short explanation
of a new planetarium, called
sphaera perfecta, 1754. Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek,
signatuur: 111 b 15:3.

Dit werktuig demonstreerde een actueel sterrenkundig thema. De Engelse
astronoom Edmund Halley (1656-1742) had in 1706, op grond van de door
Isaac Newton in 1687 geponeerde gravitatietheorie, voorspeld dat twee eerder – in 1607 en 1682 – geziene kometen in feite verschijningen waren van een
en dezelfde komeet. Als Halley gelijk had, dan betekende dit dat deze komeet
omstreeks 1757 bij de aarde zou moeten terugkeren. Die voorspelling gaf in
de aanloop tot de terugkeer van deze ‘komeet van Halley’ aanleiding tot tal van
discussies en andere opwinding.91 Door een dergelijk cometarium te maken,
waarin de veronderstelde ellipsvormige baan van een komeet werd gedemon-
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streerd, gaf Van den Dam dus te kennen dat hij een aanhanger was van deze
newtoniaanse theorie. De Boekzaal vertelt ook nog dat deze ‘machine’ zonder
dwangveer werkte. Nadere gegevens over dit instrument ontbreken echter. Wel
wordt Van den Dams cometarium nog genoemd in de Amsterdamsche Courant
van 8 september 1744 en in de Nederlandse Jaarboeken van 1754, maar daarna is
geen enkele vermelding meer aangetroffen.92
Ook van de eerste versie van Van den Dams planetarium ontbreekt tegenwoordig elk spoor. Vermoedelijk zijn er twee van gemaakt. Eén exemplaar is
destijds geleverd aan de Leidse hoogleraar natuurfilosofie en sterrenkunde
Willem Jacob ’s Gravesande. Hij had het instrument beoordeeld ten behoeve
van het octrooi, en daarna heeft hij het kennelijk aangeschaft. Uit een document in het Archief van de Universiteit Leiden blijkt althans dat in 1743 een
‘Sphaera Copernicana’ van Jan van den Dam uit de nalatenschap van ’s Gravesande is overgedragen aan zijn opvolger Johan Lulofs.93 Waar het daarna is
gebleven is onduidelijk. In de catalogi van het Leids Fysisch Kabinet wordt
het niet vermeld en helaas is de catalogus van Lulofs’ persoonlijke instrumentencollectie niet bewaard gebleven.94 Een tweede exemplaar van het model
uit 1738 – ‘zynde van dit Konststuk maar twee bekend’ – lijkt in 1782 te zijn
geveild. Dit ‘Vorstelyk Planetarium of Spheer’, waarin de ‘Planeeten door een
Uurwerk hunnen loop om de Zon verrichten’ maakte toen deel uit van een
‘kapitaale en zeer kostbare inboedel’, waarin ook ‘een collectie mathematische
instrumenten’ voorkwam.95 Twaalf jaar later kwam vermoedelijk ditzelfde
exemplaar – gezien opnieuw de frase ‘zynde van dit overheerlyk konststuk
maar twee bekend’ – weer onder de hamer; toen samen met de collectie fysische en astronomische instrumenten van Maria Feitama, de weduwe van Jan
van Vollenhoven.96 Ruim dertig jaar eerder, in 1761, behoorde dit echtpaar
Van Vollenhoven-Feitama tot de kleine kring van mecenaten die het kabinet
van fysische instrumenten van de Amsterdamse Doopsgezinde Kweekschool
financierden.97 Mogelijk gaat het in deze twee gevallen om hetzelfde exemplaar dat in 1770, kort vóór het overlijden van Van den Dam, in de Amsterdamsche Courant werd aangeboden, merkwaardigerwijze samen met ‘alle soorten
van Opregte Zeeuwsche Chocolaad’, een extra fraai groot Orgel en twee ‘extra
fraaye Chineese Beelden’.98
Van de tweede versie, naar het ontwerp van 1754, zijn de twee hier besproken varianten bewaard gebleven. Een derde, nu vermist exemplaar kwam in
1852 bij het veilinghuis Frederik Muller te Amsterdam onder de hamer. Uit
de beschrijving in de catalogus valt op te maken dat ‘dit meesterstuk van vernuft’ qua afmetingen vergelijkbaar was met de Sphaera Perfecta die nu in Het
Scheepvaartmuseum staat.99 Kort voor de veiling blijkt in het tijdschrift De
Navorscher om inlichtingen te zijn verzocht over de Sphaera Perfecta. Uit de
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ingekomen reacties blijkt dat dit (?) exemplaar van Van den Dams planetarium
‘al jaren lang’ in handen was van een zekere J. van Wessem.100 Diens exemplaar
is zelfs afgebeeld op het omslag van het bewuste nummer van De Navorscher.
Die afbeelding is echter bij het inbinden van dit tijdschrift verloren gegaan.101
Het heeft er echter alle schijn van dat de aandacht voor deze Sphaera Perfecta
op dat moment mede is ingegeven door het voornemen dit exemplaar ter veiling te brengen. Daarna is dit instrument spoorloos verdwenen. Misschien
duikt het nog eens ergens op.
herkomst van de bewaard gebleven sphaera perfecta’s Helaas
blijkt Van Eeghens bewering dat de provenance van het Six-exemplaar teruggaat tot de tijd van levering, niet sluitend te zijn. Hoe het planetarium bij de
familie terecht is gekomen, is alleen mondeling overgeleverd. Maar een educated guess valt in dit geval wel op te stellen. Het ziet er namelijk naar uit dat
het exemplaar in de collectie Six identiek is aan het prototype dat in de Verklaring uit hetzelfde jaar 1754 is beschreven en afgebeeld. Zowel qua datering, als
qua vormgeving en maatvoering komen de gepubliceerde beschrijving en het
instrument in de collectie Six nagenoeg met elkaar overeen: het planetarium
in de collectie Six is gedateerd ‘1754’; de koperen ecliptica heeft een diameter
van ruim 64 cm tegen 65,3 cm in de Verklaring, en afgezien van een duidelijk
later toegevoegde verhoging, komen ook de maten van het eikenhouten piëdestal aardig overeen: ruim 140 cm tegen 143,6 cm in de publicatie van 1754. Treffend is ook het zilveren kwastje onderaan de gedreven zilveren sierlijst, dat in
de gravure van 1754 is te zien, maar ontbreekt op het Six-instrument. Echter,
schijn bedriegt, want een zorgvuldige beschouwer kan de afdruk van het verdwenen kwastje nog duidelijk op het hout waarnemen (afb. 7a en b). Tenslotte
ligt het niet echt voor de hand dat in het eerste jaar van lancering direct twee
van deze kostbare en arbeidsintensieve instrumenten zijn gemaakt. Daarvoor
zijn er ook in de bronnen te weinig exemplaren gedocumenteerd. Daar komt
nog bij dat het messing planetariumgedeelte van het twee jaar jongere exemplaar in Het Scheepvaartmuseum duidelijk verfijnder is afgewerkt dan bij het
Six-instrument.102
Verder is het vrij aannemelijk dat Jan van den Dam een exemplaar van het
meest uitgebreide model van zijn planetarium tot aan zijn dood in 1770 bij zich
heeft gehouden. Dat het daarbij om het prototype – immers zijn showmodel
– zal zijn gegaan, ligt voor de hand. Bedenken we vervolgens dat in 1797 een
Sphaera Perfecta uit de nalatenschap van de Harderwijkse hoogleraar in de
rechten Johannes A.G. Pagenstecher (1723-1796) onder de hamer kwam, dan
kan het in dat geval nauwelijks anders dan dat dit instrument afkomstig was uit
de in 1770 onderhands verkochte Harderwijkse inboedel van Van den Dam.103
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7a De cartouche zoals afgebeeld in de gravure uit
afb. 2 (detail).

7b Gedreven zilveren cartouche op het Sixplanetarium met daarin de signatuur: ‘jan van
den dam | invenit et fecit | Amsterdam | 1754’.
Foto auteurs, © Collectie Six, Amsterdam. Het
kwastje onderaan de cartouche is verdwenen, maar
de (poets-)afdruk ervan is nog op het hout te zien.

Onze planetariumbouwer en de Harderwijkse professor hebben elkaar bovendien gekend. In 1761 maakte Pagenstecher deel uit van de promotiecommissie
van zoon Maurits van den Dam, toen deze te Harderwijk zijn medische proefschrift verdedigde, nota bene juist rond het moment waarop vader Jan van den
Dam naar Harderwijk was verhuisd.104 Wellicht hebben de heren elkaar na die
tijd nog regelmatig als gesprekspartners getroffen, en hebben zulke ontmoetingen de Harderwijkse hoogleraar in de rechten tot de aanschaf van dit planetarium gestimuleerd.
Helaas is niet gedocumenteerd wie in 1797 op de veiling Pagenstecher de
koper is geweest. Waarschijnlijk was dit echter de mathematicus Hendrik de
Hartog (1751-1838), op dat moment lector wis-, sterren- en navigatiekunde bij
zowel Felix Meritis, als het Amsterdamse Athenaeum Illustre.105 De veilingcatalogus van diens nalatenschap uit 1839 vermeldt in elk geval een Sphaera Perfecta door Van den Dam met datum ‘1754’.106 Hoewel de koper op deze veiling
evenmin bekend is, is de aanschaf op dat moment door Jhr. Pieter Jacob Teding
van Berkhout (1810-1892) goed denkbaar. Volgens familieoverlevering bij de
familie Six zou Van den Dams planetarium via hem in de huidige collectie zijn
vererfd.107
Over de herkomst van de Sphaera Perfecta uit 1756, die zich op dit moment
in de collectie van Het Scheepvaartmuseum bevindt, bestaat meer duidelijkheid. Dit exemplaar valt te herleiden tot op Gerard Arnout Hasselaar (16981776), bewindhebber van de voc en burgemeester van Amsterdam.108 In 1776
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is dit planetarium geveild uit de nalatenschap van zijn weduwe en voor 1305
gulden gekocht door zijn verre achterneef en beschermeling Pieter Cornelis
Hasselaer (1720-1796), die eveneens burgemeester van Amsterdam was.109
Na diens dood is het planetarium op 28 november 1797 opnieuw geveild en
bij de makelaar en kunstliefhebber Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798)
terecht gekomen, ditmaal voor een bedrag van 550 gulden.110 Na diens overlijden vond in 1800 opnieuw een veiling plaats waarbij het instrument is verworven door de instrumentmaker Cornelis van Wiekera (1765-1807) voor
slechts tweehonderd gulden.111 Laatstgenoemde aankoop was in opdracht
van de Maatschappij Felix Meritis, waar Van Wiekera werkzaam was.112 Na
de liquidatie van Felix Meritis in 1889 is het planetarium geschonken aan de
gemeente Amsterdam en bij de collectie van de Universiteit van Amsterdam
gevoegd. Ten slotte is het instrument als bruikleen onderdeel geworden van de
collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Opvallend is de sterke
prijsdaling van het instrument. In een kwart eeuw was de waarde gereduceerd
tot op vijftien procent van de prijs van 1776. Die negatieve prijsontwikkeling
lijkt vooral te zijn veroorzaakt door de algemene economische achteruitgang in
Nederland rond 1800.
originaliteit van het ontwerp Na dit alles dringt zich de vraag op
hoe bijzonder Van den Dams planetariumontwerp nu eigenlijk is? Hij mag dan
vermoedelijk zijn geïnspireerd door Desaguliers’ rondgang door de Nederlanden, maar zoals door King en Millburn al is geconstateerd, is Van den Dams
ontwerp geheel anders dan dat van Desaguliers’ planetarium.113 Waar haalde
Van den Dam zijn kennis en voorbeelden vandaan?
Al vanaf het begin van de zeventiende eeuw zijn er planetaria ontworpen
die door middel van tandraderen de hemelbewegingen in Copernicaanse zin
moesten nabootsen. Bekend zijn bijvoorbeeld ontwerpen door de Duitse astronoom Johannes Kepler (1571-1630) uit 1598 of door de Deense astronoom Ole
Rømer (1644-1710) uit 1680. Ook Nederlandse ontwerpen stammen al uit de
zeventiende eeuw. Zo heeft de Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige
Christiaan Huygens (1629-1695) in 1682 een planetarium ontworpen, waarbij hij een nieuwe wiskundige oplossing bedacht om de tandradverhoudingen
in het instrument zo nauwkeurig mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke beweging van de planeten. Met behulp van dit door Huygens gevonden
principe van de ‘kettingbreukontwikkeling’ kan voor iedere planeet een breuk
worden gevonden die de relatieve omwentelingssnelheid van die planeet ten
opzichte van die van de aarde uitdrukt. Op die manier kan in een planetarium
één centrale aandrijfas benut worden, om zonder tussenkomst van een ander
tandwiel de gewenste verhouding in omlooptijden te benaderen.
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In 1703 is dit principe van de ‘kettingbreukontwikkeling’ in het Latijn
gepubliceerd in Huygens’ postuum uitgegeven werken.114 Maar juist vanwege
het Latijn, is het maar de vraag of Van den Dam van deze methode voor de
bepaling van tandradverhoudingen op de hoogte is geweest. Zijn bezoeker Des
Champs wist immers al te melden dat de Amsterdamse mathematicus deze taal
niet machtig was. Dat Van den Dam zich niettemin goed heeft georiënteerd,
blijkt echter bij een nadere bestudering van de door hem gebruikte mechanische principes. Qua bevestiging en uitvoering van de manen en planeten heeft
Van den Dams Sphaera Perfecta bijvoorbeeld duidelijk overeenkomsten met
de al eerder genoemde ‘Leidsche Sphaera’. Ook de door hem gekozen naam
voor het instrument impliceert een verwijzing naar dit destijds zeer bekende
planetarium. Hij zal dit Leidse voorbeeld dan ook zeker hebben bestudeerd,
mogelijk ook in overleg met de verzorger van dit instrument, de stadshorlogemaker, Jacob van der Cloesen (1692-1767). Deze had in 1727 een grondige
restauratie uitgevoerd. Ook beschikte deze Leidse instrumentmaker over een
serie ‘afftekeningen van de raderen’ van de hand van zijn vader, de Haagse
klokkenmaker Bernard van der Cloesen (ca. 1650-1736). Op zijn beurt had
die de Leidsche Sphaera in 1710 gerestaureerd en daarbij het mechanisme
goed in kaart gebracht.115 Dat neemt niet weg dat er toch ook grote verschillen bestaan tussen de Leidsche Sphaera en Van den Dams Sphaera Perfecta.
Om de omlooptijden na te bootsen benut het Leidse instrument een reeks van
meerdere tandwielen. Van den Dam koos echter voor de oplossing met de minste wrijving, dus voor twee tandwielen per planeet, net zoals Kepler, Rømer en
Huygens.
We weten dit omdat de Sphaera Perfecta uit 1756 (die nu in het depot van
Het Scheepvaartmuseum wordt bewaard) in 1972 stond opgesteld in het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dit stimuleerde de
Amsterdamse astronoom David Koelbloed (1905-1977) tot nader onderzoek
omtrent de door Van den Dam gebruikte tandradverhoudingen. Dankzij Koelbloeds publicatie zijn we nu in staat om deze tandradverhoudingen te vergelijken met die gebruikt door andere planetariumontwerpers (zie bijlagen i t.m.
iii).116 Dit laat zien dat Van den Dam alleen bij de planeten Jupiter en Saturnus
dezelfde benaderingen gebruikte als Huygens in 1682. Ook de tandradverhouding voor Venus valt zowel bij Huygens als bij Van den Dam tot identieke ratio’s
te herleiden. De tandradverhoudingen die Van den Dam toepaste bij Mercurius, Mars en de zonrotatie zijn echter totaal anders dan bij zijn voorgangers.
Die verhoudingen moet Van den Dam geheel zelfstandig hebben gevonden.
Maar als dat zo is, dan mogelijk toch ook de andere gekozen tandradverhoudingen, want juist omdat Van den Dam niet alle waarden van Huygens gebruikte,
maar soms ook getallen koos, die tot minder goede resultaten leidden dan de

Jaarboek 106, Amstelodamum [2014]

145

8a  Het tandwielschema volgens
D. Koelbloed in: D. Koelbloed,
‘Een Amsterdams planetarium
uit 1756’, Hemel en dampkring 70
(1972) nr. 5.

door Huygens via diens kettingbreukontwikkeling gevonden waarden, doet
vermoeden dat Van den Dam een en ander geheel zelfstandig, mogelijk door
trial and error, heeft uitgedacht.
Verder maakte Van den Dam gebruik van een grotendeels ‘dubbelconisch’
systeem. Deze constructie dankt zijn naam aan het feit dat schijven met tandraderen in twee stapels, van groot naar klein worden geïnstalleerd. Deze twee
‘tandradpiramides’ worden met de punten naar elkaar toe geplaatst waardoor
er twee ‘driehoeken’ ontstaan die in elkaar grijpen (afb. 8a, b en c).117 Dit systeem is bedacht door Ole Rømer, maar Van den Dam paste dit in Nederland als
eerste toe. Hij is daarmee ook eerder dan de Engelse instrumentmaker Benjamin Martin (1704-1782), die dit systeem vanaf 1747 veelvuldig gebruikte in
zijn draagbare tafelplanetaria. Van den Dam was bovendien de eerste die de
aswenteling van de zon in een Nederlands planetarium incorporeerde. Dit laatste vond later navolging in het planetarium dat de Middelburgse horlogemaker Joseph van den Eeckhout (1757-1808) tussen 1783 en 1786 vervaardigde in
opdracht van de Zeeuwse regent Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Ook
de daartoe gebruikte tandradverhouding is identiek aan die bij de Sphaera perfecta. Vreemd is dat niet, want een contemporaine beschrijver van dat Zeeuwse
planetarium (tegenwoordig opgesteld in het Zeeuws Archief te Middelburg)
weet te melden dat ‘een voornaam liefhebber en waarnemer’ de Sphaera Per-
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8b en c De tandwieltrein in de collectie Six. Foto
Melgert Spaander, © Collectie Six, Amsterdam.
De aandrijving van de planeten vindt plaats door
middel van concentrisch om as c draaiende holle
cilindervormige buizen, waaraan de planeetarmen

zijn bevestigd. As a draait eenmaal rond in twaalf
uur, ofwel een halve dag. As b maakt daardoor
één omwenteling in 0,5*60:12*144:12*146:12 =
365 dagen. Zie bijlage i, tabel 2 voor de verkregen
resultaten.

fecta van Jan van den Dam enige maanden ‘tot zijn gebruik en liefhebberij’
onder zich heeft gehad en daardoor ‘hetzelve met alle mogelijke vlijt’ heeft
kunnen observeren.118 Ook de eclipticaband van het Zeeuwse planetarium is
duidelijk geïnspireerd op een dergelijke band met vierkante gaatjes bij Van den
Dam. Niet nagevolgd in Zeeland is echter de uiterst ingenieuze tandradconfiguratie die Van den Dam bedacht voor het telluriumgedeelte (het aarde-maansysteem). Daarmee wordt zowel de aardrotatie geregeld, als de vaste schuine
stand van de aardas in de ruimte, als de omwenteling van de maan (in een iets
hellende baan), als de maanfasen (afb. 9a en b).
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9a Het telluriumgedeelte in de Sphaera Perfecta
uit de collectie Six. Foto Melgert Spaander, ©
Collectie Six, Amsterdam. Het mechanisme voor
de knopenlijn van de maan is verloren gegaan.

9b  Het telluriumgedeelte in de Sphaera Perfecta
uit de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Foto
auteurs.

Uiterst knap is de voorziening die Van den Dam hier heeft getroffen om de
verdraaiing van de knopenlijn van de maan na te bootsen. Een knopenlijn is de
denkbeeldige lijn die ontstaat door het snijden van het baanvlak van de aarde
met het baanvlak van de maan. Die twee vlakken maken een hoek van ongeveer vijf graden met elkaar. Een zon- of maansverduistering kan alleen optreden wanneer zon, aarde en maan precies op één rechte lijn staan en dat kan
dus alleen gebeuren op de knopenlijn. Echter de maanbaan ligt niet vast in de
ruimte. Het vlak van de maan (en daarmee de knopenlijn) draait zelf ook rond
in een tijd van 6793 dagen (= 18,6 jaar). Ook die verdraaiing heeft Van den Dam
met precies de goede periode in zijn Sphaera Perfecta weten onder te brengen
(zie bijlage iii). Ook deze vernuftige constructie lijkt Van den Dam geheel zelfstandig te hebben bedacht.
Een vergelijkbaar, maar iets simpeler systeem heeft Van den Dam verzonnen voor het joviariumgedeelte (de manen rond Jupiter – zie bijlage ii). De
door hem gekozen tandradverhoudingen zijn echter opnieuw totaal anders
dan bij bijvoorbeeld de Leidse Sphaera of het planetarium van Rømer.119 Van
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den Dam moet ook dit mechanisme dus zelf hebben uitgedacht. Bij het later
vervaardigde Zeeuws planetarium was dit Joviariumgedeelte een brug te ver.
De Jupitermanen hebben daar geen eigen beweging meegekregen, waardoor
dit planetarium in functionaliteit ver achterblijft bij Van den Dams exemplaar.
Resumerend mag dus worden gesteld dat Van den Dams Sphaera Perfecta blijk
geeft van een hoge mate van originele inventiviteit.
onderaannemers De revisie van het Six-planetarium in 2012 heeft als
verrassend bijproduct twee namen opgeleverd van onderaannemers die aan de
vervaardiging van het instrument hebben meegewerkt.120 Dat bij een wetenschappelijk instrument de onderaannemers bekend zijn, is slechts hoogst zelden het geval. Niet voor niets heeft de Amerikaanse wetenschapshistoricus
Steven Shapin deze groep van essentiële werkers als ‘invisible technicians’ aangeduid.121 Naast Van den Dams signatuur op de voorzijde, is namelijk zowel op
de wijzerplaat van het planetarium, als op de achterzijde van de cijferring, de
signatuur van uurwerkmaker Jan Storm aangetroffen, ruw heeft hij zijn naam
ingekrast: ‘Jan Storm Amsterdam 1753’ (afb. 10). Het eigenlijke mechaniek
blijkt dus door Storm te zijn gemaakt en wel een jaar voor de oplevering van het
planetarium. Helaas is over Storm nauwelijks meer bekend dan dat hij vanaf
1717 in Amsterdam werkzaam was.122 Een advertentie die in 1775 na zijn overlijden in de Amsterdamsche Courant verscheen, vermeldt dat zijn werkplaats
gevestigd was op de Nieuwendijk, tussen de Kolksteeg en de Sint-Jacobsstraat.
Daar was toen te koop ‘een schoone party kapitale staande Horologien, HangHorologien en Wekkers, extra fraije Goude en Zilvere, zo repetitie als ander
Zak-Horologien, als meede allerhande soorten van groot- en kleinwerkers
Horologiemakers Gereedschappen’.123
Verder zijn in de sierlijst van de wijzerplaat op de voorzijde de merken
aangetroffen van Jacob Schenk (1720-1765) werkzaam als zilversmid (‘schepwerker en klein-servieswerker’) vanaf 1744 (afb. 11).124 Hij was hervormd en
woonde in 1745 aan de Vinkenstraat in Amsterdam.125 In 1754 werd hij ook
aangesteld als ‘schuitenvoerder’, maar daarnaast bleef hij werkzaam als zilversmid. Zo leverde Schenk in 1760 vier fraai gedreven zilveren wandkandelaren
aan de katholieke schuilkerk ‘Moyses en Aäron’ aan de Jodenbreestraat.126
Jan van den Dam mag dan als mathematicus het brein achter het technische
ontwerp van het planetarium zijn geweest, de ambachtslieden Storm en Schenk
hebben dus ook een voorname rol gespeeld bij het daadwerkelijk construeren
van het instrument. Het is niet duidelijk welke meubelmaker heeft meegewerkt
bij het bouwen van de kast en de vitrine, omdat deze onderdelen niet zijn gesigneerd. Mogelijk had Storm voor zijn klokken een overeenkomst met een vaste
meubelmaker, maar daarover is niets bekend. Een goede kandidaat daarvoor
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10 Signatuur op de wijzerplaat: ‘Jan Storm|
Amsterdam 1753’. Foto Melgert Spaander,
© Collectie Six, Amsterdam.

is overigens Jan Berkman, ‘Meester Schrijnwerker’. Blijkens advertenties in
de Amsterdamsche Courant was hij gespecialiseerd in ‘alle soorten van Notebome en Eeke Werken’, waaronder ‘Kopere vergulde Sphaera’ en ‘Zonnewyzers in alle soorten met negen hoepels’ op ‘Steene en Houte Pedelstallen’ en
voorzien van de twaalf ‘Sodiaxs tekens’. Berkman woonde in Amsterdam, in
de Barndesteeg bij de Nieuwmarkt, ‘daer een reclineerende Zonnewyzer in de
gevel staet’.127 Dat was destijds om de hoek bij Van den Dam. Of Berkman het
echt was die de verguld koperen armillairsfeer met het bijbehorende piëdestal
maakte zullen we helaas nooit zeker weten. Hoe dan ook, de ontdekking van
de namen van twee onderaannemers vormt een bevestiging van de multidisciplinaire samenwerking die voor de vervaardiging van dergelijke instrumenten
nodig was.
samenvatting en conclusie Jan van den Dams leven en werk overziende, mag geconcludeerd worden dat deze, door zijn belezen vader tot
schoenmaker opgeleide man, al op jonge leeftijd werd gezien als ‘een man
van groot verstand’. Aanvankelijk bezield door een theologische drijfveer,
met een grote belangstelling voor Gods Schepping, heeft Van den Dam zich
dusdanig verdiept in de planeetbewegingen, dat hij in 1738, in navolging van
anderen, gekomen is tot de creatie van een uiterst ingenieus planetarium van
een grotendeels origineel ontwerp. Deze Sphaera Perfecta, die hij door een
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11 Zilvermerken op de achterzijde van de zilveren
plaat. Foto Melgert Spaander, © Collectie Six,
Amsterdam. V.l.n.r.: jaarletter u (1754), het

stadswapen van Amsterdam, het meesterteken van
Jacob Schenk (bestaande uit een ster tussen een i
en een s), en het provinciewapen van Holland.

aantal onderaannemers heeft laten vervaardigen, moet hem hebben aangezet
om zijn wiskundige talenten verder te ontwikkelen. Voor een gebruik van dit
instrument om zijn eerder ingenomen anti-deïstische standpunt tegenover de
deïstische deurhovianen te bepleiten, zijn geen directe aanwijzingen gevonden.
Dat Van den Dam persisteerde in dit standpunt mag tussen de regels door wel
uit zijn gepubliceerde voordrachten worden opgemaakt. Vanaf ongeveer 1742
tot omstreeks 1754 heeft hij natuurfilosofische lessen gegeven voor de Amsterdamse ‘high society’. Deze activiteiten hebben hem bepaald geen windeieren
gelegd, ondanks het feit dat zijn Sphaera Perfecta, gezien de geringe afzet, vermoedelijk commercieel gezien geen succes is geweest. Van den Dams sociale
stijging bracht hem echter wel in de positie om in 1746 een financieel zeer voordelig huwelijk te sluiten. Ook anderszins moeten zijn lessen dusdanig hebben
gefloreerd, dat hij aan het eind van zijn leven in Harderwijk als rentenier kon
neerstrijken.
Een opmerkelijk element in Van den Dams leven is verder zijn (leidende?)
rol in een tot dusverre nauwelijks opgemerkte Amsterdamse vrijmetselaarsloge, genaamd ‘De Ridders van het Heelal’. Uit deze kring is in 1748 het eerste formeel georganiseerde wetenschappelijk genootschap in de Nederlanden
(Concordia et Libertate) voortgekomen. Hoewel Van den Dam voor zover
bekend aan die latere ontwikkelingen niet meer heeft deelgenomen, maakt
dat hem toch tot een pionier in de vroege Nederlandse genootschapsvorming.
Hiervoor, en vanwege zijn origineel en vernuftig planetariumontwerp, verdient
hij een veel grotere bekendheid dan tot dusverre het geval is geweest.
Huib J. Zuidervaart is senior wetenschapshistoricus bij
het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
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Charlotte C.S. Rulkens is conservator in opleiding bij
het Rijksmuseum Amsterdam en medewerker van de
Collectie Six, Amsterdam.
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bijlage i
Tabellen 1 en 2

tabel 1 Tabel ter vergelijking van tandradverhoudingen in andere achttiende-eeuwse planetaria
Kepler
1598

Planeet

Rømer
1680

Huygens
1682

Horrebow V.d. Dam
1735
1756

Martin
1747

V.d.Eeckhout
1783

Mercurius

46:191

13:54

204:847

33:137

30:125

20:83

20:83

Venus

243:395

24:39

32:52

24:39

40:65

32:52

32:52

Aarde

60:60

36:36

60:60

36:36

90:90

50:50

50:50

Mars

79:42

47:25

158:84

79:42

96:51

75:40

47:25

Jupiter

344:29

83:7

166:14

83:7

166:14

83:7

83:7

Saturnus

324:11

147:5

206:7

206:7

206:7

148:5

148:5

Aswenteling Zon

10:146

10:146

tabel 2 Tabel met de relatieve omlooptijden van de planeten, vergeleken met contemporaine gegevens
planetarium
van den Dam 1756
Planeet

werkelijk
Struyck 1740

afwijking

verh

decimaal

dagen

dagen

%

30:125

0,2400

87,6

88,0

-0,42%

Venus

40:65

0,6154

224,6

224,7

-0,04%

Aarde

90:90

1,0000

365,0

365,3

-0,07%

Mars

96:51

1,8824

687,1

687,0

0,01%

Jupiter

166:14

11,8571

4327,9

4332,5

-0,11%

Saturnus

206:7

29,4286

10741,4

10759,3

-0,17%

Aswenteling Zon

10:146

0,0685

25,0

25,0

0,00%

Mercurius

152

Jaarboek 106, Amstelodamum [2014]

bijlage ii
Van den Dams tandradconfiguratie
voor het Joviarium (de manen en de rotatie van Jupiter)
Afb. 13	  Het tandradsysteem
voor de manen van Jupiter, zoals
bedacht doorVan den Dam (Uit:
D. Koelbloed, ‘Een Amsterdams

planetarium uit 1756’, Hemel en
dampkring 70 (1972) nr. 5). De
verticale as links laat Jupiter om
zijn as draaien en draagt de vier

concentrische holle cilinders
waaraan de baanstangen van de
manen van Jupiter zijn bevestigd.
De as b maakt één omwenteling in
365 dagen. De cilinder rond as c
draait 103:60 = 1,716 maal sneller.
Omdat de horizontale aandrijfas
(12,48) draaibaar bevestigd is op
de stang die Jupiter rond duwt,
beweegt de gehele tandwieltrein
van de Jupitermanen eenmaal
rond as c gedurende één Jupiterjaar (= hier 4328 dagen). In 365
dagen is dat 0,0843 omwenteling.
Hierdoor gaat c effectief slechts
1,716-0,0843 = 1,632 maal rond.
Dit levert voor de verticale as
rechts een omwentelingstijd op
van: 365/1,632 * 12:120 * 8:48 =
3,73 dag.Voor de resultaten zie
hierna, tabel 3.

tabel 3 Manen Jupiter: omlooptijden met afwijkingen
planetarium
van den Dam
1756

werkelijk
Struyck
740

afwijking

Planeet

verh

decimaal

dagen

dagen

%

Calisto

45:10

4,50

16,77

16,69

0,49%

Ganymedes

33:17

1,94

7,23

7,15

1,12%

Europa

41:43

0,95

3,55

3,55

0,08%

Io

19:40

0,48

1,77

1,77

0,08%

Aswenteling Jupiter

5:45

0,11

0,41

0,41

0,05%
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bijlage iii
Van den Dams ingenieuze tandradconfiguratie
voor het aarde-maan-systeem

12a

12b

Afb. 12a Het aarde-maan-systeem (tellurium).
Foto door Koelbloed (1972) uit collectie Het
Scheepvaartmuseum.
Afb. 12b Van den Dams ingenieuze tandradconfiguratie voor dit tellurium (het maanbolletje is hier
weggelaten), eveneens naar Koelbloed. Met deze
tandwielen wordt zowel (1) de aardrotatie geregeld,
als (2) de vaste schuine stand van de aardas in de
ruimte, (3) de omwenteling van de maan, als (4) de
maanfasen, en (5) de helling van de maanbaan en
ten slotte ook (6) de verdraaiing van de knopenlijn
van de maan.
(1) de aardrotatie De cilinder rond de centrale as c (zie ook voorgaande figuur) draait 144:36
= 4 maal sneller dan het aandrijvende tandwiel b,
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dat één omwenteling maakt in 365 dagen. In die tijd
beweegt de gehele tandwieltrein van het aardbolletje eenmaal rond deze as c, waardoor deze effectief
niet 4, maar 3 maal rondgaat. Dit levert voor het
aardbolletje een omwentelingstijd op van: 365 /
(4-1) * 12:60 * 8:24 * 9:73 * 11:11 = 1 dag (= niet
gearceerde raderen). 		
(2) de schuine oriëntatie van de aardas
Tijdens één omloop om c maakt de horizontale as
(12, 24) (4-1)*60 /12 = 15 omwentelingen. Door
de beugel waarin de aarde schuin ronddraait op een
plateau p te bevestigen dat vijftien keer de andere
kant opdraait, wordt dit plateau tijdens een jaaromloop als het ware stil gezet in de ruimte. Dit wordt
bereikt door de (zwart geschetste) tandwielen met
de verhouding 90/6 = 15.
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De horizontale aandrijfstang (12, 24) bedient verder
nog twee andere tandradsystemen, allereerst voor:
(3) de maan Dit bolletje wordt aangedreven door
een om de aandrijfas van de aarde draaiend plateau
met 57 tanden. Dit krijgt zijn beweging van de
verticaal gearceerde reeks tandwielen. Daardoor
krijgt het maantje een omlooptijd van 365/(4-1) *
12:60 * 8:24 * 18:6 * 57:47 = 29,51 dagen (werkelijk
29,53 dagen).
(4) de maanfasen Om de schaduwzijde van
de maan weer te geven heeft Van den Dam om het
maanbolletje een nauw sluitend halfbolvormig
zwart kapje aangebracht. Dit kapje moet steeds
van de zon afgekeerd blijven. Daartoe is het kapje
gemonteerd op een hol buisje, dat om de maanstang draait. Van onderen is dit voorzien van een
tandwieltje. Een identiek wieltje, met gelijk aantal
tanden, is vast verbonden met de rotatiestang van de
aarde. Door in gelijke mate terug te draaien handhaaft het zwarte kapje zijn positie ten opzichte van
de centrale as c. Hierdoor wordt de rotatie van het
kapje, die ontstaat door de beweging van de maan in
haar baan, opgeheven. Daarmee is het maanfasenprobleem opgelost.
(5) de helling van de maanbaan Van den
Dam heeft het maanfasenprobleem als volgt opgelost: op het bovengenoemde plateau is een helling
aangebracht van vijf graden, overeenstemmend
met de helling van de maanbaan ten opzichte van
de ecliptica. De verbindingsstaaf met het maantje
is scharnierend vastgemaakt, waarbij de scharnie-
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rende arm bij zijn rondgang om de aarde met de
onderzijde over dit schuin en excentrisch liggende
vlak rond wordt geduwd. Daardoor beweegt het
maantje bij zijn rondgang omhoog en omlaag, waardoor deze soms boven en soms onder het baanvlak
van de aarde komt.
(6) de verdraaiing van de knopenlijn
van de maan De knopenlijn is de denkbeeldige
snijlijn van het baanvlak van de aarde en dat van de
maan. Knopen zijn van belang voor het ontstaan
van eclipsen (zon- of maansverduisteringen). Zo’n
eclips treedt op wanneer zon, aarde en maan op één
rechte lijn staan, en dat kan alleen wanneer de maan
in een knoop staat. Deze knopen liggen echter niet
vast, maar bewegen ook rond de aarde met een
tijdsinterval van 6793 dagen. De periode van rondgang van een knoop is in het planetarium als volgt
nagebootst: bij (2) is al uitgelegd dat plateau p in
de ruimte voortdurende dezelfde oriëntatie houdt.
Het staat als het ware stil. Op dit ‘stilstaande’ plateau is een tandwiel met 17 tanden gemonteerd.
Een staaf met respectievelijk 22 en 17 tanden wordt,
met de beweging van de aarde om as c, rond dit
tandrad gesleept. Via deze as wordt een derde plateau aangedreven dat bij iedere omwenteling 17:22
* 13:22 = 1,054 keer sneller gaat. Ook nu beweegt
de tandwieltrein eenmaal rond de aandrijfas van de
aarde, waardoor het geheel feitelijk eenmaal minder
rondgaat, dus slechts 0,054 keer. De knoop maakt
dus een volle omwenteling in 0,054 * 365 = 6794,6
dagen. Dit levert een afwijking op met de werkelijkheid van slechts 0,2 promille.
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*		 De auteurs zijn dank verschuldigd aan (1) Jhr.
Jan Six x voor de geboden mogelijkheid het
Six-planetarium te onderzoeken en voor zijn
aanhoudende steun en enthousiasme daarbij,
alsmede voor het beschikbaar stellen van de
foto’s en het rapport van restaurator Melgert Spaander; (2) de medewerkers van Het
Scheepvaartmuseum voor de geboden mogelijkheid de Sphaera Perfecta uit het bezit van
de Universiteit van Amsterdam in hun depot te
onderzoeken.
1		 Voor zijn levensloop zie: I.H. van Eeghen,
‘Jan van den Dam. Schoenmaker en ridder
van het heelal’, Maandblad Amstelodamum 70
(1983), p. 1-5. Voor zijn planetaria, zie vooral:
D. Koelbloed, ‘Een Amsterdams planetarium
uit 1756’, Hemel en dampkring 70 (1972) nr. 5,
p. 143-150. Daarnaast is gebruik gemaakt van
de volgende rapporten: J.P.P. Hogen, Restauratierapport voor intern gebruik (Ongepubliceerd
restauratierapport), Amsterdam: Scheepvaartmuseum 1975 en Melgert Spaander, Staande
Planetariumklok. Gesigneerd Jan van den Dam
Invenit en fecit Amsterdam 1754 (Ongepubliceerd restauratierapport), Zutphen, 2012.
Terloops is aandacht besteed aan Van den
Dams Sphaera Perfecta in: E. Havenga, W.E.
van Wijk en J.F.M.G. D’Aumerie, Planetarium-boek Eise Eisinga, Franeker 1928, p. 363;
Henry C. King en John R. Millburn, Geared to
the stars. The evolution of planetariums, orreries,
and astronomical clocks, Toronto/Bristol 1978,
p. 214-215; H.J. Zuidervaart en H. Hoitsma,
‘Een Zeeuws planetarium uit de tweede helft
van de 18e eeuw’, Archief. Mededelingen van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1984), p. 69-148; T. Cocquyt, ‘The
Hasselaer auction of 1776: the transmission of
scientific instruments from the public to the
academic sphere’, Rittenhouse: the Journal of
the American Scientific Instrument Enterprise 22
(2009), p. 70-89; idem, Het instrumentenkabinet
van G.A. Hasselaer. Een evaluatie van de rol van
instrumenten in een tijdperk van natuurwetenschappelijke popularisering (Ongepubliceerde
masterscriptie) Universiteit Utrecht 2011 en
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H.J. Zuidervaart en R.H. van Gent, Between
Rhetoric and Reality. Instrumental Practices at
the Astronomical Observatory of the Amsterdam
Society ‘Felix Meritis’, 1786-1889, Hilversum
2013, p. 58-59.
2		Spaander, Staande Planetariumklok, p. 1-2.
3		 Van Eeghen, ‘Jan van den Dam’, p. 1-2.
4		 Jan Engelman te Haarlem aan Jan Hendrik van
Swinden te Amsterdam, 5 oktober 1780 (Universiteitsbibliotheek Leiden, bpl 755).
5		 E. Muller en K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn
1987, p. 178 (nr. 601).
6		 W.F.H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam in 1742, Amsterdam 1945,
p. 158.
7		 Van Eeghen, ‘Jan van den Dam’, p. 4.
8		 W.N. du Rieu, Album studiosorum Academiae
Lugduno Batavae m d l x x v - m d c c c l x x v , Den
Haag 1875, kol. 1059: ‘1 maart 1758: ‘Mauritius van Dam, Amstelodamo-Batavus. 18, M.’;
D.G. van Epen, Academiae Gelro-Zutphanicae,
m d c x lv i i i - m d c c c x v i i i , Den Haag 1904, p.
116-117: 1 sept. 1759: ‘Mauritz Van Den Dam,
Amstel. M.’; idem, 9 mei 1761: ‘Mourits van
den Dam, Amstelodamensis, M. Cand’.
9		 Jan van den Dam wordt genoemd als inwoner
van Harderwijk wanneer hij op 1 maart 1770
voor het gerecht van Harderwijk een zekere
Zacharias de Medius (1724-1806) tot zijn
zaakwaarnemer in Amsterdam benoemt. Zijn
intekening in 1768 op de Nederlandse vertaling van Lalande’s Astronomie vermeldt helaas
geen woonplaats, zodat er een vrij lange periode van onzekerheid over zijn verblijfplaats
bestaat.
10		 Een advertentie in de Amsterdamsche Courant
van 16 en 23 juni 1757 van de Amsterdamse
medailleur Johan Georg Holtzhey voor een in
1757 uitgebrachte zilveren en gouden penning
vermeldt als een van de besteladressen ook ‘Jan
van den Dam te Delft’. De Doop-, Trouw- en
Begraafregisters van Delft vermelden niemand
van die naam, dus het zou om een tijdelijk verblijf van onze Jan van den Dam kunnen gaan.
Op een verblijf in Delft wijst ook het gegeven
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dat zoon Maurits van den Dam op 1 maart
1758 als student in Leiden werd ingeschreven
samen met de 18-jarige Petrus de Meester,
eveneens uit Delft.
11		 Johannes van der Wall was op 16 juni 1756 te
Leiden gepromoveerd. Zie voor hem en de
Delftse fundatie: E.P. de Booij en J. Engel, Van
Erfenis tot studiebeurs. De Delftse Fundatie van
Renswoude, Delft 1985.
12		 Stadsarchief Amsterdam (saa), nr. 13575,
protocol not. Geniets.
13		 Zuidervaart en Van Gent, Between Rhetoric
and Reality, p. 94. Van Bevoord zou in 1777
benoemd worden tot lid van het Provinciaal
Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. In 1784 trad hij toe tot het Departement Natuurkunde van Felix Meritis.
14		 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe,
Archief Harderwijk, recognitieboek, september 1777: verklaring van de koopman Jan Lutz
over schuldbekentenis van driehonderd gulden
aan de boedel van wijlen Jan van den Dam.
15		 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe,
Archief Harderwijk, begraafboek 1770.
16		 Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.
nr. 25, grootboek van de kerk van Paramaribo
1757-1765: overlijden op 20 mei 1764. Ds.
Timotheus Hölscher zelf overleed anderhalve
maand later, in juli 1764.
17		 Nationaal Archief, Archief Hof van Holland,
inv.nr. 1380, 14 mei 1772. Zie ook Van Eeghen,
‘Jan van den Dam’, p. 5. Maurits van den
Dam was op 5 juni 1768 te Paramaribo in het
huwelijk getreden met Christina Wilhelmina
Noortman. In resp. 1775 en 1777 kregen zij
twee kinderen, die beiden jong stierven.
18		 In Amsterdam ging het om Zacharias de
Medius, meester-metselaar in de Binnen Bantammerstraat, die nog door Jan van den Dam
persoonlijk tot zijn Amsterdamse zaakwaarnemer was aangesteld. Voor de afhandeling van
zijn nalatenschap te Harderwijk werden op
13 december 1770 de stadsarts S. van Cooth,
samen met de advocaat J.H. Ardesch benoemd.
Zij bevestigden op 16 april 1771 de rol van
De Medius. (Streekarchivariaat Noordwest-
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Veluwe, Archief Harderwijk, recognitieboeken
1770-1771).
19		De Surinaamsche Nieuwsvertelder, nr. 118, 6
september 1787. Zie ook volgende noot. Maurits van den Dam was al op 3 juli 1784 overleden. Zijn weduwe hertrouwde op 25 november
1787 met de 41-jarige Godlof Adolph Kermass, ‘jongman van de Lutersche religie’ uit
Nedersaksen. Vermoedelijk was dit huwelijk
de reden waarom de bibliotheek te gelde werd
gemaakt.
20		 M. van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3, Paramaribo 2002, p.
81.
21		 Nationaal Archief, Archiefstuk ara, Oud
archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr.
26, grootboek van de kerk van Paramaribo
1766-1776: 30 mei 1773. Zie ook: Oud archief
Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten
overstaan van Raden van Politie 1742-1817.
22		 U. Janssens-Knorsch, ‘The realm of Pluto
and Mercury. Impressions of a visit to Holland in the year 1746/47 from an unpublished
eighteenth-century manuscript’, Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw 18 (1988), p.
17-24: 22. Zie ook: M.R. Wielema, ‘Christina
Leonora de Neufville. Wijsgerige poëzie onder
invloed van Christian Wolff’, Documentatieblad
werkgroep Achttiende eeuw 24 (1992) nr. 2,
p. 155-174, m.n. 161.
23		 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Website
Bibliopolis, veilingen 4 september 1733 en 9
juni 1734.
24		 A. Raap, Twee gehoude samenspraken, tusschen
Cornelus van Heusden, Jan van den Dam, en
Abram Raap voorgevallen, Amsterdam, z.d.
[1741], p. 8.
25		 Van Eeghen, ‘Jan van den Dam’, p. 2-3.
26		saa, Doop-, Trouw- en Begraafboeken (dtb)
21, f. 51; dtb 124, f. 43v; dtb 52, f. 11v; dtb
110, f. 322; dtb 111, f. 164v.
27		 W. van Bunge, lemma ‘Deurhoff’ in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, 4 (1998), p. 117.
28		Raap, Twee gehoude samenspraken, p. 7-8. Zie
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ook: Cornelis van Heusden, ’t Vervolg op de
onpartydige vraagen gedaan aan C. Bouman,
over zyn eigen stellingen [...] nopens Gods aanbiddelyke werking &c. tegen het onderzoek van
Willem Deurhof, Amsterdam 1741, p. 37.
29		 Van Heusden, Verhaal van twee Zamenspraken,
p. 65.
30		Raap, Twee gehoude Samenspraken, p. 7.
31		Ibidem.
32		 Ibid., p. 15
33		 Ibid., p. 21.
34		 Van Heusden, Verhaal van twee Zamenspraken,
p. 68.
35		Raap, Twee gehoude Samenspraken, p. 30.
36		 Vgl. Eysbrandt Nergens [pseudoniem],
Pleitreeden voor Deurhofs Job, saakelyk dus
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