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Inleiding

Wij menen dat onze beschrijvingen exacter zijn dan van de Ouden, die
merendeels zijn gemaakt op basis van verslagen van anderen. Wij gaan de
fouten van deze grote mannen niet opsommen. Wij willen de lezer slechts
waarschuwen dat onze waarnemingen niet met de hunne stroken. Wij beschrijven onze beer en schrijven niet dat beren 52 ribben hebben aan
elke kant.
Claude Perrault (1613-1688)

Rusland was in 1700 een overwegend agrarisch land dat cultureel gezien in een
isolement verkeerde. Russen mochten niet zomaar naar het buitenland reizen.
Russische bouwmeesters, muzikanten, edelsmeden of ikonenschilders konden
daarom buiten Rusland geen ideeën opdoen. In de rest van Europa werden de
nieuwe technieken van de Italiaanse schilderkunst, de polyfone muziek of een
populaire burgerbouwstijl als het classicisme geïntroduceerd, – ze drongen bijvoorbeeld door in het buurland Polen –, maar niet in Rusland.
Rusland kende tot 1700 geen schrijfcultuur, in die zin dat er geen wereldlijke
boeken werden gepubliceerd. De hernieuwde belangstelling in Europa voor de
kennis van de Grieken en Romeinen was aan het land voorbij gegaan. Alleen een
heel kleine Russische elite kwam in aanraking met Europese cultuur. Zij ging om
met buitenlanders die langere tijd in Rusland woonden en hun schilderijencollecties, tekeningen en prenten, hun bibliotheken, hun meubels en snuisterijen
hadden meegebracht naar hun tijdelijke of vaak ook nieuwe vaderland. Nog kleiner in aantal waren de Russische hoogwaardigheidsbekleders die van buitenlandse gezanten geschenken kregen aangeboden, zoals tapijten met Romeinse
helden, albums met prenten van beroemde schilderijen, aard- en hemelglobes,
atlassen met stadsgezichten, afbeeldingen van beroemde gebouwen en landkaarten, zaden en stekjes van exotische planten, scheepsmodellen en koetsen.
Met deze toevallige cultuurimport moesten de Russen het stellen.
Buitenlanders die in Rusland woonden, brachten kennis mee die van groot belang was voor een land dat op militair gebied wilde meetellen in Europa. Mathematisch geschoolde militairen, universitair geschoolde artsen, chemici zoals
loodwitbereiders, ijzerfabrikanten, wapensmeden, kanonnengieters, molenmakers, zeilmakers, uniformstofbereiders, apothekers, lettergieters en drukkers,
kanalenbouwers, havenaanleggers, werfbazen, tuinmannen, kunstschilders, etsers, bibliothecarissen, vertalers, diplomaten, muzikanten, glasblazers en tenslotte zelfs geleerden verruilden voor kortere of langere tijd hun vaderland om uit-
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eenlopende redenen1 voor Rusland. Maar buitenlanders waren duur. Peter de
Grote (1672-1725), de tsaar-hervormer zocht een alternatief.
Rusland wilde zijn achterstand op het gebied van wetenschap en techniek inhalen. Peter besloot daartoe zelf poolshoogte te gaan nemen in West-Europa. Voor
hij zijn vaderland verliet voor een Grand Tour, had de Russische tsaar, hoofd van de
orthodoxe christenheid, in 1696 een overwinning op de Turken behaald, die hem
groot aanzien verschafte. De expansie van de islam beroerde heel Europa en de
Turkse legers waren Wenen al genaderd. Door de verovering van de vesting Azov
op de Turken, met behulp van de eerste in Rusland, met buitenlandse expertise gebouwde oorlogsschepen, had een militair onbeduidend vorstendom aan de rand
van de christenheid zich definitief op de politieke kaart van Europa gezet.
Peter was de eerste Russische tsaar die zich buiten de grenzen van zijn land
begaf. Hij droeg een zegel bij zich met de veelzeggende tekst: ik ben leerling en
op zoek naar leraren. De boomlange man, zesentwintig jaar oud, kon van de buitenlanders in Moskou niets meer leren toen hij begon aan zijn Grand Tour. Een
kleine kring ingewijden hield zorgvuldig geheim dat de tsaar buitenslands verkeerde. Peter zag zijn eerste hagedis op sterk water in Riga, bezocht een boerderij in de buurt van Haarlem, een vergadering van de Staten-Generaal in Den
Haag, verschillende kunstkamers met uiteenlopende verzamelingen in Oxford,
Berlijn, Dresden en Amsterdam, schilderijenverzamelingen zoals van Willem III
(1650-1702) in Kensington Palace in Londen, de munt in de Tower in Londen, de
sterrenwacht in Greenwich en de Hortus Botanicus in Amsterdam. Hij toonde de
onbegrensde nieuwsgierigheid van de autodidact.
In Moskou had Peter zich in zijn vroege jeugd de beginselen van de kunst van
het oorlog voeren eigengemaakt en in zijn jongelingsjaren in de Russische havenstad Archangel de kunst der zeevaart. Als volwassen man voltooide hij zijn opleiding in Nederland en Engeland, waar hij in een periode van ruim een jaar, van
maart 1697 tot mei 1698, cursussen doorliep variërende in duur van een dag, zoals voor het beroep van doodkistenmaker in Londen, tot enkele maanden, voor
dat van scheepstimmerman in Amsterdam. Hij maakte kennis met parlementen
en burgemeesters, wezen- armen- en ziekenzorg, en bezocht synagogen en kerken van elke denominatie. Hij bekeek het verzamelen van planten, dieren en mineralen en het experimenteren met fysische verschijnselen. De tsaarleerling
keerde naar Moskou terug nadat hij zich had laten scholen in vrijwel alle kunsten
en wetenschappen, van sterrenkunde, anatomie en chirurgische operaties tot de
kunst van het etsen en van het slaan van betrouwbare munten. Dat hij daar trots
op was bewijst het feit dat hij alle benodigde gereedschappen en de proeven van
zijn kunnen zorgvuldig bewaarde.

1 Deze buitenlanders ontsnapten aan werkloosheid (Kist, smid uit Zaandam), vonden de oplossing voor
een gebrek aan carrièreperspectief (Cruys, marine-manager uit Amsterdam), ontliepen strafvervolging wegens het neersteken van een medestudent (Osterman, rechtenstudent uit Bochum; hij zou het in Rusland
tot eerste minister brengen) of zochten gewoon nieuwe kansen.
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Na zijn terugkeer besloot Peter zijn onderdanen alles te leren wat hij zelf geleerd had. Daartoe stichtte hij in Moskou twee instellingen voor hoger technisch
onderwijs, de Navigatieschool en het Bergcollege, vijf jaar later gevolgd door een
hogere beroepsopleiding voor chirurgijns of heelmeesters. De buitenlandse vaklieden die hij in dienst nam, tekenden voortaan contracten waarin ze zich verplichtten Russische leerlingen in hun specialisme op te leiden. Om de mogelijkheden van zijn land beter te kunnen exploiteren stuurde hij expedities uit om op
afgelegen plaatsen in zijn landen planten, dieren en gewassen te verzamelen en
de bewoners te ondervragen over hun expertise. Hij kocht kant en klare bibliotheken en collecties in het buitenland om zijn onderdanen te onderwijzen. Rusland kon kennis nemen van nieuwe ideeën, zelf kijken en vergelijken. Peter de
Grote gaf zijn onderdanen toestemming, beter gezegd opdracht, hun nieuwsgierigheid naar de rest van de wereld te bevredigen.
Peters Kunstkamera2 werd het centrum van Rusland waar alle kennis omtrent
de wereld werd verzameld. De twee grootste collecties die de tsaar voor zijn
Kunstkamera aankocht kwamen uit Amsterdam. Hij verleende zijn kenniscentrum de status van een ministerie. Om onderzoek te doen werden geleerden uitgenodigd lid te worden van een daartoe opgerichte Academie van Wetenschappen. Over de beginjaren van de Kunstkamera van Peter de Grote, de oprichting
van de Academie van Wetenschappen en de daarmee gepaard gaande import
van wetenschap en cultuur, waarbij import uit Nederland een grote rol speelde,
gaat dit boek.

Onderzoek
Recent ontdekte brieven in Sint-Petersburg verschaffen een gedetailleerd inzicht
in de manier waarop de Kunstkamera en de Academie van Wetenschappen zijn
opgericht.
De brieven zijn bij toeval ontdekt door een medewerkster van het Amsterdams
Historisch Museum3 en de schrijfster. Het zijn brieven over de aankoop door
tsaar Peter I van de collectie verzameld door de Amsterdamse apotheker Albert
Seba (1665-1736) en de collectie naturalia en menselijke preparaten, die de anatoom Frederik Ruysch (1638-1731) gedurende een lang leven had vervaardigd.
De brieven over deze aankopen worden bewaard in het Archief van de Russische
Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg en zijn niet eerder bestudeerd.

2 In het Russische woord Kunstkamera, een in dit boek veel voorkomend woord, is de cyrillische ‘y’ met een
Latijnse ‘u’ getranscribeerd, in alle overige woorden met een ‘oe’: niet Juri maar Joeri.
3 Renée Kistemaker, hoofd museale zaken van dit museum, was met Jozien Driessen in 1991 naar Sint-Petersburg gereisd in het kader van de voorbereiding van een grote tentoonstelling over Nederlandse kunsten rariteitenverzamelingen uit de periode 1585-1735, De wereld binnen handbereik, die in de zomer van 1992
zou worden gehouden in het Amsterdams Historisch Museum.
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Ze werpen een nieuw licht op de manier waarop deze cultuurimport in het Rusland van de vroege achttiende eeuw plaatsvond, en op wat daar verder uit volgde.
Omdat mijn archiefonderzoek in Petersburg tot doel had museale objecten uit
Amsterdamse collecties te localiseren, volgde ik een omgekeerde weg. In plaats
van mij over het onderwerp in te lezen in de secundaire literatuur, besteedde ik
mijn tijd aan het lezen van zoveel mogelijk brieven. Ik raakte overdonderd door
de omvang van de Nederlandse inbreng in de Russische cultuur in het eerste
kwart van de achttiende eeuw. Ik kon moeilijk geloven dat ik zoveel Nederlandse
contacten met de oprichters van de Kunstkamer van Peter de Grote en de Petersburgse Academie van Wetenschappen had ontdekt. Ik was bang ten prooi te
zijn aan ‘kleinemogendheidchauvinisme’ als ik teveel gewicht zou toekennen
aan de Nederlandse invloeden. De algemeen aanvaarde lezing is immers dat de
wortels van de Petersburgse Academie van Wetenschappen in Duitsland liggen,
aangezien de eerste leden geen Nederlanders waren maar Duitsers.4 Enigszins
gerustgesteld was ik, toen ik op een van de laatste dagen van mijn eerste verblijf
in Sint-Petersburg het boek van de beheerder van de Kunstkamera, Osip Beljajev,
uit 1800, opensloeg, dat aldus begint: ‘Bijna iedereen weet dat de Kunstkamera
van de Sint-Petersburgse Keizerlijke Academie van Wetenschappen zijn ontstaan
dankt aan tsaar Peter de Grote. De stad Amsterdam legde er, als eerste, de basis
van.’5
De brieven in het archief vormen de met grote regelmaat gevoerde, maar geenszins complete, handelscorrespondentie van de Amsterdammer Albert Seba met
de lijfarts van de tsaar, Robert Areskine (1677-1718), en diens secretaris Johann
Daniel Schumacher (1690-1761) vanaf het jaar 1715. In Petersburg zijn niet alleen de brieven van Seba bewaard, maar ook de minuten (kopieën) van de antwoorden aan Seba. De antwoorden, soms door Schumacher, soms door Areskine
geschreven, staan genoteerd in een minutenboek van de uitgaande post. Bijzonder is dat ook de minuten bewaard zijn van de brieven van Schumacher aan zijn
superieur, de lijfarts Areskine. Areskine verkeerde namelijk vaker niet dan wel in
Petersburg omdat hij de tsaar moest vergezellen op diens veldtochten en reizen.
Zodoende wordt ons, althans aan de Russische zijde van de correspondentie, een
blik achter de schermen gegund die de overwegingen bij de aankoop van collecties verduidelijkt.
Na de dood van Areskine, in 1718, treffen zijn opvolger, Laurentius Blumentrost (1692-1755), en Johann Daniel Schumacher voorbereidingen voor de oprichting van de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg en correspon4 Erich Donnert, Sankt-Petersburg. Eine Kulturgeschichte. Keulen/Weimar/Wenen 2002, 16-17. Gudrun
Bucher, ‘Die Russische Akademie der Wissensschaften – Gründung und Anfangsjahre’, in: Palast des Wissens.
Die Kunst- und Wunderkammer Zar Peters des Groszen. 2 dln. Red. Brigitte Buberl en Michael Dückershoff. München 2003, dl. 2, 248-257.
5 Osip Beljajev, Kabinet Petra Velikogo. [Het kabinet van Peter de Grote]. Sint-Petersburg 1800.
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deren zij over de aanschaf van nog meer collecties. Zij corresponderen met onder meer de arts Herman Boerhaave (1668-1738), de Leidse natuurkundige W.J.
‘s Gravesande (1688-1742), de instrumentmaker Johan van Musschenbroek
(1687-1748), tuinspecialist en schilderijenhandelaar Pieter de la Court van de
Voort (1664-1737) en boekhandelaar Pierre van der Aa (1659-1733).
De meeste brieven zijn geschreven in het Duits, sommige in het Frans of het
Nederlands en slechts één brief is in het Russisch gesteld. Maar dat is een afschrift, geen origineel. Het is een brief van Peter I waarin hij instructies geeft de
‘apotheker Seba’ geld te geven ter betaling van ‘anatomische zaken’ en een ‘sfera’, een hemelbol, gekocht in Parijs.6 Peter bemoeide zich blijkbaar in detail met
aankopen voor de Kunstkamer. Dat was niet alleen het geval met de Kunstkamer.
Het was typerend voor deze tsaar. Zelfs als hij op veldtocht was corrigeerde hij het
Russisch van de vertalingen van technische handboeken of gaf hij zijn mening
over uit Amsterdam gearriveerde nieuw gesneden Russische drukletters van het
vereenvoudigde ‘burger’ alfabet: hij verordonneerde bijvoorbeeld dat er in Amsterdam andere puntjes op de ï besteld moesten worden.7 Behalve deze ene genoemde kopie van een brief van de tsaar bevat de correspondentie geen brieven
van of aan Peter I. De rol van Peter bij de aanschaf van de Amsterdamse collecties, de oprichting van de Kunstkamera en de Academie van Wetenschappen
wordt in dit boek daarom alleen terloops belicht.

Ontdekking van de gebruikte archivalia
De onderzoekers van het Amsterdams Historisch Museum ontdekten de brieven
toen ze stukken aanvroegen die genoemd stonden in een publicatie over de geschiedenis van de Kunstkamer van Peter de Grote geschreven door Oleg Neverov, conservator van de Hermitage.8 Eén van de door Neverov genoemde brieven
van Albert Seba zat ingebonden in een dik deel. In dat deel bleken veel meer
brieven van Seba te zijn ingebonden dan de paar waarnaar door Neverov verwezen was. Deze waren, anders dan genoemde brieven, niet in fraai lopend leesbaar
(Frans) handschrift geschreven, maar in een aanvankelijk onleesbaar Duits cursief. In het archief bleken in een carthoteek nog twee verwijzingen naar brieven
van Seba te vinden. Het betrof een fiche met een verwijzing naar een brief van

6 Peter I aan [?], 25.08.1718. SPbARAN 1.3.5, 85-86v. Voor de tekst, zie verder in dit boek op pagina 154.
7 Jozien J. Driessen, ‘Het burgerschrift van Peter de Grote’, in: Cyrillische letterkunde. Bijdragen over de geschiedenis, uiterlijk en bruikbaarheid van het Russische alfabet. Red. Marijke Delemarre, Hans Kruyzen, Ilonka
Velding en Vincent Wintermans. Rotterdam 1993, 39-64.
8 Oleg Neverov, ‘”His Majesty’s Cabinet” and Peter I’s Kunstkammer’, in: The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Red. Oliver Impey en Arthur MacGregor. Oxford 1985, 54-61. Neverovs bijdrage aan het gelijknamige symposium in Oxford werd niet door hemzelf
voorgelezen maar door de voorzitter, omdat de directie van de Hermitage, waar Neverov werkte, geweigerd
had een uitreisvisum voor Groot-Brittannië voor hem te regelen.
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Seba aan Areskine uit 1711: ‘fond 120, opis 1, nr. 164’9, en een verwijzing: ‘Brieven
van Seba aan lid van de academie van wetenschappen med. dr. Amman: razrjad I,
opis 74a, nr. 23, 1732-1735.’
Na drie maanden waren vele tientallen nog niet eerder bekende brieven gevonden en afgeschreven. Zij zaten ingebonden tussen andere correspondentie
in een zestal ‘brievenboeken’, daterend uit het allereerste begin van de organisatie van de wetenschappen, nog voor de eigenlijke oprichting van de Academie
van Wetenschappen in 1724. Het eigenlijke, administratieve, begin van de Kunstkamera en de Academie van Wetenschappen blijkt met behulp van deze brievenboeken nauwkeurig te dateren.
De eerste twee minuten van uitgaande brieven, gericht aan de heren Schacher
en Scheuchzer10, dateren van 1713. Deze vroegste brieven zijn later in het brievenboek geplakt. Het deel waarin ze zitten, deel 1.3.2., bevat de minuten van uitgaande brieven over de periode 1713-1727. Voor het jaar 1714 zijn er geen minuten. Het volgende jaar, 1715, telt twee minuten. Eén ervan was van een brief
waarin Schumacher aan Areskine schrijft dat hij ‘8 caises de livres aux casernes’
heeft overgebracht, een belangrijke aanwinst voor de jonge bibliotheek. De brief
is gedateerd op 29 juli 1715 en was, net als de twee eerder genoemde brieven, ingeplakt. Maar daarna begint een systematische bewaring van de minuten geschreven op ingebonden gepagineerde foliobladen. Op bladzijde 2 is de eerste
minuut te vinden: een brief van Schumacher aan Areskine d.d. 12 augustus 1715.
Vanaf die tijd begonnen de voorbereidingen voor wat tien jaar later een Academie van Wetenschappen zou worden.

Wat er al uitgezocht was
Wie over een van de hoofdrolspelers, Albert Seba, meer te weten wil komen,
beginne met het beknopte overzicht van zijn leven en werken door H. Engel,
‘The life of Albert Seba’.11 Engel geeft vijf bladzijden bibliografie en uitputtende verwijzingen naar archiefbronnen. Zelfs over de lotgevallen van de collectie in Rusland heeft hij heel veel gegevens verzameld. Een biograaf kan zo
aan de slag. Seba’s correspondentie in de Petersburgse Academie van Wetenschappen was Engel echter niet bekend. Florence Pieters demonstreerde in
Het verdwenen museum12 de grote wetenschappelijke waarde van de vierdelige
9 Deze brief heeft John Appleby gepubliceerd: John H. Appleby, ‘Robert Erskine-Scottish pioneer of Russian natural history’, in: Archives of Natural History. 10.3 (1982), 377-398, 384.
10 Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) was een Zwitserse fossielenkenner, arts en curator van de Kunstkammer in Zürich (met naturaliaverzamelingen). Polycarpus Gottlieb (1674-1737) was arts in Leipzig.
11 H. Engel, ‘The life of Albert Seba’, in: Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift. XX (1937), 74-100.
12 F.J.J.M. Pieters, ‘Het schatrijke naturaliënkabinet van stadhouder Willem V onder directoraat van topverzamelaar Arnout Vosmaer’, in: Het verdwenen museum. Red. B.C. Sliggers en M.H. Besselink. Blaricum/Haarlem 2002, 19-44.
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catalogus die Seba van zijn collectie liet drukken, onder andere als basis voor
de indeling van het dierenrijk door de Zweedse natuuronderzoeker Carolus
Linnaeus (1707-1778). Zij traceerde Seba-preparaten op hun reis naar Frankrijk en naar Duitsland.
Over Peter de Grote zijn veel studies geschreven. Maar slechts enkele recente, in het buitenland verschenen werken, die hieronder kort besproken worden, beschrijven de grootschalige cultuurimport in de Petrinische periode wat
uitgebreider en geven blijk van een meer cultuurhistorische belangstelling. De
eerste moderne biografie, die behalve voor politieke en economische geschiedenis ook plaats inruimt voor (op nieuw archiefmateriaal steunend) onderzoek
naar de geschiedenis van de cultuur, is het in 1988 in Leipzig verschenen werk
over Peter de Grote van de hand van Erich Donnert.13 Hij besteedt éénderde
van zijn boek aan de grote culturele veranderingen die zich onder Peter voltrokken. In Engeland heeft Lindsey Hughes in haar boek Sophia, regent of Russia uit 1990 over de oudere halfzuster van Peter, en in Russia in the age of Peter
the Great van 1998 veel aandacht voor cultuur, waarbij ze zich baseert op veel
nieuw bronnenmateriaal.14
Over de buitenlandse kooplieden in Rusland zijn in Nederland en in Rusland
nieuwe studies verschenen. Jan Willem Veluwenkamp beschreef in 2000 het reilen en zeilen van vooral Nederlandse kooplieden in Archangel.15 V.N. Zacharov
publiceerde in Rusland een verrassend informatieve studie over West-Europese
kooplieden in Rusland in de periode van Peter I, daarbij ten volle het liberale klimaat voor historici in 1996 benuttend.16
V.F. Levinson-Lessing, die een geschiedenis schreef van de schilderijenverzameling van de Hermitage, beschreef gedetailleerd en met veel kennis van zaken
de culturele component van ‘De eerste reis van Peter I naar het buitenland’. Hij
gebruikte archiefbronnen en het dagboek dat één van Peters reisgenoten bijhield. Hij benadrukte sterk het wetenschappelijk karakter van de objecten in Peters Kunstkamer.17 De geschiedenis van de Kunstkamer van Peter de Grote die
Tatjana Stanjoekovitsj schreef in 1953, in de Stalin-tijd, is een onmisbare studie,18
die echter alleen kon verschijnen door de tekst aan te passen. Haar dochter
werkt, naar verluidt, aan een herziene, ongecensureerde uitgave. Over onderwerpen die de geschiedenis van de Academie van Wetenschappen raken, heeft

13 Erich Donnert, Peter der Grosse. Leipzig [1988].
14 Lindsey Hughes, Russia in the age of Peter the Great. Londen 1998. Lindsey Hughes, Sophia, regent of Russia. 1657-1704. Londen 1990.
15 Jan Willem Veluwenkamp, Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785. [Amsterdam] 2000.
16 V.N. Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii. Epocha Petra I. [West-Europese kooplieden in Rusland.
Het tijdperk van Peter I]. Moskou 1996.
17 V.F. Levinson-Lessing, Istoria kartinnoj galereï Ermitazja (1764-1917)[Geschiedenis van de schilderijenverzameling van de Hermitage(1764-1917)]. Leningrad 1985.
18 T.V. Stanjoekovitsj, Koenstkamera Peterboergskoj Akademii Naoek [De Kunstkamera van de Petersburgse
Academie van Wetenschappen]. Moskou/Leningrad 1953.

20

De Kunstkamera van Peter de Grote

Eduard Winter in Berlijn gedegen studies geschreven.19 In Oost-Berlijn, een stad
wat verder van Moskou verwijderd, kon hij de buitenlanders in Sint-Petersburg
de eer geven die hun toekwam. De buiten het betoog vallende toevoegsels over
Russische prestaties zijn kennelijk op aanwijzing van een Oost-Duitse censor toegevoegd met het doel aan deze liberale visie tegenwicht te bieden. Samen met Judith Kopelevitsj uit Sint-Petersburg heeft Winter de uitgaven bezorgd van de
brieven van jonge geleerden werkzaam aan de Academie van Wetenschappen in
Sint-Petersburg. Publicaties van Kopelevitsj over de geschiedenis van de Academie van Wetenschappen beschrijven de Kunstkamer als centrum van de wetenschappen in Rusland. Van haar Russischtalige studie Osnovanië publiceerde zij in
1979 een Engelse samenvatting ‘The creation of the Petersburg Academy of
Sciences as a New Type of State Institution’.20 In de relatief liberale periode vlak
na de Tweede Wereldoorlog redigeerde A.I. Andrejev een bundel over Peter de
Grote met daarin zijn nuttige artikel over de oprichting van de Akademie van
Wetenschappen.21
In 1970, 1973 en 1976 publiceerde Sergej Loeppov in Petersburg in drie delen
zijn archiefonderzoek over de boekgeschiedenis in Rusland respectievelijk in de
zeventiende eeuw, de tijd van Peter I en de tijd vlak na Peter.22 Nikolaj Kopanev
publiceerde nieuw origineel materiaal, onder meer over de belangrijke contactman van de bibliotheek van de Kunstkamera in Nederland, uitgever en boekhandelaar Pierre van de Aa, en een artikel waarin hij laat zien dat het slechts een haar
had gescheeld of de eerste uitgave van de Encyclopédie, mijlpaal van de Europese
Verlichting, was niet in Frankrijk verschenen, maar door toedoen van Peter, dus
vijftig jaar eerder, in Rusland.23

19 Eduard Winter, Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert. Berlijn 1953. Die
Berliner und die Petersburger Akademie der Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers. Red. E. Winter, A.P.
Joesjkevitsj en Joe.Ch. Kopelevitsj. 3 dln. Oost-Berlijn 1959, 1962, 1976.
20 Joe.Ch. Kopelevitsj, Osnovanië Peterboergskoj akademii naoek [De stichting van de Petersburgse Academie
van Wetenschappen]. Leningrad 1977. Iu.Kh. Kopelevich, “The creation of the Petersburg Academy of
Sciences as a new type of scientific and state institution”. in: A.G. Cross, Great Britain and Russia in the eighteenth century: contacts and comparisons. Newtonville. Mass. 1979. 204-211.
21 A.I. Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek v Peterboerge’ [De stichting van de Academie van Wetenschappen in Petersburg], in: Pjotr Veliki. Sbornik statej [Peter de Grote. Bundel opstellen]. Red. A.I. Andrejev.
Moskou/Leningrad 1947, 285-333. A.I. Andrejev, ‘Pjotr I v Anglii v 1698 g.’ [Peter I in Engeland in 1698],
in: Pjotr Veliki, 63-103.
22 S.P. Loeppov, Kniga v Rossii v XVII veke [Het boek in Rusland in de zeventiende eeuw]. Leningrad 1970. S.P.
Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka [Het boek in Rusland in het eerste kwart van de achttiende eeuw]. Leningrad 1973. S.P. Loeppov, Kniga v Rossii v poslepetrovskoje vremja 1725-1740 [Het boek in Rusland in de periode na Peter I 1725-1740]. Leningrad 1976.
23 N.A. Kopanev, ‘Gollandski izdatel Pjer van der Aa i biblioteka peterboergskoj akademii naoek [De Hollandse uitgever Pierre van der Aa en de bibliotheek van de Peterburgse Academie van Wetenschappen.]’ in:
Kniga v Rossii XVIII-serediny XIX v.. [Het boek in het Rusland van de achttiende tot midden negentiende
eeuw. Uit de geschiedenis van de Bibliotheek van de Academie van Wetenschappen. Bundel wetenschappelijke verhandelingen]. Leningrad 1989. N.A. Kopanev, ‘’Entsiklopedia’ i Rossia (Novyje materialy)
[’L’Encyclopedie’ en Rusland in de tijd van de Verlichting (Nieuwe materialen)’ in: Kniga v Rossii v epochoe Prosvetsjsenia. Sbornik naoetsnych troedov. Sint-Petersburg 1998. 169-181.
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De Amerikaanse historicus James Cracraft schreef in 1988, 1997 en 2004 drie
boeken over respectievelijk architectuur, kunst en cultuur in Peters Rusland.
Voor zijn eerste twee delen leunde hij zwaar, zoals hij zelf toegaf, op ideologisch
gekleurd onderzoek uit de sovjetperiode: toen ‘een gevoel van patriotisme geschiedschrijvers en kunsthistorici verhinderde zich te interesseren voor een tijdperk waarin buitenlanders in Rusland kwamen werken, terwijl een gebrek aan
mogelijkheden om te reizen het de onderzoekers bemoeilijkte buitenlandse culturele invloeden op te merken’.24 Cracraft vond bijvoorbeeld in de geraadpleegde literatuur over herdenkingspenningen van Peters daden een vermelding van
de invloed van penningen van overwinningen van de Franse koning Lodewijk
XIV (1638-1715), van stadhouder-koning Willem III en van Jozef I van Hongarije
(1678-1711). In de literatuur over de serie propagandaprenten gemaakt door
Adriaan Schoonebeek (1657/1658-1705), Pieter Picaert (1668/9-1737) en Aleksej Zoebov (1682-1751), vond hij een dergelijke verwijzing naar Europese invloed echter niet.25
In Nederland geeft de studie Een sieraad voor de stad, een geschiedenis van de
Amsterdamse Hortus, een goed inzicht in het profijt dat een stad in de tijd van
Peter de Grote uit een goede organisatie van wetenschap en onderzoek kon trekken.26
De Engelsman Jonathan Israel heeft in 1995 voor Nederland (The Dutch Republic) en in 2001 voor heel Europa (The Radical Enlightenment) het culturele
klimaat geschetst waarin Peter de Grote in Europa terechtkwam en waarmee
de tsaar in de buitenlandersvoorstad in Moskou in zijn jonge jaren al kennis
had gemaakt. Israel beschrijft hoe wijdvertakt de invloed van de Radicale Verlichting was, dat zij reikte van Lissabon tot in Sint-Petersburg. Hij laat zien hoeveel burgers betrokken raakten bij debatten die hen stimuleerden vrij te denken.27
De laatste jaren is er veel gepubliceerd over de geschiedenis van het vroegmo-

24 James Cracraft, The Petrine revolution in Russian architecture. Chicago 1988, 16.
25 James Cracraft, The Petrine revolution in Russian imagery. Chicago 1997, 270. Niemand had Cracraft er
echter op gewezen dat Peters propagandaprogramma met behulp van prentkunst was overgenomen van de
Franse koning Lodewijk XIV en de Nederlandse stadhouder Willem III (de latere Engelse koning William).
Roman Grigorjev, conservator prenten in de Hermitage, vond koperplaten terug die de graveur Schoonebeek, die door tsaar Peter in dienst was genomen, had meegenomen uit Amsterdam. Het waren koperplaten van zijn leermeester Romeyn de Hooghe, de propagandist van Willem III, waarop, zoals de Hooghe zelf
ook vaak voor verschillende opdrachtgevers had gedaan, een Russische leerling van Schoonebeek het hoofd
van Willem III had weggekrabd en vervangen door dat van Peter de Grote. Grigorjev heeft zijn ontdekking
moeten censureren uit zijn proefschrift omdat deze in strijd was met een Stalinistisch dogma dat Russen alles helemaal zelf, eerder en beter konden dan buitenlanders. Zijn promotor bleef tegen beter weten in niet
alleen het hoofd, maar ook man en paard toeschrijven aan de Russische leerling. Vriendelijke mededeling
Roman Grigorjev.
26 D.O. Wijnands, E.J.A. Zevenhuizen, J. Heniger, Een sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus
1638-1993. Amsterdam 1994.
27 Jonathan I. Israel, Radical enlightenment. Philosophy and the making of modernity 1650-1750. Oxford [2002].
Jonathan Israel, The Dutch republic. Its rise, greatness, and fall 1477-1806. Oxford 1995.
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dern verzamelen.28 Al in 1970 promoveerde Barbara Balsiger op een uitmuntende introductie tot het verzamelen, gevolgd door een beredeneerde catalogus van
verzamelingen in Duitsland, Frankrijk en Engeland in de periode 1565-1750.29
Ulrike Steierwald schreef, toegespitst op het denken over kennisbeheer van de
Duitse zeventiende-eeuwse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), een
gedegen theoretische verhandeling over nut en noodzaak voor een vorst om bibliotheken en verzamelingen aan te schaffen, ten einde beoefening van de moderne wetenschappen mogelijk te maken.30 Paul Raabe bundelde studies over
vroegmoderne bibliotheken in Europa, waarin het nauwe samengaan van bibliotheken en rariteitenkabinetten in de zeventiende en achttiende eeuw door de
meeste auteurs verklaard werd als logisch gevolg van hun functie als onderzoeksinstellingen.31
Een belangrijke deelpublicatie over een vroege wetenschappelijke collectie is
een vierdelige beschrijving van de Gottorpse Kunstkamer,32 de kunstkamer die
indertijd ook Peters Kunstkamer tot voorbeeld heeft gediend. Met behulp van
oude inventarissen slagen de auteurs erin een beeld te schetsen van de inhoud
van de collectie. Over een latere, educatieve, kleinschalige kunstkamer in Halle
van de Frankische Stiftungen, die nauwe betrekkingen onderhielden met SintPetersburg, is recentelijk door Thomas J. Müller-Bahlke geschreven.33
Een Russisch-Nederlandse werkgroep34 heeft geprobeerd zoveel mogelijk objecten uit de collectie van Albert Seba in Petersburgse musea terug te vinden ter
voorbereiding van de tentoonstelling die in juni 1996 te zien was in de Hermitage in Petersburg en in december 1996 in het Amsterdams Historisch Museum:
Peter de Grote en Holland, over culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland

28 Een Nederlandstalige inleiding met goede literatuurverwijzingen is het cursusboek van de Open Universiteit: Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum. Red. E. Bergvelt, D.J. Meijers en M. Rijnders. Heerlen/Houten 1993. In The age of the marvelous (tent.cat. Hood Museum of Art, Hanover). Hanover (N.H.)
1991, is een uitgebreide bibliografie te vinden van publicaties verschenen vóór 1755. De boeken die op de
gelijknamige tentoonstelling te zien waren, zijn niet opgenomen. In een aparte bibliografie zijn boeken verschenen ná 1755 opgenomen.
29 Barbara Jeannne Balsiger, The Kunst- und Wunderkammern. A catalogue raisonné of collecting in Germany,
France and England 1565-1750. Proefschrift Univ. Pittsburg 1970.
30 Ulrike Steierwald, Wissen und System. Zu Gottfried Wilhelm Leibniz’ Theorie einer Universalbibliothek. Keulen
1995.
31 Öffentliche und Private Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert: Raritätenkammern Forschungsinstrumente oder
Bildungstätten? Red. Paul Raabe. Bremen/Wolfenbüttel 1977.
32 Gottorf im Glanz des Barock. Kunst und Kultur am Schleswiger Hof 1544-1713. Kataloge der Ausstellung zum 50jährigen Bestehen des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums auf Schloß Gottorf und zum 400. Geburtstag Herzog
Friedrichs III. 4 dln. Red. Heinz Spielmann en Jan Drees. Dl. I. Die Herzöge und ihre Sammlungen. Red. Uta
Kuhl. Dl. II. Die Gottorfer Kunstkammer. Mogens Bencard e.a. (bew. en comm.). Dl. III. Schleswig-Holsteinisches
Landesmuseum, Renaissance und Barock. Red. Birgit Doering. Dl. IV. Felix Lühning, Der Gottorfer Globus und das
Globushaus im ‘Newen Werck’: Dokumentation und Rekonstruktion eines frühbarocken Welttheaters. Schleswig 1997.
33 Thomas J. Müller-Bahlke. Die Wunderkammer. Die Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen
zu Halle (Saale). Saale 1998.
34 De Russische onderzoekers werden financiëel gesteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
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en Holland.35 Al eerder had een tentoonstelling van de conservator van de Hermitage, Oleg Neverov, over de geschiedenis van de Kunstkamera, in 1992 in het
Mensjikov-paleis, de aandacht gevestigd op een weliswaar klein, maar belangrijk
gedeelte uit de collectie Seba, namelijk de door mensenhand vervaardigde objecten.36
Belangrijk waren de essays die verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling De wereld binnen handbereik, waar het eerste gedegen onderzoek naar Nederlandse verzamelingen werd gepresenteerd.37 Het verzamelen wordt daarin als
een serieuze bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap beschouwd en de
rol die verzamelaars spelen bij het vermeerderen van kennis niet langer gebagatelliseerd. Bij de interpretatie van de Seba-correspondentie waren vooral de artikelen van Jan van der Waals en van één van de initiatiefnemers tot de tentoonstelling, Jaap van der Veen, voor mijn onderzoek van groot belang. Jan van der
Waals verrichtte in Sint-Petersburg ter voorbereiding van de tentoonstelling Peter de Grote en Holland een vooronderzoek naar tekeningen gemaakt naar objecten in de Kunstkamera waartoe hij alle tekeningen door zijn handen liet gaan,
van commentaar voorzag en vergeleek met een lijst van de collectie Seba. (Zie
bijlage II.) Renée Kistemaker, in haar functie van hoofd museale zaken van het
Amsterdams Historisch Museum nam het initiatief tot diepgaand onderzoek
naar de tekeningen en de afgebeelde objecten. Samen met Debora Meijers van
het Huygens Instituut en Natalja Kopaneva van het Petersburgse Archief van de
Academie van Wetenschappen voerde zij dit omvangrijke project uit, gesteund
door NWO. Dit onderzoek naar het ‘Getekend Museum’ liep gelijk op met het
schrijven van dit boek. Veel van mijn bevindingen kon ik doorgeven aan de
schrijvers en op mijn beurt kon ik profiteren van hun bevindingen.38

35 Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van
tsaar Peter de Grote. Red. Renée Kistemaker, Natalja Kopaneva en Annemiek Overbeek. Bussum/Amsterdam
1996. In Petersburg verscheen hetzelfde materiaal, niet in één maar in twee publicaties, naar aanleiding van
dezelfde tentoonstelling in de Hermitage: Pjotr i Gollandia. Roessko-Gollandskië naoetsjnyje i choedozjestvennyje
svjazi v epochoe Petra Velikogo [Peter en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote]. Red. N. Kopaneva, R. Kistemaker en A. Overbeek.
Sint-Petersburg 1997 (essaybundel). Pjotr i Gollandia. Roessko-Gollandskië choedozjestvennyje i naoetsjnyje svjazi.
K 300-letijoe Velikogo posolstva [Peter the Great & Holland. Russian-Dutch artistic & scientific contacts. Dedicated to the 300th anniversary of the Great Embassy] (tent.cat. Staatsmuseum de Hermitage, Sint-Petersburg). Sint-Petersburg 1996.
36 O. Neverov, Iz kollektsii petrovskoj koenstkamery. Katalog vremennoj vystavki [Uit de collectie van de Kunstkamera van Peter de Grote. Catalogus tijdelijke tentoonstelling] (tent.cat. Staatsmuseum de Hermitage,
Sint-Petersburg). Sint-Petersburg 1992.
37 De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Red. Ellinoor Bergvelt
en Renée Kistemaker. Zwolle/Amsterdam 1992.
38 ‘Narisovanny moezej’ Peterboergskoj Akademii naoek 1725-1760 [’Het getekend museum’ van de Petersburgse Academie van Wetenschappen 1725-1760]. 2 dln. Red. R.E. Kistemaker, N.P. Kopaneva, D.J. Meijers
en G.V. Vilinbachov. Sint-Petersburg 2003, 2004. In 2005 verscheen de Engelstalige boekuitgave met daarbij
een DVD met alle tekeningen en hun beschrijvingen: The paper museum of the Academy of Sciences in St Petersburg c. 1725-1760. Introduction and interpretation. Red. Renée E. Kistemaker, Natalya P. Kopaneva, Debora J.
Meijers en Gregory V. Vilinbakhov. [Amsterdam] 2005.
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Luuc Kooijmans heeft uit een eerste versie van mijn boek kunnen putten voor
zijn biografie van Frederik Ruysch.39 Andersom heb ik als meelezer van zijn biografie meer inzicht gekregen in de wetenschappelijke context waarin Ruysch zijn
preparaten vervaardigde, namelijk in het kader van het onderzoek naar het
vochttransport door het lichaam. Zijn biografie leverde mij ook enkele kleine
maar verhelderende aanvullingen over contacten van Seba en Ruysch op.
Na de bestudering van genoemde correspondenties, monografieën en artikelenbundels, en een veelheid van andere publicaties over deze periode, werd duidelijk dat de briefwisseling van Albert Seba met de medewerkers van Peter de
Grote een rijke nieuwe bron van informatie vormt over het begin van de wetenschapsbeoefening in Rusland.

Werkwijze
Ik heb ervoor gekozen de brieven niet in extenso te publiceren, maar ze te interpreteren en de kern ervan te parafraseren na overleg met de begeleidingscommissie, bestaande uit Renée Kistemaker, als senior consultant beleidsontwikkeling en onderzoek verbonden aan het Amsterdams Historisch Museum, Bruno
Naarden, hoogleraar Russische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,
en Henk van Nierop, hoogleraar Nieuwe geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam, die een beurs voor een kortlopend onderzoek bij NWO hebben aangevraagd om dit onderzoek af te kunnen ronden. Op dit spoor verder stappend
is daarna onder begeleiding van Bruno Naarden en Renée Kistemaker een verslag van het archiefonderzoek uitgewerkt tot deze studie.
Behalve een onderzoek naar de aankopen in Amsterdam voor de Kunstkamer en naar de oprichting van de Academie van Wetenschappen, is dit boek
ook een bronnenpublicatie, namelijk van de lijst die Seba maakte van zijn collectie (bijlage II).
Uit de brieven van Albert Seba, Johann Daniel Schumacher, Robert Areskine, Laurentius Blumentrost, Herman Boerhaave, Jan van Musschenbroek, Pieter de la Court van der Voort en enkele andere correspondenten uit het archief
van de Academie van Wetenschappen wordt, op één brief na, hier voor het
eerst geciteerd.

Probleemstellingen
Deze studie onderzoekt de Nederlandse bijdrage aan het tot stand komen van de
Kunstkamera en de Nederlandse bijdrage aan de daaropvolgende oprichting van

39

Luuc Kooijmans, De doodskunstenaar. De anatomische lessen van Frederik Ruysch. Houten 2004.
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de Academie van Wetenschappen, het allereerste begin van de wetenschapsbeoefening in Rusland. Het is een interessante casus van cultuurimport en toepassing van nieuwe kennis. Het onderwerp wordt vanuit meerdere invalshoeken belicht: zowel cultuurhistorisch als kunsthistorisch, en niet alleen bekeken door
Nederlandse, maar ook door Russische ogen. Op die manier wordt de oprichting
van Peters Kunstkamera in de Europese wetenschapsgeschiedenis geplaatst.
Ik beschrijf eerst kort welk cultureel en wetenschappelijk klimaat er in Nederland en Rusland bestond in de jaren voorafgaand aan de verkoop van de Nederlandse collecties. Om een beter inzicht te geven in de functie van naturalia-collecties en instrumentenverzamelingen binnen het wetenschapsbedrijf, vergelijk
ik daarna verschillende organisatievormen van de wetenschappen in een aantal
andere landen. Binnen dit kader plaats ik het leven en werk van de Amsterdamse apotheker Albert Seba.
Het verband tussen Seba’s handelscontacten met Rusland en de import van
cultuurgoederen wordt aan de hand van de correspondentie gereconstrueerd.
Ook wordt onderzocht van wie het initiatief uit is gegaan voor de verkoop van de
Nederlandse collecties. Had het Russische hof een vooropgezet plan om kennis
te importeren of kwamen de collecties min of meer bij toeval in Rusland terecht?
Het karakter en de functie van de collectie anatomische preparaten van
Ruysch worden aan de hand van de geschriften van Ruysch beschreven, waardoor de vraag beantwoord kan worden of de aankoop door de tsaar beoordeeld
kan worden als een serieuze poging de wetenschappen te bevorderen.
Een belangrijke vraag blijft of Rusland toegerust was om de collecties te gebruiken. In Denemarken bleven ruim vijftig jaar later specimina van het dierenen plantenrijk zo lang onuitgepakt in de kisten staan dat de meeste ervan onbruikbaar werden voor verder onderzoek. De specimina waren in Arabië in opdracht van de Deense koning door een wetenschappelijke expeditie verzameld.
Ze konden verpieteren in het koninklijk paleis in Denemarken omdat niemand
er naar omkeek.40 Door na te gaan hoe de collecties in Petersburg ontvangen, gehuisvest en geordend werden, en hoe zij later gebruikt werden in publicaties,
kan deze vraag worden beantwoord.
Samen geven de hoofdstukken een zo volledig en exact mogelijk beeld van
Peter de Grote’s inspanning om Rusland te moderniseren door in zijn eigen land
de kennis te introduceren die in Europa al vijftig jaar beschikbaar was. Door de
aankoop van de collecties Seba en Ruysch als het ware door een microscoop te
bestuderen, krijgt men een uniek inzicht in de manier waarop Rusland aansluiting vond bij Europa.

40 Expeditie, met deelname van Carsten Niebuhr, uitgerust door de Deense koning, Frederik V, naar Jemen in 1761-1767. Thorkild Hansen, Het gelukkige Arabië. Breda 2005, 199-200.
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Terminologie
Kunstkamera is de Russische naam voor het gebouw waarin in de achttiende eeuw
het keizerlijk kenniscentrum in de hoofdstad van het Russische rijk was gehuisvest. In de Kunstkamera waren naast verzamelingen, ook een bibliotheek, een
sterrenwacht en een anatomisch theater te vinden.
De benaming Kunstkamer voor het in 1726 opgeleverde gebouw wekt vaak een
verkeerde indruk. Een kunstkamer, denkt men, is gevuld met kunst. Wie vertrouwd is met zeventiende-eeuwse vorstelijke verzamelingen weet dat een kunstkamer behalve met kunst ook gevuld kon zijn met objecten die bijeengebracht
zijn vanwege hun zeldzaamheid, en die daarom ook wel rariteiten of zeldzaamheden worden genoemd. De Kunstkamer in Petersburg telde vooral naturalia,
zeldzaamheden van natuurlijke oorsprong: zeldzame planten, dieren en mineralen en anatomische preparaten. Er waren ook astronomische en natuurwetenschappelijke instrumenten te vinden. Daarnaast gingen tevens enkele schilderijen en een aanzienlijk aantal door mensenhand vervaardigde kostbare en
zeldzame voorwerpen, zogenaamde artificialia, meest bijeengebracht uit verre
streken over de Oeral, tot de collectie behoren.
’Kunstkamer’ was de aanduiding voor een kamer of gebouw waarín een verzameling werd bewaard, maar ook de aanduiding voor de verzameling zélf: kunstkamer in de betekenis van een verzameling objecten die werden bewaard om in
hun samenhang te bestuderen of te tonen. In plaats van ‘kunstkamer’ kon men
ook spreken van ‘kabinet’ of ‘museum’. ‘Kunstkamer’ was zelfs tot een begrip geworden waarmee men een overzicht van bestaande kennis over een bepaald vak
aan het publiek kon presenteren. Een nieuw handboek over geneeskunst kreeg
bijvoorbeeld de titel Nieuwe kunst-kamer der chirurgie ofte heelkunst mee.41

41 Stephanus Blankaart, Nieuwe konst-kamer der chirurgie, ofte heel-konst, gefondeert op nieuwer gronden als oyt
voor desen. Amsterdam 1680.
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Nicolaas Witsen, een verzamelaar bezoekt Moskou
Vóór de geboorte van tsaar Peter werd wie zich in Rusland met kunsten en wetenschappen bezighield met argwaan bejegend. Deze argwaan gold niet alleen
Russen, maar ook in Rusland wonende buitenlanders. Daarvan geeft een Amsterdams liefhebber van de kunsten en wetenschappen een paar treffende voorbeelden. Vlak voor Peters geboorte had Nicolaas Witsen (1641-1717) deelgenomen aan een gezantschap onder leiding van Jacob Boreel (1630-1697) naar
Moskou. Witsen woonde er bijna een jaar en sprak er in de periode 1664-1665
met veel ontwikkelde mensen. Nicolaas Witsen was de kleinzoon van een beurtschipper, zoon van een burgemeester, en werd later zelf meermalen gekozen tot
een van de vier burgemeesters van Amsterdam. In Amsterdam bewoog hij zich in
een internationaal milieu, waar men veel waarde hechtte aan kennis over verre
streken. Liefhebbers van de wetenschappen, zoals Witsen, verzamelden objecten
die behoorden tot het rijk der natuur en tot de materiële cultuur van verre volkeren. Ze correspondeerden, ruilden of stuurden elkaar tekeningen van objecten toe. Soms publiceerden ze over hun collecties. Wat Witsen noteerde tijdens
zijn verblijf in Moskou is te meer relevant omdat hij toen al goed op de hoogte
was van reisverslagen van tochten naar alle mogelijke uithoeken van de wereld.
Hij wist wat de lezer interesseerde en op welke vragen deze een antwoord verwachtte.
Witsen schreef dat Peters vader, tsaar Aleksej (1629-1676), weliswaar zelf een
ontwikkeld man was en een groot bijbelkenner, maar dat hij zijn onderdanen
verhinderde kennis te vergaren of zich met de wetenschappen in te laten. Studie
was verboden en wie dat verbod negeerde, noemde men ketters.1 Een hoge ambtenaar die Latijn kende, Loekian Timofejevitsj Golosov, vertelde Witsen hoe godvruchtig de tsaar was. Alle bijbelplaatsen kende hij; ook had hij aardigheid in de
vrije kunsten en in talen, ‘maar uit berekening, liet hij ze noch aan zijn kinderen,
noch aan zijn onderdanen leren.’2
Een in Moskou werkzame buitenlandse arts vertelde Witsen dat een patiënt
hem eens had gevraagd hoe hij aan zijn kennis van het menselijk lichaam was gekomen. Toen de arts over ontleding repte, verbaasde deze persoon zich daarover
1 Nicolaas Witsen, Moskovische reyse, 1664-1665: Journael en aantekeningen. 3 dln. Red. Th.J.G. Locher en P.
de Buck. ’s-Gravenhage 1966, 1967, dl. 2, 238.
2 Nicolaas Witsen, Moskovische reyse, 222.
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en schrok, ‘zulke feiten zou men bij ons niet gedogen.’ 3 De tsaar had aan deze
arts gezegd dat hij dit nooit zou toestaan, en dat hij, zo hem ter ore zou komen
dat het al voorkwam, daar een eind aan zou maken. Voor het bekijken van de dierentuin van tsaar Aleksej kreeg Witsen geen toestemming.4 En hoewel hem werd
bevestigd dat er ‘oude boecken van Alexander Magnus, ook annales van ‘t lant
en caerten te vinden’ waren, kreeg hij te horen dat buitenlanders ook in de bibliotheek niet werden toegelaten.5 Witsen gaf als verklaring dat de Russen bang
waren dat buitenlanders met dat weinige dat de Russen aan kennis verzameld
hadden, hun voordeel zouden doen.6 Hun kennis publiceerden ze niet. In Rusland werden bijna geen boeken gedrukt. Wat er gedrukt werd, waren vrijwel alleen religieuze teksten.7
Om uitwisseling van ideeën tegen te gaan had tsaar Aleksej in 1653 de in Rusland werkzame buitenlandse technici, militairen en (wapen)handelaren verboden temidden van de Russen te wonen en verplicht buiten de stad, in een speciale wijk een huis te bouwen. Er kwam ook een verbod voor Russisch-orthodoxen als
personeel te dienen bij deze ongelovigen, de benaming voor christenen die niet
Russisch-orthodox waren. De tsaar vreesde hun funeste invloed. Een Tataarse bijvoorbeeld, viel als moslima buiten deze verordening. In dienst genomen door een
Nederlandse koopman in Moskou, ‘kende zij in korte tijd alle psalmen van buiten.’8
Door het Russisch-Orthodoxe geloof en de daarbij behorende belevingswereld op deze manier te beschermen tegen katholieke en protestantse invloeden,
werd het natuurlijke proces van kennis verwerven en het overgaan op nieuwe
methoden en technieken ernstig belemmerd. De Orthodoxe kerk kende geen
met het Westers christendom vergelijkbare intellectuele traditie en er had zich in
Rusland ook geen humanistisch-klassieke benadering van kennis ontwikkeld.
Daarom kon Peter later, nadat hij de kerk als organisatie ondergeschikt had gemaakt aan de staat, in feite zijn gang gaan. Hij hoefde niet eerst een conflict aan
te gaan met een oude wetenschap, omdat deze eenvoudigweg nooit had bestaan.
Hij kon direct de, veel praktischer georiënteerde, nieuwe wetenschap introduceren.

3 Nicolaas Witsen, Moskovische reyse, 126.
4 Nicolaas Witsen, Moscovische reyse, 206.
5 Nicolaas Witsen, Moskovische reyse, 129.
6 Nicolaas Witsen, Moskovische reyse, 109.
7 Het eerste wereldlijke boek in Rusland gedrukt, was een geïllustreerde handleiding voor het geordend
vechten met voetvolk waarvoor de illustraties in Holland besteld waren. Ioann Jakobi fon Walchauzen, Oetsjenië i chitrost ratnogo strojenia pechotnych ljoedej. [Johann Jacobi von Wallhausen. Lehre des Kriegskunst des
Fuzsvolks]. Moskou 1647. 1000-letië Roesskoj choedozjestvennoj koeltoery [1000-jaar Russische kunst]. Red. A.V.
Ryndina. Moskou 1988, 295, 433.
8 Jan Struys, Drie aanmerkelijke en seer rampsoedige reysen door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan (...) anno 1647-... Amsterdam 1676.

I

Rusland en Europa

29

Peter gelooft: in kunsten en wetenschappen
Nog geen vier jaar na de geboorte van zijn laatst geboren en jongste zoon Peter,
overleed tsaar Aleksej. Peter bleek al jong een tegenpool van zijn vader. Als jongeling bezocht hij de buitenlanderswijk van Moskou en vond er zijn vrienden. Het
hoofd van de Orthodoxe kerk had Peter de toegang verboden tot dit klein Europa
Peter trok zich niets van het verbod aan. Hij ging vooral om met Zwitsers, Schotten
en Nederlanders, allemaal protestanten, maar ook met een Engelse, katholieke generaal. Peter was in 1682 op tienjarige leeftijd tot tsaar gekroond samen met zijn
halfbroer Ivan (Ivan V 1666-1696) met wie hij de troon moest delen. Zijn halfzuster Sofja (1657-1704) was de eerste zeven jaar regentes. Toen hij in 1696 – na de
dood van Ivan – eindelijk alleen op de troon zat, toonde tsaar Peter zich niet bang
het gezag van de kerk aan te tasten, en anders dan zijn vader besloot hij zijn land
ontwikkelde onderdanen te bezorgen. Hij stuurde tientallen edelen naar Europa
om er te leren nog voordat hij zelf in 1697 aan zijn Grand Tour begon.
Peter sprak een beetje Nederlands, dat hij van zijn Nederlandse vrienden in
Moskou had geleerd, en schepte er vermaak in een aanhef als ‘Min Her’ of ‘Min
Her Heilige Vader’ boven brieven aan vertrouwelingen te schrijven. Hij tekende
als ‘Piter’ ook met latijnse letters, maar Latijn, de taal die hem toegang tot de actuele discussies van zijn tijd zou geven, las hij niet. Hij zong met veel genoegen in
het kerkkoor, begreep dat de kerk een goed middel was om het volk onder controle te houden, maar stak zelf de draak met het orthodoxe geloof. Hij was verzot op carnavaleske ‘omkeringceremoniëlen’ waaraan de hele hofhouding en de
adel deelnam, en waarbij harde kritiek op de kerk geleverd werd. Dergelijke harde kritiek kennen we ook uit de Nederlandse cultuur, in de jaren 1560 bijvoorbeeld, vlak voor de opstand uitbrak tegen Filips II (1527-1598). Peter hield van
dit politiek geïnspireerde spel van verkleedpartijen en maakte het vast onderdeel
van zijn hofcultuur.
In zijn inleiding bij het zeereglement van 1720 klaagde Peter dat hij geen goed
onderwijs had gekregen. Inderdaad was zijn opleiding, nadat hij als kleine jongen
had leren lezen, schrijven en zingen, alleen gedicteerd door zijn eigen belangstelling en wensen, die zeer praktisch van aard waren. Hij had zich door de Nederlander Frans Timmerman in de rekenkunde laten inwijden om kanonskogelbanen te
kunnen berekenen. In Archangel had hij op een schip alle rangen doorlopen tot
hij stuurman was geworden, en had daarbij de beginselen van de wis- en sterrenkunde moeten leren. In Amsterdam liet hij zich, na enkele maanden te hebben gebouwd aan een Oost-Indiëvaarder een diploma scheepstimmeren uitreiken door
Klaas Jan Pool, timmerbaas van de VOC-werf in Amsterdam, waaraan hij zoveel
waarde hechtte dat hij het liet bewaren tussen zijn staatspapieren.9
9 Moskou, Centraal Staatsarchief voor oude acten, IX, otd. 1, d. 28, l. 24. Afgebeeld in Jozien J. Driessen,
Russen en Nederlanders. Uit de betrekkingen tussen Rusland en Nederland 1600-1917 (tent.cat. Rijksmuseum, Amsterdam). ‘s-Gravenhage/Amsterdam 1989, 79.
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Koerakin en Matvejev
Peters adellijke leeftijdgenoten hadden soms wel onderwijs genoten, al hadden
ze dan niet aan een universiteit kunnen studeren, omdat er in Moskou, zelfs in
heel Rusland, geen universiteit was. De meest oostelijke universiteiten die in Europa sinds de late middeleeuwen waren opgericht, stonden in Uppsala, Koningsbergen, Krakau en Boedapest. Maar in de tijd dat Sofia (1682-1689) regeerde als regentes voor haar twee jongere tsarenbroertjes had er wel enkele
jaren een academie (een instelling voor voorbereidend wetenschappelijke onderwijs) in Moskou bestaan met een Europees lesprogramma waar voor het eerst
Grieks werd onderwezen. Daar mocht enige tijd ook Latijn gedoceerd worden,
totdat in 1694 onder druk van de Russisch-orthodoxe kerk de schoolleiding naar
een klooster werd verbannen. Vanaf 1680, toen deze Grieks-Latijnse academie in
Moskou van start ging, hebben daar in totaal meer dan 150 studenten, voor het
merendeel adellijke jongens, gestudeerd.10 Zij waren toegerust om een universitaire studie te kunnen volgen. Maar omdat er in Rusland geen vrijheid bestond
het land te verlaten, en er alleen in het buitenland universiteiten waren, was voor
een universitaire studie toestemming van de tsaar nodig. Behalve aan zonen van
buitenlanders werd onder Peters vader deze toestemming aan niemand verleend.
Boris Ivanovitsj Koerakin (1676-1727), vier jaar jonger dan Peter, kende Latijn.
Hij werd in 1697, – Peter had een jaar eerder de regering daadwerkelijk op zich
genomen -, naar het buitenland gestuurd om te studeren. In Italië studeerde hij
navigatie. Later diende hij als diplomaat in Rome, Londen, Den Haag en Hannover. Vanaf 1716 was hij permanent vertegenwoordiger in Parijs. Ook Andrej
Artamonovitsj Matvejev (1666-1728) kende Latijn. Hij werd in 1699 de eerste
permanente ambassadeur van Rusland in het buitenland. Hij was eerst drie jaar
met vrouw en kinderen11 in Den Haag gestationeerd. Matvejev was zes jaar ouder
dan Peter. Hij was de zoon van de eerste minister van tsaar Aleksej en was thuis
opgevoed volgens Europese standaarden (zijn grootmoeder was een Schotse).12
In Amsterdam, in het gastenboek van Frederik Ruysch, schreef hij als enige Rus
een inscriptie in het Latijn.13 Koerakin en Matvejev vormden de uitzondering op
de regel. Ontwikkelde Russen vormden een zeer kleine minderheid. Een tijd
lang dwong Peter de adellijke jeugd te leren lezen en schrijven door aan ongeletterden toestemming te weigeren om te trouwen. In sommige gouvernemen10 Max J. Okenfuss, ‘The Jesuit origins of Petrine education’, in: The eighteenth century in Russia. Red. J.G.
Garrard. Oxford 1973, 106-130, 114.
11 Johann Korb, ‘Dnevnik poetesjestvia v Moskovskoje gosoedarstvo (...)’ [Journaal van een reis naar Moskovië (...)], in: Rozjdenië imperii [Geboorte van een imperium]. Neïzvestny avtor [Onbekende auteur]. Jogann Korb. Ivan Zjeljaboezjski. Andrej Matvejev. Moskou 1997, 21-258, 144.
12 Bolsjaja Entsiklopedia [Grote encyclopedie]. Red. S.N. Joezjakov. Dl. 12. Sint-Petersburg 1909, 713.
13 Bezoekersboek (1695-1730) van professor Frederik Ruysch (1638-1731). Amsterdam, Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Handschrift I E 20-21. Hs.I E 20, 36.
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ten was 60 procent van de adel analfabeet. Maar ook zonder Latijn te kennen
kon men carrière maken, zoals blijkt uit de levensloop van Aleksandr Mensjikov.
Aleksandr Mensjikov (1673-1729) schreef niet meer dan zijn naam in het bezoekersboek van Frederik Ruysch, maar dat was al heel wat als we mogen geloven
wat er van hem verteld werd, namelijk dat hij niet kon lezen en schrijven.14 Dat
verhinderde hem echter niet de functie van gouverneur van Sint-Petersburg te
bekleden, vanaf de stichting van de stad in 1703. In die hoedanigheid hield hij
toezicht op de scheepsbouw van de Petersburgse Admiraliteit en de werven van
Ladoga.15 Mensjikov had een bliksemcarrière gemaakt als de rechterhand van de
tsaar. Hij was als veertienjarige in Moskou in dienst getreden bij Frans Le Fort
(1656-1699), raadgever en goede vriend van Peter I. De naam van Mensjikov
prijkt boven aan de lijst van volontairs die meegingen in 1697-1698 met het Grote Gezantschap. Op de VOC-werf in Amsterdam kreeg Mensjikov tegelijk met Peter zijn getuigschrift scheepstimmerman uitgereikt. Engelse kooplieden hebben
er, denkt de Amerikaanse historicus Valentin Boss, voor gezorgd dat Mensjikov in
1714 werd gekozen tot lid van de Royal Society in Londen. De voorzitter, de Engelse natuurkundige Isaac Newton (1642-1727), stelde Mensjikov in een brief op
de hoogte. Mensjikov probeerde nog ostentatiever dan Peter te voldoen aan het
moderne beeld van een vorst-savant.16 Een Nederlandse arts, Michail Vanderbech17, die een tijd in Petersburg werkte, schreef vol bewondering over de sterrenwacht die Mensjikov had laten bouwen op zijn buitenplaats aan de Finse Golf,
Oranienbaum, waar zoveel sterrenkijkers voorhanden waren, ‘als je je maar kon
wensen’.18
Slechts op enkele plaatsen in Rusland werd aan uitwisseling van kennis gedaan.
Zo is bekend dat er een groepje filosofen in Moskou bijeenkwam in de Soecharevtoren. Daar was enige jaren, van haar oprichting in 1701 tot de verhuizing in
1715 naar Sint-Petersburg, de Navigatieschool gevestigd. Ten behoeve van de
studenten waren daar natuurkundige instrumenten aanwezig.19 Het groepje
noemde zich de Sociëteit van Neptunus, de god van de zee. Voorzitter was een
tijdlang de eerste Russische admiraal, Frans Le Fort, al eerder genoemd als
raadgever en goede vriend van Peter I. Le Fort was Zwitser van geboorte en telg
uit een Hugenotenfamilie. Lid waren behalve Peter, ook de docent wiskunde

14 De beste samenvatting van de discussie geeft: Joe.N. Bespjatych, Aleksandr Danilovitsj Mensjikov: Mify i realnost [Aleksandr Mensjikov: Mythen en realiteit]. Sint-Petersburg 2005, 14-46.
15 I.A. Bychovski, Petrovskië korabli [Schepen in Peters tijd], Leningrad 1982, 36.
16 N.V. Kaljazina, L.P. Dorofejeva, G.V. Michajlov, Dvorets Mensjikova [Het Mensjikovpaleis]. Moskou 1986,
88. Voor Mensjikovs briefwisseling met Newton zie: Valentin Boss, Newton and Russia. The early influence,
1698-1796. Cambridge 1972, 45-50.
17 Hij tekent Michael Vanderbech in het Bezoekersboek van Frederik Ruysch (HS I E 21, 24).
18 Michail Vanderbek, ‘O sostojanii prosvesjtsjenia v Rossii v 1725 godoe’ [Over de staat van de Verlichting in Rusland in 1725], in: Syn otetsjestva [Zoon van het vaderland]. Sint-Petersburg 1842, 26.
19 Boss, Newton and Russia, 80.
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aan de Navigatieschool, de Schot Henry Farquaharson (gest. 1739), de mathematisch geschoolde Russische generaal Jacob Bruce (1670-1735), Aleksandr
Mensjikov Peters rechterhand, de schrijver en priester Feofan Prokopovitsj
(1681-1736) en nog enkele vertrouwelingen. Zij lazen wetenschappelijke verhandelingen en beoefenden ‘the esoteric arts of natural philosophy’ die toen in
Rusland als ketters golden.20 Het was een geheim genootschap, in de zin dat de
deelnemers niet naar buiten brachten wat ze bespraken. Ik denk dat ze bijvoorbeeld proeven met fosfor deden en proeven met behulp van een luchtpomp21
waarbij ze een luchtledig maakten. Een vacuum demonstreren werd beschouwd
als ketters omdat de christelijke kerk Aristoteles bleef verdedigen, die een vacuum voor onmogelijk hield.

Verbod op vermenging van ‘godgeleerdheid met wijsbegeerte’ in Holland
Proeven met natuurkundige instrumenten die in Rusland ketterij waren, konden
in Nederland in alle openheid worden gedaan. Kort voor Peters geboorte was in
Nederland, onder de regering van advocaat en wiskundige Johan de Witt (16251672), om de politieke vrede te bewaren een scheiding aangebracht tussen theologie en filosofie. Een plakkaat ‘jegens de vermenginge van godgeleerdheid
[theologie] met wijsbegeerte [filosofie]’ van de Staten van Holland van 1656 decreteerde dat het een ieder vrij stond te denken wat hij wilde en te zeggen wat hij
dacht. Er was één voorwaarde, namelijk dat de theologen zich niet meer zouden
bemoeien met de filosofie (natuurkunde) en de filosofen (natuurkundigen) zich
niet meer zouden bemoeien met de theologie. De Witt had op die manier nog
eens duidelijk gemaakt dat de kerk ondergeschikt was aan de staat. Zolang filosofen zich niet met godsdienst bemoeiden, werden ze door deze regeling gevrijwaard van de tucht van de kerk. René Descartes (1596-1650), John Locke (16321704) en Pierre Bayle (1647-1706) profiteerden ervan. Zij woonden en werkten
een tijd in het relatief vrije Nederland waar de nieuwe wetenschap bloeide.
In het jaar dat Peter geboren werd, was in Europa god niet langer de god van
het Oude Testament, klaar om ieder moment naar zijn willekeur in te grijpen in
de geschiedenis.22 De god uit West-Europa waarmee Peter als jongeling in de buitenlanderswijk in Moskou kennismaakte, was een god die naast zijn schepping zat
toe te kijken hoe alles wat hij in beweging had gezet, knarsend en piepend, draaide en werkte. Een dergelijk mechanisch wereldbeeld zag de schepping bevolkt door
de mens en daarnaast door zeer ingenieus in elkaar gezette vliegende, zwemmende
20 Boss, Newton and Russia, 16.
21 Peter had in 1698 al een luchtpomp: ‘filosofski instrument antli’. Zie: M.M. Bogoslovski, Pjotr I: materialy dlja biografii [Peter I: materialen voor een biografie]. 5 dln. Moskou 1940-1969, dl. 2, Pervoje zagranitsjnoje poetesjestvië. [De eerste buitenlandse reis]. Moskou 1941, 405.
22 J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland. Assen
1972, 137.

I

Rusland en Europa

33

en kruipende ‘machines’ zonder ziel.23 De Franse filosoof René Descartes, die als
21-jarige had gediend in het leger van prins Maurits (1567-1625), was de uitvinder
van dit mechanistisch wereldbeeld.24 Algemeen werd zijn idee omarmd dat god
de mensen niet voor de mal wilde houden en dat de fysieke wereld zoals de mensen die waarnamen ook werkelijk was, zoals zij die waarnamen. De wetmatigheid
in de natuur werd door natuuronderzoekers ervaren als door god gegeven. De natuur als machine is voor ons tegenwoordig geen aantrekkelijk beeld. ‘De mensen
in die tijden werden echter veel meer aangesproken door het karakter van regelmaat, orde en vooral betrouwbaarheid van het nieuwe ‘verlichte’ natuurbeeld in
tegenstelling tot het chaotische, grillige en onbetrouwbare van de natuur zoals zij
haar tot dan toe gewend waren te zien en te beleven. Er ligt in hun waardering voor
de machine nog iets van kinderlijke verbazing en verrukking.’25
Natuuronderzoekers kregen de vrijheid om gods schepping grondig te bestuderen. Zij onderzochten de fysieke wereld met nieuwe hulpmiddelen. Met behulp van natuurkundige instrumenten werden de grenzen verlegd. De microscoop ondergroef het in de Oudheid wijdverspreide geloof in een generatio
spontanea, het ontstaan van levende wezens uit onbezielde stof. Rond 1600 verkondigde de in heel Europa bekende natuurkundige Jan Baptist van Helmont
(1577-1644) nog dat muizen uit een ongewassen hemd konden voortkomen,
maar in 1677 kon Anthoni van Leeuwenhoek (1632-1723), die nooit in deze
spontane generatie had willen geloven, met behulp van de vergroting van zijn
microscoop als eerste een belangrijke schakel in de voortplanting ontdekken:
miljoenen zwemmende zaadcellen in het menselijk sperma.
Christiaan Huygens (1629-1695) ontdekte met een telescoop een maan van de
planeet Saturnus, en voltooide vlak voor zijn dood Kosmotheoros (1698), een beschouwing over de mogelijkheid van leven op andere planeten. ‘Hij wilde aantonen dat dezelfde inherente logica die de rol van de natuur in relatie tot de aarde
bepaalt, ook toegepast kan worden op de andere planeten’.26
Sinds Nicolaus Copernicus (1473-1543) uit Krakau, Johannes Kepler (15711630), mathematicus aan een lutherse school in Graz, en Galileo Galilei (15641642), hoogleraar te Pisa, wetten hadden geformuleerd waaraan de beweging
van hemellichamen onderworpen was, begonnen de angsten voor kometen te
verdwijnen. Niet god stuurde de kometen naar de aarde, maar de kometen hielden hun eigen koers, zij konden niet anders, zij volgden de wetten der natuur.
Men durfde autoriteiten als Aristoteles, die sinds de dertiende eeuw de steun had
van de Katholieke Kerk, tegenspreken. Aristoteles had de wereld gezien als een
23 Bots, Tussen Descartes en Darwin, 136-137.
24 ‘Een halve eeuw lang waarde de Europese geest rond in de droomwereld van Descartes: dieren zonder
ziel, schepping zonder God, natuur zonder geheim.’ Bots, Tussen Descartes en Darwin, 139.
25 Bots, Tussen Descartes en Darwin, 145.
26 H.A.M. Snelders, ‘Christiaan Huygens’ Kosmotheoros’, in: Christiaan Huygens, Cosmotheoros. De wereldbeschouwer. Inl. H.A.M. Snelders. Utrecht 1989 (fotograf. herdr. uitg. Amsterdam 1754, vert. Pieter Rabus), 114, 12.
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levend organisme bewegend naar een te vervullen doel. De nieuwe wetenschap
leerde dat beweging onderworpen was aan neutrale – doelloze – wiskundige wetten, die met behulp van experimenten met kundig geconstrueerde instrumenten konden worden herhaald. Isaac Newton, in Engeland, had alle beweging op
aarde en in het heelal teruggebracht tot de werking van de zwaartekracht (1687).
In Nederland was Baruch de Spinoza (1632-1677) een stap verder gegaan,
waarbij hij zich niet gehouden had aan de afspraak van Johan de Witt. Hij begaf
zich op het terrein van de theologie. Spinoza had met mathematische bewijzen
willen laten zien dat god hetzelfde was als de natuur. Buiten de onveranderlijke
natuurwetten bestond er geen werkelijkheid: dus geen openbaring, wonderen of
voorspellingen. Spinoza had tevens laten zien dat de duivel niet echt bestond
maar een personificatie was van angstgevoelens van de mens. Spinoza had zijn
denkbeelden opgeschreven in zijn Tractatus theologico-Politicus (Hamburg/Amsterdam 1670) waarin hij liet zien dat de bijbel door al zijn tegenstrijdigheden
niet ‘waar’ kon zijn. Het werk van Spinoza werd verboden, maar wel gelezen.
Iedereen sprak erover.
Er verscheen een stroom van boeken en brochures waarin het bestaan van wonderen en het bestaan van de duivel werden bediscussieerd. Omdat ze in de landstaal vertaald of geschreven waren konden deze betogen op hun beurt weer door
honderden zo niet duizenden gelezen en in nog veel breder kring besproken worden. Deze discussie bereikte niet alleen Frankrijk, Engeland en Duitsland, maar
zelfs Rusland. Peters diplomaat en vertaler, Peter Sjafirov (1669-1739), had een
exemplaar van De Betoverde wereld van Balthasar Bekker (Amsterdam 1691-1693),
in een eerste Duitse vertaling (1693) in zijn bezit. Deze Balthasar Bekker (16341698), een gereformeerde Friese dominee, zocht, in reactie op Spinoza, alle bijbelplaatsen waar de duivel voorkomt en bewees dat de duivel niet bestond. Zijn
vrienden lieten een gedenkpenning slaan waarop hij uitgebeeld staat als Hercules
die de duivel verslaat.
Herman Boerhaave zou nooit Europa’s beroemdste arts geworden zijn, als hij
zich in 1693 niet had gemengd in een discussie over Spinoza. Reizend in een trekschuit onderweg van de Universiteit van Harderwijk, waar hij juist tot doctor in de
theologie was gepromoveerd, naar zijn woonplaats Leiden, bespraken de passagiers ‘de goddelooze en verderfelijke leer van Spinosa, die zoo als zij allen instemden,
tot eene gansche omkeering van alle godsdienst leidt’. Boerhaave luisterde gedurende enige tijd naar dit gesprek, totdat eindelijk één van het gezelschap, in plaats
van de stellingen van Spinoza door redenering te weerleggen, ‘allerlei beledigende
taal en venijnige scheldwoorden begon uit te braken, waarover Boerhaave zoo weinig voldaan was dat hij eindelijk zich niet bedwingen kon van hem te vragen, of
hij den schrijver ooit gelezen had, tegen wie hij zo uitvoer’. De spreker had hier
niet van terug, maar was boos dat zijn onwetendheid aan de kaak gesteld was. ‘Dit
werd opgemerkt door een vreemdeling die met hen in de schuit zat. Hij vroeg zijnen buurman naar den naam van den jongman wiens vraag een einde aan het gesprek gemaakt had en schreef dien op, in zijn zakboek, naar het schijnt met een
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boosaardig voornemen want weinige dagen daarna sprak men in Leyden van niets,
dan van den afval van Boerhaave naar Spinosa’. Een aanstelling als predikant kon
Boerhaave daarna wel vergeten. Hij ging medicijnen studeren.27
Anderen, zoals Ericus Walten (1663-1697), gingen verder en formuleerden
een politieke conclusie, namelijk dat bijgelovige angst de grootste vloek van de
mensheid was, een angst niet alleen geworteld in onwetendheid van het volk,
maar ook in een door de kerk en andere machthebbers ten bate van hun eigen
materiële belangen gemanipuleerde lichtgelovigheid. Zij gebruikten de angst
van het volk, hun geloof in demonen, voor het vergroten van hun eigen gezag en
macht. Walten plaatste de belangen van het volk tegenover die van de kerk. Hij
beschuldigde de kerk van pogingen de debatten over de duivel speciaal in het
Latijn te laten houden zodat het volk, dat geen Latijn kende, ‘onverlicht’ zou blijven. In 1694 werd hij op beschuldiging van godslastering en het belasteren van
de Hervormde Kerk in de gevangenis opgesloten.28
In 1695 was een vriend van Walten, Romeyn de Hooghe (1645-1708),29 een spinozist, vrijdenker en schepper van (tegen Lodewijk XIV gerichte) anti-monarchale politieke pamfletten, in politieke moeilijkheden geraakt. Nu de Zonnekoning goed en wel was verslagen, wilde zijn patroon, stadhouder-koning Willem
III, hem niet langer steunen in zijn openlijke aanvallen op de macht van kerk en
koning. Romeyn de Hooghe, die voor Willem III over een lange periode een indrukwekkende reeks propagandaprenten had vervaardigd, leerde Adriaan
Schoonebeek het vak. Had het veranderde politieke klimaat er mee te maken dat
in 1695, Schoonebeek een groot gedeelte van zijn boeken verkocht en naar Moskou vertrok? In elk geval viel zijn verhuizing naar Moskou ermee samen. In 1697
stierf Walten in gevangenschap. Niet lang daarna werd een boek waarin de
ideeën van Spinoza in populaire vorm werden uiteengezet, in Rotterdam door
het stadsbestuur verbrand en de auteur tot acht jaar rasphuis veroordeeld.30
Intussen raakten de denkbeelden van Spinoza toch verspreid in Europa, voornamelijk doordat tegenstanders van de vrijdenker hun bezwaren opschreven en
lieten drukken. In Frankrijk publiceerde Fénelon (1651-1715) Démonstration de
l’existence de Dieu par les merveilles de la nature (Parijs 1712). In Engeland publiceerde William Derham (1657-1735), Physico-theology, or a demonstration of the being
and attributes of God, from his works and creation (Londen 1713). In Nederland werden de weerleggingen van Spinoza door de wiskundige Bernard Nieuwentijt
(1654-1718) veel gelezen.31
27 Samuel Johnson, The live of Dr Boerhaave & Het leven van Herman Boerhaave. Red. en inl. C.W. Schoneveld.
Leiden 1994, 27.
28 Jonathan Israel, Monarchy, Orangism and Republicanism in the later Dutch Golden Age. Amsterdam 2004, 25.
29 Israel, Monarchy, Orangism and Republicanism, 10-26.
30 Israel, The radical enlightenment, 319.
31 Bernard Nieuwentijt, Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen
aangetoont. Amsterdam 1715. Gronden van zekerheid of De regte betoogwyze der wiskundigen so in het denkbeeldige, als
in het zakelijke; ter wederlegging van Spinosaas denkbeeldig samenstel, en ter aanleiding van eene sekere sakelijke wijsbegeerte. Amsterdam 1720.
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Nieuwentijt had twee studies gedaan, theologie in Leiden en medicijnen in
Utrecht. Hij bepleitte de toepassing van de empirische methode van Robert Boyle (1627-1691) en Isaac Newton in theologie én filosofie. Maar tegelijkertijd wilde hij de bijbel onvoorwaardelijk en letterlijk aanvaarden. Systematische studie
der natuur met gebruik van microscopen en telescopen en andere instrumenten
kon volgens Nieuwentijt beschouwd worden als het eren van god, en werd geruststellend aangeduid als fysico-theologie. Wie geloofde, kon empirisch onderzoek doen en bij alles wat hij ontdekte gods schepping prijzen. Nieuwentijts boeken haalden niet alleen grote oplagen maar werden ook nog eens vertaald.32 Het
werd door deze en soortgelijke publicaties mogelijk merkwaardig openlijk te discussiëren over de opvattingen van mensen die de natuur zonder god konden verklaren.

Wie niet gelooft, doet alsof
Er waren mensen die meenden dat de bijbel niet letterlijk hoefde te worden genomen om te kunnen blijven geloven. Men noemde ze deïsten. Er waren ook
mensen die helemaal niet meer geloofden, zoals de spinozisten, en die om allerlei redenen politiek niet getolereerd werden en zelfs vervolgd. Daarom kon een
auteur zich maar beter indekken tegen verdenkingen van ongodisme door in
voorwoord, nawoord en in de broodtekst van zijn boeken bij voortduring gods
schepping te prijzen. Seba bijvoorbeeld wist zijn investering in zijn vier geïllustreerde foliodelen met nauwkeurige beschrijvingen van zijn collectie, met een
gedicht veilig te stellen.33 Schrijver was de Amsterdamse koopman en letterkundige J.A. van Orsoy (1700-1753). Hier volgen enkele fragmenten:
(...)
Leer hier dan dwaze god-verzaker
die alles stelt als bij geval
te bukken voor Gods groter macht.
(...)
daar zult gij uit de schepsels leren
hoe dat men moet de schepper eren.

32 Een Engelse vertaling van Het regt gebruik verscheen al in 1717. Een Franse in 1725. De Duitse filosoof
Christian Wolff schreef in 1732 een voorwoord bij de Duitse vertaling.
33 Seba liet zijn beschrijving drukken in een Nederlands/Latijnse uitgave en een Frans/Latijnse uitgave.
Albertus Seba, Naaukeurige beschryving van het schatryke kabinet der voornaamste seldzaamheden der natuur van Albertus Seba/ Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio et iconibus artificiossissimis expressio per universam physices historiam. 4 dln. Amsterdam 1734, 1735, 1759, 1765. In het vervolg aangeduid als Naaukeurige
beschryving. Albert Seba, Description exacte des principales curiositez naturelles du magnifique cabinet d’Albert Seba/
Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio et iconibus artificiossissimis expressio per universam physices historiam. 8 dln. Amsterdam 1734, 1735, 1759, 1765.
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De hoogleraar Petrus van Musschenbroek (1692-1761) schreef in zijn leerboek
van de natuurkunde:
‘Deeze wetten zyn standvastig altoos dezelve, want wat is er standvastiger als Gods wil, waarvan
zy afhangen?’34

Dit is een voorbeeld van het prijzen van gods schepping, waar gods schepping
nog slechts identiek is aan de natuur. Want Musschenbroek kan met zijn god
toch onmogelijk de god van het Oude Testament bedoeld hebben. Diens wil kan
immers niet anders omschreven worden dan als volstrekt onberekenbaar.
De Nijmeegse achttiende-eeuwspecialist J. Bots constateert dan ook een ‘historisch uithollingsproces van de geestelijke lading van het automatisme van het
prijzen van gods schepping’.35 Het voortdurend prijzen van gods schepping valt
Bots dus op en hij noemt het een automatisme. Dat automatisme had echter een
belangrijke functie. Het prijzen van gods schepping werkte als een soort bezweringsformule. Wie zijn boeken wilde vrijwaren van verbranding en verkoopverboden kon zich door het uitspreken van deze formules indekken tegen de verdenking een ongodist te zijn. Als onderzoekers geen last met de gereformeerden
wilden krijgen, die in Nederland de dienst uitmaakten, en dat gold niet alleen
voor de atheïsten, maar ook voor de opvallend vele doopsgezinden, luthersen of
remonstranten onder de onderzoekers, konden ze maar beter bij het presenteren van hun onderzoeksresultaten luid gods schepping prijzen.36
Natuurlijk is er ook een uitzondering die de regel bevestigt. Een beschrijving
van de exotische planten uit de Hortus Botanicus in Amsterdam door Jan
Commelin (1629-1692), Caspar Commelin (1668-1731), Frederik Ruysch en
Frans Kiggelaar (1648-1722) is opgedragen aan de regerende burgemeesters
van de stad Nicolaas Witsen, Johannes Hudde (1628-1704), Cornelis Valkenier
(gest. 1700), en Dirk Bas (gest.1709). De schrijver van het voorwoord legt een
rechtstreeks verband tussen het begunstigen van de wetenschappen door bestuurders en de bloei ervan. Behalve de verwijzing: ‘hoe ongemeene weetenschap van de Gewasschen de Wysste aller Koningen had, toonen de Heilige Bladeren’ komt in het voorwoord maar ook in de broodtekst geen verwijzing naar
bijbel en geen god voor.37 Dat hoefde niet. De bescherming door de wereldlijke
macht van de bovengenoemde Amsterdamse burgemeesters was voldoende ga-

34 Musschenbroek geciteerd door Bots, Tussen Descartes en Darwin, 145, om te laten zien hoe Petrus van
Musschenbroek bij het roemen van ‘de betrouwbaarheid van de natuurmachines tegelijk iets heeft ervaren
van de trouw van de levende God’.
35 Bots, Tussen Descartes en Darwin, 146.
36 K. van Berkel, ‘Universiteit en natuurwetenschap in de 17e eeuw, in het bijzonder in de Republiek’, in:
Natuurwetenschappen van renaissance tot Darwin. Thema’s uit de Wetenschapsgeschiedenis. Samenst. en inl. H.A.M.
Snelders en K. van Berkel. Den Haag 1981, 107-130, 130.
37 Johannes Commelin, Casparus Commelin e.a., Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orient. quam
Occident. Indiae, aliarumque peregrinarum plantarum descriptio et icones ad vivum aeri incisae. 2 dln. Amsterdam
1697-1701.
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rantie om dit kostbare, rijk geïllustreerde boek te kunnen uitgeven.
Behalve militante ongodisten en mensen die het waagden de bijbel niet meer
letterlijk te nemen maar wel gelovig bleven, waren er ook mensen die gewoon
niet geloofden, omdat ze daar nu eenmaal geen aanleg voor hadden. Zoals er in
elke eeuw, onder elk geloof of het nu het geloof in de lichtende toekomst van het
communisme, het katholieke geloof of het geloof van de Nederlandse Gereformeerde Kerk is, er is altijd een groep mensen, die nu eenmaal niet kán geloven.
Zodra de vrijheid gloort, de teugels worden gevierd, spreken deze mensen zich
uit. In 1696 schatte in het Vroeg Verlichte Schotland een jongeman de situatie
verkeerd in. Thomas Aikenhead (1679-1697), een 18-jarig student medicijnen
aan de universiteit van Edinburgh en zoon van een chirurgijn-apotheker, maakte de bijbel belachelijk en veronderstelde dat in het jaar 1800 het Christendom
zou zijn uitgestorven. Een jury oordeelde hem schuldig aan godslastering. Op 8
januari 1697 werd hij opgehangen. Zowel de Schotse Thomas Aikenhead als de
Hollandse Ericus Walten voerden op hun proces tot hun verweer aan dat iedereen er net zo over dacht als zij en dat het daarom niet eerlijk zou zijn als zij veroordeeld zouden worden.
Het blijkt dus dat in Holland niet alles gedrukt en gezegd kon worden. Er kon
weliswaar heel veel, veel meer dan over de grens, maar in het rasphuis zaten, anders dan wij op school leerden, ook gewetensgevangenen. Het volgende citaat
toont aan dat men ook tóen meende dat er wel degelijk moed voor nodig was om
te schrijven wat men zag, om op te schrijven tot welke conclusies men logisch redenerend kwam. Het citaat is ontleend aan de Engelse vertaling van de bespiegeling over leven op andere planeten door Christiaan Huygens. Na diens dood is
het door de beroemde Rotterdamse ongodist Pieter Rabus gepubliceerd. Huygens roept in zijn Kosmotheoros zijn lezers toe ‘If the (reader) cannot be satisfied
with all this, he is either one whose Dullness can’t comprehend it, or who has his
Faith at another Man’s disposal & so, for fear of Galileo’s fate, dare not own it.’38
Het lot van Galilei, een gevierd hoogleraar wiskunde eerst in Pisa en toen in
Padua, lag in die tijd bij iedere onderzoeker nog vers in het geheugen. Galilei
werd in 1633 na publicatie van zijn boek ‘Dialoog over twee hoofdsystemen van
de wereld – van Ptolemeus en Copernicus’ door de inquisitie van ketterij beschuldigd en veroordeeld39 tot levenslange gevangenisstraf, later omgezet in
38 Christiaan Huygens, Celestial Worlds. Londen 1698, 105. Geciteerd in: Boss, Newton and Russia, 56. In de
Nederlandse vertaling van Pieter Rabus (1e dr. 1699) is de formulering wat afgevlakt ‘uitgenomen degenen
die willens en wetens blind zijn’. Zie: Huygens, Cosmotheoros. De Wereldbeschouwer, 130. Het boek werd vertaald
in het Russisch door leraar Johann Werner Pause (1670-1735), maar eerst niet uitgegeven. Het werd pas in
1717 door Jacob Bruce, met een voorzichtig voorwoord, in Petersburg gedrukt (zeer tot schrik van Abramov,
hoofd van de typografie). Later werd het nog een keer herdrukt. Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka [Het boek in Rusland in het eerste kwart van de XVIII eeuw]. Leningrad 1973, 196. Het Latijnse origineel verscheen in 1698 en was aanwezig in de bibliotheek van Peter de Grote (Biblioteka Petra I. Oekazatelspravotsjnik. [Bibliotheek van Peter I. Index en gids]. Samenst. Je.I. Bobrova. Leningrad 1978, nr. 1197, 129).
39 Paus Johannes Paulus II verklaarde in 1992 dat de kerk fouten had gemaakt, niet dat de kerk fout was
geweest.
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levenslang huisarrest. Bij zijn overlijden, negen jaar later, waren twee leden van
de inquisitie aanwezig.
Tijdens zijn rondreizen door Europa maakte Peter de Grote niet alleen kennis
met technische en wetenschappelijke vooruitgang, maar ook met nieuwe denkbeelden over god, de natuur en de verhouding tussen staat en kerk. Hij liet bijvoorbeeld het werk van de Duitse staatsrechtgeleerde Samuel Pufendorf (16321694) in het Russisch vertalen. Pufendorf had ideeën over de positie van de kerk
die Peter zo aanspraken, dat hij ze later in de praktijk bracht. Pufendorf beschouwde de kerk als een organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de organisatie van kooplieden in een compagnie of van vaklieden in een gilde.
Pufendorf woonde en werkte een tijd in Holland en gaf misschien daarom als
voorbeeld voor een goede verhouding tussen staat en kerk, de verhouding zoals
die in Holland bestond tussen de staat en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.40 Pufendorf en tijdgenoten meenden dat de verschillende interpretaties van
de bijbel niet uitmaakten voor het heil en dat omwille van de rust in de maatschappij de interpretatie van de bijbel als politieke zaak beschouwd moest worden, eerder dan als een religieuze zaak. In geval van meningsverschillen moest
de vorst maar beslissen. Maar als de vele verschillende opvattingen niet tot onmin leidden, konden ze naast elkaar getolereerd worden.41 Deze denkbeelden
zijn terug te vinden in Peters optreden jegens de kerk. Peter maakte zich nooit
druk om geloofspunten en luisterde welwillend naar plannen voor het samenbrengen binnen één kerk van verschillende kerken, zoals de gereformeerde, de
lutherse en de Russisch-orthodoxe versies van het christelijk geloof. Doordat op
die manier de macht van de kerk beperkt bleef, konden onderwijs en onderzoek
hun gang gaan.
We zien dus hoe niet alleen gekozen bestuurders van staten, zoals in Nederland, maar ook autocratische vorsten probeerden de samenleving, als ze konden,
zo in te richten dat de kerk geen macht had over de wetenschap.
De Europese discussie over natuurwetten die geen godswonderen toelieten,
drong ook in Rusland door, zij het dat deze niet openlijk kon worden gevoerd.
De filosofisch geschoolde theoloog Feofan Prokopovitsj keerde zich in een traktaat tegen de compromisloze Spinoza. Prokopovitsj, die als architect en ideoloog
van Peters moderne autocratische staat wordt beschouwd, propageerde een sterke tsaar, uittorenend boven landsregering en kerk. Peter had hem speciaal met
dat doel in 1716 uit Kiev gehaald, waar hij les gaf aan de theologische academie
(1711-1716). Hij was een bijzondere leraar omdat hij fragmenten van Hugo de
Groot, Pufendorf, Locke en Hobbes met zijn studenten behandelde. Prokopovitsj bestreed Spinoza maar verklaarde zich tegelijkertijd een ‘vijand van bijge40 Peter Schröder, ‘Thomas Hobbes, Christian Thomasius and the seventeenth century debate on the
church and state’, in: History of European Ideas. 23.2-4 (1997), 59-79, 64.
41 Schröder, ‘Thomas Hobbes’, 68.
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loof en voorvechter van de nieuwe wetenschap’. Het genoemde traktaat, waarin
Prokopovitsj een poging waagde de bijbel ‘met de eisen van rede en natuur te
verzoenen’, kon echter pas lang na zijn dood worden gepubliceerd.42

Peter gelooft niet in wonderen
Uit Peters optreden tegen wonderen blijkt dat ideeën van de Vroege Verlichting
een belangrijke rol speelden bij de revolutie die Peter tot stand bracht in zijn rijk.
Tot een van de wezenskenmerken van de Vroege Verlichting behoorde, zoals we zagen, het in twijfel trekken van de mogelijkheid dat wonderen echt gebeurd zijn, omdat zij in strijd zijn met de wetten zoals die geformuleerd waren in de natuurkunde.
Peter de Grote had op zijn Grand Tour de gewoonte de hem vertoonde wonderen in kerken en op heilige plaatsen te ontmaskeren. Hij beperkte later de mogelijkheid van priesters de angsten van de bevolking te manipuleren, met een
aantal wettelijke bepalingen. Priesters moesten volgens het reglement van 1718
verklaren geen ‘gezichten’ te hebben of ‘verontrustende dromen’. In zijn Kerkreglement verbood hij het exploiteren van wonderen. Alleen plaatsen waar erkende, door de Heilige Synode goedgekeurde wonderen hadden plaatsgevonden mochten bezocht worden.43
Jacob von Stählin (1709-1785), een Russische kunsthistoricus die herinneringen aan Peter boekstaafde, schrijft over een voorval waarbij Peter in Petersburg
handelend optrad tegen een wonder. Toen hem verteld werd dat een madonna
op een icoon elke dag grotere groepen mensen trok omdat zij haar onvrede over
de hervormingen van Peter liet blijken door te wenen, ging Peter zelf dit wonder
aanschouwen. Hij keek aan de achterkant van het paneel waarop ze stond afgebeeld, en ontdekte daar een wasachtige substantie die bij opwarmen maakte dat
de madonna, als door een wonder, ging ‘huilen’. Peter nam de oppositie dit instrument om ontevredenheid over zijn bewind te exploiteren uit handen. Hij liet
de icoon naar zijn Kunstkamer overbrengen.44 Een andere anekdote vertelt hoe
zijn echtgenote Catharina (1684-1727) zich voor veel geld een stuk van het gewaad van een heilige had laten aanpraten, dat onbrandbaar was. Peter verweet
haar geld te hebben verkwist: ‘Dit, Katinka, is bedrog. Het is gewoon asbest en
daar heb ik zelf genoeg van in Olonets en in Siberië. Ik heb een stukje van een
soortgelijk doek meegebracht uit Holland.’45
42 James Cracraft, ‘Feofan Prokopovich’, in: The eighteenth century in Russia, 75-105, 89, verwijst naar: F.
Prokopovitsj, Rassoezjdenië o bezbozjii [Verhandeling over ongodisme] (...). Moskou 1774, speciaal naar de pagina’s 15-18 tegen Spinoza.
43 K. Waliszewski, Pierre le Grand. L’éducation, l’homme, l’oeuvre d’après des documents nouveaux. Parijs 1897, 493.
44 Hughes, Russia in the age of Peter the Great, 350. Jacob von Stählin, Orginalanekdoten von Peter dem Groszen.
München 1968 (oorspr. uitg. Leipzig 1785), 71-72.
45 A.A. Nartov, Rasskazy o Petre Velikom (po avtorskoj roekopisi)[Verhalen over Peter de Grote (naar het oorspronkelijk handschrift van de auteur)]. Red. P.A. Krotov. Sint-Petersburg 2001, 89.
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Russisch-orthodoxen geloofden nog volop in wonderen. Maar Peter moest er
niets van hebben en stelde er paal en perk aan zoveel hij kon. In 1722 achtte Peter de tijd rijp een decreet uit te vaardigen: wie vertelde dat hij een wonder had
gezien, kreeg de neus gekerfd en moest levenslang dwangarbeid verrichten.46
Russisch-orthodoxen hadden van oudsher de voorkeur gegeven aan de omgang
met protestanten boven de omgang met katholieken, onderworpen als die waren
aan het gezag van de door Russen gewantrouwde Kerk van Rome. Wonderen
hoorden thuis in de rooms-katholieke cultuur. Renaissance, humanisme en de
reformatie hadden er voor gezorgd dat wonderen door protestantse tijdgenoten
toen algemeen werden veroordeeld. Zodra de Patriarch in 1700 was overleden
stelde Peter, naar protestants voorbeeld, een synode aan het hoofd van de Russisch-Orthodoxe kerk. Met de macht van de Russisch-Orthodoxe kerk in Rusland
was het gedaan.
De literatuur over Peter de Grote volstond er tot nog toe mee Peters afkeer van
wonderen in verband te brengen met zijn sympathie voor de protestanten en zijn
streven om de kerk ondergeschikt te maken aan de staat. Peter echter interesseerden de natuurwetten die het bestaan van wonderen onmogelijk maakten; hij
kende een algehele nieuwsgierigheid naar nieuwe bevindingen van onderzoek
en wetenschap. Al in 1718, nog voordat hij zijn Academie van Wetenschappen
had opgericht, verordonneerde Peter dat monstra of geboorten met afwijkingen
niet langer dienden te worden geïnterpreteerd als werk van de duivel, want die
bestond niet, maar moesten worden bestudeerd als ‘spelingen der natuur’, een
storing in het groeiproces. Zij dienden in alcohol te worden geconserveerd en ingeleverd bij de Kunstkamer in Sint-Petersburg om daar tentoongesteld te kunnen worden. Tot nu toe is ook dit voor Peter karakteristieke optreden beschouwd
als biografische curiositeit. Wie zich echter verdiept in Peters houding tegenover
godsdienst en in zijn belangstelling voor de wetenschap, apprecieert de reeks
‘curieuze biografische feiten’ anders, namelijk als evenzoveel voorbeelden van
hoe Peter op zijn manier deelnam aan de Europese discussie die de jaren van zijn
Grand Tour beheerste, de discussie over wonderen, engelen en het bestaan van de
duivel. Dat Peters bovengeschetst optreden daarmee nooit in verband is gebracht,47 komt doordat zijn gedrag in dezen nooit verklaard is in het licht van de
in Nederland en Engeland toen razend populair geworden ideeën van de Radicale Verlichting. Geplaatst tegen de achtergrond zoals deze geschetst wordt in de
studie over de Radicale Verlichting van Jonathan Israel is ook de Kunstkamer van
Peter de Grote veel beter te begrijpen.

46 Hughes, Russia in the age of Peter the Great, 350.
47 Ik heb de volgende vier studies er op nageslagen: The eighteenth century in Russia. Red. J.G. Garrard. Oxford 1973; Russia in the age of the enlightenment: essays for Isabel de Madariaga. Red. Roger Bartlett en Janet M.
Hartley. Londen 1990; Great Britain and Russia in the Eighteenth Century: contacts and comparisons. Red. A.G.
Cross. Newtonville 1979; A window on Russia. Papers from the V International conference of the Study group on eighteenth century Russia Gargnano 1994. Red. Maria Di Salvo en Lindsay Hughes. Rome 1996.

Hoofdstuk II

De Republiek der liefhebbers

Peter kwam naar Holland op het moment dat men zich in Holland realiseerde
dat men welbeschouwd evenveel wist als ‘de Ouden’. Op het moment dat men er
op rekende dat men méér te weten zou komen dan de hoog geschatte schrijvers
uit Athene en Rome. Ja, men achtte het zelfs denkbaar dat de Ouden het in bepaalde opzichten bij het verkeerde eind hadden. Het moment was aangebroken
dat men niet langer bleef zoeken naar nog meer onbekende teksten van geleerden uit de klassieke oudheid.
Het was een tijd waarin men ondergronds levende reuzen, eenhoorns1 en draken, die men eerst met veel geduld had geïnventariseerd en beschreven,2 naar
het rijk der fabelen durfde te verwijzen. Niet minder vreemde dieren, zoals onder het ijs geconserveerde Siberische mammoets, narvallen en armadillo’s, bestonden daarentegen echt. In de microcosmos van hun kunstkamer bijeengebracht, demonstreerden verzamelaars dat er dieren bestonden, die noch in de
bijbel noch in werken van de klassieke auteurs genoemd werden.

Liefhebbers
Albert Seba verwoordde het optimisme van zijn tijd in een rijk geïllustreerde catalogus van zijn collectie. Hij beschreef hoe hij zelf en andere liefhebbers de wetenschap vooruit konden helpen door het werk van eerdere schrijvers te bestuderen en door steeds nieuwe ontdekkingen. Behalve voor liefhebbers was ook
voor genootschappen een rol weggelegd. Seba noemde de keizerlijke Leopoldina
in Wenen, de Royal Society in Londen, en de academies in Parijs, Neurenberg en
Berlijn. Kennis verschaften ook ‘nieuwe reisbeschrijvingen van natuurkundig en
wiskundig [geschoolde] reizigers die op hun eigen of vorstelijke kosten vreemde
landen hadden bezocht (en aantekeningen hadden gemaakt)’. Hij noemde ook
de ‘uitwisseling van ideeën met geleerden binnen en buiten Europa en publicaties van leden van deze genootschappen’. Tot slot roemde hij de rol van ‘kabi1 In een brief wist een goede vriend van Witsen het bestaan van een eenhoorn in Siam te melden. Zelf
meende Witsen dat de hoorn van de eenhoorn, in collecties welbekend, afkomstig was van ‘vissen met een
scherpe hoorn’. J.F. Gebhard, Het leven van mr Nicolaas Cornelisz. Witsen (1641-1717). 2 dln. Utrecht 18811882, dl. 2, 495. Witsen kreeg later de schedel van een eenhoorn in zijn collectie, het was de hoorn van een
zeezoogdier, de narwal. Nicolaes Witsen, Noord en Oost Tartarije. 2 dln. Amsterdam 1705 (1e uitg. Amsterdam
1692), dl. 2, 903.
2 Zo verzamelde Ulisse Aldrovandi (1522-1605) 18.000 specimina in Bologna, maar hij beschreef ook mythologische dieren en mensen.
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Albert Seba. Titelprent door Jacob Houbraken (1698-1780),
naar Jan Maurits Quinkhard
(1688-1772), 1734. Albertus
Seba, Naaukeurige beschryving, dl I. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

netten waarin natuurlijke zaken verzameld zijn’, ‘waarin Holland boven alle andere landen uitmunt’.3 Deze kabinetten speelden inderdaad een belangrijke rol.
In Amsterdam alleen al bestonden in die tijd meer dan veertig kunstkamers.4
Liefhebbers lieten zich zeldzaamheden uit alle windstreken voor hun kunstkamer toesturen: uit West-Indië, Oost-Indië, Kaap de Goede Hoop, Rusland en
Frankrijk. De tastbare wereld werd daarin niet alleen verzameld maar ook geordend. Dat gebeurde in Amsterdam door de eigenaren van die kunstkamers,
maar ook door bezoekers, die de collecties in de kunstkamers mochten gebruiken als onderzoeksmateriaal. De Zweedse bioloog Carolus Linnaeus, die de in3 Albertus Seba, Naaukeurige beschryving, dl. I, [XI].
4 Jaap van der Veen, ‘Dit klain vertrek bevat een weereld vol gewoel. Negentig Amsterdammers en hun kabinetten’, in: De wereld binnen handbereik, 232-259. Jaap van der Veen, ‘Gegevens over negentig Amsterdamse
verzamelaars en hun collecties’, in: De wereld binnen handbereik, 313-335.
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deling voor de dierenwereld ontwierp die wij nog steeds gebruiken, werkte in
Amsterdam met de tweede collectie Seba. ‘Veel dieren van Seba zijn de types van
Linnaeus-beschrijvingen en zijn zo in onze wetenschap terechtgekomen’.5
Een internationale gemeenschap van wetenschappers, verzamelaars en liefhebbers wisselde onderling bijzonderheden uit, waarbij soms ook tekeningen
van zeldzaamheden werden meegestuurd ter verduidelijking van de berichten.
Deze gemeenschap duidde zichzelf aan als een republique des amateurs. Rangen en
standen telden niet in deze republiek. Iedereen kon meedoen.
Dit ordenen van kennis was een onderdeel van een nieuwe wetenschap en ook
amateurs als Seba konden deze daarom helpen bevorderen. De Engelsman Francis Bacon (1561-1626) had daarvoor al in 1620 de filosofische basis geformuleerd. In de plaats van Aristoteles’ Organon, stelde Bacon zijn Novum Organum.
Waar Aristoteles in zijn Organon (een verzamelnaam voor al zijn logische geschriften) speculatieve verklaringen gaf voor natuurkundige verschijnselen, wilde Bacon in zijn Novum Organum geen speculatieve redeneringen maar controleerbare experimenten. Daarbij hoorde ook een nieuwe methode voor de
organisatie van de wetenschap. Zijn devies was ‘multi pertransibunt, et augebitur
scientia’: velen trekken voorbij, en de wetenschap zal vermeerderd worden. Onbegrensde vooruitgang van de wetenschap dankzij de collectieve inspanning van
elkaar opvolgende generaties6 was het programma van wat men ‘nieuwe wetenschap’ noemde (tegenover Aristoteles’ ‘oude wetenschap’). Het klonk een eeuw
later nog bijna letterlijk door in het voorwoord van Seba in zijn catalogus: ‘van
hulpmiddelen hebben de ouden niet veel geweten en geschreven; en die na ons,
nog verder in de geheimen der Natuur zullen treden, en de zelve nog al meer nasporen, zullen nog meer, dan wij nu weten, ontdekken en uitvinden.’ ‘Er valt nog
meer te ontdekken dan er ontdekt is (...) als men maar rustig op het gemaakte
spoor voortstapt’.7
Seba experimenteerde ook. Hij beschreef in zijn catalogus een experiment dat
hij thuis uitvoerde met een hagedis in een fles. Het diertje leefde al een half jaar
zonder eten of drinken, het poepte en pieste ook niet maar werd ook niet
‘schraal of mager’. Seba liet het diertje vereeuwigen op TAB LXXXIX, fig. 5 van
zijn catalogus. Seba noemde meer dieren die lang zonder voedsel konden zoals
schildpadden en slakken en voegde er nog aan toe ‘het is bekend dat zwaluwen
zich aan de oevers van ondiepe sloten steken, en voor de koude verbergen, zonder eten of drinken’.8
5 Engel, ‘The life of Albert Seba’, 94.
6 Françoise Waquet, ‘Plus ultra. Inventaire des connaissances en progrès du savoir à l’époque classique’,
in: Tous les savoirs du monde. Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle. Red.Roland Schaer. Parijs
1996, 170-177, 173. E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld. Amsterdam 1989 (oorspr. uitg. Amsterdam [1950]), 438. John Henry, Knowledge is power. How magic, the government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science. Cambridge 2002.
7 Seba, Naaukeurige beschryving, dl. I, [IX].
8 Seba, Naaukeurige beschryving, dl. II, 84.
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Tekst, tekening, object
De nieuwe wetenschap in Europa was een groepsactiviteit geworden, geheel conform het programma van Francis Bacon. Bacon had geschreven dat het ook voor
heren van stand een nobele taak was systematisch kennis te verzamelen, systematisch alle reeds bekende kunsten en vaardigheden te inventariseren en gegevens
over de natuur te verzamelen om met de aldus vermeerderde kennis het leven op
aarde beter te maken.9 Feiten die aldus waren vastgesteld, als gevolg van eigen
waarnemingen, konden worden getoetst aan feiten, die te vinden waren in geschreven bronnen. Deze geschreven bronnen waren aanvankelijk de werken van
de schrijvers van de klassieke oudheid, maar ook de bijbel werd met een kritische
blik bestudeerd. Aangezien de heilige schrift in de meeste landen in de landstaal
was vertaald, kon iedereen de feiten toetsen aan de openbaring. Onderzoekers
waren in Bacons tijd al tweehonderd jaar bezig kennis uit de oudheid, die na het
ineenstorten van het Romeinse Rijk verloren was gegaan, te verzamelen door
een speurtocht in kloosterbibliotheken en door Griekse teksten terug te vertalen
uit Arabische vertalingen. Handschriften werden bewerkt voor het nieuwe medium, het gedrukte boek. Volgens de nieuwe regels van de tekstkritiek voor literaire teksten ging men op zoek naar de oerbron, de oudste, meest betrouwbare
tekst. Enerzijds zochten onderzoekers kennis in onbekende en bekende teksten
van de ‘Ouden’, anderzijds keken ze zelf. Zoals Copernicus naar de sterren keek
en de planeten, keek Vesalius (1514-1564) in lijken van mensen. Het beschikbaar
komen van een goede Latijnse uitgave van de Megale syntaxis tes astronomias (Almagest) van Ptolemaeus van Alexandrië, aan het eind van de vijftiende eeuw, leverde het uitgangspunt aan Copernicus voor zijn De revolutionibus orbium (Neurenberg 1543). En Galenus’ anatomie lag ten grondslag aan Vesalius’ De humani
corporis fabrica (Bazel 1543). De teksten van de ‘Ouden’ bleken door eigen waarnemingen overtroffen te kunnen worden.
Niet alleen bij astronomie en anatomie, ook bij planten en dieren kon men
zijn toevlucht nemen tot het specimen zelf. Om de teksten en tekeningen van de
Ouden te kunnen verbeteren werden de planten die de Ouden hadden afgebeeld opnieuw naar de natuur getekend. Daarna begonnen ook nieuwe studies
te verschijnen waarin planten en dieren uit de eigen omgeving of uit tevoren niet
bekende streken werden getekend en beschreven. In het eerste gedrukte kruidboek van Conrad van Megenburg Buch der Natur (Augsburg 1482) waren de planten nog niet te herkennen. Daar brachten de drie ‘vaders van de botanie’10 verandering in. Otto Brunfels (1488-1534) bracht in zijn Herbarium Vivae Eicones
(Straatsburg 1530-1536) afbeeldingen naar de natuur getekend door Hans Weiditz (ca. 1495-ca. 1536). Hieronymus Bock (1498-1554) keek met zijn ogen en
9 ‘Salomon’s House or the college of the Six Day’s works’ staat beschreven in: Francis Bacon, New Atlantis.
Londen 1627.
10 Het navolgende is ontleend aan D.A. Wittop Koning, De oude apotheek. Bussum 1966, 68.
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niet met die van de klassieke schrijvers toen hij in zijn New Kreütter Buch (Straatsburg 1539) de inheemse flora beschreef. Leonhard Fuchs (1501-1566) rangschikte in zijn De historia stirpium (Bazel 1542) de planten in alfabetische volgorde in plaats van in groepen naar de natuurlijke gesteldheid. Hun werk stond in
dienst van de geneeskunde en was voor apothekers een grote steun bij het determineren van kruiden. Na dit Duitse driemanschap kwamen drie Vlamingen:
Dodoens, Clusius en De l’Obel. Rembert Dodoens (1517-1585) werkte eerst voor
de keizer te Wenen en werd in 1582 professor in Leiden. In 1554 verscheen zijn
Cruydboek met veel platen, gekopieerd naar Fuchs. Matthias de l’Obel (geb.
1538) bracht orde in het plantenrijk. Hij maakte een onderscheid tussen een- en
tweezaadlobbigen. Carolus Clusius (1526-1609) werkte aanvankelijk voor de keizer in Wenen. Hij reisde veel. In 1576 beschreef hij 600 nieuwe planten die in
Spanje groeiden.11 In 1583 de planten van Oostenrijk en zijn buurlanden.12 Clusius richtte de Hortus in Leiden in, de oudste in Nederland. Hij introduceerde
de aardappel, de snijboon, de tulp en de paardekastanje in Nederland.
Van alle drie de Vlamingen werden de werken bij Plantijn in Antwerpen gedrukt.
Ook bij de renaissance in de zoölogie verschoof de nadruk van het in boek uitgeven van de Ouden naar het zelf waarnemen van de dieren. De boekillustratie
speelde daarbij een steeds belangrijker rol. In zijn boek over de zoölogische
boekillustratie13 citeert Claus Nissen een uitspraak van Leonardo da Vinci (14521519): ‘Zoek niet naar woorden als je niet tot blinden spreekt. Probeer niet dingen die met ogen te maken hebben door de oren naar binnen te brengen, want
de schilderkunst is daar veel geschikter voor’. Leonardo wilde als eerste de afbeelding als volwaardig bewijs en leermiddel aanvaarden en schreef erover in
zijn Il trattato del anatomia. Hoewel dit traktaat nooit is gedrukt, moet het volgens
Nissen enige bekendheid hebben gehad omdat de anatomische atlas De humani
corporis fabrica die Vesalius in 1543 in Bazel liet verschijnen, ‘ohne ihre Kenntnis
nicht denkbar’ is.14
Geheel op waarnemingen berustende publicaties over de zoölogie waren echter omstreeks 1550 nog een grote uitzondering. Men was nog volop bezig de bestaande literatuur te verzamelen en te vermeerderen. De dierenwereld werd beschreven door Edward Wotton (1492-1555), Conrad Gesner (1516-1565) en
Ulysse Aldrovandi (1522-1605).15 Wie Aldrovandi inkijkt, ontmoet vreemde wezens die hem vaag bekend voorkomen. Dat komt omdat Aldrovandi de bestaande boekenkennis inventariseerde en alle ooit afgebeeldde wezens reproduceer11 Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia. Antwerpen 1576.
12 Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas. Antwerpen 1583.
13 Claus Nissen, Die zoologische Buchillustration: Ihre Bibliographie und Geschichte. Dl. II. Geschichte. Stuttgart
1978, 93.
14 Nissen, Die zoologische Buchillustration, 108.
15 Conrad Gesner, Historia animalium. 5 dln. Frankfort am Main 1551-1587. Ulisses Aldrovandi, Opera omnia. 13 dln. Bologna 1599-1668.
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de. Bovendien citeerde hij wat er over elk dier geschreven stond in de bijbel, de
klassieken en bij moderne auteurs. Afbeeldingen die hij overnam waren soms
echter wel getekend naar de natuur. Opmerkelijk is dat Aldrovandi vaak de medicinale werking van dieren vermeldde. In een deel over monsters beschrijft Aldrovandi zowel dierlijke als menselijke monsters. In de toelichting geeft hij een
korte karakteristiek van verschillen tussen de hem bekende mensentypen. Afbeeldingen van mensen die hij zelf nooit gezien had, nam hij over uit andere publicaties. Voor hem gold wat de arts Engelbert Kämpfer (1651-1716) opmerkte
over ‘Reis-beschryvers’ die, ‘ook al twijfelen ze aan een zaak, [deze] des te gretiger bevestigen’ omdat ze ‘de misdaad van nalatigheid zoeken te ontgaan’, en
‘door het vertellen van wonderbaerlijke zaken, den Lezers (sic) al te zeer trachten te behagen.16
Aldrovandi inventariseerde maar schiftte niet. Ook Jonston had voor de volledigheid dieren opgenomen die hij nooit gezien had maar die wel waren afgebeeld, door bijvoorbeeld Gesner of Aldrovandi.17 Johannes Jonstonus (16031675) was in Polen geboren Schot, die aan de universiteit van Krakau als Calvinist
niet was toegelaten en in Saint Andrews (Schotland), Wittenberg, Leipzig, Franeker, Leiden en Cambridge studeerde. Hij was bevriend met Jan Amos Comenius (1592-1670), de Tsjechische paedagoog, die een geïllustreerde encyclopedie die alle kennis omvatte wilde samenstellen. Jonston beschreef voor zijn
leerlingen de hem bekende dierenwereld in vijf delen met 250 illustraties. Het
verscheen bij een uitgeverij die veel grote rijk geïllustreerde werken uitgaf opgericht door prentsnijder Johann Theodor de Bry in Frankfort aan de Main, na
diens dood voortgezet door Matthaeus Merian en in 1650 door Merians erven.18
Verreweg de meeste afbeeldingen waren naar het leven. Jon Jonston beschreef
en beeldde ook dieren uit Brazilië af.
Daar sinds de eerste ontdekkingsreizen vrijwel de hele wereld bereisd was, waren er in collecties ook veel dieren terechtgekomen uit het ‘nieuwe’ continent
Amerika, die niet voorkwamen in de bijbel of in de beschrijvingen van de Grieken en Romeinen. Dat maakte indruk. Een verzamelaar had een dier onder
handbereik, van het bestaan waarvan de hooggeschatte Grieken en Romeinen
niet geweten hadden. Het aantal soorten dieren nam toe. Daarentegen werd er
nog steeds gezocht naar dieren waarover weliswaar gesproken en geschreven
werd, maar waar nog niemand een exemplaar van had gevonden. Nu bijna de
hele aardbol afgespeurd was, bleef er voor fabeldieren weinig territorium over.
In een brief aan Nicolaas Witsen verschoof de Deventer burgemeester Cuper
daarom het mogelijke leefgebied van de eenhoorn tot achter de Oeral.19
Albert Seba wilde zich onderscheiden van eerder genoemde auteurs, die veel
16 Kämpfer maakte deze opmerking naar aanleiding van het beschrijven van kolken in de Kaspische zee
louter op de getuigenis van horen zeggen. Witsen, Noord en Oost Tartarije, 615.
17 Nissen, Die zoologische Buchillustration, 145.
18 J. Jonstonus, Historia naturalis animalium. 5 dln. Frankfort am Main 1650-1655.
19 Gebhard, Het leven van mr Nicolaas Cornelisz. Witsen, dl. 2, 328-329.
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Zevenkoppige draak uit Hamburg, naar een tekening van Johan Frederik Natorp. Seba, Description exacte,
dl. I, 159, tab. CII.

niet-bestaande dieren hadden afgebeeld. Hij verzekerde zijn lezers ‘alleen af te
tekenen wat hij in zijn collectie had, of bij anderen zelf gezien had’. Aan zijn beschrijvingen werkten geleerden van naam mee, zoals de vissenspecialisten Petrus
Artedi (1705-1735) en Martinus Houttuyn (1720-1798), de natuurkundige Petrus van Musschenbroek, een jonge Peter-Simon Pallas (1741-1811) en de latere
beheerder van de verzamelingen van stadhouder Willem V (1751-1795), Arnout
Vosmaer (1720-1799). Toch slopen er een zevenkoppige draak en een vis, die
weer tot pad werd, in zijn catalogus. Albert Seba schreef er echter eerlijk bij dat
hij zelf de door hem afgebeelde zevenkoppige draak nooit gezien had, maar
deze afbeelding vervaardigd is naar de tekening die Johan Frederik Natorp op
zijn verzoek van het dier had vervaardigd in Hamburg waar het dier zich bevond.
Seba prees Natorp als een man die goed op de hoogte van de natuurlijke historie en hem de verzekering had gegeven dat het dier absoluut geen kunst werk
was maar een waarachtige werk van de natuur.20 Van de vis die weer tot pad werd
hadden ze hem geen exemplaar kunnen bezorgen, omdat hij zo ‘smakelijk was

20

Seba, Description exacte, dl. I, 159.
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dat hij was weggevist.’In wetenschappelijke verhandelingen won de wetenschappelijke afbeelding, als representatie van wat de tekenaar met eigen ogen had
waargenomen, aan overtuigingskracht tegenover eruditie en het gewicht van het
aanhalen van Grieken of Romeinen.

Amsterdam, Hortus Botanicus
In Amsterdam was in 1683 door stadsbestuurders, geïnteresseerd in de botanie
een Hortus Botanicus ofwel Hortus Medicus opgericht in de Plantage. Er kon onderwijs aan apothekers en chirurgijns gegeven worden. Een Hortus leverde profijt op voor het stadsbestuur door de productie en verkoop van inheemse kruiden en door het opkweken en verhandelen van exoten. Door internationale ruil
en uitwisseling verspreidden nuttige planten zich over de hele wereld en soms
konden door de betrokkenen grote winsten worden behaald.
De stad bleef de grootste financier van de Hortus, al betaalden artsen en apothekers, de beroepsgroepen die onder toezicht van het Collegium Medicum stonden, jaarlijks contributie en droegen zij een deel van hun examengeld af aan de
Hortus. Chirurgijns mochten zelf geen medicijnen bereiden maar ze wel voorschrijven. Kennis van de medische plantkunde was voor hen daarom ook nuttig.
Chirurgijns werden geëxamineerd via het gilde. Door hun praktische ervaring
hadden zij echter vaak meer van het menselijk lichaam gezien dan universitair
geschoolde artsen. De eerste Hortusbestuurders, Johan Huydecoper (16251704) en Jan Commelin, hadden er op aangedrongen dat de chirurgijns, het Collegium Chirurgicum, meebetaalden aan het onderhoud van de tuin. Dat was, na
aanvankelijke bezwaren, ook gebeurd.
De lessen in de tuin werden gegeven aan de hand van inheemse medicinale
planten die daar gekweekt werden.21 In de Hortus werden daarnaast ook planten
gekweekt afkomstig uit verre, warme streken. Deze konden alleen in leven gehouden worden door ze in stookkassen tegen koude te beschermen. De Amsterdamse Hortus had waarschijnlijk als eerste hortus zo’n stookkas geïnstalleerd.22
In de Hortus werden ook ‘flesjes, waarin vreemde zaden, gewassen, ook beesjes,
als slangen en hagedisse en wat diergelijk meer is, in eenige vochtigheid leggende, bewaard’.23
Zeldzame planten werden vanuit de hele wereld verzameld, zowel gekocht op
veilingen en bij kwekers, alsook nieuw aangevoerd op VOC-en WIC-schepen. Al
in de eerste Catalogus plantarum Horti Medici Amstelodamensis van 1689, – de Hor-

21 Jan Commelin had de eerste beschrijving van de inheemse planten in Holland gemaakt: Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae. Amsterdam 1683. De vader van Nicolaas Bidloo, de apotheker Lambert Bidloo, schreef het voorwoord. Zie: Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 71.
22 Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 52,77.
23 Caspar Commelin, Beschrijvinge van Amsterdam. 2 dln. Amsterdam 1693, dl. 2, 657.
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tus was toen net vier jaar oud –, had Commelin 2.200 nummers kunnen vermelden. Daaronder waren veel planten uit de streken bij Kaap de Goede Hoop en
tropische exoten. Commelin had in zijn publicaties het taxonomische plantenindelingsysteem van John Ray (1628-1705) gevolgd. Dit was geïnspireerd op de
‘Boom van Porphyrius’. Porphyrius (233-304)had deze boomstructuur ontworpen in een commentaar op Aristoteles’ werk Categoria. Plato en Aristoteles definieerden dingen eerst zeer algemeen (genus) en verdeelden ze daarna onder in
kleinere elkaar uitsluitende klassen (species) door middel van een eigenschap die
elk lid van het genus al dan niet heeft (differentia). Ray perfectioneerde deze taksgewijze indeling voor de planten (uit de collectie van Hans Sloane (1660-1753)).
Carolus Linnaeus deed dat later voor de dieren (onder meer met behulp van
dieren uit de collectie van Albert Seba). Veel planten kregen de bestuurders van
de Hortus toegestuurd van mede-plantenliefhebbers binnen en buiten de Republiek. In 1686 kreeg Commelin ananasplanten toegestuurd uit Suriname, in
1687 uit Curaçao; al gauw, in 1688 en 1689 droegen ze vrucht. In de Hortus
groeiden zelfs planten uit Japan, waaronder kaneel- en theeplanten, die ondanks
het exportverbod van de Shogun met kisten vol in 1688 het land uit waren gesmokkeld. Burgemeester Nicolaas Witsen had koffieplantjes aan de Hortus geschonken. Hij had ze opgestuurd gekregen uit Batavia waar ze gekweekt waren
nadat ze meegenomen waren uit Arabië. De koffieplantjes droegen op een gegeven moment vrucht in de Hortus. Koffieplanten die eerst in de Amsterdamse
Hortus waren opgekweekt werden ook weer verder vervoerd, bijvoorbeeld naar
Suriname en Parijs. Niet Witsen maar een andere Amsterdamse burgemeester
gaf in 1714, na de Vrede van Utrecht, een stekje van deze koffieplant uit de Amsterdamse Hortus ten geschenke aan de Jardin du Roi in Parijs.24 Via Parijs reisde de koffie uit de Amsterdamse Hortus naar naar Frans Guyana, een buurland
van Brazilië. De Parijse koffieplanten geraakten daar in 1723 op een officiële ontvangst, verstopt in een boeket bloemen, in Portugese handen. Zo kwam de koffie
in Brazilië terecht. De koffieplantages in Suriname en het buurland Frans Guyana bleken niet winstgevend maar die in Brazilië juist wel.
Ook in Petersburg deed men mee met het ruilverkeer van zaden en kennis.
Prokofi Demidov (1710-1786), afkomstig uit een familie van liefhebbers-verzamelaars, rijk geworden door wapenfabrieken en mijnbouw, correspondeerde
met de Hortus. Demidov stuurde planten naar Johannes Burman (1706-1779) in
Amsterdam, zijn neef Gregori Demidov kwam naar Amsterdam om bij Burman
te studeren.25

24 Yves Laissus, Le Muséum national d’histoire naturelle. Parijs 2003, 36.
25 Voor de Amsterdamse Hortus ontleen ik de gegevens aan de op veel archiefmateriaal gebaseerde studie van Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 52, 65, 67-68, 77, 89, 108.
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Londen, Royal Society
In 1660 was na een lezing door Christopher Wren (1632-1723), wiskundige, astronoom, ingenieur, instrumentmaker en anatoom, maar vooral bekend als architect,
de Royal Society opgericht, het eerste Engelse wetenschappelijke genootschap. Het
genootschap wilde een adviserende taak voor de vorst vervullen. Het was deze
Christopher Wren die in 1666, na de grote brand van Londen, samen met John
Evelyn (1620-1706) de leiding had bij de wederopbouw van de stad. De Royal Society beschouwde het vergaren van kennis in de natuurwetenschappen als een ‘”useful” project which promised “valu” and “profit” ’.26 De correspondentie die de Britten met leden in het buitenland voerden, de Philosophical transactions, werd met
regelmatige tussenpozen uitgegeven en ontwikkelde zich tot een forum voor wie
zich bezighield met de natuurwetenschappen. ‘Een genootschap atheïsten, papisten, domkoppen en verklaarde vijanden van alle geleerdheid’27, was een veel gehoord oordeel over de leden die inderdaad eruditie minder belangrijk achtten
dan het verzamelen van aantoonbare feiten. Er bestond grote ontevredenheid dat
ze ook nog weigerden te proberen deze verzamelde feiten in te passen in een groter geheel. Zij weigerden kortom theorieën te bouwen, alvorens er voldoende feiten bekend waren. De leden beloofden plechtig ‘de grondslag te leggen niet van
een Engels, Schotse, Ierse, Paapse of Protestantse natuurkunde maar van een natuurkunde van de hele mensheid. Los van de belangen van sekten, het geweld van
disputaties (...) religieuze tegenstellingen, dogmatische standpunten (...) en de belangen van een voortdurende wedloop van experimenteerders.’28
Niet alleen door een ‘selecte groep verfijnde geesten’ kon de onderneming
worden ondersteund en bevorderd maar juist ook door ‘vulgar hands’, de inspanningen van gewone mensen. Lid worden van het genootschap ‘vereiste geen
buitengewone voorbereiding in geleerdheid. Gezond verstand hebben en betrouwbaar zijn, waren voor de leden voldoende kwalificaties’. ‘Van gewoon verstand tot scherp en onderzoekend verstand, voor allen was er een bijdrage te leveren in het verzamelen van gegevens’.29
Het genootschap was gewoon lijsten mee te geven aan zeekapiteins, artsen en
andere reizigers, met vragen over vreemde landen, hun planten en dieren. In
het archief van de Keizerlijke Peterburgse Academie van Wetenschappen is een
voorbeeld bewaard van zo een vragenlijst, speciaal opgesteld voor reizigers naar
Rusland.
26 Jonathan Sawday, The body emblazoned. Dissection and the human body in Renaissance culture. Londen 1996
(2e ed.), 261.
27 Joseph Glanvill aan Henry Oldenburg, secretaris van de Royal Society, 31 januari 1670. Geciteerd in:
Henry, Knowledge is power, 153.
28 Thomas Sprat schreef The history of the Royal Society of London, for the improving of natural knowledge. Londen 1667, in opdracht van de leden om de Society beter bekend te maken onder het grote publiek. Zie: Henry, Knowledge is power, 156.
29 Henry, Knowledge is power, 156.

52

De Kunstkamera van Peter de Grote

’Nullius in verbis’, het motto van The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, betekende dat voortaan alleen wat je met eigen ogen gezien had,
nog telde. Dat gold niet alleen voor wat je in een kunstkamer aan bezoekers kon
tonen: zoals tastbare objecten, verdeeld in naturalia en artificialia, maar ook voor
natuurkundige verschijnselen, die men niet kon zien, maar die de leden zichtbaar konden maken door middel van proeven met (meet-) instrumenten. Men
was aan het ‘onttoveren’.30 De verwarring was aanvankelijk groot. Leibniz, bijvoorbeeld, geloofde niet in de nieuw beschreven zwaartekracht van Newton, omdat die onzichtbaar was. Hij verweet Newton dat zijn theorie van de zwaartekracht een terugkeer betekende naar de occulte wetenschappen. Warmte, licht,
magnetisme en elektriciteit verloren hun magie omdat ze aantoonbaar aan onveranderlijke wetten bleken onderworpen. Door het meten van warmte en licht,
het doen van mechanische, pneumatische, hydrostatische, hydraulische, magnetische, akoestische en elektrische proeven, bleek wat bestond en wat niet bestond, wat meetbaar was en wat niet. Daarbij speelden instrumentmakers een
grote rol.

Leiden, Van Musschenbroek
Toen hij tijdens een bezoek aan de Royal Society de luchtpomp van Robert Boyle
(ca. 1650) had bewonderd, was de Leidse hoogleraar natuurkunde, Burchard de
Volder(1643-1709), definitief gewonnen voor het gebruik van dit soort instrumenten bij het academisch onderwijs. Leiden werd de eerste Europese universiteit die een Theatrum Physicum opzette. Veel instrumenten kwamen uit de werkplaats van de Van Musschenbroeks in Leiden. Samuel van Musschenbroek
(1640-1681) bijvoorbeeld, maakte in opdracht van Frederik Ruysch omstreeks
1665 een injectienaald waarmee Ruysch lymfevaten kon injecteren. Tevens leverde hij Jan Swammerdam (1637-1680) en Christiaan Huygens lenzen.31 Samuels
neef, Johan van Musschenbroek, kreeg het druk toen ook andere universiteiten,
tussen 1675 en 1705, onderwijs met behulp van filosofische (natuurkundige) instrumenten introduceerden. Voor de ogen van de studenten konden de nieuw
ontdekte wetten van de luchtdruk, de zwaartekracht, en de wonderlijke eigenschappen van een luchtledig worden gedemonstreerd.32
30 Toveren, magie betekent voor ons: vliegende bezemstelen, maar pas in de negentiende eeuw krijgt magie
bovennatuurlijke macht. Magie was rond 1600 onbegrijpelijk maar niet bovennatuurlijk. Magie was volgens
Martin del Rio in zijn Disquisitions on Magic uit 1608, zoals John Henry hem citeert, ‘een kunst of techniek die,
gebruik makend van de macht van de schepping en niet van een bovennatuurlijke macht, verschillende dingen
tot stand brengt die wonderlijk zijn en ongebruikelijk, en die men met de zintuigen en gewoon verstand niet
kan begrijpen’. Maar alleen god kon bovennatuurlijke daden verrichten. Natuurlijke magie, zoals het genoemd
werd, interesseerde zich voor de eigenschappen en krachten van lichamen. Henry, Knowledge is power, 68-81.
31 Peter de Clercq, At the sign of the oriental lamp, The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750. Rotterdam 1997, 35.
32 De Clercq, At the sign, 134-149.
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Amsterdam, Fahrenheit
Natuurkundige demonstraties werden ook voor een publiek van geïnteresseerde
leken gehouden. Daar konden natuuronderzoekers van bestaan, al moesten ze
met hun natuurkundige apparaten stad en land afreizen. Een thermometerspecialist Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) uit Danzig, gaf sinds 1716 in Amsterdam demonstraties van de nieuw ontdekte wetten die golden in de natuur.
Daar was veel belangstelling voor omdat de natuurwetenschappen pas in 1755 in
het leerplan van het Athenaeum Illustre werden opgenomen. Twaalf jaar lang verzorgde Fahrenheit van december tot maart wekelijks een cursus optica en een cursus hydrostatica voor een lekenpubliek.33 Alles wat hij op die manier verdiende,
spendeerde hij aan zijn uitvindingen. Hij was in 1706 begonnen thermometers te
maken die hij overal heen stuurde, zelfs naar IJsland en Lapland. Zijn eerste (alcohol-)thermometers deed hij cadeau aan de spraakmakende Nederlandse geleerden Herman Boerhaave, Willem Jacob ‘s Gravesande en Lambert ten Kate
(1674-1731).34

Londen, koffiehuizen
Ook in Engeland vormden liefhebbers, amateurs, van de wetenschappen een
open gezelschap. Ze bespraken de laatste ontwikkelingen in ‘koffiehuizen’ waarvan het bijzondere was dat lieden van alle rangen en standen er met elkaar in gesprek konden komen. Deze koffiehuizen – het eerste was opgericht in 1650 in
Oxford en in 1700 waren er in Londen al duizend – fungeerden als centra van
uitwisseling van kennis en droegen meer bij aan het vergroten van kennis dan de
conservatieve universiteiten. Door de juiste koffiehuizen uit te kiezen kon men
een compleet ‘gentleman’s academic curriculum’ doorlopen.
Naast deze laagdrempelige koffiehuizen verzekerden ook de boeken die de
‘liefhebbers’ schreven, een grote verspreiding van alle nieuwe kennis. Een universiteitsprofessor, Willem ‘s Gravesande, in Nederland en een schrijver/filosoof, Voltaire (1694-1778), in Frankrijk, zorgden voor de popularisering van de
werken van de Engelse natuurkundige Isaac Newton die zelf niet goed doceren
en schrijven kon. Zo konden geïnteresseerde burgers in het toegankelijke, in
vele talen vertaalde leerboek Newtoniaanse natuurkunde van ‘s Gravesande nalezen hoe ze een luchtledig moesten maken met een luchtpomp.

33
34

Ernst Cohen, W.A.T. Cohen-de Meester, Daniel Gabriel Fahrenheit. Amsterdam 1936, 20.
Fahrenheit’s letters to Leibniz and Boerhaave. Red. Pieter van der Star. Leiden 1983, 3-7.
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Claude Perrault (1613-1688) kijkt ons aan, gezeten aan een tafel waarop een vos wordt opengesneden. Achter hem staat, met hoed op het hoofd, de anatoom Joseph Guichard Duverney (1648-1730) bij wie Areskine en
Blumentrost studeerden. Claude Perrault en Denis Dodart (1634-1707), Memoires pour servire a l’histoire des animaux et des plantes. Amsterdam 1736. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Parijs, Académie des Sciences
In Parijs waren op verzoek van de gebroeders Perrault de tweewekelijkse, vrijblijvende bijeenkomsten van natuuronderzoekers in de Bibliothèque du Roi in 1666
door minister Jean Baptiste Colbert (1619-1683) geformaliseerd. Colbert betaalde Christiaan Huygens 6.000 livres om leiding te komen geven aan natuurkundig
onderzoek. Claude Perrault (1613-1688), architect, natuurkundige en arts,
bouwde tussen 1667 en 1672 een observatorium dat nog steeds bestaat. Hij verrichtte secties op zowel exotische dieren als huisdieren en publiceerde de resultaten in twee geïllustreerde delen in 166935 en 1676. Perrault schreef in het voorwoord dat ‘wie zelf niet capabel is, het liefste wil dat iedereen, net als hij, een
blinde verering heeft voor de werken van de schrijvers uit de Klassieke Oudheid.
Maar’, gaat hij verder, ‘ónze beschrijvingen zijn exact, omdat wij niet presenteren wat wij niet hebben gezien. Onze beschrijvingen zijn zelfs exacter dan van de
Ouden, die merendeels zijn gemaakt op basis van verslagen van anderen. Wij
gaan de fouten van deze grote mannen niet opsommen. Wij willen de lezer
slechts waarschuwen dat onze waarnemingen niet met de hunne stroken. Wij beschrijven ónze beer en schrijven niet dat beren 52 ribben hebben aan elke kant.

35 Claude Perrault, Description anatomique d’un caméléon, d’un castor, d’un dromadaire, d’un ours et d’une gazelle. Paris, 1669.
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Een sfera, een brandspiegel, een
wereldbol en een opgezette zeeleeuw op de voorgrond. Achter
houdt iemand een luchtpomp
vast, tussen de ramen hangt een
skelet van een mens, door het
raam is uitzicht op het in aanbouw zijnde observatorium
(1672). Bezoek van Lodewijk
XIV aan het Franse wetenschappelijke centrum, de Jardin du
Roi. Claude Perrault en Denis
Dodart (1634-1707), Memoires pour servire à l’histoire
des animaux et des plantes.
Amsterdam 1736. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Ik hoop dat dit werk voor uwe majesteit niet minder is dan dat voor Alexander,
hoewel ik mij niet wil vergelijken met Aristoteles.’36 Perrault beschreef hoe de
secties werden uitgevoerd door: ‘mensen die kijken wat er is; en die men moeilijk zou kunnen overtuigen iets te zien wat er niet is; mensen die er niet zozeer op
uit zijn nieuwe dingen te ontdekken, maar degelijk onderzoek willen doen naar
wat men beweert gevonden te hebben; en voor wie het bewijs, dat ze zich in een
bepaalde waarneming hebben vergist, niet minder aangenaam is dan een merkwaardige en belangrijke ontdekking; zozeer overheerst namelijk de liefde voor
zekerheid al het andere in hun geest.’ Een pleidooi voor openbaar, collectief en
falsifieerbaar onderzoek!37 Pas in 1699 verleende Lodewijk XIV de Académie het
predicaat koninklijk en een reglement. Zes disciplines, geometrie, astronomie,
mechanica, anatomie, chemie en botanie kregen elk twee gesalarieerde leden en
vergaderden in het Louvre. Als er plaatsen van leden vrij bleven, mochten (na
36 Claude Perrault gebruikt in dit voorwoord bij zijn Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux.
Red. W.J. ‘s Gravesande. Den Haag 1731 (Parijs 1676), nergens het woord ‘God’ of ‘schepping’.
37 John E. Wills, 1688. Een jaar in de wereldgeschiedenis. Amsterdam 2001, 250.
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1716) adjuncten, twee per discipline, bij de vergaderingen aanschuiven. De Académie kende correspondentleden in het buitenland.

Berlijn, voorbeeld voor Peter
Berlijn was in 1650 weinig meer dan een keurvorstelijke residentie, gelegen in
een leeg, vlak, overwegend arm Brandenburg met slechte landbouwgronden. De
bevolking was zo sterk verminderd ten gevolge van dertig jaar godsdienstoorlogen dat het nodig was geweest boeren te importeren, zelfs uit Nederland. Ook
gevluchte hugenootse textielwerkers uit Frankrijk en vluchtelingen uit de Rijnpalts en uit het Alpengebied waren welkom. Toen Peter in de jaren 1697-1698 in
Berlijn verbleef, waren daar een kunstkamer en een bibliotheek in aanbouw. In
het najaar van 1697 was in het keurvorstelijk paleis in Berlijn een plan voor de oprichting van een sterrenwacht geopperd.
Sophie Charlotte (1668-1705), keurvorstin van Brandenburg, had geklaagd
dat er in Berlijn, ontmoetingsplaats van geleerden, geen almanak werd geproduceerd en evenmin een astronoom of een sterrenwacht was. De filosoof en wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz, een vriend van Sophie’s moeder, Sophie van
de Palts (1630-1714) stelde haar voor om niet alleen een sterrenwacht, maar meteen een Sociëteit voor Wetenschappen op te richten.38 (’Sociëteit’ omdat ‘Academie’ teveel aan onderwijs zou doen denken; de Sociëteit werd toch omgedoopt tot Academie in 1744.) Bij zo’n Sociëteit van Wetenschappen hoorden
volgens Leibniz, ‘Kunst- und raritäten, Schilderey- auch Anatomie-Cammern anders als jetzt geschicht bestellte Apothecen, Hortos medicos co[m]pletos,
Thiergärten, und also Theatrum Naturae et Artis, umb von allen dingen lebendige impressiones connoissance zu bekommen’39. Dit alles moest worden gefinancierd uit een monopolie op het drukken van almanakken.40 In augustus 1713
werd Leibniz door keizer Karel VI (1711-1740) tot voorzitter benoemd van de
nieuwe Academie van Wetenschappen in Wenen.

38 Sophie Charlottes echtgenoot, de keurvorst van Brandenburg, Frederik III (1657-1713), die nadat hij
koning ‘in’ Pruisen was geworden Frederik I werd genoemd, stichtte behalve de Sociëteit in Berlijn met zijn
bibliotheek en collecties, ook een universiteit, in Halle, waar nieuwe vakken als geschiedenis en natuurwetenschappen werden onderwezen. Frederik bouwde wegen en kanalen, legde moerassen droog en was een
voorstander van religieuze tolerantie. Hij bezat een verzameling schilderijen, beelden en naturalia, deels
geërfd van zijn vader, Frederik Willem (1620-1688), die in Leiden gestudeerd had. Zijn moeder was de oudste dochter van de Hollandse stadhouder Frederik Hendrik van Oranje-Nassau en Amalia van Solms.
39 G.W. Leibniz, ‘Grundriss eines Bedenckens von Aufrichtung einer Societät in Teütschland zu aufnehmen der Künste und Wissenschaften’, in: Sämmtliche Schriften und Briefe. Uitg. preusische Ak. der Wis. Darmstadt 1925, dl. I, 540.
40 Eric John Aiton, Leibniz: a biography. Bristol 1985, 319.
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Wetenschap brengt profijt
Als je de plannen die Leibniz aan zijn patroons in Duitsland had voorgesteld en
waaraan hij een betrekking hoopte over te houden, vergelijkt met de situatie in
de Nederlanden, moet je concluderen dat in de Nederlanden al enkele tientallen jaren soortgelijke plannen gerealiseerd werden. Dat gebeurde niet dankzij financiering door een enkele hertog of keurvorst, maar dankzij de inspanning van
velen, van liefhebbers ‘die’, zoals Seba formuleerde, ‘noch tijdt, noch kosten,
noch arbeidt hebben gespaart om nieuwe ontdekkingen in alle soorten van wetenschappen te doen’.41 Uitwisseling van gegevens verliep er via informele contacten. Voor een overkoepelende organisatiestructuur had de overheid geen belangstelling. Van Berkel wijst erop dat in Nederland ‘de politieke macht in laatste
instantie bij de steden en de plaatselijke regenten lag’ en die ‘waren begrijpelijk
genoeg niet genegen fondsen bijeen te brengen voor de oprichting van een landelijk genootschap dat naar aard en functie te vergelijken zou zijn met de Parijse Académie (1666) of de Russische Keizerlijke Academie (1726)’. In Nederland
was de wetenschap, anders gezegd, niet zoals in Frankrijk strak gereguleerd. De
wetenschapsbeoefening was hier veel meer een zaak van geïnteresseerde particulieren. Geleerde genootschappen kwamen in Nederland pas halverwege de
achttiende eeuw (Teylers genootschap) en een Academie van Wetenschappen
nog veel later, halverwege de negentiende eeuw, van de grond.
In centraal bestuurde, autoritaire staten was men sinds het midden van de zeventiende eeuw al overgegaan tot mercantilistische wetenschapsplanning. Vorsten werd al sinds Francis Bacon aangeraden om een maatschappelijke laag van
hoogontwikkelde dienaren te scheppen door het systematisch vergroten van
kennis. Men realiseerde zich de waarde van kennis niet alleen voor het verbeteren van het bestuur, maar ook voor het ontdekken van mogelijkheden voor het
vergroten van het inkomen van de vorst. Een van de mogelijkheden voor vorsten
hun inkomen te vermeerderden was het zich toe eigenen van monopolies op de
productie van luxegoederen. In het Frankrijk van Lodewijk XIV, onder minister
Colbert, was dat bijvoorbeeld de productie van zijde, die het kweken van de zijderups, het afhaspelen van de cocons, de verwerking van de cocondraden tot geschikte weefgarens en ten slotte de verwerking van deze garens tot bijvoorbeeld
zijden stoffen omvatte, het uit speciale grondstoffen vervaardigen van porselein
en het op grote schaal weven van wandtapijten, waarvan de vervaardiging veel
kennis veronderstelde. In Berlijn ging de keurvorst van Brandenburg in navolging van Colbert te werk.42 Op 8 januari 1703 kreeg Leibniz van Sophie Charlotte het patent voor zijdecultuur in Pruisen, om de opbrengst voor de Academie
van Wetenschappen te kunnen gebruiken.43
41
42
43

Seba, Naaukeurige beschryving, dl. I, [IX].
Steierwald, Wissen und System, 101.
Aiton, Leibniz: a biography, 253.

58

De Kunstkamera van Peter de Grote

In Rusland
Peters kennismaking met de ‘republiek van de liefhebbers’, waar velen meededen met zoeken, experimenteren, ordenen en begrijpen, met als duidelijk doel
gewin, voorspoed, roem en eer, verliep gunstig. De nieuwe wetenschap bediende
zich voor onderwijs en onderzoek niet langer alleen van het Latijn maar steeds
vaker van de landstaal en droeg meestal een praktisch karakter. Dat sprak de autodidact Peter de Grote aan. Weliswaar waren in Rusland de omstandigheden anders – een burgerlijke pers ontbrak ten enen male –, de bijbel was wel vertaald,
maar kennis van de geschriften uit de oudheid ontbrak vrijwel totaal.44
De culturele, economische en politieke beweegredenen van tsaar Peter de
Grote om in Rusland een begin te maken met de wetenschapsbeoefening naar
Westers model, leken echter weinig te verschillen van de beweegredenen van andere autoritaire heersers: het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het behalen van voordeel voor de vorst.

44

M.A. Wes, Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855. Baarn 1991.

Hoofdstuk III

De Hoofdrolspelers

In Amsterdam, Londen en Berlijn bleek, zoals we zagen in het vorige hoofdstuk,
natuurwetenschappelijk onderzoek op ietwat verschillende manieren georganiseerd. Ook de hoofdrolspelers van dit boek kwamen uit verschillende tradities.
Albert Seba, Robert Areskine, Johann Daniel Schumacher en Laurentius Blumentrost behoeven een wat uitgebreidere introductie. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de Kunstkamera, en via hen kunnen we de
aanschaf van de collecties voor de Kunstkamer in Petersburg beter begrijpen. In
dit boek staat Seba centraal. Voor we meer over hem vertellen, worden twee andere belangrijke figuren, Gottfried Wilhelm Leibniz en Jacob Bruce, raadgevers
van Peter I, nader belicht.

Peter I
De aanschaf van twee grote Amsterdamse naturalia-collecties maakte deel uit
van Peters maatregelen om het kennisniveau in zijn land omhoog te brengen.
Na zijn Grand Tour was Peter allereerst begonnen leerboeken in het Russisch
te vertalen. Al in 1699 kwam het eerste Russische boek van een pers in Amsterdam. Aanvankelijk werd dit vertaalprogramma in Amsterdam gerealiseerd
door Ilja Kopiëvski . Later werden de boeken in Moskou gedrukt met in Amsterdam ontworpen moderne, op Latijnse kapitalen gebaseerde drukletters
die door Peter persoonlijk waren verbeterd. Deze eerste wereldlijke boeken
die in Rusland gedrukt werden, verschenen tussen 1699 en 1710. Ze handelden over de wereldgeschiedenis, over het bouwen en varen van schepen (een
Nederlands boek), over het bouwen van vestingen (van een Nederlandse,
Franse en een Duitse specialist), over hoe je je moet gedragen en brieven
moet schrijven (door Erasmus). Praktisch ook waren twee woordenboekjes,
Duits-Russisch en Nederlands-Russisch met een zeer beperkt aantal woorden.
Ook werd een uiterst beknopte Russische Latijnse grammatica gedrukt, en
nieuw voor Rusland, een klein boekje in het Latijn. Het bevatte enkele Latijnse fabels van Aesopus met paginagrote illustraties met een onderschrift in het
Russisch.Omdat Peter I grote veranderingen doorvoerde in zijn rijk, richtten
veel ondernemende uitvinders en wereldverbeteraars zich met hun plannen
tot hem. In Rusland schrijft men vaak dat Peter zijn idee voor een kunstkamer
en een academie van wetenschappen kreeg aangereikt door Gottfried Wilhelm Leibniz. De rol van Jacob Bruce wordt daarentegen in Rusland niet of
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nauwelijks opgemerkt.1 Verschilden de plannen van Leibniz veel van het programma dat natuuronderzoekers in heel Europa eigenlijk al aan het uitvoeren
waren en dat ruim een eeuw eerder was geformuleerd door Francis Bacon?

Adviseur van Peter, Gottfried Wilhelm Leibniz
Net als Peter I na terugkeer van zijn Grand Tour, was ook de veel oudere Leibniz
goed thuis in de wereld der verzamelaars en natuuronderzoekers in Engeland,
Duitsland en Nederland. Hij bezocht in 1676, op weg naar de Royal Society in Londen, de natuuronderzoeker Jan Swammerdam en de burgemeester-wiskundige
Jan Hudde in Amsterdam, en de lenzenslijper Anthonie van Leeuwenhoek in
Delft. Hij sprak meermalen lang met de ‘ongodist’ Spinoza in Den Haag, hij
kreeg les van Christiaan Huygens in Parijs. Met Nicolaas Witsen correspondeerde hij. In Frankfort aan de Main had Leibniz drie dagen lang de collectie naturalia en boeken over rupsen van Maria Sibylla Merian bekeken. Leibniz had in
1694 een prototype van zijn rekenmachine voltooid en interesseerde zich behalve voor wiskunde, voor filosofie, China, taalkunde, nationale (preventieve) gezondheidszorg en technische innovaties.2
Steeds op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, had Leibniz tijdens Peters Grand
Tour tevergeefs met de tsaar in contact proberen te komen. Zijn vriendin hertogin Sophie, met wie hij correspondeerde, en haar dochter Sophie Charlotte3
hadden wel een ontmoeting met Peter I gehad in Coppenbrügge in 1697. Deze
twee ontwikkelde vrouwen beschreven de tsaar als een intrigerende, ongeciviliseerde, nieuwsgierige beer.4 Leibniz had de tsaar aangeboden nieuwe wetten
voor Rusland te schrijven. Om ‘de Solon van Rusland te worden’, zoals hij het
spottend noemde in zijn brieven aan Sophie. Hij gedroeg zich lacherig tegenover Rusland in zijn correspondentie, noemde Rusland denigrerend een tabula
rasa, maar werd tegelijkertijd onweerstaanbaar aangetrokken door de enorme
mogelijkheden om deze schone lei te gaan beschrijven. Eindelijk was het zover.
Eind 1708 kreeg Leibniz opdracht de promotie van de mathematica en wetenschap in Rusland ter hand te nemen.5 In 1712 kreeg het adviseurschap van Leibniz ook een materiële basis: 1000 talers per jaar.6 De tsaar zegde toe mee te wer1 Maria Mensjikova, conservatrice van Oosterse kunst in de Hermitage, bijvoorbeeld, kende de verzameling van Bruce niet. De collectie bestond onder meer uit Oosterse toegepaste kunst die hij naliet aan de keizerlijke Kunstkamera.
2 Aiton, Leibniz: a biography, 68, 142, 173, 215.
3 Sophie Charlotte was de dochter van hertog Ernst August (1629-1698). Zij werd keurvorstin van Brandenburg.
4 Briefe der Kurfürstin Sophie von Hannover an die Raugräfinnen und Raugrafen zu Pfalz. Red. Eduard Bodemann. Leipzig 1888, 160.
5 Aiton, Leibniz: a biography, 274, verwijst naar: Bodemann, Briefe der Kurfürstin Sophie von Hannover 1888, 97.
6 Aiton, Leibniz: a biography, 308; W. Guerrier, Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland und Peter dem Grossen.
Sint-Petersburg/Leipzig 1873, 270.
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ken aan Leibniz’ verzoek, om in zijn hele rijk metingen te laten verrichten naar
magnetische declinatie.7 Peter kreeg van Leibniz het advies contact op te nemen
met China om meer te weten te komen over wetenschappen en kunsten die niet
doorgedrongen waren tot Europa. Leibniz noemde als voorbeeld de relatie tussen de hexagrammen in de I Tsjing en zijn binaire rekenkunde.8 Leibniz correspondeerde hier vervolgens over met mensen uit de omgeving van de tsaar zoals
generaal Jacob Bruce. Bruce kreeg van Leibniz gedetailleerde aanwijzingen voor
het laten uitvoeren van onderzoek naar talen en het doen verrichten van magnetische waarnemingen in Rusland.9
In juni 1716 had Leibniz in Bad Pyrmont, waar de tsaar de koolzuurhoudende
en zoute bronnen gebruikte, weer een gesprek met de tsaar. De tsaar rapporteerde de magnetische waarnemingen en presenteerde een plan voor het verbeteren van kunsten en wetenschappen in Rusland en voor het oprichten van overheidsministeries.10 Peter kreeg daar van Leibniz een zeven-puntenplan te zien
hoe hij tot zijn roem en Ruslands nut kon bijdragen aan
1. de oude geschiedenis van de oorsprong der volkeren; 2. de verbreiding van
de christelijke religie; 3. de verbetering van de scheepvaart; 4. de bevordering
van de astronomie; 5. de verbetering van de geografie; 6. de vermeerdering van
de natuurkunde; 7. de verbetering van alle kunsten en wetenschappen.11
Leibniz krijgt hierdoor vaak de eer Peter op het idee van een Academie van Wetenschappen te hebben gebracht. De Amerikaanse historicus Valentin Boss wijst
er echter op dat niet Leibniz de tsaar op het idee heeft gebracht, maar dat Peter
daar al in 1698 in Engeland over dacht, zoals blijkt uit zijn gesprekken met Edmund Halley (1656-1742).12 Bekend is met welk een belangstelling Peter zich liet
adviseren door eigenaren van wetenschappelijke collecties in Nederland, Duitsland, Engeland en, twintig jaar later, in 1717, ook in Frankrijk. En gonsden, sinds
Bacon ze publiceerde, deze ideeën niet door heel Europa? Veel mensen met wie
Peter op zijn Grand Tour van gedachten wisselde, hadden net als Leibniz schema’s in het hoofd of zelfs al gerealiseerd. Wat je er hooguit over kunt zeggen, is
dat toen Leibniz in 1708 zijn voorstellen bij Peter deponeerde, deze in goede,
rulle aarde vielen.

7 Aiton, Leibniz: a biography, 309.
8 Aiton, Leibniz: a biography, 310. G.W. Leibniz, Oeuvres de Leibniz. 7 dln. Red. A. Foucher de Careil. Red. A.
Foucher de Careil. Hildesheim 1969 (herdr. Parijs 1859-1875), dl. VII, 395-403.
9 Aiton, Leibniz: a biography, 310. Guerrier, Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland, 239-49.
10 Aiton, Leibniz: a biography, 324. Guerrier, Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland, 346-369.
11 Voorstel aan vice-kanselier P.P. Sjafirov, 22.06.1716. SPbARAN 1.3.4, 5.
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Adviseur van Peter, Jacob Bruce
Generaal Jacob Bruce, in Rusland geboren als kleinzoon van een adellijke Schotse militair in Russische dienst, reisde door Europa als deelnemer aan Peters Grote Gezantschap. Het jaar daarvoor, in 1696, had hij na een reis door Rusland van
Voronezj naar Azov een kaart getekend van Russische bezittingen in Tartarije en
Klein Azië. ‘It would seem that the main stimulus to Peter’s inquiries about scientific matters came from him.’13 Bruce kende behalve Russisch ook Engels, Duits
en waarschijnlijk Nederlands.
In Londen vergezelde Jacob Bruce tsaar Peter onder meer bij zijn bezoek aan
de astronoom John Flamsteed (1646-1719), woonachtig in wat nu heet Flamsteed
House in het Royal Observatory (gesticht in 1675), in Greenwich. Peter liet zich in
1698 door onder meer de Engelse astronoom Edmond Halley adviseren over
‘wetenschappen en kunsten die hij wilde introduceren in zijn rijk.’14 Peter vroeg
de kometenspecialist in zijn dienst te treden, maar deze bedankte en ondernam
in 1698 twee poolreizen om het aardmagnetisme te gaan meten. In 1720 volgde
hij John Flamsteed op als koninklijk sterrenkundige in het Royal Observatory.15 Jacob Bruce was ook aanwezig bij een bezoek aan de koninklijke munt, in de Tower,
waar Peter een mechanische muntpers bekeek, die, om versnijden van munten
tegen te gaan, munten met tekst op de randen sloeg. De muntmeester, Isaac
Newton, was daarbij waarschijnlijk ook aanwezig. Toen Peter terugreisde naar
Holland, bleef Bruce in Engeland achter om een cursus navigatie en mathematica te volgen. In Bruce’s bibliotheek bevindt zich een Engelstalig manuscript, in
1697 in Engeland in zijn hand geschreven, over mathematica en astronomie,
misschien zijn collegedictaat.16 Bruce vond een wiskundige van de Schotse universiteit van Aberdeen, Henry Farquharson, bereid in Russische dienst te treden.
In 1702 ging in Moskou onder leiding van Jacob Bruce de eerste school voor wetenschappelijk onderwijs, de Navigatieschool, van start in de Soecharevtoren die,
hoog uitstekend boven de meest houten huizen, een goede horizon voor waarnemingen bood. Een jaar later werd Bruce opgevolgd door Farquharson. Het
curriculum in 1711-1712 telde voornamelijk zeevaartvakken. Toen de school in
1715 naar Sint-Petersburg verhuisde, schreef Peter eigenhandig een nieuw curriculum waaraan opvalt dat hij het vak fortificatie had toegevoegd.17

12 Boss, Newton and Russia, 93.
13 Boss, Newton and Russia, 17. Andrejev, ‘Pjotr I v Anglii v 1698 g.’, 86.
14 Boss, Newton and Russia, 93-95.
15 Boss, Newton and Russia, 93-95.
16 Biblioteka Ja. V. Brjoesa. Katalog [De bibliotheek van J. Bruce. Catalogus]. Red. Je.A. Saveljeva. Leningrad
1989, 11.
17 Okenfuss, ‘The Jesuit origins of Petrine education’, 139, verwijst naar: Materialy dlja istoria roesskogo flota [Materialen voor de geschiedenis van de Russische vloot]. 4 dln. Sint-Petersburg 1865-1867, dl. III, 327.

III
Lesprogramma 1711-1712
rekenen,
geometrie,
trigonometrie,
’vlak’navigatie,
Mercator-navigatie,
grootcirkelnavigatie.
gebruik van diurnalen
(een soort astrolabia)
sferakunde,
astronomie,
geografie,
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Lesprogramma 1715
rekenen,
geometrie,
navigatie,

kennis van scheepsonderdelen en tuigage,

geografie,
fortificatie,
artillerie,
schermen,
tekenen,
dansen (keuzevak)

Jacob Bruce ging later het Bergcollegium leiden dat zich bezig hield met het exploiteren en winnen van delfstoffen. Bruce was bovendien een verdienstelijk astronoom die zijn eigen instrumenten18 vervaardigde en de uitgave van de eerste
almanakken in Rusland verzorgde. Voor het maken van een almanak was astronomische kennis onontbeerlijk. In almanakken kon je de tijden van zonsopgang
en zonsondergang, de data van feestdagen en van de belangrijkste jaarmarkten
vinden, maar ook gegevens over de stand van planeten, die men moest kennen om
te bepalen welke dagen geschikt waren voor bijvoorbeeld aderlating. In Nederland
stelde in 1650 Dirck Rembrandtsz. van Nierop (1610-1682), die correspondeerde
met geleerden als Christiaan Huygens, René Descartes en Frans van Schooten,
almanakken samen.19 Rond 1700 waren in Nederland astrologie en astronomie
echter uit elkaar gegroeid. In Rusland voltrok zich dit proces veel later.20
Bruce liet een rijke bibliotheek na met Engelse, Nederlandse, Duitse, Italiaanse en Latijnse boeken. Een generatie later maakten de eerste Russische geleerden, Tatisjtsjev (1686-1750), Lomonosov (1711-1765) en Richman (1711-1753),
kennis met de ideeën van Newton via de exemplaren van zijn werk uit de bibliotheek van Jacob Bruce. Een van de boeken die Bruce kocht toen hij al met pensioen was en zich op zijn landgoed even buiten Moskou had teruggetrokken, bewijst hoe actueel in het begin van de achttiende eeuw het programma van Bacon
bleef. Het is een uitgave van de werken van Francis Bacon uit 1733, in Engelse
18 In de catalogus van Peters Kunstkamera staat bij de artificialia: ‘Nr. 52. Speculum magnum metallicum
causticum, circa axem mobile, amplitudinis 2 ped. 3 poll. cum Inscriptione Ruthenica, cuius sensus est: Factum propria cura Comitis Iacobi Vilimovitz de Bruce, 1733, m. Augusto.’
19 Jeroen Salman, Een handdruk van de tijd. De almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden 1500-1700.
Delft 1997, 30.
20 Faith Wigzell, Reading Russian Fortunes: Print Culture, Gender and Divination in Russia from 1765. Cambridge 1993.
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vertaling. Naast de tekst stond afgedrukt hoe de plannen van Bacon voor het bevorderen van de kennis tot dan toe op de verschillende gebieden waren gerealiseerd. Bruce maakte er eigenhandig aantekeningen in.21

Albert Seba
Albert Seba experimenteerde als apotheker met nieuwe werkzame bestanddelen
voor zijn geneesmiddelen en verzamelde gegevens om zijn rijke natuurhistorische verzameling te kunnen beschrijven. Vooral door dat laatste kon hij een rol
spelen in de nieuwe wereld van nieuwsgierige onderzoekers. Seba correspondeerde onder meer met de Engelse apotheker en botanicus James Petiver (ca.
1663-1718), de Zwitserse fossielen verzamelende hoogleraar Johann Jacob
Scheuchzer, de Engelse naturaliaverzamelaar Hans Sloane, voorzitter van de
Londense Royal Society, en met de Schotse natuuronderzoeker Robert Areskine,
lijfarts en beheerder van de verzamelingen van de tsaar Peter I. Van Seba is niet
bekend dat hij verre reizen maakte.22 Hij haalde zijn kennis over verre landen
slechts uit correspondentie en boeken.23
Seba was lid van drie verschillende geleerde genootschappen in drie verschillende landen. In 1722 werd hij benoemd tot lid van de Academie te Bologna,24
in 1727 tot lid van de Keizerlijke Academia Leopoldina,25 die door vier artsen in de
vrije rijksstad Schweinfurt in 1652 was opgericht als Academia Naturae Curiosorum.
In 1728 werd hij lid van de Engelse Royal Society. Twee jongelieden hielpen hem
met zijn catalogus. De natuurkundige Petrus van Musschenbroek en de arts
Hieronimus David Gaubius (1705-1780), die eerder al een postuum verschenen
geïllustreerde studie over insecten van Jan Swammerdam in het Latijn vertaald
had.26 Beiden werden later gerenommeerde geleerden.
Dat Seba veel internationale contacten onderhield was voor een apotheker in
die tijd heel gebruikelijk, maar veel minder gebruikelijk was zijn afkomst. Seba
werd op 2/12 mei 1665 geboren in een boerengezin in Etzel, een dorp in Noord-

21 Biblioteka J.V. Brjoesa, 29.
22 Engel, ‘The life of Albert Seba’, 97.
23 De boeken van Seba kwamen terecht bij zijn schoonzoon J. Marcus (J. Marcus, Bibliotheca selectissima,
sive Catalogus praestantissimorum (...) nagelaaten door Jac. Marcus. Amsterdam 1750). Maar Marcus kocht op 30
maart 1728 ook een deel van Witsens verzameling: Gebhard, Het leven van Nicolaas Cornelisz. Witsen, dl. II,
528.
24 Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna (1714).
25 In 1677 door de keizer erkend, werd de Academie in 1687 door keizer Leopold I tot rijksacademie verheven (Sacri Romani Imperii Academia Caesareo-Leopoldina Naturae Curiosorum) en met privileges begiftigd,
waaronder vrijdom van censuur en een verbod op nadrukken van haar publicaties. De Academie was gevestigd in de plaats waar de president zijn woonplaats had. http://www.leopoldina.uni-halle.de./(26 maart
2006)
26 Deze studie is na de dood van Swammerdam gepubliceerd door Herman Boerhaave onder de titel: Bijbel der natuure. Leiden 1737-1738.
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Duitsland.27 Op de dorpsschool leerde hij Latijn van een gesjeesde theologiestudent die door de welvarende boeren was aangesteld om de jeugd te onderwijzen.
Daarna ging hij in een stadje in de buurt in de leer bij een apotheker, de broer van
zijn dorpspastoor. Dit stadje, Neustadt Gödens, vlak bij de Noordduitse waddenkust, was honderd jaar eerder gesticht door gevluchte Nederlandse mennonieten
en er werd nog Nederlands gesproken. Het was daarom geen probleem voor hem
om, na zijn eerste introductie in het apothekersvak, in Nederland verder te leren,
eerst in Groningen. De opleiding tot apotheker was indertijd geen universitaire
studie. Seba was in de leer bij een meester en werd na drie jaar gezel.
De volgende voor het apothekersexamen verplichte periode van drie jaar, vanaf 13 mei 1687, werkte Seba bij Nicolaes Domsterf in Amsterdam.28 Daarna ging
hij naar Neurenberg. Zijn baas in Neurenberg, de apotheker Johann Leonhard
Stöberlein (1636-1696) had een collectie kunst en naturalia. Na drie jaren trok
Seba naar Straatsburg. Op 8 februari 1696 tekenden Andreas Semy en Agnes
Weyland zijn getuigschrift en reisde hij terug naar Amsterdam. Op 3 mei 1697,
32 jaar oud, werd hij poorter (burger) van Amsterdam. Ten slotte behaalde Seba
op 11 juni 1697 zijn apothekersexamen. Het volgend jaar trouwde hij Anna Lopes. Seba kocht op 2 februari 1700 een huis in de Haarlemmerstraat, waar hij zijn
woonhuis en winkel had. Het heette ‘Die Deutsche Apotheke’, maar werd ook
wel aangeduid als ‘het huis met de eenhoorn’. Het huis bestaat nog steeds. Hij
leidde er 19 leerlingen op. Hoewel hij apotheek hield, was hij in de eerste plaats
groothandelaar in geneesmiddelen.
Albert Seba had ervoor gekozen zich als apotheker te vestigen in de wereldhandelstad voor geneesmiddelen bij uitstek,29 waar al honderd jaar lang elk jaar
retourvloten aankwamen uit Oost- en West-Indië met aan boord een keur aan
exotische producten. Producten van nog verder weg, uit China bijvoorbeeld,
kwamen soms ook via Venetië naar Amsterdam. Een biograaf verhaalt hoe Seba
als eerste aan boord stapte van schepen die de uitgeputte zeelui, teruggekeerd
van een maandenlange reis, naar Amsterdam brachten, en hun zijn apothekerswaren verkocht en in één moeite door tegen een kleine prijs afhielp van de bijzondere zaken die ze uit Azië en Amerika hadden meegenomen.30 Seba was behalve apotheker ook een in binnen- en buitenland bekend verzamelaar, met in
zijn collectie naast naturalia ook artificialia. Behalve naturalia en artificialia van
zeelieden, kocht Seba ook op veilingen ‘wanneer kabinetten van overleden liefhebbers werden verkocht’, en van ‘schippers, chirurgijns31 en anderen die
27 Erhard Ahlrichs, Albertus Seba – Zu seinem 250. Todestag. Monographie des berühmten Apothekers und Naturaliensammlers aus Ostfriesland. Aurich 1986, 6.
28 Engel, ‘The life of Albert Seba’, 76.
29 Wittop Koning, De oude apotheek, 39.
30 Cratevas (Dr. Johannes Ernestus Hebenstreit) over Seba geciteerd door: Engel, ‘The life of Albert
Seba’, 80.
31 Een chirurgijn is opgeleid door zijn meester, lid van het chirurgijnsgilde, en heeft veel praktijk ervaring. Een arts heeft een meer theoretische universitaire studie voltooid.
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scheep gingen naar verafgelegen gewesten waar wat seldzaams vandaan te halen
was’.32
Seba was er trots op dat hij ook exotische geneesmiddelen kon leveren, vervaardigd van planten, dieren en mineralen uit verre streken. Voor de bereiding van
zijn medicijnen gebruikte Seba zowel inheemse als uitheemse producten. Zoals
bijvoorbeeld Oosterse bezoarstenen.33 Deze steen, die kon worden aangetroffen
in de galblaas of de maag van de bezoargeit, maakte deel uit van verzamelingen
naturalia. In de geneeskunst heette de steen een algemeen werkend tegengif te
zijn en was daarom een waardevol medicijn. Een variant op de bezoarsteen is de
pedro del porco, de varkenssteen. De kleine exemplaren werden gewoonlijk aan
gouden kettinkjes opgehangen of in gouden doosjes bewaard. Grote exemplaren waren bijzonder kostbaar en werden soms in zilver gezet.34 Bij Seba viel het
collectioneren van exotische naturalia deels samen met het aanhouden van een
voorraad voor zijn apotheek.
In de tijd van Seba steunden farmaceuten nog sterk op Arabische schrijvers die
vooral samengestelde geneesmiddelen hadden proberen te vinden. Nederlandse
apothekers hadden uithangborden met morianen om naar de Arabische herkomst van veel apothekerswaren te verwijzen.35 Geneesmiddelen werden traditioneel in twee groepen verdeeld: simplicia, enkelvoudige, en composita, samengestelde geneesmiddelen. De simplicia waren op grond van hun herkomst te
verdelen in plantaardige, dierlijke en delfstoffelijke producten. Uit deze drie
groepen stelde de apotheker composita samen. Voor de bereiding van bijvoorbeeld een kostbaar medicijn tegen vergiftiging, confectio hyacinthi, waren behalve
een tiental planten, onder andere rood koraal, schraapsel van hertshoorn en
ivoor, muskus en amber, bladgoud en bladzilver, saffier, smaragd, topaas, parelen
en hyacint nodig.36
Relatief nieuwe geneesmiddelen waren de chimica, chemische geneesmiddelen. Als eerste was de Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) begonnen werkzame
bestanddelen van plant en dier door chemie te isoleren. In Leiden was François
de le Boë Sylvius (1614-1672) een pionier in de aanwending van chemische geneesmiddelen geweest.37 Seba was bevriend met de Leidse arts Herman Boerhaave die ook experimenteerde met het vervaardigen van werkzame chimica38. Seba
liet er zich op voorstaan dat hij naast simplicia en composita ook deze nieuwerwetse chimica kon leveren.
32 Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. I, [XII].
33 Brief Seba aan Areskine, 01.06.1715. SPbARAN 1.3.3, 66-67.
34 Wittop Koning, De oude apotheek, 60.
35 Wittop Koning, De oude apotheek, 40.
36 Wittop Koning, De oude apotheek, 67.
37 Wittop Koning, De oude apotheek, 59.
38 A.M. Luyendijk-Elshout, ‘Student aan de academie’, in: Wandelen met Boerhaave in en om Leiden. Red.
A.M. Luyendijk-Elshout. Leiden z.j., 35-37, 37.
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Terwijl van steeds meer stoffen de werkzame eigenschappen werden ontdekt,
bleven ook oude recepten gebaseerd op een nog onverklaarde, magische werking van stoffen, zoals bijvoorbeeld de bezoarsteen, dienst doen.

De collectie van Albert Seba
De collectie vissen, vogels, natte preparaten, schelpen en artefacten van Albert
Seba werd tot de bekendste verzamelingen van Amsterdam gerekend. Zij is uniek
omdat zij (in haar geheel gekocht door tsaar Peter I in 1716) meer dan honderd
jaar op één plaats, in de Kunstkamer aan de Neva, bij elkaar is gebleven.
Tsaar Peter I, die Seba een bezoek bracht tijdens zijn tweede verblijf in Amsterdam in 1716-1717, bekeek er diens tweede, nieuwe, verzameling.39 Het was
hun eerste ontmoeting. Seba was heel trots op zijn connecties met de Russische
tsaar en noemt Peter meermalen in zijn catalogus. De eerste sporen van Seba’s
connecties, nog slechts via derden, met de tsaar vinden we in 1711, als hij al ruim
tien jaar op de Haarlemmerstraat woont. Het is onwaarschijnlijk dat hij Peter al
eerder, tijdens diens bezoek aan Amsterdam in 1697-1698, ontmoet zou hebben.
Hij zou daar zeker melding van hebben gemaakt.
Als basis voor het onderzoek naar zijn collectie dienen twee documenten. Het
eerste is een handschrift: Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette, met alle bedenklyke soorten van Rariteyten, een afschrift van de lijst die Seba met de objecten
meestuurde. Deze lijst geeft soms een korte beschrijving van de exponaten (zie
bijlage II). Deze notitie is in Sint-Petersburg, in de tijd van de aankoop, van het
orgineel overgeschreven op foliovellen en wordt bewaard in de handschriftenafdeling van de bibliotheek van de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg. Het tweede is de in 1742 gedrukte inventaris van de verzamelingen van de
Kunstkamera met de handgeschreven aanvullingen van Johann Daniel Schumacher. Met behulp van deze twee bronnen is in bijlage I een overzicht gegeven van
objecten die tot Peters Seba-collectie behoorden.
Maar er zijn meer bronnen beschikbaar. De rijk geïllustreerde catalogus die
Seba liet drukken van zijn tweede collectie verschaft ook informatie over zijn eerste collectie. Een aantal objecten die hij aan tsaar Peter had verkocht en niet opnieuw had kunnen kopen, heeft hij in die catalogus toch beschreven en afgebeeld. Toen Seba in 1736 stierf, waren twee delen verschenen, één in 1734 en
één in 1735. Na de dood van Seba bleef zijn collectie aanvankelijk nog bijeen omdat de koperen platen voor de illustraties van de overige delen nog niet af waren.
De laatste twee delen verschenen in 1759 en 1765. In 1752, zestien jaar na Seba’s
dood, is zijn tweede collectie geveild en verspreid geraakt.
Al in de vorige eeuw hebben biologen in Nederland en in Sint-Petersburg het

39

Seba aan Schumacher, 29.12.1716. SPbARAN 1.3.5, 38-39.
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encyclopedisch verzamelen van Seba bestudeerd op basis van de vierdelige catalogus. Anderen gingen op zoek naar Seba-preparaten. In Frankrijk zijn enkele
specimina die tot de tweede collectie Seba hadden behoord, opgespoord in het
Nationaal Museum voor Natuurlijke Historie in Parijs. Zij maakten deel uit van
de collectie van de Nederlandse stadhouder Willem V, die in de jaren 1790, ten
tijde van de Franse bezetting van Holland, als oorlogsbuit was meegenomen naar
Parijs.40 Ook in Nederland zijn enkele preparaten die tot de Seba-collectie hebben behoord, bewaard gebleven. Enkele exemplaren waren in het voorjaar van
2002 te zien op de tentoonstelling Het verdwenen museum in Teylers museum. Het
Amsterdams Historisch Museum kreeg in 2001 een schelp uit de collectie Seba
gesneden en gegraveerd door de parelmoersnijder Cornelis Bellekin (werkzaam
ca. 1650-ca. 1700)41. In Petersburg zijn in het begin van de 21ste eeuw enkele
schelpen en preparaten op sterk water als Seba-preparaten geïdentificeerd.42
In 2001 gaf uitgeverij Taschen de platen uit van de vierdelige catalogus, gefotografeerd uit het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het
betreft een publicatie in één deel waarin helaas de commentaren ontbreken.
Maar de schitterende prenten, ad vivum vervaardigd naar de specimina van
Seba’s tweede collectie, zijn daarmee beschikbaar geworden voor een groot
publiek.

Robert Areskine (Erskine)
Robert Erskine, lijfarts van Peter I en hoofd van de Kunstkamer, was een Schot
van adellijke afkomst43. In het Gaelic luidde zijn naam Arascain. Op vijftienjarige
leeftijd was hij in de leer gegaan bij een chirurgijn-apotheker in Edinburgh. In
Utrecht promoveerde hij in 1700 op een onderwerp uit de anatomie van de
mens. In Parijs liep hij college bij de anatoom Joseph-Guichard Duverney (16481730), leraar van de dauphin. Hij experimenteerde er met slangen en duiven.
Sinds 1702 doceerde hij anatomie aan een Londense ziekenhuisschool.44 Zijn
onderzoek naar gifslangen leverde een bijdrage aan Dr. Richard Meads publicatie A mechanical account of poisons in 1702. Mead (1673-1754) en Erskine werden
in 1703 lid van de Royal Society.
40 Teri Sprackland, Michel Thireau. ‘Third World Congress of Herpetology in Prague in 1997’, in: The
Linnean, The Linnean Society of London, ca. 1997. Virtual Museum of Natural History. http://www.curator.org/about\u5\the\u5\vmnh.htm. (26 maart 2006).
41 Deze schelp staat afgebeeld in het derde deel van de Thesaurus: ‘Drie kindertjes dansende op het geluit, dat een Bos-God en een Bos-Godinne op hunne instrumenten maken’.
42 Een dubbel katje met twee lichamen en een hoofd, Seba, Notitie, Animaliën in liquor 48. Afgebeeld op
een aquarel, 1751. SPbARAN IX. 4. 591. Het preparaat bevindt zich in het Museum voor Antropologie en
Etnografie (de voormalige Kunstkamera)(MAE RAN), MAE RAN 4901-14.
43 De gebieden van de families Erskine en Bruce liggen vlak bij elkaar bij Stirling, ten noorden van de
Firth of Forth, vlak onder de Highland boundary. De families trouwden vanouds onder elkaar.
44 Appleby, ‘Robert Erskine-Scottish pioneer of Russian natural history’, 377.
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Erskine was bevriend met de natuuronderzoekers William (1659-1728) en James (1666-1738) Sherard die beiden behoorden tot de Temple Coffee-House Club in
Londen, een ontmoetingsplaats voor botanici waar ook James Petiver en Hans
Sloane te vinden waren. Zoals de afgestudeerde jurist William Sherard – hij had
in 1685 college gelopen bij de botanici Hermann (1646-1695) in Leiden en
Tournefort (1656-1708)in Parijs – de kans aangreep om consul te worden van de
British Levant Company in Smyrna om planten te kunnen bestuderen,45 zo greep
Erskine de kans aan om naar Moskou te gaan, om lijfarts te worden van de rechterhand van Peter de Grote, Alexandr Mensjikov, en daarna van de tsaar zelf. Hij
beschreef als eerste de planten in de omgeving van Moskou. Kennelijk sprak je
zijn naam ongeveer zo uit: Areskin, want zo ging hij zijn naam met Russische letn en bijvoorbeeld brieven in het Frans, die dus niet in cyters schrijven, ‘Apecknh’,
rillisch schrift waren geschreven, ondertekende hij met ‘Areskine’.
In 1706 was Areskine benoemd tot hoofd van de Apothekerskanselarij, die zoals
we nog zullen zien het centrum van de wetenschap in Moskou was. We hebben
een uitgebreide beschrijving te danken aan de schilder/schrijver Cornelis de
Bruyn (1652-ca. 1726), die in die tijd in Moskou was. De Bruyn had uitgebreid in
Rusland gereisd en er, heel uitzonderlijk, met speciale toestemming van de tsaar
geschilderd en getekend. Vanuit Moskou maakte hij een reis van enkele jaren
naar Perzië. Toen hij in het jaar 1710 terugkeerde in Moskou schreef hij op de
laatste pagina’s van zijn reisverslag, hoe er tijdens zijn afwezigheid een aantal
nieuwe instellingen waren verrezen. Zo had Robert Areskine de verhuizing van
de Apothekerskanselarij naar een nieuw gebouw gerealiseerd. Het nieuwe gebouw was oorspronkelijk gebouwd als munt. Samen met de Soecharevtoren was
het een van de eerste stenen gebouwen in Moskou met een wereldlijke bestemming, dat geen verdedigingswerk was.
‘Hier is het eerste vertrek de Apotheek, die 15 goede schreden diep, en 20 breed is. Het vertrek is hoog door een koepelvormig dak, dat in fresco, toen ik daar was, beschilderd werd. De
zijmuren zijn met hoge glazen vensters. De overige wanden zullen met mooie Chinesche potten, die reeds naar bestelde modellen aangekomen zijn, bezet worden. Op elke pot is volgens
de Chinese wijze voor een gedeelte met goud ingebrand het wapen zijner tsaarse Majesteit. Dit
vertrek heeft twee deuren, door een deur komt men in de kamer waar de voorraad kruiden
ligt. Door de andere komt men in de prikaas of kanselarij. Beide deze vertrekken zijn fraai,
groot en hoog, met een koepeldak. Er is nog een dergelijk vertrek geschikt voor stookhuis (...)
en zeltzame gewassen en dieren, die hier bewaard worden.’46

45 Planten, door hem opgekweekt in Smyrna, stuurde hij aan Horti in Amsterdam, Leiden en Parijs. Zie:
Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 87.
46 Cornelis de Bruyn, Cornelis de Bruyns reizen over Moskovië, Persië, en Indië. Verrijkt met driehondert konstplaten. Amsterdam 1711, 451-452.
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Daaronder waren:
‘enkele honderden in potten bewaarde vissen, vogels en reptielen die Peter de Grote tijdens
zijn eerste reis in 1698 in Holland had gekocht, tegelijk met enkele monsters en anatomische
zaken.’47

Daartoe behoorden ook zaken die Peter geruild had met Frederik Ruysch. Terug
in Rusland, in 1698, had Peter namelijk contact gehouden met Ruysch, die hem
kennelijk in Amsterdam serieus bejegend had. Zo stuurde Peter aan Ruysch glazen flesjes met hagedissen en wormen. Ruysch bedankte op 1 juli 1701 en vroeg
om preparaten van ‘wormen met gele vlekken, kevers, grote vliegen, horzels,
wonderbaarlijke kikkers, slangen, ratten, vliegende eekhoorns en andere wilde
diertjes’. Speciaal vroeg hij nog naar ‘kleine visjes, die tussen duim en wijsvinger
passen uit de omgeving van Azov en andere plaatsen in Rusland’. Ruysch stuurde al vast ‘een uiterst wonderlijke hagedis met scherpe schubben, een krekel,
twee slangen en een wonderlijke vogel uit Oost-Indië, een uiterst zonderlinge hagedis, een tweekoppige slang en een gouden kever uit Spaans-Westindië’. Deze
naturalia werd ook bewaard in de Apothekerskanselarij.48
‘Er zijn nog verscheide andere vertrekken, waar onder een voor de President of Dokter. Een
ook voor de Apotekaris, de gezellen, en jongens. Deze alle zijn aan dezelfde kant. Er onder zijn
verscheidene zeer grote en mooie kelders. Over de prikaasz of kanselarij heeft deze dokter het
bewind. Na hem volgt een Onderkanselier en andere lieden (...). Deze dokter heeft wijd uitgestrekte macht over alle die onder hem staan, zodat hij hen met de dood mag straffen, als ze
die zouden verdienen. Uit deze kanselarij worden alle Artsen, Kruitbereiders en Wondartsen49
betaald. Er zijn acht Apotekers die hier toe behoren, vijf gezellen, en nog meer dan veertig die
hier voor werken. Want hier gaat veel om, omdat de ganse krijgsmacht, zowel te water, als te
land hier uit met geneesmiddelen moet worden voorzien.
‘Deze Dokter of Opperbewindsman is een Engelander genaamd Robbert Areskinee, die ook
lijfarts zijner Czaerse Majesteit is, van wie hij volgens contract jaarlijks vijftienhonderd gouden
dukaten tot een wedde trekt. Sedert vier jaren is hij hier gekomen, en heeft veel achting onder
de mensen gewonnen niet alleen om Zyne ervarenheid en wetenschap, maar ook om zijn minzaamheid en beleefdheid.’50

47 [Johann Daniel Schumacher], Palaty Sankt-Peterboergskoj Imperatorskoj Akademii Naoek, Biblioteki i Koenstkamery s kratkim pokazaniëm vsech nachodjasjtsjichsja v nich choedozjestvennych i natoeralnych vesjtsjej sotsjinjonnoje
dlja ochotnikov onyja vesjtsji smotret zjelajoesjtsjich. [De vertrekken van de Sint-Petersburgse Keizerlijke Academie van Wetenschappen, Bibliotheek en Kunstkamer met een korte aanwijzing van alle zich daar bevindende kunstigvervaardigde en natuurlijke dingen samengesteld voor wie lust heeft deze zaken te bekijken].
Sint-Petersburg [1744], 5-6.
48 Geciteerd door: Anna B. Radzjoen, ‘De anatomische collectie van Frederik Ruysch in Sint-Petersburg’,
in: Peter de Grote en Holland, 47-53, 51. Zij verwijst naar: P. Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii pri Petre Velikom
[Wetenschap en literatuur ten tijde van Peter de Grote]. 2 dln. Sint-Petersburg 1862, dl. I, 520-521.
49 Een wondarts, of chirurgijn, deed zijn kennis op in een leerlingenstelsel, was lid van het chirurgijnsgilde en had veel praktijkervaring in tegenstelling tot een arts, die een meer theoretische universitaire studie
voltooide.
50 De Bruyn, Cornelis de Bruyns reizen, 451-452.
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Deze kwalificaties stemmen overeen met de indruk die een Engelsman en een
Schot van Areskine hadden. Een Engelse ingenieur, John Perry (1670-1732), die
in deze zelfde periode langere tijd in Rusland werkte, noemde Areskine ‘a most
ingenious gentlemann’. Een andere tijdgenoot, een Schot in Russische krijgsdienst51 Alexander Gordon (ca. 1692- ca. 1754), zei van hem: ‘he was a agreable,
openhearted fine gentlemann’.52 De Bruyn vervolgt zijn relaas over de nieuwe
Apothekerskanselarij:
‘Toen hij dit groot werk begon, heeft zijne Majesteit hem beschonken met een gift van tweeduizend Rijksdalers, om hem aan te moedigen tot voltooiing van dit nuttige werk. Hij maakte
staet, toen ik daar was, dat hij binnen een jaar tijd alles volbracht zou hebben. Hij was ook bezig met alle de voornaamste kruiden zo die hier omtrent [Moskou] als die in de wildernis
groeien te doen opzoeken. Deze kruiden en bloemen, wel gedroogd, legde hij op papier zodanig vast, dat men ze daar even kon aflichten, het wel sierlijk was uitgewerkt. Ik heb nimmer
een groot boek met dusdanige kruiden belegd gezien.’

In de Apothekerskanselarij werden ook al enkele artificialia bewaard die typisch
zijn voor kunstkamers. Een voorbeeld:
‘Hij vertoonde my ook een groot stuk bruin brood dat in steen veranderd was, gelijk men vele
andere dingen in steen veranderd vindt.’

Areskine plande in 1710 reeds de eerste expedities naar Siberië.
’Hij was ook van plan enkele mensen naar Siberië te zenden om daar kruiden, bloemen en wat
van die natuur is, te doen opzoeken. Tot deze apotheek worden ook enkel twee tuinen onderhouden.’

De Bruyn meldde dat er in zijn afwezigheid in Moskou ook een ziekenhuis, een
lakenbereiderij en een spiegelmakerij opgericht waren.
‘Men sprak ook van de drukkerij te voorzien van Latijnse letters om daar boeken en andere
dingen mede te drukken, die hier toe reeds uit Holland waren aangekomen.’53

We kunnen uit dit relaas concluderen dat in het gebouw van de vroegere munt,
in de Apothekerskanselarij, een kunstkamer was ondergebracht met een herbarium en geprepareerde dieren gekocht in Amsterdam. Verder dat er twee botanische tuinen en een drukkerij aan de Apothekerskanselarij waren verbonden
en dat het uitzenden van een expeditie naar Siberië op het programma stond in
1710, het jaar dat De Bruijn naar Nederland terugreisde.
In 1716 hield Areskine in Petersburg toezicht op de verschillende onderzoekers
die hij uitgestuurd had op expedities. In het pas door Peter veroverde Danzig nam
Areskine de arts Daniel Messerschmidt in dienst en stuurde hem naar Siberië. Hij
kreeg tot taak de aardrijkskunde te beschrijven, de natuurlijke rijkdommen, de
51
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Rozjdenië imperii, 444.
Wilhelm Michael von Richter, Geschichte der Medicin in Russland. 3 dln. Moskou 1815, 1817, dl. III, 116.
De Bruyn, Cornelis de Bruyns reizen, 451-452.
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volkeren en de historische resten, en verder alles wat het vermelden waard was.
‘Dit plan toont de belangstelling die er was voor het onderzoeken van de veelbelovende toekomstige kolonie’.54 Uit Astrachan rapporteerde een andere artsonderzoeker, Gottlieb Schober (in Russische dienst sinds 1713), dat hij uit Astrachan vertrok, ‘om de minerale wateren die daar niet ver vandaan liggen te
onderzoeken’55. Ook in het jaar 171656 werden Lorenz Lange (ca. 1706-1752) en
Gausin door Areskine uitgezonden naar China ‘om zich op de hoogte te stellen
van de toenmalige toestand in dat land en alle curiositeiten te verzamelen zowel
betreffende de historie der natuur als betreffende de Oudheid’57.
Areskine had de beschikking over een zomerhuis in Peterhof, vlak bij Petersburg. Daar konden kortere of langere tijd in Rusland wonende Engelsen en
Schotten elkaar treffen. In de zomer dat Areskine met de tsaar in Frankrijk verbleef, liet Areskine de Engelse koopman (Rodion of Roman) Mainwaringh
(werkzaam in Rusland 1705-1726) daar wonen ‘om van het goede seizoen te profiteren’.58 In juni voegden zich de Engelse marineman[?] Brown, en de Engelse
kooplieden (Joeri of) Jacob Hodgkin (werkzaam in Rusland 1708-1730) en (Rodion of Roman59) Hiewitt (werkzaam in Rusland 1708-1716) bij Mainwarigh in
Peterhof en samen hebben ze generaal Bruce ontvangen in ‘Bre-mar House’60,
zo hadden ze het huis van Areskine gedoopt. ‘Ze vonden het daar fijn, het leek
er op Schotland’.61
Areskine, in 1714 aangesteld als hoofd van de Kunstkamer van de tsaar, had
ook zelf een kunstkamer in zijn huis in Petersburg. Die had zijn secretaris, Johan
Daniel Schumacher in oktober 1716 op orde. Areskine zelf was nog niet in staat
geweest het resultaat te bewonderen. Wel was tijdens de afwezigheid van Areskine de Engelse koopman Jacob Spellman, een van de financiers van de tsaar, op

54 S.V. Bachroesjin, ‘G.F. Miller kak istorik Sibiri’ [G.F. Müller als historicus van Siberië], in: G.F. Müller,
Istoria Sibiri [Geschiedenis van Siberië]. 2 dln. Moskou 1999, 2000, dl. I, 16-65, 20.
55 Gottlieb Schober aan Areskine, Astrachan. 31.03.1718 SPbARAN. 1.3.6, 12-13.
56 1715 volgens Sjafranovskaja (T.K. Sjafranovskaja, Dnevniki Lorentsa Langa kak istoriko-etnografitsjeski istotsjnik. Avtoreferat [Het dagboek van Lorenz Lang als historisch-etnografische bron. Dissertatie]. Leningrad 1972, 6). Lange was geboren in Stockholm in de jaren negentig. In 1712 trad hij in Russische dienst als
luitenant bij de genie. Nergens blijkt dat hij krijgsgevangen zou zijn genomen bij de Slag bij Poltava in 1709.
Lange maakte later nog vele reizen naar China en was daar van november 1720 tot juli 1722 zelfs consul. Van
1740 tot zijn dood in december 1752 was hij vice-gouverneur van de provincie Irkoetsk. Journal du sieur Lange, contenant les negociations a la cour de la Chine en 1721 et 1722. Leiden 1726. Journal de voyage d’une karavane
de Kiacha a Pekin, fait en 1727 et 1728 sous la conduite de L. Lange. Leipzig 1781.
57 ‘(...) Le Sr Lange et Gausin envoyé en Chine l’an 1716 pour s’informer de l’état present de ce pays la
et de ramasser tout ce qu’ils trouveront de curieux tant ce qui apartient à l’histoire naturelle que de l’Antiquité dont ils ont rap[p]orté une belle partie’. Schumacher aan Clermont, 01.04.1718. SPbARAN 1.3.2,
76v.-78.
58 Schumacher aan Areskine, 10.05.1717. SPbARAN 1.3.2, 49v-50.
59 Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 311.
60 Bre-mar House was waarschijnlijk genoemd naar Breamar castle in Aberdeenshire. Het werd in 1628
gebouwd en was familiebezit van de Erskines. Het werd in 1732 gekocht door de Farquharsons en is nu een
museum met Farquharsons memorabilia.
61 Schumacher aan Areskine, 17.06.1717. SPbARAN 1.3.2, 52.
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bezoek geweest en Schumacher had hem in het kabinet van Areskine rondgeleid:
‘Mr. Spilman, un de plus rigoureux censeurs de toute la Russie, trouve votre kabinet bon, c’est
ce qui me fait croire que mes traveaux ne seront pas perdu.’62

Johann Daniel Schumacher
De naam van de belangrijkste correspondent van Seba, Johann Daniel Schumacher, is al herhaaldelijk gevallen. Schumacher was huisleraar in Parijs toen hij in
1713 in Russische dienst werd genomen door Peter Le Fort (1676-1754). Schumacher, geboortig uit Colmar in de Elzas, had in Straatsburg de meestergraad in
de filosofie behaald.63
Omdat Robert Areskine, wegens zijn functie als lijfarts, steeds bij Peter in de
buurt moest zijn, en Peter lange perioden op veldtocht was, had Areskine de zorg
voor zijn eigen kunstkamer toevertrouwd aan zijn secretaris, Johann Daniel
Schumacher. Schumacher nam ook de zorg op zich voor de Kunstkamer van de
tsaar. In zijn levensverhaal schreef Schumacher dat hij in dienst genomen was
door tussenkomst van Areskine als ‘bibliothecaris van de tsaar’.64 In 1721 kreeg
hij 400 roebel per jaar van de tsaar als ‘opzichter van de bibliotheek en de rariteiten’. Dat was een redelijk salaris. De persoonlijke kok van de tsaar, Jan Velten,
zijn toekomstige schoonvader, verdiende 100 roebel minder.65
Schumacher had een zelfstandige baan. Hij was gewend veel verantwoordelijkheden te nemen. Om het gemis aan dagelijkse blijken van waardering voor
zijn inspanningen te compenseren, had Schumacher zich aangewend Areskine
ervan op de hoogte te stellen als vrienden en bekenden van Areskine hem complimenteerden met de resultaten van wat hij tot stand had gebracht. Zo deelde
hij zichzelf, zoals we hierboven al zagen, als zijn baas weer eens lang van huis was,
regelmatig klopjes op de schouder uit. Na de dood van zijn patroon Areskine,
hield diens opvolger, Laurentius Blumentrost, hem in dienst. Schumacher werd
op inspectie gestuurd naar Europese collecties om te onderzoeken of er leemtes
waren in de collecties van de tsaar. Het verslag dat hij schreef van zijn reis blijft
een belangrijke bron voor de stand van bibliotheken, verzamelingen en sterrenwachten in Europa rond 1720. Het geeft tevens een goede indruk van zijn beoordelingsvermogen en zijn inzet. Schumacher trouwde op 30 april 1723 met de
dochter van een buitenlander, Johan Velten. Omdat Velten de lievelingskok van
de tsaar was fungeerden Peter en zijn echtgenote Catharina als trouwpeter en
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Schumacher aan Areskine, 30.04.1717. SPbARAN 1.3.2, 40.
Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka, 332.
Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka, 332.
Nartov, Rasskazy o Petre Velikom, 136.
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trouwmeter van de bruid. Onder de gasten waren admiraal Apraksin, vice-admiraal Cornelis Cruys (1657-1727), Peter Andrejevitsj Tolstoj (1645-1729), I.M. Golovin en de dochters van Peter en Catharina. Kamerjonker Frederik Wilhelm
Bergholtz was ook aanwezig en gaf van de feestelijkheden een beschrijving in zijn
dagboek.66
Wie in de omvangrijke uitgave ‘Materialen voor de geschiedenis van de Academie van Wetenschappen’,67 de bronnen over Schumacher leest, kan niet goed
begrijpen waarom de Russische historicus Pekarski, de verzorger van deze uitgave, zo’n negatief oordeel over Schumacher wilde geven. Pekarski publiceerde
ook het verslag dat Schumacher schreef van zijn reis langs universiteiten en verzamelingen in Europa,68 waaruit de lezer de indruk krijgt van Schumacher als
een hardwerkende, serieuze bestuurder. Hoewel Pekarski in zijn inleiding heel
negatief over hem is, moet hij naar aanleiding van Schumachers reis toch toegeven, ‘dat het verslag hem toont als een bekwaam, intelligent en behendig man’.69
Ook de historica Stanjoekovitsj wier in de Stalintijd verschenen werk helemaal
gewijd is aan de geschiedenis van de Kunstkamera, is erg negatief. Omdat veel recente, secundaire literatuur gebaseerd is op Pekarski en Stanjoekovitsj is een verkeerde indruk ontstaan van de man die aan de wieg van de Kunstkamera heeft gestaan. Pekarski schrijft dat Schumacher ‘zijn invloed aanwendde tot schade van
de Academie van Wetenschappen’70 en ook Stanjoekovitsj heeft geen goed
woord voor hem over: ‘Schumacher speelde een uiterst negatieve rol in de geschiedenis [van de Academie van Wetenschappen]’71. Loeppov, die een geschiedenis van het boek in de tijd van Peter de Grote schreef, noemde Schumacher
een ‘handige carrièrist aan wie de belangen van de Russische wetenschap
vreemd waren’.72
Voor deze Russische auteurs vertroebelt waarschijnlijk de, wie weet, minder
fraaie rol die Schumacher dertig jaar later speelde in zijn conflict met de eerste
Russische geleerde Michail Lomonosov, het zicht op de voortreffelijke wijze
waarop hij zijn taak heeft verricht toen hij was aangesteld als secretaris van Areskine en gedurende de eerste jaren van de keizerlijke Kunstkamer. Schumachers
rol bij het opzetten en organiseren van de bibliotheek, de Kunstkamera en de Academie van Wetenschappen kan moeilijk worden overschat. De brieven leveren
66 F.W. Bergholtz, ’Dnevnik kamer-joenkera Fridricha-Wilgelma Berchgoltsa 1721-1725. Okontsjanië’
[Het dagboek van kamerheer Friedrich Wilhelm Bergholtz 1721-1725. Slot], in: Joenost derzjavy [Jeugd van
een mogendheid]. Samenst. V. Naoemov. Moskou 2000, 9-266, 63-66.
67 Materialy dlja istorii Imperatorskoj Akademii Naoek [Materialen voor de geschiedenis van de Keizerlijke
Academie van Wetenschappen]. 10 dln. Red. P.P. Pekarski. Sint-Petersburg 1885-1900.
68 Opgenomen in: Pekarski, Naoeka i literatoera.
69 Pekarski, Naoeka i literatoera, dl. I, 50.
70 Pekarski, Naoeka i literatoera, dl. I, 49. Als bron noemt Pekarski: Anton Friedrich Büsching (1724-1795) die
in Halle tussen 1783 en 1795 zes delen biografieën van geleerde mannen publiceerde. A.F. Büsching, Beyträge
zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen insonderheit gelehrte Männer. 6 dln. Halle 1783-1789, dl. VI, 166.
71 Stanjoekovitsj, Koenstkamera Peterboergskoj Akademii Naoek, 25.
72 S.P. Loeppov, Kniga v Rossii v poslepetrovskoje vremja 1725-1740 [Het boek in Rusland in de periode na Peter I 1725-1740]. Leningrad 1976, 11.
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grondstof om een andere versie te schrijven van de oprichting van de Kunstkamer, de bibliotheek en de Academie van Wetenschappen dan die te vinden is in
bestaande literatuur. Het grootste verschil is de waardering van de rol van de buitenlanders. Dat komt doordat het Russen, met uitzondering van enkele liberale
periodes, zelden was toegestaan met trots en waardering te schrijven over ‘hun’
buitenlanders. Zacharov geeft aan hoe hij pas na de revolutie van Gorbatsjov vrij
kon schrijven over het onderwerp van de buitenlandse kooplieden. Sommige
auteurs schreven hun studies met daarin een oordeel over Schumacher in dezelfde periode als Zacharov. Toch handhaafden zij, behalve als de feiten hen ertoe dwongen, hun negatieve waardering voor Schumacher. Zo moest een onderzoekster die meewerkte aan het Nederlands-Russische onderzoeksproject ‘Het
getekend museum’ op het eind duidelijk tegen haar zin aan Schumacher de verdienste toekennen de tekenkamer en de graveerkamer goed te hebben geleid.73
Het beeld van de handelsactiviteiten van Seba dat uit de brieven oprijst, komt
sterk overeen met wat de historici Veluwenkamp en Zacharov schrijven over andere buitenlandse kooplieden. Maar het beeld dat van de organisator Schumacher uit de brieven naar voren zal komen, strookt in het geheel niet met hoe zijn
optreden tot nog toe is gewaardeerd in de Russische historiografie.

Laurentius Blumentrost
Laurentius Blumentrost was in Moskou geboren als vierde en jongste zoon van
een hofarts die gediend had onder de vader van Peter de Grote. Hij heette net
als zijn vader, Laurentius. Zijn vader leerde hem Latijn en Grieks, en daarna bezocht hij de lessen van de Duitse intellectueel Johann Werner Pause (1670-1735)
aan de enige, kortstondig bestaande Moskouse Latijnse school (1703-1712). Die
school was opgericht door dominee Ernst Glück (1654-1705) die, in 1702 krijgsgevangen gemaakt in de Noordse oorlog, verplicht was in Moskou te wonen. Op
15-jarige leeftijd kreeg Laurentius de jongere speciale toestemming van de tsaar,
– als zoon van een buitenlandse arts kon hij die krijgen –, om in het buitenland
medicijnen te gaan studeren. Blumentrost studeerde onder meer in Halle, in
Oxford en op 15 maart 1713 schreef hij zich in Leiden in: ‘L. Blumentrost, oud
23 jaar Moscovita’.74 In hetzelfde jaar promoveerde hij, ook in Leiden, op een
proefschrift getiteld De secretione animali.75
73 Vergelijk bijvoorbeeld de eerste versie in 2000 met de definitieve publicatie in 2005: E.S. Stetskevich,
‘The drawing chamber of the arts division of the Academy of Sciences, St Petersburg and the making of drawings of the Kunstkamera objects’, in: Het papieren museum van de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg (ca. 1735-1765). Symposium 28, 29 en 30 september 2000. Huizinga Instituut/Amsterdams Historisch
Museum, Amsterdam, 9. Elena S. Stetskevich, ‘The art chambers of the Academy of Sciences of St Petersburg and the making of drawings of the Kunstkamera objects’, in: The paper museum, 63, 65.
74 Deze data klopppen niet met de geboortedatum van Blumentrost.
75 L. Blumentrost, Disputatio medica inauguralis, de secretione animali. Leiden 1713.
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De brieven
In Amsterdam studeerde Laurentius Blumentrost bij professor Ruysch angiologie (de studie van de bloedvaten en de lymfvaten) en splanchnologie (studie van
de ingewanden).76 Aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre werd weliswaar sinds
de dood van professor medicae Petrus Bernagie (1656-1699) geen medisch onderwijs meer gegeven, maar studenten volgden privé-colleges bij Ruysch, om vervolgens hun studie officieel af te ronden met een promotie in bijvoorbeeld Leiden.77
In juni 1716 had Blumentrost, samen met Areskine en de tsaar, in de badplaats
Pyrmont de filosoof Leibniz ontmoet. Omdat Blumentrost het plan had opgevat
voor verdere studie naar Frankrijk te gaan, had hij bij die gelegenheid Leibniz
gevraagd een aanbevelingsbrief voor hem te schrijven bestemd voor de voorzitter van de Franse Academie van Wetenschappen, abt Bignon (1662-1743).78 Uit
Parijs had hij Areskine in Amsterdam op de hoogte gehouden van zijn studies.
Vanaf september 1716 volgde hij college anatomie bij dezelfde docent, Duverney, die Areskine had onderwezen in het menselijk lichaam. Hij had neurologie
(studie van de zenuwen) en osteologie (studie van de botten) voltooid en in januari 1717 ging hij myologie (studie van de spieren) doen. Hij had Areskine om
raad gevraagd omdat hij overwoog bij Duverney een operatiecursus chirurgie
van een week te volgen. Duverney bleek te willen dat hij ook nog een cursus vergelijkende anatomie deed, maar zelf vond hij dat niet absoluut noodzakelijk voor
de medicijnenstudie. Blumentrost attendeerde Areskine op een Parijse nieuwigheid: anatomische preparaten gemaakt van was. Als Areskine soms overwoog
dergelijke preparaten aan te schaffen dan moest hij dat Blumentrost laten weten,
zodat deze naar de prijs kon informeren. Hij had zelfs zenuwen gezien, uitgevoerd in was. ‘Niets is aardiger en handiger voor in een kabinet’. Blumentrost
hoopte zijn studie in vier of vijf weken te hebben afgerond zodat hij Areskine in
Amsterdam kon ontmoeten. Blumentrost verbleef dus zes maanden in Parijs om
zich te specialiseren.79
In Amsterdam kwam hij net op tijd aan om samen met Seba een verantwoordelijke taak op zich te kunnen nemen, het inpakken van de Ruysch-collectie.
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Blumentrost vanuit Parijs aan Areskine in Amsterdam, 12.01.1717. SPbARAN 1.3.5, 185-186.
Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 83.
Leibniz aan Areskine, 30.08.1716. SPbARAN 1.3.4, 22-23.
Blumentrost aan Areskine, 12.01.1717. SPbARAN 1.3.5, 185-186.

Hoofdstuk IV

Albert Seba levert aan de Hofapotheken
van Peter I
In dit tussenhoofdstuk maken we kennis met Albert Seba als groothandelaar in
medicijnen. Door zijn leveranties aan de Hofapotheek kwam Seba in contact met
de Peterburgers Schumacher, Areskine en Blumentrost. De problemen die hij
ondervond met het betalingsverkeer, het transport en de financiering lichten tegelijkertijd de posities van de hoofdrolspelers verder uit.

Enkele bijzonderheden over het handelsverkeer met Rusland
Bestellingen plaatsen in het buitenland, zoals Robert Areskine deed toen hij besloot geneesmiddelen in te kopen via Albert Seba, was alleen mogelijk dankzij
een ingewikkeld financieringssysteem. De bestellingen die Seba uit Petersburg
kreeg waren zo omvangrijk en er waren zulke grote bedragen mee gemoeid dat
de apotheker moeilijk kon inkopen zonder dat hij een voorschot had ontvangen.
Omdat er in Rusland geen handelsbanken en kredietfaciliteiten waren, fourneerden enkele buitenlandse kooplieden het benodigde geld. Zij hadden het
recht verworven bepaalde Russische producten waarop de staat het monopolie
had, zoals bijvoorbeeld kaviaar, pek, teer en potas,1 in te kopen. Deze producten
konden de kooplieden volgens langlopende contracten van de staat kopen en
meestal met grote winsten verkopen in het buitenland. Op hun beurt financierden zij voor de staat de aankoop van strategische goederen en luxeproducten,
zoals de geneesmiddelen van Seba. Een eventueel uitvoeroverschot vulden ze letterlijk aan met zakken vol rijksdaalders, waar de staat muntgeld van vervaardigde. Tien Hollandse en tien Engelse kooplieden domineerden in de tijd van Peter I deze handel in monopolieproducten voor de staatskas, terwijl in totaal meer
dan 80 buitenlandse kooplieden er kortere of langere tijd aan deelnamen.
Tot 1712 waren Hollanders het belangrijkst. Christoffel Brants (1664-1732)2
en Jan Lups, handelaars in potas en wapens, waren de bekendste. Zij waren zelf
in 1704 respectievelijk 1712 teruggekeerd naar Amsterdam en hadden in Rusland zaakwaarnemers aangesteld. In de periode na 1712 echter waren het vooral
Engelsen zoals Jacob Spellman(lood en kruit) en Andrew Hodgkin; (uniform1 Potas is as, anorganische resten van verbrand plantaardig materiaal, kaliumcarbonaat geheten, dat
wordt bereid in potten. Het is nodig bij het verven van textiel. Salpeterzure potas wordt gebruikt om kruit
te vervaardigen.
2 Christoffel van Brants, door Peter in de adelstand verheven, werd Russisch resident in Amsterdam 17171732. Van 1728-1731 was hij de enige vertegenwoordiger van Rusland in Nederland.
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stof ) die de handel in monopolieproducten domineerden, hetgeen blijkt uit de
onderzoekingen van de Russische economisch historicus V.N. Zacharov. Onder
de financiers met wie Seba te maken kreeg, zijn inderdaad de Engelsen in de
meerderheid. In de periode na 1720 doken nieuwe namen op, van Giles Evans,
William Elmsall en Thomas Waidt (uniformstof). Deze en andere nieuwe Engelse kooplieden hadden hun achterstand op de Hollanders kunnen inhalen vanaf
het moment dat hun parlement in 1699 de macht van de ingedutte Muscovy Company gebroken had.3 De handelscompagnie Muscovy Company had bijna honderd
jaar de toegang tot de lucratieve handel op Rusland voor niet-leden strikt afgegrendeld. Daarvan hadden de Nederlanders kunnen profiteren.4
Het verzenden van de apothekerswaren naar Petersburg en Moskou vanuit
Amsterdam was geen probleem. Uit Amsterdam vertrokken vele schepen naar
deze streken. De route naar Sint-Petersburg ging nooit over land maar altijd over
zee. Omdat Rusland sinds 1700 in oorlog was met Zweden en de Oostzee vaak
niet veilig werd geacht, kozen de schepen niet altijd de kortste route door de
Oostzee. In 1714 maakten de Zweden bekend dat ze handelsschepen van alle nationaliteiten op weg naar Russische havens zouden aanhouden.5 De schepen die
uit angst voor kapers en vijandige schepen toch al vaak in gewapend konvooi voeren, koersten om de Oostzee te vermijden naar het Noorden langs de kust van
Noorwegen en rondden de Noordkaap om in het militair versterkte Archangel
hun lading af te leveren.
Deze eerste Russische zeehaven was in het jaar 1584 aan de monding van de
rivier de Noordelijke Dvina gesticht door Ivan IV, ‘de Verschrikkelijke’, op dringend verzoek van Nederlandse handelaars, omdat zij op weg naar de verder landinwaarts gelegen rede voor Kolmogory tot in de monding van de Dvina werden
achtervolgd door vijandige schepen, zoals Veluwenkamp beschrijft.6 In het
vervolg konden de schepen van de naties die op Rusland voeren, de Engelsen, de
Hollanders en enkele Fransen, hun luxegoederen naar het door een militair
garnizoen bezette en met muren, torens en kanonnen versterkte Archangel
brengen. De Russen zorgden van daaruit voor het verdere transport over het
rivierennetwerk.
De Russen beschikten zelf niet over een handelsvloot. Zeewaardige Russische
schepen bevoeren de zee alleen om te vissen, een aandeel in het overzeese handelsverkeer hadden zij niet kunnen veroveren. De goederen voor de export werden op Russische barken uit het achterland aangevoerd en opgeslagen in pakhuizen in Archangel totdat de buitenlandse schepen ze ‘s zomers kwamen halen.
3 Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 28, 65.
4 De Nederlanders hadden het oprichten van zo een compagnie, hoe de Haarlemse Ruslandpionier Isaac
Massa daar honderd jaar eerder ook voor gepleit had, nooit gewild. Zie: Jozien J. Driessen, ‘Het gezantschap
van Reinoud van Brederode in 1615 en 1616 naar Rusland’, in: Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen. Red. Jozien Driessen, Marc Jansen en Willem Roobol. Amsterdam 1986, 51-73, 54.
5 Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 74.
6 Veluwenkamp, Archangel, 30-33.
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In 1711 waren het nog dezelfde producten als een eeuw eerder. Talk, huiden,
hennep, granen, hout en honing, aangevoerd over de langzaam stromende Dvina en zijn zijrivieren. Omdat Archangel zo noordelijk was gelegen, op 64 graden
Noorderbreedte aan de Witte Zee, een baai van de Noordelijke IJszee, was de haven maar een aantal maanden van het jaar per schip bereikbaar. Eind juli was de
laatste mogelijkheid voor schepen uit Amsterdam om de reis naar Archangel en
terug te maken.
In de jaren 1717 en 1718 zorgden vredesbesprekingen tussen Rusland en
Zweden voor een veiliger situatie in de Oostzee. In die jaren voeren schepen én
naar Archangel én naar het in 1703 door tsaar Peter I gestichte Sint-Petersburg.
Goederen bestemd voor Moskou bleven via de oude beproefde Archangel-route
reizen, de Dvina op, per platboomde schuit tot Vologda, en vandaar verder op
sleden.7
Door de politiek van Peter I was het aantal buitenlandse kooplieden dat werkzaam was in Rusland sterk toegenomen. Een manifest van 16 april 1702, dat vrije
toegang tot Rusland verleende aan buitenlandse militairen, vaklieden en specialisten, en dat ook gold voor kooplieden, had daar aan bijgedragen. De cijfers laten zien dat de Hollandse kooplieden in de tijd van Peter hun voorsprong, in
aantal, op de andere nationaliteiten behielden. In de periode van Peter I waren
er volgens Russische bronnen 172 Hollandse kooplieden actief, 138 Duitse en 92
Engelse. Een vredesverdrag met Frankrijk, dat Peter in 1717 sloot, leverde in
1718 en 1719 welgeteld één enkel Frans schip in de Petersburgse haven op en in
de periode 1719-1726 waren er acht Franse kooplieden actief.8
Russen kwamen zoals gezegd aan het goederenvervoer over zee niet te pas. Enkele pogingen om zelf Russische producten in bijvoorbeeld Nederland te verkopen, waren jammerlijk mislukt door fikse tegenwerking van Nederlandse handelaren, die geen concurrentie duldden. Het is dus niet verwonderlijk dat de
vrachten van Seba zonder uitzondering werden vervoerd op Nederlandse schepen met Nederlandse kapiteins. Alle Nederlandse schepen in Archangel en SintPetersburg kwamen uit Amsterdam. Zelfs een aantal Engelse kooplieden liet zijn
vrachten op Amsterdamse schepen vervoeren.9
De handelaren waren meestal geen eigenaar van de schepen. Ook Seba niet.
Zacharov merkte op dat de vrachtprijs een aanzienlijk deel uitmaakte van de factuur, twaalf procent van de waarde van de vracht.10 Bij Seba, die de vrachtprijs altijd zelf voorschoot, lag dit percentage zelfs hoger: namelijk vijftien procent.
Bij het handelsverkeer speelde de postverbinding een grote rol. Brieven van
Seba naar Petersburg deden er meestal drie weken over. Elke week kwam er uit
7 Veluwenkamp, Archangel, 76.
8 Voor de periode 1693-1700 zijn 57 verschillende namen van buitenlandse kooplieden gevonden, voor
1701-1705 105, voor 1706-1715 162 en voor 1716-1726 183. Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 21,
27, 41.
9 Veluwenkamp, Archangel, X.
10 Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 72.
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Holland post. Compagnons hielden elkaar op de hoogte van de conjunctuur, de
valutakoersen en de wisselkoersen. Ze stuurden berichten over de waren, het vertrek van schepen en de lading. Met de brieven werden wissels, berichten van ontvangst en cognossementen meegestuurd. In de cognossementen of facturen, die
elke lading vergezelden, stonden soort, hoeveelheid en de wijze van verpakking
van de waar vermeld. Ze werden in drievoud opgemaakt. Het origineel werd per
post aan de ontvanger van de waren in Rusland opgestuurd, één afschrift werd
aan de kapitein van het schip gegeven en een ander behield de afzender voor
zichzelf. De verpakkingen waren gemerkt met de initialen van de eigenaren van
de waren. Een voorbeeld van dit aangebrachte merk werd in de cognossementen
vermeld. Bij aankomst van het schip kwam de geadresseerde aan boord van het
schip met de cognossementen in de hand om in tegenwoordigheid van de douaneambtenaren de zending te controleren.11

Geneesmiddelenimport
Over de geschiedenis van de geneeskunde en het apothekerswezen in Rusland
zijn geen recente studies beschikbaar. De studies die er zijn, dateren van twee
eeuwen geleden. Het archief van de Apothekerskanselarij uit deze vroege periode is in 1812 verbrand in de grote brand van Moskou. De gegevens waarop het
onderstaande gebaseerd is, zijn bij elkaar gezocht uit negentiende-eeuwse studies en zeventiende- en achttiende-eeuwse reisbeschrijvingen.
De geneesmiddelenimport was in Rusland centraal geregeld. De Apothekerskanselarij hield toezicht op de inkoop van medicijnen voor de Hofapotheek en
de veldapotheek, en ook op de medicijnen die uit het buitenland moesten worden geïmporteerd. Het behoorde ook tot haar taak artsen, chirurgijns en apothekers te examineren, die in Russische dienst wilden treden, en hun de lonen
uit te betalen. De Apothekerskanselarij stond op gelijk niveau met de andere
kanselarijen en werd al door kapitein Jacques Margeret (in Rusland werkzaam
1604-1614) vermeld in een boek, dat in 1607 in Parijs verscheen. Margeret, een
Franse militair, die in de Tijd der Troebelen in Rusland had gevochten, beschreef een ‘Abtesqui baiarj’, een ‘apothekersbojaar’, een bestuurder van hoge
adellijke afkomst dus, die toezicht hield op medicijnen en apothekers.12 In de
tijd van Peters vader, tsaar Aleksej, stond er nog steeds een bojaar aan het hoofd
van de Apothekerskanselarij, die vaak tegelijkertijd de Gezantenkanselarij of de
Beroepssoldatenkanselarij onder zich had. Grigori Kotosjichin (ca. 1630-1667),
een Rus die tot 1663 op de Gezantenkanselarij, een soort ministerie van buitenlandse zaken, werkte, schreef in Zweedse ballingschap een boek over Rusland,
11 Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 71.
12 Jacques Margeret, Un mousquetaire à Moscou. Mémoires sur la première révolution russe, 1604-1614. Red. A.
Bennigsen. Parijs 1983, 72.
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waarin hij vermeldt dat er op de Apothekerskanselarij 30 artsen en chirurgijns
uit het buitenland werkzaam waren en 20 Russische leerlingen.13 De bojaar die
er de leiding had, had een ambtenaar naast zich, een diak. Vanaf 1671 bekleedde
Loekian Timofejevitsj Golosov die functie, en vanaf 1678 Andrej Winius (16411717). Nicolaas Witsen heeft Golosov beschreven als één van de zeldzame geletterden die hij ontmoette in Moskou in 1664-1665. Andrej Winius was de talentvolle zoon van een Amsterdamse graanhandelaar die naar Rusland was
geëmigreerd. Winius was een geletterd en ontwikkeld man, die carrière maakte
in de opkomende ambtenarij. In 1699 herinnerden de apothekers zich de tijd
dat Winius daar de leiding had gehad als een gouden tijd, ‘hij begreep wat apothekers en chirurgijns nodig hadden om hun beroep uit te oefenen en verstrekte ze altijd wat ze nodig hadden’, vermeldde de vermaarde Duitse Ruslandreiziger Johann Korb.14
In 1712 werd de Apothekerskanselarij deels verplaatst van Moskou naar de
nieuwe hoofdstad Sint-Petersburg. Het budget bedroeg toen al 50.000 roebel.15
Daarvan werd de aankoop van medicijnen in het buitenland bekostigd maar ook
de bezoldiging van medici en ambtenaren. Areskine was na de dood van dokter
Johann Dohnell (gest. 1713) in 1713 de hoofdlijfarts (er waren meerdere lijfartsen) van Peter I geworden.16 In 1716 werd ‘archiater’17 de titel voor de ‘hoofdlijfarts en president van de kanselarij van de ganse medische faculteit van het
Russische rijk’, waarbij ‘medische faculteit’ begrepen moet worden als de aanduiding voor de afdeling die op ministerieel niveau de medische zaken bestuurde in Rusland.18 Areskine was de eerste die op deze post benoemd werd. Het
eigenhandig door Peter ondertekend brevet dat zijn benoeming bevestigt, is
bewaard gebleven.19 Hij kreeg een zeer hoog salaris van 3.000 roebel ‘s jaars.20
Areskine was verantwoordelijk voor de bestellingen in het buitenland van medicijnen.
De geneesmiddelen voor de Hofapotheek en de veldapotheken voor het leger,
13 Moskovia i Jevropa. Grigori K. Kotosjichin, Patrik Gordon, Jan Strejs, Tsar Aleksej Michajlovtisj [Moskovië en
Europa. Grigori Kotosjichin, Patrick Gordon, Jan Struys, tsaar Aleksej Romanov]. Samenst. A. Liberman en
S. Sjokarev. Moskou 2000, 98.
14 Johann Korb, ‘Dnevnik poetesjestvia v Moskovskoje gosoedarstvo (...)’ [Journaal van een reis naar Moskovië (...)], in: Rozjdenië imperii, 21-258, 201.
15 Nikolaj Koeprianov, Istoria meditsiny Rossii v periode Petra Velikogo [Geschiedenis van de geneeskunst in
Rusland in de tijd van Peter de Grote]. Sint-Petersburg 1872, 10.
16 Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 116.
17 Zie voor het gebruik van de titel ‘archiater’ aantekeningen bij: Nicolaas Bidloo, Nastavlenië dlja izoetsjajoesjtsjich chiroergijoe v anatomitsjeskom teatre sostavleno 1710 goda, janvarja 3 dnja. Red. M.V. Danilenko. Moskou
1979 (vert. van Instructio de chirurgia in theatro anatomico studiosis proposita a.d. 1710, januarii die 3),
481.
18 Deze bestuurlijke regeling bleef van kracht tot de oprichting van een collegium medicum in 1763. Erik
Amburger, Geschichte der behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden 1966, 150.
19 Brevet afgedrukt in: Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, bijlage VII, 523.
20 De eerste lijfarts verdiende 1200 roebel, de tweede lijfarts 800, de lijfchirurgijn 600. Uit het budget werden ook betaald een hofapotheker (400), een leraar anatomie (800), een leraar natuurlijke historie etc.
Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 36-37, 116.
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die uit het buitenland moesten komen, werden meestal centraal ingekocht. Net als
de hofapotheek in Berlijn en Parijs had de Hofapotheek in Moskou een centrale
functie. In Parijs bediende de hofapotheek in de tijd van Lodewijk XIV het hof, dat
duizenden personen omvatte en waartoe ook lijfartsen, lijfchirurgijns, hofartsen,
hofchirurgen en hofapothekers behoorden. In Berlijn strekten in diezelfde tijd de
diensten van de hofapotheek zich uit tot de militairen van het garnizoen van Berlijn en Potsdam.21 In Rusland werden geneesmiddelen voor de veldapotheken, één
voor de cavalerie en één voor de infanterie, soms ook apart besteld.
Een opmerkelijk verschil met de situatie in Berlijn en Parijs was dat er in Rusland nauwelijks particuliere apotheken waren. Medische zorg volgens de laatste
beschikbare kennis bleef voorbehouden aan mensen in dienst van het hof of het
leger. De rest van de bevolking was aangewezen op traditionele volksgeneeskunst. In 1701 had Peter I per oekaze de oprichting van 8 particuliere apotheken
in Moskou bevolen. Deze apotheken moesten op eigen kosten door Russische of
buitenlandse apothekers worden gehouden. Zij ressorteerden niet onder de
Apothekerskanselarij (Aptekarski prikaz) maar onder de Gezantenkanselarij (Posolski prikaz). Na veel moeite werden er acht apothekers bereid gevonden in Rusland te komen werken.22 De laatste van de acht kreeg op 4 februari 1713 zijn diploma uitgereikt, ondertekend door Robert Areskine in zijn hoedanigheid van
hoofd van de Apothekerskanselarij.23 Twintig jaar later, in 1721, volgde een oekaze tot oprichting van particuliere apotheken in Petersburg en andere gouvernementshoofdsteden. Deze apotheken werden niet langer onder toezicht gesteld
van de Gezantenkanselarij, maar van de Medische Kanselarij, zoals de Apothekerskanselarij toen genoemd werd. Ook in Rusland gold de eeuwenoude regel
voor apotheken dat ze slechts goede medicijnen mochten leveren tegen redelijke prijzen.24
De geneesmiddelen die uit het buitenland moesten komen, werden in alle gevallen bij buitenlandse kooplieden besteld en geleverd via de havenstad Archangel.25 We kennen daarop slechts één uitzondering.
In 1699 gaf het toenmalige hoofd van de Apothekerskanselarij, Fjodor Aleksejevitsj Golovin (1650-1706), een van de gezanten van het Grote Gezantschap in
1697-1698, volmacht aan de eerste Russische arts Pjotr Vasiljevitsj Postnikov – hij
was in 1694 in Italië aan de universiteit van Padua afgestudeerd – ‘om in de apotheek ontbrekende medicijnen te gaan kopen in Nederland’.26 Postnikov was al

21 Arslan Terzioglu, ‘Zur Geschichte der Hofapotheken’, in: Die Apotheke. Historische Streiflichter. Red. Regine Pötzsch. Bazel [1996], 223-232, 228-229.
22 Over de weinig benijdenswaardige positie van deze apothekers zie: I. Esso, ‘De pharmaceutische handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Rusland in de 17e en 18e eeuw (...)’, in: Pharmaceutisch Weekblad
voor Nederland. 5 (1938) (ongepagineerde overdruk).
23 Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 60.
24 Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 61.
25 Richter noemt de kooplieden Popp en Elmsel: Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 44.
26 Korb, ‘Dnevnik poetesjestvia v Moskovskoje gosoedarstvo’, 202.
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eerder in Nederland geweest, waar hij in 1698 in Amsterdam een luchtpomp
voor Peter I had gekocht.27
Postnikov wendde zich in Amsterdam voor advies tot de arts van het gasthuis,
tevens docent zeevaartkundige heelkunde bij de Admiraliteit (de marine), Pieter
Guenellon (1650-1722).28 Guenellon was een man van invloed. Hij had in 1693
een hervorming doorgevoerd: de chirurgijns van de vloot werden verplicht hun
medicijnkoffers te vullen in het ziekenhuis, waar de samenstelling van de medicijnen zeer exact was. Via Guenellon kwam de Russische arts in contact met de
Engelse filosoof John Locke, die onderzoek deed naar het klimaat met behulp
van thermometers, barometers en hygrometers. Locke had in de jaren 1683-1686
als politieke vluchteling vaak bij Guenellon gelogeerd. Hij schreef er in de winter van 1684 ongestoord aan An Essay concerning Humane Understanding (Londen
1690). In juni 1699 gaf Guenellon aan Postnikov, die naar Londen vertrok, een
brief voor Locke mee en hierin treffen we een zeldzame beschrijving van een
Russische arts door een Nederlandse tijdgenoot aan: ‘J’ay reconnu en luy beaucoup de scavoir et de merite et c’est ce qui luy a acquis les bonnes graces de son
prince, qui l’a fait voyager a ses frais pendant plusieurs annees, et sejourner dans
les plus celebres villes de l’Europe. Il parle plusieurs langues et aime passionement la physique et les mathematiques’.29

Seba biedt zijn diensten aan
Toen Seba zich bij Areskine in zijn eerste brief van 1711 presenteerde als een
apotheker die naast chimica, simplicia en composita, ook ‘exotica’ kon leveren omdat hij over zulke goede handelspartners beschikte, had hij voor Areskine een
lijst van de ‘exotica’ bijgesloten, die helaas niet in de correspondentie bewaard is
gebleven. Seba bracht bij Areskine onder de aandacht dat hij ‘ettelijke jaren materialen aan de Apotheek van de Admiraliteit had geleverd’.30 Hij vroeg Areskine
‘of hij niet de opdracht kon krijgen geneesmiddelen te leveren voor de Hof- en
veldapotheken’. Hem was ‘ter ore gekomen dat Areskine daarover had te beschikken’ en hij bood ‘hem zijn diensten aan, vanzelfsprekend alleen in het geval niet al aan iemand anders over deze leveringen toezeggingen waren gedaan’.
27 ’filosofski instrument antli’. Zie: Bogoslovski, Pjotr I, dl. II, 405.
28 Dr. Pieter Guenellon was getrouwd met de zuster van de vrouw van Jacob de Wilde, Hendrina Veen.
Kooijmans, De doodskunstenaar, 244. I.H. van Eeghen, ‘De verzameling van Jacob de Wilde of het Museum
Wildeanum op Keizersgracht 333’, in: Jaarboek Amstelodamum. 38 (1951), 72-92, 88. Tsaar Peter had in 1697
de verjaardag bezocht van Jacob de Wilde en daar misschien kennisgemaakt met Guenellon.
29 Guenellon aan Locke, 16.06.1699. The correspondence of John Locke. Red. E.S. De Beer en Peter H. Nidditch. 8 dln. Oxford 1976-1989, dl. VI, 634, mededeling van L. Kooijmans.
30 De correspondentie over de leveranties aan de Admiraliteit bevindt zich niet in het archief van de Academie van Wetenschappen, maar mogelijk in het archief van de marine. De Russische marine, bestuurd
door de Admiraliteit, was in 1703 opgericht met de hulp van Cornelis Cruys. Cornelis Cruys was Peter in Amsterdam aanbevolen door Jacob de Wilde.
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Albert Seba, apotheker aan Robert Areskin, lijfarts van A.D. Mensjikov, Moskou. Amsterdam, 26 december
1711. SPbARAN 120. 1.164, 1.
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Seba had ‘Caspar Weise bereid gevonden hem middels deze brief bij Areskine te
introduceren’.
Caspar Weise werkte al sinds 1697 in Rusland. Hij was in Amsterdam samen
met vijftig andere chirurgijns of wondartsen31 in Russische dienst genomen. Hij
was geboren in Crossen aan de Oder, had in Breslau voor wondarts geleerd en in
Zweden en Nederland gewerkt.32 Aan deze Caspar Weise had Seba een ons fosfor
meegegeven ‘nur pro curiositet’ om aan Areskine cadeau te doen. Seba had er
een beschrijving bijgedaan en waarschuwde dat er voorzichtig mee omgegaan
moest worden zodat er geen ongelukken mee zouden gebeuren.33
Fosfor was in 1674 bij toeval ontdekt door Heinrich Brand uit Hamburg toen
hij de instructies volgde van een alchemieboek om uit urine een vloeistof te maken, die zilver in goud kon veranderen. De kunst der alchemie had zich vanouds
gericht op de transformatie van onedele metalen (lood, koper, kwikzilver) in
edele (goud, zilver) metalen. Door experimenteren waren, zoals ook in dit geval,
echter chemische feiten aan het licht gebracht die de basis vormden voor de jonge wetenschap van de chemie.
Brand verkocht het geheim aan Johann Daniel Crafft uit Mainz, een vriend
van Leibniz. Leibniz op zijn beurt publiceerde over de vreemde stof in het Journal des Scavans in augustus 1677 en stuurde een verslag naar de Académie Royale
des Sciences in Parijs. Leibniz wilde de industriële productie van fosfor starten en
in Hannover liet hij daartoe soldaten uit een nabij legerkamp in tonnen plassen.
Trots dat hij in zijn eigen laboratorium fosfor kon bereiden, stuurde Leibniz in
1678 wat fosfor aan Christiaan Huygens. Zo ging het indertijd toe in de republiek
der geleerden.34 Het feit dat een Amsterdamse apotheker fosfor stuurde aan het
hoofd van het wetenschappelijk centrum van Rusland, is een bewijs dat Rusland,
zij het met enige vertraging, deel was gaan uitmaken van deze republiek.

31
32
33
34

Zie noot 49 op pagina 70.
Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. II, 425,429.
Seba aan Areskine in Amsterdam, 26.12.1711. SPbARAN 120.1.164, 1-1v.
Aiton, Leibniz: a biography, 74, 78, 249.
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De leverantie voor de Hofapotheken
A

DE BESTELLING VAN 1715

De eerste bestelling, de bestelling van 1715
Op 28 maart/8 april 171535 deed Areskine zijn eerste bestelling bij Seba voor de
Hofapotheken. Seba had de bestellijst een maand later in handen. Verheugd
over het in hem gestelde vertrouwen, beloofde hij ‘alleen de beste en de fijnste
waren te leveren en voor de laagste prijzen’. Deze eerste gedocumenteerde bestelling was meteen een grote. Zo groot zelfs dat Seba de benodigde gelden om
de waren in te kopen zelf niet kon voorschieten. Hij verzocht Areskine daarom
dringend om een voorschot. De kosten van de levering van deze eerste bestelling
schatte Seba op 8.000 à 9.000 roebel,36en omdat hij in duplo, voor Sint-Petersburg én Moskou klaargemaakt moest worden, sprak hij er zijn verwondering over
uit dat hij niet ‘tegelijk met de bestelling, een geldwissel had gekregen voor dit
bedrag’. Het was voor hem ‘een grote investering om zonder voorschot de benodigde materialen in te kopen’. Nu kon hij, hoewel hij ‘dat graag zou willen, de
bestelling niet op tijd afleveren om hem mee te geven met de eerste retourvloot’.
‘De afvaart van het konvooi naar Archangel was dat jaar vastgesteld op 1 juli’.
Voor zover hij te weten kon komen, voeren er dat jaar geen schepen naar Sint-Petersburg wegens het conflict met de koning van Zweden. Omdat het kort dag
was, vroeg Seba daarom aan Areskine of hij niet kon zorgen voor een goede wissel, zodat hij de bestelling alsnog uit kon voeren. Een andere mogelijkheid was,
suggereerde Seba, ‘in Amsterdam opdracht geven aan Christoffel Brants, de
heer Solovjov of Egbert Thesingh, de belangrijkste kooplieden op Moskou, hem
het geld te fourneren’. En dat hebben ze ook gedaan, zoals we dadelijk zullen
zien. Bij prompte betaling stelde Seba de tsaar vijf procent korting in het vooruitzicht. Intussen ging Seba aan de slag met het klaarmaken van de belangrijkste
zaken en beloofde ‘volgens opdracht de zending aan Spielmans, Hodgkins &
Company in Archangel te adresseren en de waren te verzekeren volgens gebruik
en ook verder alles te doen zoals betaamt’.
Bij één bepaald onderdeel van de bestelling, de Lapis Pedro del Porco de Malac35 Deze dubbele datering staat op deze wijze in de brief vermeld. Rusland hanteerde een tijdrekening
vanaf de schepping van de wereld, totdat op 1 januari 1700 Peter I overging op de in protestante landen gebruikelijke Juliaanse kalender, die rekent vanaf de geboorte van Jezus Christus. Op diezelfde 1 januari 1700
echter besloten de meeste Nederlandse steden en ook Berlijn toch maar over te gaan op de in 1582 in katholieke landen ingevoerde, verbeterde, Gregoriaanse kalender. Het verschil tussen de Juliaanse en de Gregoriaanse kalender bedroeg in de achttiende eeuw elf dagen. In geval brieven geen dubbele datering dragen, is, omdat niet is na te gaan welke kalender de briefschrijvers gebruiken, altijd de datum overgenomen
die op de brief vermeld staat.
36 In zijn brieven vermeldde Seba altijd de wisselkoersen zodat we kunnen vaststellen dat de roebelkoers
in de periode 1715-1718 fluctueerde tussen 58,5 stuiver (58,5 x ƒ 0.05 = ƒ 2.925) en 53,5 stuiver (= ƒ 2.675).
Eén roebel was dus bijna drie gulden.
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ca, de Italiaanse benaming voor ‘stenen van Egel-, Penne- en Stekelvarkens die in
de galblaas groeien’,37 tekende hij aan dat de stenen bij hem ‘ƒ 120 à ƒ 130 of 50
rijksdaalders kosten afhankelijk of ze groot of klein waren’. Ze waren zeer zeldzaam. Hij kon ‘er een leveren die echt en goed was en vijf dragmen (19,2 gram)
woog en ƒ 600 of 200 roebel moest kosten’. Seba stuurde een prijscourant mee
met enige nieuwe apothekerswaren. Als Areskine er wat van wilde bestellen hoefde hij maar te vragen. En Areskine, beloofde hij, kreeg een cadeautje, ‘een verguld kistje, dat in China gemaakt is’.38
De volgende dag al schreef Seba opnieuw een brief naar Petersburg omdat hij
de brief die hij al rechstreeks van Areskine had ontvangen, nu ook had ontvangen via de heren Isaac Clifford & Van de Putte.39 Seba had hun instructies te zien
gekregen, waaruit begreep hij dat hij zijn waren aan hen moest leveren en dat hij
ook de rekening bij hen moest indienen. In deze instructie, klaagde Seba, werd
bovendien melding gemaakt van nog een bestelling. En die andere bestelling
hadden de heren Clifford & Van de Putte weliswaar ontvangen, maar wilden ze
niet aan hem overhandigen.
Hij legde Areskine uit dat al die waren, genoemd bij die andere bestelling: specerijen als kaneel, kruidnagels, nootmuskaat, foelie, peper, kleurstoffen, suiker,
olie, wijn, brandewijn, azijn en wit papier, evengoed door hem geleverd konden
worden. Maar Seba schreef ‘de verstandigste te willen zijn en dat het geen zin
had de bestelling twee keer te zenden’. Hij besloot ‘naar hun pijpen te dansen’
en liet het leveren van genoemde materialen van de andere bestelling ‘nolens volens’ over aan de tussenpersonen. Het deel dat zij aan hem overlieten zou hij ‘met
alle ijver en vlijt verzorgen en goed verpakt aan de heren Clifford & Van de Putte overleveren samen met de factuur’. Areskine kreeg een kopie van de rekening.
De Pedro del Porco zou hij met de levering meesturen.40

Het verschepen van de bestelling van 1715
Op 7 juni 1715, na veertien dagen hard werken, is de bestelling onderweg naar
Archangel. De colli heeft Seba verdeeld over twee schepen om het risico te spreiden. Hij had de bestelling voor de Hofapotheken in duplo vervaardigd: een zending gemerkt A.P., voor de apotheek in Petersburg, en de andere A.M., voor de

37 Seba schreef in zijn Naaukeurige beschryving over de Pedra del Porco de Malacca: ‘in de medicijnen
zijn deze stenen ongemeen goed, en in hete koortsen een heerlijk temperend middel. Het doedt matiglijk
zweten, en is van meer kracht als de occidentaalsche Bezoar’. Zie: Naaukeurige beschryving, dl. II, 137, afb.
CXIII.
38 Seba schreef zijn brieven in een vreemd soort Duits. De citaten zijn ten gerieve van de lezer in het Nederlands vertaald. Seba aan Areskine in Amsterdam, 03.05.1715. SPbARAN 1.3.3, 74-76v.
39 Opmerkelijk is dat deze twee namen noch bij Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, noch bij Veluwenkamp, Archangel, voorkomen.
40 Seba aan Areskine in Amsterdam, 10.05.1715. SPbARAN 1.3.3, 72-73v.
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apotheek in Moskou. De rekening bedroeg ƒ 30.000 en enige honderden guldens. In totaal werden 39 genummerde colli, in kisten verpakt en gemerkt A.P.,
verscheept met schipper Claes Baijs op het schip Juffrouw Johanna Catrina. De andere helft, bestaande uit 31 colli, gemerkt A.M. en gepakt in vazen, kisten en pakken, werd geladen in het schip Jan & Jacob met schipper Jan Meusens. Een deel
van de bestelde waren was er niet bij. Er ontbraken stukken voor beide apotheken. Seba had de waren niet zo snel bij elkaar kunnen krijgen omdat de opdracht
zo laat in het jaar bij hem binnen was gekomen. Hij had met zijn mensen dag en
nacht aan deze bestelling gewerkt en het was in die veertien dagen bijna gelukt.
Een volgende keer kon een bestelling die mee moest met de zomerschepen hem
beter al in januari of februari toegestuurd worden, zo schreef hij.
De Lapis Pedro del Porco had hij in een verguld kistje gepakt. ‘Twee andere stenen uit Ceylon, Lapis Bezoar en Margarita, die men bij koorts kan geven, zaten in
een klein hoesje en verzegeld in een foedraal gepakt in kist nr. 20 gemerkt A.P.
waarin de Olea destillata en pretiosa zat’. Ze waren bedoeld als present voor Areskine. De stukken die Areskine voor eigen rekening wilde kopen, stuurde Seba niet
via Clifford & Van de Putte, maar rechtstreeks aan de heren Spellman en Hodgkin. Hij stuurde ze met de eerstvolgende schepen naar Archangel. De rekening
volgde zodra hij ook deze laatste zaken had kunnen verschepen.41
De brief aan Areskine sloot Seba in bij een brief aan Johann Daniel Schumacher, de secretaris van Areskine. In de brief aan Schumacher, met wie hij kennelijk op wat vertrouwelijker voet verkeerde – hij gebruikte de aanhef ‘Wohl edler
insonders hochgeehrter Herr und geneigter Freund’ – schreef hij grotendeels
wat hij ook al aan Areskine schreef, maar met enkele andere nuances. De apothekerswaren die niet bij de bestelling zaten, waren, legde hij Schumacher uit, in
Amsterdam niet te krijgen geweest. En de zending was naar Archangel gestuurd
omdat hij maar veertien dagen had, en de heren Isaac Clifford en Van der Putte
er niet toe hadden kunnen besluiten de bestelling naar Sint-Petersburg te zenden, omdat daar geen konvooi heenvoer en omdat de assuradeurs veel te veel
premie wilden hebben. Verder mopperde Seba dat Areskine niet duidelijk had
aangegeven wat voor kwaliteit kousen hij moest sturen en of het zwarte, rode,
groene of witte kousen moesten zijn, of een andere kleur. En ook het linnen,
moest dat van fijn of middel soort zijn? ‘Schrijf het allemaal wat duidelijker, dan
kan ik niets verkeerds doen’. Omdat Seba ‘nog niet eerder de eer gehad had met
Areskine te corresponderen’ vroeg hij Schumacher hoe hij Areskine eigenlijk
moest aanschrijven, ‘wat zijn functies waren en, of het adres en opschrift wel in
orde’ was. En hij vroeg of Areskine de provisor42 van de Hofapotheek in Sint-Petersburg was.43 Hij wist wel dat Areskine de rang van minister had omdat hij af-

41 Seba aan Areskine in Amsterdam, 07.06.1715. SPbARAN 1.3.3, 66-67v.
42 Een provisor is een gediplomeerd apotheker die in dienst van een ander aan het hoofd van een apotheek staat.
43 Seba aan Schumacher in Amsterdam, 07.06.1715. SPbARAN 1.3.3, 64-65v.
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scheid nam van Areskine met de frase ‘Ihro Excellenz untertanigsten dienstergebener diner’.
Nog begin augustus 1715 zette Seba boven de aanhef van zijn brieven aan
Areskine S.Tit., zonder titulatuur. Maar eind augustus weet Seba de juiste Franse
aanhef: ‘A Monsieur, Monsieur le Docteur Areskine, Archiatre de Sa Majesté
Czarienne à St.-Petersbourg’, staat er boven zijn Duitse brief.
Of Seba Schumacher al kende voordat hij met hem te maken kreeg als secretaris van Areskine, wordt niet duidelijk.

De betaling van de bestelling van 1715
Uit Petersburg, Archangel of Moskou is Seba kennelijk een grote som gelds gestuurd, zo groot dat hij zelfs geld overhield. Seba rekende voor dat van het gestuurde geld voor de bestelling voor de Hofapotheken van 1715 hem voor de eerste levering ƒ 27.463:11:- toekwam.
Van de Petersburgse Apotheek
en van de Moskouse Apotheek

ƒ 14.542:17:–
ƒ 12.895: 1:–

in totaal
de korting 1 procent (voor prompte betaling)

ƒ 27.437:18:–
ƒ 00.274: 7:–

totaal
ƒ 27.163:11:–
daarbij komt voor de vazen, kisten, kannen, potten en glazen, het inpakloon
en andere kleine onkosten
ƒ 00.300: –:–
Komt mij toe van het gestuurde geld

ƒ 27.463:11:–

De rekening voor de stukken die nog nageleverd werden en die 14 dagen later
met de laatste vloot naar Archangel verstuurd werden, kwam daar nog bij. Seba
informeerde met dit overzicht Areskine alvast over de bedragen die hij Clifford
en Van der Putte in rekening had gebracht.44 Seba verleende Areskine niet de beloofde vijf procent korting voor prompte betaling, maar slechts één procent korting.
Seba stuurde aan Areskine45 een lijst om te laten zien dat hij alles wat Isaac Clifford & Van de Putte hadden geleverd, óók kon leveren. Seba mocht daarna deze
producten, die gewoonlijk niet door apothekers, maar door kruideniers of drogisten werden geleverd,46 leveren.

44
45
46

Seba aan Areskine, 05.07.1715. SPbARAN 1.3.3, 49-51v.
Seba aan Areskine, 05.07.1715. SPbARAN 1.3.3, 49-51v.
Wittop Koning, De oude apotheek, 69.
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Bestellijst
200
40
500
200
30
50
200
600
100
100
100
400

libel
lb [pond47]
lb
lb
lb
lb
lb
lb
lb
lb
lb
lb

100 lb
20 lb
400 lb
30 lb
600 lb
600 lb
100 lb
30 lb
300 lb
300 lb
1 pijp
200 lb
300 lb
300 lb
600 lb
20 lb
20 lb
600 lb
60 lb
30 lb
1 anker
200 lb
400 lb
400 lb
2 oxhoofden
1000 lb
200 lb
80 lb
400 lb
30 lb
100 riem
60 riem
20 riem
2 oxhoofden
1 oxhoofd
2 oxhoofd
2 oxhoofden
1
⁄2 aam
40 stuk

aurum folias
Amygo Amaras
– Dulieum
Camphor
Caryophill
Cinamum
Caricacia
Cerussae
Cort. Asurans
Cort. Citri
Cort. granator
Colophoniae

[bladgoud]
[amygdalis communis amara uit amandelen]
[kamfer]
[kruidnagel]
[kaneel]
[C. Papaya, carpaïne, papaïne]
[loodwit]
[cortices asurantiorum=oranjeschillen]
[cortices citreorum=citroenschillen]
[cortices granatorum=granaatappelschil
[rosin, afkomstig van Kolophon (Ionische stad),
pijnboomsubstantie om vernis en zeep te maken]

ponnor
sang. draconis fyn
[drakenbloed, hars van de alamus draco]
Hordeum perlat.
[gerst]
jujuba
[Chinese dadel, fruit van het genus Ziziphus]
Lithargirium
[lithargyrii Aurei, loodoxyde]
minii
[rode lood oxyde]
mercur. viv.
[kwikzilver]
nut moschat
[nootmuskaat]
Occuli caneri
Ol. Terebinth
[Olea terebinthinae=terpentijnolie]
Ol: Olivar comm.
[Olea europaea L., olijfolie]
– dito recent. opt.
[Radices Chinae=Kina wortel]
Rad. China48
Sacch. cannariens
[Saccharum cannariens=suikerriet]
– melis
cand. alb.
[kandij, witte]
cand. rubr.
[kandij, rode]
farin
[fenegriekmeel]
Sem. foeniculi
[Foeniculum vulgare Mill=venkel]
Sperma Ceti
[walschot; witte amber]
succus citri
[citrussap]
Sulphur Citrin
Tartarus Alb.
[druivensap, wit]
Tartarus rubr.
[druivensap, rood]
Therebinth Com.
[terebinthinae communis=terpentijn]
Vitriol com.
[zwavelzuur (geest van vitriool)]
virid. aeris
[viridis aeris: alugo(basisch koperacetaat)]
Turckse galnoeten
Alluijn
arabische gom
gemeen wit papier
fijn wit papier
fijn post postpapier [sic]
Franse brandewijn
rode Graafse wijn
witte franse wijn
beste wijn asijn
Spanze wijn
inne Mündt spuijtils N.B. dieses in 2plo

IV

Albert Seba levert aan de Hofapotheken van Peter I

91

De nagekomen zending van de bestelling van 1715
Rond 21 juli 1715 was de laatste vloot uit Amsterdam naar Archangel vertrokken.49 Seba had een kistje voor Schumacher met een hartje en daarin de letters
J.D.S., een kistje waarin de materialen voor Areskine ingepakt zaten, genummerd 85 en gemerkt A.P., en de nog resterende stukken aan boord gebracht bij
schipper Jacob Paulsse Visser van het schip Elias op Archangel. Hij berekende
geen kosten. Aan Schumacher schreef Seba nog eens duidelijk dat hij ‘alle waren, die Clifford en Van der Putte geleverd hadden, ook had kunnen leveren en
zonder overbodige kosten en provisie, die Clifford en Van der Putte zeker zouden nemen’.50

De aankomst in Petersburg en Moskou van de bestelling van 1715
Ruim een maand later, op 27 augustus 1715, rekende Seba erop dat de eerste colli van de leveranties voor de Hofapotheken gearriveerd zouden zijn.51 Maar uit
een brief van 2 september 1715 van Areskine begreep Seba dat de geneesmiddelen nog niet in Petersburg waren aangekomen.52 Op 10 januari 1716 had hij nog
steeds geen bericht ontvangen.53 Maar een maand later is de zending kennelijk
in goede orde gearriveerd, want op dat moment is Seba opnieuw de bestelling
voor de Hofapotheken gegund.54

B

DE BESTELLING VAN 1716

Nog voordat hij gehoord had dat de apothekerswaren van de eerste zending
goed waren aangekomen, op 4 oktober 1715, schreef Seba al dat hij ‘hoopte op
een spoedige bestelling voor het volgend jaar zodat hij ruim tijd zou krijgen om
alles in orde te brengen en in te pakken’.55 Op oudejaarsdag 1715 drong hij er
nog een keer op aan toch vooral tijdig te bestellen. Voordat hij op 27 februari,
maar misschien al eerder, de bestelling voor 1716 kreeg, heeft Seba dus flink
moeten aandringen. Hij kreeg opdracht de bestelling te adresseren aan de firma
Ranson, Parsons en Waidt.56 Seba wist niet ‘of de apothekerswaren verscheept
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Zie: Overzicht maten en gewichten, p. 315.
Radix China was een zeer gewild geneesmiddel aangezien het zou helpen tegen syfilis.
Seba aan Areskine, 05.07.1715. SPbARAN 1.3.3, 49-51.
Seba aan Schumacher, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 47-48.
Seba aan Schumacher, 27.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 45-46.
Seba aan Areskine, 04.10.1715. SPbARAN 1.3.3, 21.
Seba aan Areskine, 10.01.1716. SPbARAN 1.3.4, 171-172v.
Schumacher aan Seba, 27.02.1716. SPbARAN 1.3.2, 27v.
Seba aan Areskine, 04.10.1715. SPbARAN 1.3.3, 21.
Seba spelde Waid, Waith en ook Wait.
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moesten worden naar Archangel of naar Sint-Petersburg’.57 Dat geleverd moest
worden aan de firma Ranson, Parsons en Waidt was geen klein succes voor Seba.
Het betekende dat hij niet langer aan Clifford en Van der Putte over wie hij zich
zo beklaagd had, hoefde te leveren. De heer Waidt was Seba zeer ter wille. Menigmaal bleek hij bereid grote sommen voor de financiering van de apothekerswaren aan Seba voor te schieten.

Inkoop van de waren voor 1716
Seba bleef erop hameren dat hoe vroeger hij de bestelling binnen kreeg, hoe
voordeliger hij kon inkopen. De apothekerswaren voor de Hofapotheken van Petersburg en Moskou tezamen zouden meer dan 10.000 roebel bedragen, dat was
meer dan 30.000 Hollandse guldens, rekende hij voor. Dat waren grote bedragen, zodat het niet verwonderlijk was dat Seba aandrong op vooruitbetaling om
vast te kunnen beginnen met inkopen. Hij waarschuwde ‘dat als de bestellingen
in Amsterdam eenmaal overal vandaan binnenkwamen, de prijzen van de waren
zeer snel stegen. Alles moest dan hals over kop geschieden juist op het moment,
dat in de maand mei de eerste schepen uit Amsterdam klaar lagen naar Archangel te zeilen’. Seba stuurde zijn brief aan Areskine naar Danzig ‘omdat de kranten berichten dat de tsaar zich daar ophield’.58 Zijn waarschuwingen bleven niet
zonder effect.

De betaling van de tweede leverantie, 1716
Een maand later, op 23 april 1716, had Seba een wissel van Ranson, Parsons &
Company binnengekregen, hem toegestuurd door Schumacher,59 ter waarde
van ƒ 22.40060 en hij had hem dezelfde dag kunnen verzilveren. Dit voorschot
voor de tweede leverantie voor de Hofapotheken kwam rijkelijk laat, want Seba
was toen al bezig, op krediet, apothekerswaren te verzorgen en in te pakken om
ze met het konvooi dat veertien dagen of hoogstens drie weken later zou vertrekken, naar Sint-Petersburg te kunnen versturen. De andere apothekerswaren,
die naar Moskou gingen voor de Hofapotheek aldaar, zouden met de vloot en
het konvooi naar Archangel reizen.61

57 Schumacher aan Seba, 27.02.1716. SPbARAN 1.3.2, 27v.
58 Seba aan Areskine, 24.03.1716. SPbARAN 1.3.4,13-14v.
59 Seba aan Areskine, 24.04.1716. SPbARAN 1.3.4, 3-4.
60 Het was een wissel ten bedrage van 8.000 roebel - à 56 Stuiver per roebel, zes weken op zicht in Amsterdam te betalen. Volgens het rekeningoverzicht van de leveranties van 1716, d.d. 10 mei 1717, kwam dat
op ƒ 22.400.
61 Seba aan Areskine, Amsterdam, 24.04.1716. SPbARAN 1.3.4, 3-4.
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De verscheping van de tweede leverantie, 1716
Op 3 juni 1716 had Seba de apothekerswaren voor de Hofapotheek van Sint-Petersburg geladen op De Blauwe Klocke, met schipper Wiebe Siewerts, bestemming
Petersburg. De apothekerswaren bestonden uit 74 colli, genummerd en gemerkt
A.P. Volgens de order waren de stukken geconsigneerd aan de heren Ranson,
Parsons en Waidt. Seba had de zending ook laten verzekeren: de apothekerswaren op het schip De Blauwe Klocke voor een waarde van ƒ 15.000 à vijf percent, en
die voor de Hofapotheek in Moskou, die op het schip De Swarte Haan met schipper Claas Mentse naar Archangel gingen, voor een zelfde bedrag.62 De rekening
en cognossementen hiervan zou hij per post verzenden.63

De aankomst van de tweede leverantie, 1716
Op 2 september 1716 berichtte Schumacher aan Seba de goede aankomst zowel
in Sint-Petersburg als in Archangel.64 Aan Areskine schreef Schumacher op 24
oktober 1716 ‘dat de apothekerswaren door de apotheker, de heer Baehr, in ontvangst genomen waren en zonder schade bevonden. Honderd maal beter dan
vorig jaar’, was diens oordeel geweest. Van de zending voor Moskou was ook bericht ontvangen, uit Archangel.65

De betaling van de tweede leverantie, 1716 (vervolg)
Seba had in 1716 voor ƒ 38.154 medicijnen voor de Moskouse en de Petersburgse Hofapotheken geleverd. Hij verleende vijf procent korting en bracht geen onkosten in rekening. In oktober had hij alleen nog maar het voorschot (ƒ 22.400)
ontvangen. Seba had niet gedacht dat het overmaken van de resterende som
voor de geneesmiddelen zo lang zou duren, daar leed hij veel schade door,
schreef hij. Het probleem zou wel zijn het geld uit de prikaz te krijgen. ‘Als Areskine een bevel daartoe gaf en het gelijk betaald zou worden, kon hij hem een
korting van 5 procent geven hoewel hij grotere schade had geleden dan 5 pro62 In tijden van vrede, twintig jaar later, was een normaal percentage voor deze gebieden 1.5%. Jan de
Vries, Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei. Amsterdam 1995
(2e druk), 172.
63 Seba aan Schumacher, 03.06.1716. SPbARAN 120.1.164, 3. Deze brief is door Appleby gepubliceerd als
een brief van Seba aan Areskine. Appleby meent dat de brief gericht is aan Areskine, omdat hij bij Areskines brieven wordt bewaard. Seba begint de brief echter met ‘Insonders Hochgeehrter Herr, und wehrter
freund!’, een aanhef die hij wel gebruikt in zijn brieven aan Schumacher maar niet in zijn brieven aan Areskine. Uit de brief blijkt bovendien dat Areskine niet in Sint-Petersburg is. Het nieuws uit Seba’s brief schrijft
Schumacher een paar dagen later aan Areskine. Schumacher aan Areskine, 12.06.1716. SPbARAN 1.3.2,
42v. Appleby, ‘Robert Erskine-Scottish pioneer of Russian natural history’, 384.
64 Seba aan Areskine, 13.10.1716. SPbARAN 1.3.4, 26-27v.
65 Schumacher aan Areskine in St.-Petersburg, 24.10.1716. SPbARAN 1.3.2, 17v.
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cent’. Seba hoopte ‘dat in de toekomst voor de betalingen beter zorg zou worden
gedragen’.66 Na veel reclameren kreeg hij rond de jaarwisseling drie wissels à
1000 roebel en tenslotte, overeenkomstig de afrekening van 10 mei 1717, eindelijk op 1 juli 1717 de nog ontbrekende wissel (ƒ 5.921), waarmee de leverantie
van het jaar 1716 geheel betaald was.
De betaling was nogal moeizaam verlopen. Er was in dat jaar in Rusland kennelijk een groot gebrek aan geld bij de tsaar. Weliswaar overtrof de uitvoer aan
het begin van de achttiende eeuw de invoer, maar voor de betaling van de vele gecontracteerde buitenlandse specialisten en voor het levensonderhoud van de
Russische diplomaten en het uitbetalen van de troepen, plus nog de uitgaven
voor in Zweedse krijgsgevangenschap verkerende gevangenen, waren de geldbehoeften van de overheid sterk toegenomen.67 Iedereen klaagde en omdat Areskine in deze periode aan de Deens-Duitse Oostzeekusten verbleef waar hij met
de tsaar op campagne was, zorgde Schumacher zo goed hij kon voor de financiële afwikkeling. De betalingen aan Seba gingen een lange weg. Seba schreef
een rekening aan Waidt. Waidt legde deze rekening van Seba weer voor aan Areskine ter ondertekening. Areskine tekende. Schumacher, behalve secretaris van
Areskine ook secretaris van de Medische Kanselarij, ging met de door Areskine
afgetekende rekening naar de diak van de Medische Kanselarij om geld los te
krijgen. Waidt ontving de Russische munten uit de staatskas en schreef daarvoor
een wissel in roebels of in buitenlands geld die hij naar Seba stuurde. Bij de persoon die stond opgegeven op de wissel, of diens vertegenwoordiger, kon Seba de
wissel dan verzilveren.
Schumacher schreef aan Areskine over de grote problemen om geld los te krijgen van de diak, en besloot zijn hart te luchten. ‘Er zit niets anders op dan U te
vertellen over de streken en de valsheid van Boris Pochomovitsj, (...) uw eer is er
mee gemoeid’. ‘Omdat alle leveranties in zeer goede staat bevonden waren, probeerde de heer Waidt van onze diak 6.000 roebel te krijgen voor de rest van de
betaling. Een betaling die hij steeds maar van dag tot dag traineerde zonder
Waidt een sous te geven’. ‘Il chante son savtra de jour à l’autre’. Het is elke dag
hetzelfde liedje: ‘morgen’. ‘Ten slotte beloofde hij een opdracht te geven aan de
diak van Moskou om deze 6.000 roebel te betalen. Waarop Waidt, vertrouwend
op dit geld, naar Amsterdam schreef dat het geld eraan kwam. Nu heeft Waidt in
Moskou weer gehoord dat de diak uit Petersburg geen woord aan de diak in Moskou hierover heeft geschreven en ook geen order heeft gegeven voor die 6.000
roebel.’ Schumacher vroeg Areskine daarom dringend opdracht te geven aan de
diak die 6.000 te betalen volgens de rekening van Waidt die hij had overhandigd
in de prikaz.68
66 Seba aan Schumacher, 13.10.1716. SPbARAN 1.3.4, 28-29.
67 Sergej Lebedev, ‘Die Neuordnung der Russischen Finanzpolitik im 18. Jahrhundert und die Finanzbeziehungen zu Westeuropa’, in: Ein Deutscher am Zarenhof. Heinrich Graf Ostermann und seine Zeit 1687-1747.
Red. Johannes Volker Wagner, Bernd Bonwetsch en Wolfram Eggeling. Essen 2001, 183-191, 183-187.
68 Schumacher aan Areskine, 24.10.1716. SPbARAN 1.3.2, 17v.
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We zien Schumacher hier duidelijk tussen twee vuren zitten. Seba bestookte
hem met wanhopige brieven om geld en de diak wilde niet betalen. In oktober
1716 schreef Schumacher op dezelfde dag twee verschillende minuten (L17 en
L43). Zijn eerste brief (L17) stond vol met boze vloeken op mensen van wie hij
afhankelijk was om de betalingen aan Seba rond te krijgen. Eerst streepte hij de
vloeken door, maar hij heeft de brief nog maar eens helemaal opnieuw opgeschreven (L43). Gelukkig toonde Waidt begrip voor de moeilijke situatie. ‘Waidt’
schreef Schumacher aan Areskine, ‘heeft het noodzakelijk geoordeeld Seba alvast in afwachting van de 6.000 roebel die hij van de diak moest krijgen, een deel
te sturen’.69 Schumacher ergerde zich buitengewoon aan de diak: ‘Het is waarachtig niet te pruimen dat wij dergelijke verwijten naar ons hoofd moeten laten
gooien door de listen van een diak, die juist verplicht is trouw te zijn aan zijn superieur en diens eer op te houden. Hij begint zijn fouten te overdenken en omdat hij zich uit de zaak wil redden, vroeg hij toestemming om naar Moskou te reizen’, schreef hij aan Areskine, die met de tsaar nog steeds buitenslands
verkeerde.70
Dan is het december geworden. Eindelijk zijn er 10.000 roebel van de diak losgekomen. Schumacher raadde Areskine aan om indien die laatste 10.000 roebel
voor Seba bestemd waren, niet te aarzelen om zichzelf de 5,5 percent korting te
geven zoals eerder. ‘Niet omdat Uwe Excellentie dat geld nodig heeft, maar alleen om uw kabinet te verfraaien en uw bibliotheek. Als we de diak verteld hadden dat Waidt Seba al een voorschot had betaald, had hij nooit geld gegeven’.71
Voor Areskine was dat een aantrekkelijke manier om zijn inkomen te vergroten.
De korting die Seba verleende maakte dat Areskine er persoonlijk belang bij had
om bij Seba te kopen en een redelijk vlotte betaling te regelen.
Bij de trage betaling van de diak kwamen ook nog de zorgen over de wisselkoers. De koers daalde elke dag, schreef Schumacher, en inderdaad was de koers
in een paar weken met vijf stuivers gezakt van 58,5 naar 53,5. Dat maakte op 1000
roebel een aanzienlijk verschil van ƒ 2.925-ƒ 2.675=ƒ 300. Schumacher stuurde
eindelijk de wissel van Waidt voor Seba72 naar Kopenhagen omdat hij vernomen
had dat Areskine regelrecht uit Kopenhagen naar Holland zou reizen.73 Seba
heeft nog in het oude jaar de bovengenoemde wissel (ten laste van Mr. Maijnard
Troijen) ontvangen en hij heeft hem ook kunnen verzilveren.74

69 Waidt wilde Seba 1.000 roebel à 58,5 stuiver (=ƒ 2.925) laten uitbetalen. Schumacher aan Areskine,
09.11.1716. SPbARAN 1.3.2,19v.
70 Schumacher aan Areskine, 30.11.1716. SPbARAN 1.3.2, 20v.
71 Schumacher aan Areskine, 14.12.1716. SPbARAN 1.3.2, l2.
72 Een wissel voor 1.000 roebel à 53,5 stuiver (= ƒ 2.675).
73 Schumacher aan Areskine, 14.12.1716. SPbARAN 1.3.2, 21.
74 Seba aan Schumacher, 29.12.1716. SPbARAN 1.3.5, 38-39.

96

De Kunstkamera van Peter de Grote

Fluctuaties van de roebelkoers aan de hand van de wissels van Seba
april 1716-mei 1718
roebelkoers in guldens
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
75
50
ƒ 2.925
*
ƒ 2.900 *
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
75
50
ƒ 2.825
*
ƒ 2.800
*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
75
ƒ 2.750
*
25
ƒ 2.700
*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ƒ 2.675
*
50
25
00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tijd
1716
1717
1718–
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.05.1718

10.05.1717

29.01.1717

16.12.1716
09.11.1716

23.04.1716
15.04.1716

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C

DE BESTELLING VAN 1717: CONCURRENTIE

Op 18 december 1716 arriveerde Areskine met de tsaar in Amsterdam. Een paar
dagen voor de kerst bracht hij Seba een bezoek en overhandigde hem bij die gelegenheid de bestelling voor de Hofapotheek in Moskou voor 1717 en deed meteen al een aanbetaling voor de bestelling met een fors bedrag, te weten ƒ 13.250.
De bestelling voor de Hofapotheek in Petersburg, zei Areskine, was nog niet gereed.75 Daar zat echter meer achter.
Op 7 januari 1717 complimenteerde Schumacher Areskine in Amsterdam met
het feit dat hij Seba de bestelling voor Petersburg niet gegund had en besloten
had de orders te verdelen. Areskine had de helft van de bestellingen geplaatst bij
een Hamburgse apotheker, Natorp, en Schumacher meende ‘dat Natorp eerlijker zijn plicht zou doen dan Seba’. In de brieven komen geen aanwijzingen voor

75

Seba aan Schumacher, 29.12.1716. SPbARAN 1.3.5, 38-39.
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dat Seba zijn plicht níet eerlijk zou doen en ook wordt nergens duidelijk gemaakt
wat de voordelen van Natorp zijn. Tegenover Seba speelden de beide heren geen
open kaart. Zo schreef Schumacher Seba dat er dat jaar, 1717, ‘geen apothekerswaren nodig waren voor de Hofapotheek van Petersburg omdat alle troepen buitenslands waren’.76

De ‘achterstallige’ betaling van de bestelling van 1716
Eind januari 1717 schreef Seba verheugd aan Schumacher dat hij van de heren
Parsons & Waidt uit Archangel twee wisselbrieven van elk 1.000 roebel ontvangen had, samen ter waarde van ƒ 5.500.77 Hij wist toen nog niet dat het nog een
half jaar zou duren voordat hij ook de rest van zijn geld zou krijgen. De 2.000 roebel die hij gekregen had, kwamen niet uit de staatskas, maar waren door Waidt
uit Archangel alvast aan Seba overgemaakt, want zelf had Waidt van de diak nog
niets ontvangen. Voor de bestelling van 1716 had Seba, na aftrek van vijf procent,
nu nog een bedrag van ƒ 5.921:3 open staan.

De betaling voor de bestelling van 1717
We weten niet of Natorp ook een bestelling heeft gekregen, maar Seba heeft Areskine in Amsterdam kennelijk weten over te halen een grotere bestelling te plaatsen dan hij van plan was. Schumacher was er op 12 maart 1717 van op de hoogte
dat Seba een bestelling had gekregen voor de Moskouse apotheek ter waarde van
maar liefst ƒ30.000. Opmerkelijk is dat dit hetzelfde bedrag was waarvoor in de
twee voorafgaande jaren Seba niet één maar twee Hofapotheken (Moskou ca.
ƒ15.000 en Petersburg ca. ƒ15.000) van geneesmiddelen had voorzien.
Seba had Areskine bij prompte betaling een korting van vijf procent beloofd
en een geschenk van enkele curiositeiten. Areskine had in Amsterdam, zoals we
zagen, al wel een flinke aanbetaling gedaan (ƒ 13.250), maar Schumacher zag de
mogelijkheden Seba prompt te kunnen betalen zorgelijk in ‘want de senaat was
niet bereid de 8.000 roebel te betalen op het verzoek van hun diak omdat er geen
opdracht tot betalen was gegeven door Areskine’. Schumacher deed daarom een
beroep op Areskine om onmiddellijk een opdracht van de tsaar via zijn secretaris Makarov (1674/5-1750) aan de senaat te doen uitgaan om aan Ranson de
76 ‘Bienfait Monseigneur que vous partagiez les materiaux, et je crois Mr. Natorp plus honnêt qui ne manquera pas de fair son devoir comme Seba la fait j’ay trouvé à propos d’écrire à luy (Seba) que l’apothek de
Petersbourg n’aura pas besoin des materiaux cette année nos trouppes étant toutes hors du païs’. Schumacher aan Areskine, 07.01.1717. SPbARAN 1.3.2, 22v.
77 Elk voor 1.000 roebel à 55 Stuiver aan Samuel Holden in Londen welke in Engeland moesten worden
geaccepteerd en zes weken op zicht in Amsterdam te betalen waren. De roebelkoers is ƒ 2.750. Seba aan
Schumacher, 29.01.1717. SPbARAN 1.3.6, 250-251.
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8.000 roebel te betalen: ‘Wij lopen het risico de belofte aan Seba niet na te kunnen komen.’ Schumacher ging proberen Ranson te overreden om dat beloofde
geld voor te schieten in afwachting van geld van de diak. Overigens lijkt het erop
dat Schumacher een argument voor het inschakelen van de diensten van Natorp
probeerde aan te dragen door Areskine erop te wijzen dat Seba een bepaalde
wortel, de Rad. de lapp., niet kon leveren. Schumacher adviseerde Areskine deze
wortel in Hamburg of in een andere plaats in Duitsland te kopen.78

De ‘achterstallige’ betaling van de bestelling van 1716, vervolg
Prompte betaling bleef een probleem. De betaling liep flink achter bij de leveringen. Op 15 april 1717 klaagde Seba tegen Areskine dat hij het restant van de
betaling voor de gestuurde apothekerswaren van vorig jaar nog niet ontvangen
had. Meer dan een maand later, op 27 mei 1717, had hij het restant nog steeds
niet gekregen. Door de inkopen en de uitbetalingen die hij moest doen ‘was zijn
kassa klein geworden’ en hoopte hij dat zijne excellentie het hem niet euvel zou
duiden als hij hem dit meldde.79 Op 1 juli 1717 kreeg Seba tenslotte zijn laatste
geld voor 1716.80 De totale kosten voor de Moskouse en de Petersburgse apotheken hadden voor het jaar 1716 ƒ 38.154.77 bedragen.81

De begroting voor de bestelling van 1717
Voor het jaar 1717, zagen we, had Seba alleen de bestelling voor de Hofapotheek
van Moskou gekregen. Hij heeft die begroot op ƒ 30.000. Areskine betaalde een
voorschot van ƒ 13.250, dus Seba kreeg nog ƒ 16.750.82 Omdat het moeilijk was
om geld uit de prikaz te krijgen, vroeg Schumacher aan Areskine een oekaze voor
dat bedrag, dat men het aan Waidt moest betalen of regelrecht aan hem zodat hij
het te zijner tijd aan Seba kon overhandigen.83 Aangezien Seba voor wat hij tot
nog toe geleverd had aan geneesmiddelen zijn geld had gekregen, vond Areskine Seba ongeduldig. En hoewel ook Schumacher wel eens verlost wilde zijn van
al Seba’s klachten en klaagzangen, vroeg hij toch aan Areskine of hij aan de prikaz wilde doorgeven dat die de rest van de betaling voor de bestelling voor dat
jaar moest overmaken.84
78 Schumacher aan Areskine, 12.03.1717. SPbARAN 1.3.2, 33.
79 Seba aan Areskine, 15.04.1717. SPbARAN 1.3.5, 44-45. Seba aan Areskine, 17.05.1717. SPbARAN 1.3.5,
51-52v.
80 Op 01.07.1717 kreeg Seba een wissel voor ƒ 5.921 op Romswinkel en Warin toegestuurd. Zie noot 81.
81 Schumacher aan Areskine, 10.05.1717. SPbARAN 1.3.2, 48v-49.
82 Dat was 6.203.40 roebel à 54 st.
83 Schumacher aan Areskine, 10.05.1717. SPbARAN 1.3.2, 49v-50.
84 Schumacher aan Areskine, 17.06.1717. SPbARAN 1.3.2, 52.
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In augustus 1717 bleek de begroting van de apotheek van Moskou een beetje
te zijn overschreden. Schumacher schreef Areskine dat hij een brief had gekregen van Seba met de afrekening voor het jaar 1717 voor waren geleverd voor de
apotheek van Moskou, ter hoogte van een bedrag van ƒ 30.805.15.85 Toen in Amsterdam Areskine de afrekening voor akkoord had getekend geloofde Seba dat
die handtekening volstond om het geld uit de prikaz te krijgen. Schumacher
smeekte Areskine om betaling van die rekening door de prikaz te bevorderen
daar Seba hem ermee achtervolgde. De korting die Seba dan nog gaf, kreeg de
tsaar. Op 9 september 1717 kon Schumacher Seba berichten dat zijn rekening
aan de prikaz was overhandigd en hij stuurde hem een wissel op Romswinkel voor
ƒ 2.000. Heeft die het bedrag alvast voorgeschoten? ‘Wir wollen auf sein gesundheit trinken’, schreef een dankbare Schumacher.86
Toen Seba aan Schumacher schreef dat Areskine hem in Amsterdam voor het
volgende jaar opnieuw de twee bestellingen beloofd had en Schumacher eraan
herinnerde dat het tijd was om de bestellingen te doen, vroeg Schumacher dit
eerst na bij Areskine. Hij vroeg Areskine om hem te laten weten of dat echt de bedoeling was, en of hij hem zijn besluit in deze mee wilde delen, zodat ze hun correspondentie op elkaar konden afstemmen.87 Inderdaad werden Seba de twee
bestellingen voor de Hofapotheek in Moskou én de Hofapotheek in Petersburg
gegund. De apothekerswaren voor Moskou moesten naar Archangel worden gestuurd, de apothekerswaren voor Petersburg echter direct naar Petersburg. Ook
moesten de waren worden verzekerd. Areskine wilde, schreef Schumacher, ‘dat
de waren goed verpakt van goede kwaliteit tegen de gebruikelijke prijzen volgens
de prijscourant geleverd werden, zodat de heren apothekers niet zouden klagen.
De vorige zending had schade opgelopen. Als Areskine niet zo een bijzondere
achting voor Seba had gehad, had hij de opdracht aan een ander overgedragen
die hem daarover al aan de kop zeurde’.88

De betaling voor 1717
Schumacher stuurde Seba op 4 maart 1718 twee wisselbrieven voor de levering
van 1717. De ene wissel, à ƒ 6.822, aan Mr. Richard Cambridge, koopman in Londen, de ander, à ƒ 3.411, aan Nathaniel Cambridge, ook in Londen. Seba moest
het melden als hij de wissels geaccepteerd had gekregen. In dezelfde brief zat de

Levering voor de apotheek van Moskou
ƒ 30.805.15
Seba had ontvangen R 5.000 à 53 st.
ƒ 13.250.–
hij kreeg dus nog
ƒ 17.555.15.
86 Schumacher aan Areskine, 23.08.1717. SPbARAN 1.3.2, 53v.; Schumacher aan Seba, 09.09.1717.
SPbARAN 1.3.2, 52v.
87 Schumacher aan Areskine, 01.01.1718. SPbARAN 1.3.2, 64-64v.
88 Schumacher aan Seba, 04.03.1718. SPbARAN 1.3.2, 72v-73.
85
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bestelling voor de Hofapotheken van Moskou en Petersburg bijgesloten.89
Het postverkeer verliep niet altijd feilloos. Op 18 maart had Seba deze twee
wissels en de bestellingen nog niet ontvangen en hij mopperde tegen Areskine
dat hij niks had vernomen op zijn brieven van 4 januari en 22 februari 1718. De
twee genoemde brieven ontbreken in het archief. Hij heeft op deze brieven ook
geen antwoord ontvangen, waarschijnlijk zijn ze niet aangekomen. Seba herinnerde aan het geld dat hij nog te goed had van Areskine. En hij herinnerde Areskine eraan dat Schumacher in zijn laatste brief van 16 december 1717 beloofd
had het resterende bedrag met de volgende post over te maken, maar hij had
nog niks ontvangen. Op de rest van zijn geld voor het jaar 1717 jaar moest Seba
nog lang wachten.90 Seba vroeg Areskine snel de bestelling voor 1718 te sturen.
In eigen handschrift voegde Seba toe: ‘Als Uwe Excellentie het geld voor de bestelling van te voren overmaakt zodat ik geen risico loop en afwachten moet,
kunt U een korting van 15 procent aftrekken (...)’.91 Kennelijk hanteerde Seba
een grote winstmarge zodat hij zich een hoge korting permitteren kon. Zijn aanbod had het gewenste effect.

D

DE BESTELLING VOOR 1718

Schumacher stuurde Seba 4 april 1718 meteen een voorschot: ‘twee wisselbrieven ieder à ƒ 5.000 aan Hr. Romswinkel & Warin in Amsterdam als vooruitbetaling voor de toekomstige apothekerswaren waar hij de catalogus al een tijd geleden van had toegestuurd’. De rest zou prompt betaald worden, daar kon hij op
rekenen. Seba moest goede en degelijke waren sturen, anders moest Areskine
wat niet ‘Kaufmans gut’ is op de rekening laten staan. Schumacher wilde proberen voor Seba ook de bestelling voor de apotheek van de Admiraliteit, die de
vloot van medicijnen voorzag, te verwerven daar deze tegenwoordig door Areskine werd vergeven.92

89 Schumacher aan Areskine, 04.03.1718. SPbARAN 1.3.2, 72v-73.
90 Door de bedragen die aan Seba overhandigd of opgestuurd zijn op te tellen komen we op het volgende overzicht.
Leverantie voor het jaar 1717:
ƒ 30.805.15
Seba heeft van Areskine ontvangen
ƒ 13.250.–
hij kreeg dus nog
ƒ 17.555.15
De eerst volgende betaling was: ƒ 2.000 (Romswinkel) 9 september 1717,
de twee volgenden waren
ƒ 6.822 (Richard Cambridge) 4 maart 1718 (nog voor 1717) en
ƒ 3.411 + (Nathaniel Cambridge) 4 maart 1718 (nog voor 1717).
ƒ 12.233
ƒ 17.555.15
ƒ 12.233.–
Seba kreeg nog voor 1717 (berekend)
ƒ 5.322.15
91 Seba aan Areskine, 18.03.1718. SPbARAN 1.3.6, 86-86v.
92 Schumacher aan Seba, 04.04.1718. SPbARAN 1.3.2, 76.
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De Admiraliteitsapotheek
Schumacher kreeg het voor elkaar. Areskine gunde Seba inderdaad de bestelling
voor de Admiraliteitsapotheek. Hij stuurde hem alvast de catalogus. ‘De apothekerswaren voor de Admiraliteit moesten verzekerd en gemerkt C.A. worden en
met het konvooi linea recta naar Petersburg gestuurd worden. Alledrie de bestellingen, zowel de bestellingen die naar Petersburg gingen als de bestelling die
naar Archangel reisde, moesten geadresseerd worden aan de heren Parsons &
Waidt. Aan goede wissels zou het niet ontbreken’.93

De betaling voor de bestelling van 1718
Met de wissels ging het inderdaad goed. Een week na het sturen van bovengenoemde twee wisselbrieven stuurde Schumacher, op 18 april 1718, opnieuw twee
wissels: een voor Nathaniel en een voor Richard Cambridge. Seba heeft deze
twee op 27 mei 1718 ontvangen. Soms werd een wissel om een of andere reden
niet geïnd. Op 23 mei 1718 stuurde Schumacher een wissel ten laste van Hr. Nathaniel Cambridge, ‘first not payed, this is our second’. De wissels kwamen langzaam, maar gestaag. Schumacher beloofde nog eens dat de rest zou volgen. Ook
de betaling van de apothekerswaren voor de Admiraliteit zou hij snel verzorgen.94 Op 13 juni stuurde Schumacher een wisselbrief voor een flinke som:
ƒ 12.712.95 Voor de bestelling van 1718 was nu, als we alle gegevens optellen, voor
een bedrag van ƒ 29.712 aan wissels opgestuurd, maar welke wissels werkelijk
door Seba zijn geïnd, valt niet na te gaan.96
Op 7 juni antwoordde Seba Areskine op diens brief van 2 mei 1718, die hij 3
juni had ontvangen. Hij kon Areskine vertellen dat in het schip Juffrouw Anna
Maria, per schipper Jan Pietersz. Vettevogel, en in het schip Stad Coningsbergen,
per schipper Wiebe Siewerts, te samen met de wijnen en de andere bestellingen
93 Schumacher aan Areskine, 10.04.1718. SPbARAN 1.3.2, 79v.
94 Schumacher aan Seba, 23.05.1718. SPbARAN 1.3.2, 88.
95 Schumacher aan Seba, 13.06.1718. SPbARAN 1.3.2, 92v. Een wissel à 4500 roebel à 56 1/2 St: ten laste
van Hr. Nathaniel Cambridge, koopman in Londen.
96 Door de bedragen die aan Seba zijn overgemaakt op te tellen komen we op het volgende overzicht
leverantie voor het jaar 1718:
PA 19.697
MA 13.340
Bodisco moet de Admiraliteit
4.700 + betalen.
37.737
ƒ 10.000 twee wisselbrieven ieder à ƒ 5.000
(aan Hr. Romswinkel & Warin in Amsterdam d.d. 04.04.1718)
ƒ 5.000 wissel à ƒ 5.000(Nathaniel Cambridge (first not payed) d.d. 23.05.1718)
ƒ 12.735 R 4500 à 56,5(Nathaniel Cambridge d.d. 23.06.1718)
ƒ 1.000 Nathaniel Cambridge d.d. 18.04.1718
ƒ 1.000 Richard Cambridge d.d. 18.04.1718
ƒ 29.735
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voor Areskine, de apothekerswaren voor de Hofapotheek en de Admiraliteitsapotheek in Sint-Petersburg zaten geladen.97 Dit keer wachtten in Petersburg
Schumacher en Areskine al eind juni 1718 ‘met spanning tot de schepen met de
geneesmiddelen binnenliepen want de oude voorraden verkeerden in een droevige toestand’.98

Seba importeert uit Rusland
Seba betrok bij uitzondering, zoals we zagen, producten uit Rusland. Seba had
Schumacher gevraagd om hem radix nisi te sturen. Maar Schumacher kon hem
er niet aan helpen. Hij wist dat er in het bezit van de tsaar nog geen pond was en
ook vorst Gagarin (gest. 1721),99 de gouverneur van Siberië, kon niets leveren
voor de karavaan was gearriveerd.100 De gemberwortel werd per karavaan aangevoerd uit China en een aankomst van een karavaan was een zeldzame gebeurtenis. De Deense gezant Georg Grund die in de periode 1705-1710 in Moskou verbleef, noteerde dat er elke drie jaar een karavaan uit China arriveerde.101 Een
modern historicus noemt een iets hogere frequentie: tussen 1696 en 1719 waren
er negen karavanen geweest: in 1711-1716 die van Oskolkov en in 1714-1719 die
van Goesjatnikov.102

De aankomst van de bestelling van 1718
De zeereis verliep voorspoedig en de waren werden snel uitgeladen want Schumacher kon op 8 augustus 1718 al aan Seba berichten dat de bestellingen voor
de Moskouse en de Admiraliteitsapotheek compleet waren. Van de Petersburgse
bestelling ontbraken er nog twee colli. Hoe de conditie was van de apothekerswaren kon hij nog niet zeggen. Zodra ze waren uitgepakt en geordend, zou hij
daarover berichten. Maar hij wist al wel te melden: ‘Radix nisi ist noch nicht angekommen’.103 Op 1 september waren de apothekerswaren uitgepakt. Schumacher kon Areskine melden dat de apothekers tevreden waren en hem een beknopt financieel overzicht sturen. De levering voor het jaar 1718 voor de twee
Hofapotheken en de apotheek van de Admiraliteit tezamen kwam op
ƒ 37.737.16’.104
97 Seba aan Areskine, 07.06.1718. SPbARAN 1.3.6, 73-74.
98 Schumacher aan Seba, 23.06.1718. SPbARAN 1.3.2, 96.
99 Vorst Matvej Petrovitsj Gagarin was van 1708 tot 1719 gouverneur van Siberië.
100 Schumacher aan Seba, 23.06.1718. SPbARAN 1.3.2, 96.
101 Georg Grund, Bericht über Russland in den Jahren 1705-1710. Red. en comm. Joe.N. Bespjatych. Moskou/Sint-Petersburg 1992, 38.
102 Mark Mancall, Russia and China: their diplomatic relations to 1728. Cambridge (MA) 1971, 194, 357.
103 Schumacher aan Seba, 08.08.1718. SPbARAN 1.3.2, 99v-100.
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Had Seba bericht gekregen dat de karavaan met de gemberwortel inmiddels
was gearriveerd? Hij toonde zich op 9 september 1718 in ieder geval blij dat hij
radix nisi toegestuurd zou krijgen, want hij was door zijn voorraad heen. De twee
ontbrekende colli, twee kisten, zaten geladen in het schip ‘Croonsloot’, zo meldde
Seba. Als Schumacher bevorderde dat hij de rest van het geld kreeg, mocht hij
ƒ 100 voor de genomen moeite aftrekken. Omdat de betaling voor de apothekerswaren voor de Admiraliteit betaald werden door de koopman Bodisco, sloot
hij zijn verzoek aan de heer Bodisco bij.105 Hendrik Pieterszoon Bodisco was een
van de hele grote kooplieden op Rusland. Over hem is bekend dat hij in Archangel in 1710 een omzet van 125.000 roebel haalde, groter dan de omzet van
een andere grote koopman, Jan Lups, die 100.000 roebel bedroeg. In 1714 kocht
hij in de buitenlanderswijk van Moskou het huis van Christoffel Brants die in
1704 gerepatrieerd was.106 Uit de brieven blijkt nu dat Bodisco, tot nog toe als
koopman alleen bekend te Moskou, ook in Petersburg zaken deed.
Met de betalingen verliep het niet zo voorspoedig als Seba gehoopt had. In
april 1719 had hij voor de bestellingen voor de Hofapotheken van Moskou en Petersburg, en de Admiraliteitsapotheek voor de jaren 1717 en 1718 nog het bedrag van ƒ 15.742 te goed.107

Areskine bestelt instrumenten via Seba
Areskine bestelde bij Seba instrumenten en andere zaken, waaronder instrumenten uit de werkplaats van Van Musschenbroek in Leiden. Er waren instrumenten bij die bestemd waren voor andere in Petersburg werkzame buitenlanders zoals voor de scheepschirurgijn Johan Hovy (1674-1743) die bij de
Admiraliteit werkte en voor de heer Pfeil (gest. 1718) die een functie bekleedde
bij de apotheek. Bijzonder is dat Seba vermeldde dat de vrachtprijs hoog was. Hij
had schriftelijk moeten garanderen, dat hij, indien de vracht in Sint-Petersburg
niet betaald zou worden, in Amsterdam de vrachtprijs zou voldoen.108
Op 8 oktober 1717 verstuurde Seba een cognossement van verschillende goederen die waren ingeladen op het fregatschip de Russische Galei, bestaande uit 28
nummers. Deze kwamen allemaal voor rekening van Areskine, behalve kist nummer 19, met instrumenten voor Johan Hovy van de Admiraliteit, die samen met

De Peterburgse apothekerswaren komen op ƒ 19.697
de Moskouse op
ƒ 13.340
van de Admiraliteit
ƒ 4.700
totaal ƒ 37.737
Schumacher aan Areskine, 01.09.1718. SPbARAN 1.3.2, 103.
105 Seba aan Schumacher, 09.09.1718. SPbARAN 1.3.6, 253-254.
106 Veluwenkamp, Archangel, 168-169.
107 Seba aan Laurentius Blumentrost, 25.04.1719. SPbARAN 1.3.7, 35-36v.
108 Seba aan Schumacher, 24.09.1717. SPbARAN 1.3.5, 77-77v.
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de andere stukken voor de Admiraliteit moesten worden afgegeven aan de heer
Bodisco, en kist nummer 23, die bestemd was voor de heer Pfeil. De vrachtprijs
kon naar rato worden verdeeld. Omdat Seba niet wist of de tsaar en zijn gevolg al
in Petersburg waren teruggekeerd, stuurde hij de papieren zowel aan Schumacher als aan Areskine.109

Seba krijgt opdracht nog meer instrumenten voor Areskine te kopen
Areskine had in 1717 uit Nederland kennelijk een exemplaar meegenomen van
een gedrukte catalogus van de instrumenten die Jan van Musschenbroek kon leveren. Een jaar na zijn verblijf in Nederland bestelde Areskine via Seba uit deze
catalogus110 twee natuurkundige instrumenten.
‘In de catalogus Instrumentorum van de heer Johan van Musschenbroek bevinden zich de volgende twee instrumenten, die Areskine voor zijn eigen rekening wil kopen en per eerste gelegenheid hierheen gebracht wil zien.
1. Antlia Pneumatica minor, cujo capacitas & pollicum longitudo 20 pollicum, cum omnibus
iisdem Machinis, ad eadem Experimenta instituenda sed minoribus.[een kleine luchtpomp (...)].
2. Machina Pneumatica novissime inventionis duabus constans antliis, cum indice Mercuriali
rarefactionem aeris in recipiente notante, qua omnis experimenta Phisica citisfime e exacte peragunt cum omni suo apparatu e quam plurimis novis.’111[een nieuw uitgevonden
luchtpomp met twee buizen (...)].

Seba’s leveranties aan Areskine zelf
Bij elke levering voor de Hofapotheken zaten ook altijd privé-goederen voor
Areskine en soms ook voor Schumacher. Areskine liet zich door Seba voor een
niet onaanzienlijk bedrag luxegoederen toesturen. Zo bestelde Schumacher op
4 maart 1718 bij Seba voor rekening van Areskine een grote hoeveelheid uitgelezen wijnen. Van de beste ‘Pontach’ 2 okshoofden,112 van de beste ‘Hermitage’
1 okshoofd, Van de beste rode wijn 4 okshoofden, van de beste witte wijn 2 okshoofden en van de beste brandewijn een okshoofd. Daarbij kwamen ook nog een
kist Bourgogne en een kist Champagne.
Tijdens zijn bezoek met de tsaar aan Nederland in de winter en zomer van de
jaren 1716-1717 had Areskine, toen hij Seba bezocht, kennelijk kennisgemaakt

109 Seba aan Schumacher, 08.10.1717. SPbARAN 1.3.6, 247-248.
110 De catalogus waar Schumacher naar verwijst staat niet in de appendix ‘The Musschenbroek trade catalogues’ in: De Clercq, At the sign, 219-236.
111 Schumacher aan Seba, 23.06.1718. SPbARAN 1.3.2, 96.
112 Een okshoofd is een oude vochtmaat voor wijn, bier en brandewijn, zes ankers.
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met Seba’s gezin, want Areskine liet in dezelfde brief van maart 1718 Seba’s familieleden hartelijk groeten.113 Seba stuurde Areskine op 9 oktober 1717 een rekeningoverzicht van de waren die deze voor eigen rekening had gekocht. De
jaarrekening van Areskine voor het jaar 1717 beliep ƒ 2.070.114
Bovenstaand overzicht van de leveranties van Seba over de jaren 1715-1718 geeft
een goede indruk van de problemen die het Petersburgs-Amsterdamse handelsverkeer ondervond bij het betalingsverkeer. Dit is te meer interessant omdat er
over de buitenlandse kooplieden in Petersburg en Archangel weinig materiaal
voorhanden is. Er zijn praktisch geen douanedocumenten uit Petersburg of Archangel overgeleverd en wat er is draagt een zeer fragmentarisch karakter. Ook
over de kredietverstrekking is zo goed als niets bekend.115 Bedrijfsadministraties
van vrijwel alle handelaren op Archangel zijn in de loop van de tijd verloren gegaan. Van slechts één enkele koopman is het archief bewaard gebleven.116 Hoe
door de staat geprivilegieerde kooplieden in Rusland de rol op zich namen van
bankiers die in noodsituaties konden bijspringen, is (bij mijn weten) nog niet
eerder beschreven. De brieven van Seba kunnen daarom niet alleen aan de culturele geschiedenis maar ook aan de financiële achtergronden van cultuurimport een, zij het bescheiden, bijdrage leveren.
Behalve apothekerswaren leverde Seba ook luxegoederen. Die waren veelal
bestemd voor Areskine persoonlijk. Als Seba luxegoederen meestuurde, rekende hij Areskine geen provisie. Ook de secretaris van de Medische Kanselarij,
Johann Daniel Schumacher, liet hij meeprofiteren. Schumacher mocht ƒ 100
op een rekening in mindering brengen als het hem lukte om een betaling snel te
regelen.
De handel op Rusland was voor Seba geen eenrichtingsverkeer, hij betrok ook
producten uit dat land. Via Schumacher kreeg hij radix nisi toegestuurd, als die
tenminste leverbaar was, want radix nisi, gemberwortel, moest over grote afstanden worden aangevoerd langs karavaanwegen uit China. Seba accepteerde geen
andere exportwaren als betaling dan de radix nisi. Hij verschilde hierin van andere handelaren op Rusland. Er waren meer verschillen. Andere handelaren leverden een groot scala aan producten en kochten in wat er gunstig in te kopen
113
114

Schumacher aan Seba, 04.03.1718. SPbARAN 1.3.2, 72v-73.
jaarrekening voor 1717 Areskine voor eigen rekening gekocht
ontvangen

ƒ 2070:- :ƒ 1500:- :ƒ 570:- :-
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voor premie van assurantie van een bedrag van ƒ 3.000:voor risico van de zee à 4 percent met de polis
ƒ 121:10:voor 3 koperen sloten en de kist
ƒ
8:10:- +
Seba kreeg nog
ƒ 700:- :-.’
Seba aan Areskine, 09.10.1717. SPbARAN 1.3.5, 78.
115 Zacharov, Zapadnojevropejskië koeptsy v Rossii, 13-14. Zacharov gebruikte voor zijn boek 100 archieven
van 40 instellingen, bewaard in vijf archieven in Moskou en Petersburg.
116 Veluwenkamp, Archangel, 175.
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viel. Aanbod stuurde voor hen de productkeus.117 Seba leverde één soort producten: geneesmiddelen en drogerijen, en liet zich in geld betalen.
In een later hoofdstuk komt de reden aan de orde waarom de correspondentie
over de leveranties hier, eind 1718 ophoudt. Seba krijgt namelijk te maken met
een concurrent.
Bij de luxegoederen die Seba leverde ging het met name om boeken, wetenschappelijke instrumenten en natuurwetenschappelijke studiecollecties. Die komen in een volgend hoofdstuk aan de orde.

117

Veluwenkamp, Archangel, 177.

Hoofdstuk V

Albert Seba biedt tsaar Peter I zijn collectie
te koop aan
Uit dezelfde brieven waaruit in het vorige hoofdstuk is geput om te beschrijven
hoe Seba de handel in apothekerswaren met de tsaar dreef, is het mogelijk te reconstrueren hoe Seba collecties die in Amsterdam te koop waren, onder de aandacht van de tsaar bracht. De minuten van de antwoorden aan Seba en de minuten van de brieven aan elkaar van zijn correspondenten Schumacher en
Areskine, volgen de aankoop ervan en geven een uniek inzicht in de manier
waarop een grote hoeveelheid voorwerpen van kunst en wetenschap in Petersburg arriveerde.

De brieven. Seba biedt zijn collectie te koop aan
In de brief van 7 juni 1715 waarin Seba meedeelde dat hij de apothekerswaren
aan boord van de schepen naar Archangel in goede orde had afgeleverd, begon
hij zijn eigen kabinet aan te prijzen. Seba stuurde twee versies van deze brief, één
aan Areskine en één aan Schumacher.
In de brief aan Areskine beschreef hij zijn kabinet zo goed mogelijk. Dat ging
hem gemakkelijk af, want al had hij nooit eerder met Areskine gecorrespondeerd, Seba had al wel vernomen dat Areskine ‘een liefhebber was van naturaliën en curiosa’. Seba kon hem daarom, van de ene kenner tot de andere, informeren ‘dat hij een mooi museum bezat met naturalia’. Hij somde vervolgens
‘enkele fraaie stukken op die in zijn bezit waren’: ‘Animalia op sterk water, allerlei zeldzame insecten, zoals vlinders uit alle delen van de wereld, een kabinet met
mooie en zeldzame schelpen, een ander met mineralen en petrefacta,1 een ander
met zeldzame en vreemde vogeltjes uit Azië, Afrika en Amerika afkomstig’. Hij
had ook ‘zeldzame en mooie zeegewassen. En kunstig vervaardigde voorwerpen,
die in Japan gemaakt waren, waaronder een kabinet van kunstig bewerkt rood
koraal’, ‘een kasteel bovenop een berg voorstellend’. En ‘een crucifix van rode
koraal, zeer kunstig gemaakt’. Seba sprak zijn mening uit ‘dat deze collectie zijns
gelijke niet kende’.
Vervolgens gaf hij de belangrijkste beweegredenen die verzamelaars deed besluiten hun collectie nog tijdens hun leven liefst aan een vorst te verkopen. Het
zou Seba spijten ‘als de collectie niet in handen kwam van de opdrachtgever van

1

Petrefacta zijn fossielen.
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Areskine en op die manier als één geheel bewaard kon blijven’. Dat zou beter
zijn dan dat na Seba’s dood ‘alles stuksgewijs verkocht zou worden en verspreid
raken’. Seba sprak tenslotte zijn vertrouwen uit ‘dat de tsaar aan de collectie genoegen beleven zou’. Hij vroeg Areskine de collectie bij de tsaar aan te bevelen.
Seba verklaarde zich bereid ‘er voor een billijke prijs afstand van te doen, omdat
hij geen tijd meer had om hem op orde te houden vanwege zijn drukke zaken’.
Om te laten zien dat hij tot dan toe de collectie ‘goed onderhouden’ had, bood
hij Areskine aan een selectie van zijn verzameling op te sturen.2
In de brief aan Schumacher die met dezelfde post ging, trad hij niet in dergelijke details over zijn collectie. Uit het post scriptum bij deze brief valt op te maken
dat Seba mogelijk van Schumacher had vernomen dat Areskine geïnteresseerd
was in zijn collectie. Seba schreef namelijk:
P.S. ‘dat zijne Excellentie een grote liefhebber van naturaliën en curiosa is, verheugt mij zeer
en niemand kan hem daar beter in van dienst zijn dan ik. Ik zal ten bewijze een kleine proeve
van mijn collectie maken en meesturen met de nog resterende apothekerswaren, om te bewijzen hoe wonderlijk de schepselen Gods zijn’.3

Stukken uit Seba’s kabinet op zicht
Seba stuurde Areskine ‘enkele kleinere stukken zoals gewone schelpen en enige
dozen met vlinders, zodat hij zich op basis daarvan een oordeel kon vormen’.
‘Glazen potten met dieren op sterk water’ had hij niet durven op te sturen ‘uit
vrees dat ze zouden breken’.4 Hij bezat ‘wel 800 van zulke preparaten in fiolen
[glazen], grote en kleine’, schreef hij. Deze kleine proefcollectie stuurde Seba tezamen met de nagekomen zending geneesmiddelen en de persoonlijke bestellingen voor Schumacher begin augustus 1715 met schipper Jacob Paulsse Visser
op het schip Elias naar Archangel.5
De kwaliteit van de preparaten die uit deze proeve moest blijken, diende als
aanbeveling voor zijn totale collectie. Seba gebruikte nog een manier om zijn collectie aan te bevelen. Hij had een autoriteit achter de hand die zijn collectie in
Amsterdam gezien had, vorst Koerakin. Boris Ivanovitsj Koerakin, destijds ambassadeur in Den Haag, had Seba in juli 1714 een bezoek gebracht en bij die gelegenheid een deel van diens collectie bekeken. Koerakin had zich met name
geïnteresseerd getoond in de schelpencollectie. Hij was niet op zoek naar exotische schelpen die erg gewild waren onder verzamelaars, maar geïnteresseerd in
schelpen die konden dienen ter versiering van architecturale ‘follies’ zoals ‘grot-

2
3
4
5

Seba aan Areskine, 07.06.1715. SPbARAN 1.3.3, 66-67v.
Seba aan Schumacher, 07.06.1715. SPbARAN 1.3.3, 64-65v.
Seba aan Areskine, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 41-42v.
Seba aan Schumacher, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 47-48.
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to’s’.6 Door de beschrijving die Seba geeft van het bezoek van Koerakin komt aan
het licht dat Seba bekend stond als een handelaar in schelpen die grote hoeveelheden tegelijk kon leveren. Koerakin had bij Seba ‘grotwerk’ voor de tsaar willen
kopen. Maar dat had Seba toen niet kunnen leveren omdat hij weinig in voorraad had. Een jaar later had Seba zich van grotwerk voorzien en kon hij dit wel
uit voorraad leveren. Seba vroeg of Schumacher aan Areskine wilde doorgeven
dat ‘dat grotwerk meekwam met de collectie voor dezelfde prijs’. Hij had dat ‘in
zijn brief aan Areskine vergeten te vermelden’.7

De prijs van Seba’s kabinet
Schumacher wist nu dat Koerakin de collectie van Seba had gezien. Dat was nuttig want Koerakin had korte lijnen met de tsaar – hij was een zwager van Peter I8
– en kon hem er over rapporteren. De tsaar zelf had Seba’s collectie immers
nooit gezien. Toen de tsaar de eerste keer in Nederland was, in 1697-1698, had
Seba zich nog maar net in Amsterdam gevestigd en nog geen collectie verzameld. Seba wist dat Peter in Amsterdam een aantal beroemde collecties had bekeken. Daarom kon hij zijn eigen collectie in een korte beschrijving ervan, aanprijzen als ‘in aantal veel meer dan de collectie van de doctor Ruysch en
[Levinus] Vincent die de tsaar wel had bekeken’.9
In de eerste brieven noemde Seba geen prijs voor het kabinet. Zo zakelijk als
Seba zich opstelde waar het de prijs van zijn geneesmiddelen betrof, zo onzakelijk
ging hij de onderhandelingen in over de prijs van zijn kabinet. Zo liet Seba Areskine weten dat zijn curiosa ruw geschat ten minste ƒ15.000 Hollandse guldens
waard waren, wat hij zeker niet te hoog geschat vond, ‘want er waren veel zeldzame stukken onder, die door grote heren worden bewonderd en die in de grootste
en beroemdste kabinetten niet gevonden worden’. Maar hij liet het aan de beoordeling van Areskine over of hij vond dat hij een te hoge prijs rekende, in dat
geval moest hij maar minder betalen.10 Seba benadrukte wel nog een keer dat hij
de prijs schappelijk vond, want er waren ook ‘mooie boeken bij, door beroemde
liefhebbers, zowel ingekleurd als niet ingekleurd, en ook geschilderde.’11 Aan
6 Een fraai voorbeeld van een recent gerestaureerde ‘grotto’ aangelegd in de tijd van Seba is te bezichtigen aan de tuinkant van de benedenverdieping van Paleis het Loo in Apeldoorn. Bij het zomerpaleis van Peter in Petersburg werd in 1715 ook gewerkt aan een grotto.
7 Seba aan Schumacher, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 47-48.
8 Koerakin was getrouwd met een zuster van de eerste vrouw van Peter I, Jevdokia Lopoechina. Peter
dwong de moeder van zijn eerste zoon, Aleksej, in 1699 non te worden, de enige mogelijkheid om van haar
te scheiden. Hughes, Russia in the age of Peter the Great, 394, 425.
9 Seba, ‘Kratkoje vedenië moim koeriozam i samorodnym vesjtsjam’ [Beknopte informatie over mijn curiositeiten en kostbaarheden], 4 oktober 1715, in: Pekarski, Naoeka i literatoera, dl. I, 558-561, 560.
10 Zoals blijkt uit de hierna volgende briefwisseling is Seba deze zinsnede later weer vergeten. Dit is een
belangrijke aanwijzing voor de veronderstelling dat Seba geen minuten van zijn brieven bewaarde.
11 Seba aan Areskine, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 41-42v.
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Schumacher schreef Seba diezelfde dag dat zijn kabinet eigenlijk wel ƒ20.000
waard was.
Toen deze twee brieven van Seba in Petersburg aankwamen, was Areskine niet
in de stad. Schumacher pakte de pen en informeerde Areskine dat Seba’s kabinet volgens Seba meer dan ƒ 20.000 waard was en dat hij toch bereid was het de
tsaar te verkopen voor ƒ 15.000. Schumacher wees Areskine erop dat Seba zijn kabinet, nadat Vorst Koerakin er was komen kijken, nog aanzienlijk had uitgebreid.12

Seba wil zijn gezel meesturen
Seba dacht al vooruit en deed in een volgende brief het aanbod dat zijn ‘Hoogduitse gezel, Balthasar Staehl mee zou kunnen reizen om onderweg een oogje op
de preparaten te houden’. Deze gezel, die ‘al drie jaar bij hem werkte en die met
de liefhebberijen goed om kon gaan, had wel zin naar Moskou of naar Petersburg te gaan om er te werken’.13
Seba moest nu afwachten. Hij had alles gedaan om de aandacht op zijn collectie te vestigen. Om eventuele bezwaren uit de weg te ruimen met betrekking tot
het veilig overbrengen van zo een grote collectie natte en droge dierlijke preparaten had hij zelfs zijn gezel aangeboden als begeleider.
Drie weken later zag Seba opnieuw kans zijn collectie ter sprake te brengen.
Hij vond een excuus om nog een keer naar Petersburg te schrijven. Er was een
brief als onbestelbaar naar hem in Amsterdam teruggestuurd, die hij voor Schumacher uit Amsterdam had verstuurd naar diens geboortestad Colmar. Hij retourneerde de brief aan Schumacher met een briefje erbij ‘over de curiosa waarover hij Zijne Excellentie geschreven heeft. Ik heb mijn collectie met de zojuist
geretourneerde Oost-Indische schepen nog verbeterd en zou graag zo spoedig
mogelijk een order of een bericht ontvangen om tijd genoeg te hebben om de
collectie in goede orde te kunnen verpakken en misschien als God het wil komend voorjaar met de eerste vloot naar Sint-Petersburg te versturen. Het kan
niet in een keer allemaal op het zelfde moment worden ingepakt omdat het heel
voorzichtig moet gebeuren om het zonder schade over te brengen’.14

De lijst van Seba’s kabinet
Een algemeen geaccepteerde manier om een collectie te beschrijven was het maken van een lijst waarop alle objecten die er deel van uitmaakten kort stonden
12
13
14

Schumacher aan Areskine, 22.08.1715. SPbARAN 1.3.2, 11-11v.
Seba aan Areskine, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 41-42v.
Seba aan Schumacher, 27.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 45-46v.
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opgesomd. Seba verklaarde zich tegenover Areskine meteen bereid om desgevraagd een beschrijving van zijn kabinet te maken. Maar hij liet daarop volgen
‘dat hem dat wel veel moeite zou kosten, omdat het zoveel stukken waren, en omdat het kort dag was om het uit te voeren’.15 Schumacher echter liet hij, met diezelfde post, weten dat hij voor een beschrijving helemáál geen tijd had, en dat hij
wel een ‘catalogus grosso modo’ zou opsturen.16
Schumacher vroeg Seba om in ieder geval alvast zo’n catalogus op te sturen.17
Dat deed Seba op 4 oktober 1715. Hij excuseerde zich nogmaals dat hij door
drukke zaken geen tijd had gevonden om een ‘generale catalogus’ over alles te
maken, en slechts een korte beschrijving (’kurtzen auffsatz’) van zijn curiosa als
een voorlopige catalogus opstuurde, ‘waarop toch de belangrijkste stukken te
zien waren’. Deze ‘kurtzen auffsatz’18 van zijn curiosa zit helaas niet bij de brief in
het archief. Wel is de lijst in Russische vertaling bewaard gebleven in het archief
van de tsaar.

De datum van aankoop. Initiatief voor de verkoop
Zo verstreek bijna een half jaar en Seba wist nog niet waar hij aan toe was. Op oudejaarsdag ging hij er voor zitten en schreef nog een keer naar Petersburg dat hij
nog steeds niet vernomen had of Areskine de curiosa voor de tsaar wilde kopen of
niet. Op deze brief van Seba heeft iemand, waarschijnlijk Schumacher, in SintPetersburg op 10 januari 1716 een aantekening gezet dat de tsaar de collectie wilde kopen voor ƒ 12 à 13.000 gulden.19 In Amsterdam schreef Seba op diezelfde
10 januari dat hij nog steeds niet wist of de tsaar belangstelling had voor zijn kabinet.20 Het duurde natuurlijk enige tijd tot Seba in Amsterdam van de beslissing
tot aankoop van zijn kabinet vernam. We weten niet precies wanneer Seba het
goede nieuws ter ore kwam. Wat we weten is dat hij op 27 januari 1716 uit SintPetersburg een brief ontving van Areskine.21 De brief (in minuut) heb ik niet gevonden. Als Areskine niet al eerder aan Seba geschreven had, dan zal in deze
brief het nieuws gestaan hebben. Niet alle brieven kwamen aan. Schumacher
hield daar rekening mee. Zo schreef Schumacher op 27 februari nog een keer
15 Seba aan Areskine, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 41-42.
16 Seba aan Schumacher, 06.08.1715. SPbARAN 1.3.3, 47-48. ‘Weegens mein curiosa so habe weegen mangel der zeit noch kein auffsatz machen können. Werde doch schon ein cathalogus grosso modo ein zu senden’.
17 Schumacher aan Areskine, 22.08.1715. SPbARAN 1.3.2, 11-11v.
18 Deze lijst is te vinden in Russische vertaling in het archief van de tsaar. Centraal Staatsarchief van Oude
Akten, Moskou (hierna te noemen: TsGADA). Kab. del. II, nr. 25, l. 439-440. De Russische historicus Pekarski publiceerde hem: ‘opisanië sobrania redkostej Alberta Seba, sdelannoje im dlja Petra Velikogo v 1715
g.’, in: Pekarski, Naoeka i literatoera, dl. I, 559-561.
19 Seba aan Schumacher, 31.12.1715. SPbARAN 1.3.3, 12-13.
20 Seba aan Areskine, 10.01.1716. SPbARAN 1.3.4, 171-172v.
21 Seba aan Areskine, 24.03.1716. SPbARAN 1.3.4, 13-14.
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‘wat hij 13 februari ook al geschreven had’, dat Seba het kabinet en de bestellingen voor de apotheken moest adresseren aan Ranson, Parsons en Waidt. Dat
gold zowel voor de bestelling naar Petersburg als voor die naar Archangel. Over
de gezel had Areskine nog geen beslissing genomen, schreef Schumacher.22 Seba
wist dat er besloten was zijn kabinet aan te kopen, maar zoals we nog zullen zien,
was de prijs die de tsaar wilde betalen hem nog niet bekend. Tsaar Peter I heeft
dus op 10 januari 1716 besloten de collectie Seba te kopen. Zonder dat hij of
Areskine meer van de collectie had gezien dan de beperkte selectie die Seba had
opgestuurd. Het initiatief tot de verkoop ging, zoals we zagen, uit van de apotheker.

De verzending van Seba’s kabinet
Het werd nu hard werken voor Seba. Hij moest het hele kabinet verpakken én
alle geneesmiddelen voor de twee Hofapotheken.23 Hij bevestigde op 20 maart
1716 dat hij het kabinet zou sturen voor ƒ 15.000. Seba betaalde de kosten van aflevering aan het schip. Verdere vrachtkosten en verzekering kwamen voor rekening van de tsaar.24 Hij had inmiddels ook bericht gekregen over de apothekersjongen, die onderweg een oogje moest houden op het kabinet. Er was beslist dat
Seba die maar moest meesturen, zo had Schumacher geschreven.25

Financiering van het kabinet
Areskine regelde de betaling van het kabinet vanuit Danzig, waar hij zich bevond
met de tsaar. Seba kreeg half april 1716 een wisselbrief door Ranson, Parsons &
Compagnie gestuurd uit Moskou, een aanbetaling26 van ƒ 8.700 voor de gevraagde ƒ 15.000 voor het kabinet. Op 23 april 1716 kreeg hij nog een wissel door
Ranson, Parsons & Compagnie, de aanbetaling27 voor de apothekerswaren voor
een bedrag van ƒ 22.400. Het geld kwam, zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld, rijkelijk laat want Seba was al bezig het kabinet te verzorgen en in te pakken om het samen met de bestelling voor de Hofapotheek te kunnen versturen
met het konvooi dat in de eerste week van mei of anders een week later zou vertrekken naar Sint-Petersburg. De andere bestelling voor de Hofapotheek die
22 Schumacher aan Seba, 27.02.1716. SPbARAN 1.3.2, 27v.
23 Seba aan Areskine, 24.03.1716. SPbARAN 1.3.4, 13-14v.
24 Seba aan Areskine, 20.03.1716. SPbARAN 120.1.164, 2-3v.
25 Schumacher aan Seba, 16.03.1716. SPbARAN 1.3.2, 34.
26 Een wisselbrief door Ranson, Person & Co. gestuurd uit Moskou ten bedrage van 3.000 roebel tegen
een koers van 58 stuiver (ƒ 2.90) per roebel. Seba aan Areskine, 24.04.1716. SPBARAN 1.3.4, 3-4.
27 Een wissel door Ranson, Parson & Co. voor 8.000 roebel voor 56 stuiver (ƒ 2.80) per roebel. Dat was een
aanmerkelijk koersverschil, twee stuivers, 1/10 gulden in één week.
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naar Moskou ging, wilde hij met de vloot en scheepskonvooi naar Archangel sturen.

De lijst van de collectie Seba
Mei ging voorbij. Tenslotte vertrokken de schepen naar Sint-Petersburg op 4 juni
1716.28 Het kabinet was geladen aan boord van het schip De Blauwe Klocke met
schipper Wiebe Siewerts tezamen met de bestelling voor de Hofapotheek.29 Aan
boord bevond zich de apothekersgezel Balthasar Staehl die zorg zou dragen voor
de collectie. Seba drong er bij Schumacher op aan dat hij een goed woordje voor
hem zou doen bij Areskine en dat hij dan misschien een baan kon krijgen. Hij
had drie jaar bij Seba naar volle tevredenheid gediend. Seba had hem een lijst
meegegeven die hij aanduidde als ‘einige notitien’.30
Er is dus sprake van een catalogus grosso modo, opgestuurd op 4 oktober 1715 en
door Seba ook aangeduid als ‘kurtzen auffsatz’ (zie hierboven), en van ‘einige
notitien’ die de apothekersjongen bij zich had. Deze laatste lijst is dezelfde lijst
die als kopie te vinden is in de afdeling handschriften van de Bibliotheek van de
Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg.31 Achterin dit boek is deze Nederlandse lijst getiteld Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette met alle bedenklyke soorten van Rariteyten, waar de hele collectie Seba staat opgesomd, als bijlage II
opgenomen.
Seba had zijn collectie (‘het kabinet’) voor een waarde van ƒ 15.000 verzekerd
à vijf procent. De bestelling voor de Hofapotheek in Sint-Petersburg bestond uit
74 colli alle genummerd en gemerkt A.P.(Apotheek Petersburg). Alles was volgens order geconsigneerd aan Ranson, Parsons & Waith. Seba had nog niet te
horen gekregen waar de factuur en cognossementen heen moesten.32 Opvallend
is dat Seba de kisten waarin zijn kabinet zat verpakt, merkte met zijn eigen merk
s , met het merk R.A. voor Robert Areskine, of met het merk van de tsaar. Het
was alsof hij er nog niet helemaal afstand van had gedaan.

✡

28 Schumacher aan Areskine, 12.06.1716. SPbARAN 1.3.2, 42v.
29 Seba aan Schumacher, 03.06.1716. SPbARAN 120.1.164, 3.
30 Schumacher aan Areskine, 12.06.1716. SPbARAN 1.3.2, 42v.
31 Afdeling handschriften van de Bibliotheek van de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg
(hierna te noemen: BAN), Albert Seba, Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette met alle bedenklyke soorten
van Rariteyten, inv. roek. nr. 188, 1-18v. Het genoemde handschrift blijkt een kopie in Petersburg gemaakt
naar Seba’s ‘einige notitiën’. Seba’s exemplaar is in Petersburg afgeschreven samen met de lijst van de collectie Gottwald, waarmee hij in een omslag bewaard wordt. Ook Appleby denkt dat genoemde einige notitiën
en het handschrift BAN, nr. 188 een en hetzelfde is. Appleby, ‘Robert Erskine-Scottish pioneer of Russian
natural history’, 384.
32 Seba aan Schumacher, 03.06.1716. SPbARAN 120.1.164, 3.
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Omvang van de collectie
Seba gaf een nauwkeurige beschrijving van de lading:
‘Het kabinet zit gepakt in 17 kisten, twee lange pakken, en een groot lang pak alle gemerkt
s van Nr. 1 tot 20.’ Een kist met ‘enkele porselijne glazen voor de animaliën’ stond niet in het
cognossement vermeld en was met nr. 21 gemerkt s . Er was ook nog een klein kistje zonder
nummer, gemerkt s . Hierin bevonden zich de ‘notitiën’ waarin de stukken uit het Kabinet
vermeld stonden, een flesje met speciale olie om de insecten te kunnen ‘balsamiren’ en ‘einige schlüßel zu die cabinette.’

✡

✡

✡

Met de objecten stuurde Seba dus ook enkele van de kabinetten mee waarin de
objecten bewaard werden. Als je kijkt op de lijst van Seba’s collectie, de Notitie,
worden daar inderdaad twaalf kabinetten genoemd.33 In dit geval wordt kabinet
dus gebruikt in de betekenis van ‘een kast of kastje waarin objecten worden bewaard die deel uitmaken van een verzameling’ en niet voor de betekenis van ‘een
verzameling objecten die bewaard worden om in hun samenhang te bestuderen
of te tonen: bijvoorbeeld als synoniem voor verzameling: het kabinet (=de verzameling) van Seba’. De kabinetten die bij de sleutels van Seba behoorden blijken
kleine, vaak zeer kostbare ladenkastjes geweest te zijn.

De reis
In Amsterdam wachtte Seba in spanning af hoe het zijn collectie zou vergaan.
Eind augustus had hij nog geen bericht ontvangen. Niet van Areskine en niet van
Schumacher. Wel had hij half augustus een brief van zijn vroegere gezel Balthasar Staehl gekregen. Die schreef hem uit Kopenhagen dat het schip De Blauwe
Klocke, waar hij aan boord was, samen met de volledige lading aangekomen was
in Kopenhagen. Ze waren daar binnengelopen omdat ze bang waren in handen
te vallen van ‘de Zweedse Kapers’. Staehl had zich aangediend bij Areskine die
met de tsaar in Kopenhagen verbleef en gemeld dat de bestelling voor de Hofapotheek en het kabinet in de haven aangekomen waren. Waarop Areskine geantwoord had dat hij daar verheugd over was, maar dat hij niets kon doen om
een spoedig vertrek naar Petersburg te bevorderen tot er een order werd gegeven door de tsaar om de schepen verder naar Sint-Petersburg te begeleiden.34
Areskine gaf de jonge apotheker een brief mee om aan Schumacher te overhandigen met instructies voor het in ontvangst nemen van de collectie. Toen de
schepen op 19 augustus 1716 in goede orde op Cronslot (het tegenwoordige
Kronstadt op het eiland Kotlin, dat lange tijd dienst deed als de haven van SintPetersburg) arriveerden, las Schumacher in de instructie van Areskine dat ‘niemand behalve de jongen die het kabinet had begeleid het kabinet mocht aanra33
34

Albert Seba, Notitie, Diversa nrs 1, 10, 12, 58, 87, 89, 106, 108, 114, 119 (twee) en 121.
Seba aan Schumacher, 28.08.1716. SPbARAN 1.3.4, 20-21v.
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ken tot de terugkeer van de tsaar’.35 Staehl begon met assistentie van Schumacher alles uit te pakken en de lijst te controleren.
Op 2 september 1716 waren ze zo ver gevorderd dat Schumacher Seba kon
melden dat het kabinet goed was aangekomen. Slechts één kist, met animalia36
had door het hevige schommelen van het schip schade geleden, zodat zij genoodzaakt waren de alcohol (l’eau de vie) bij te vullen.
‘Balthasar Staehl heeft de zorg voor het kabinet op zich genomen zodat het er
goed uit zal zien als de tsaar terug komt’. ‘De anatomische preparaten zullen
Areskine bevallen’, schreef Schumacher aan Seba. Het geld zou snel komen,
maar, verontschuldigde hij zich, ‘in abwesenheit einer person habe man grosse
mühe geld aus das prikasen zu bringen’.37 Om de rest van het verlangde geld
voor het kabinet over te kunnen maken, was klaarblijkelijk de terugkeer van
Areskine vereist.
Ook Areskine kreeg van Schumacher bericht over de aankomst van de collectie. Bij het openen van de kisten had deze niet alleen alles in goede orde bevonden, maar ook kunnen vaststellen dat ‘er nog meer in zat dan Seba in zijn catalogus had vermeld’. De fiolen [phioles] die moesten worden bijgevuld, had hij
bijgevuld met wijngeest [l’esprit du vin]. ‘De rest is god zij dank in goede staat en
ik heb alles terug gepakt in de kisten tot de terugkeer van de tsaar’.38

Krijgt Seba zijn ƒ 2000 voor het kabinet?
Inmiddels was het oktober geworden. Het einde van het seizoen voor veldtochten naderde. Na een maand wachten schreef Seba op 13 oktober twee brieven.
Aan Areskine schreef hij dat hij veronderstelde dat hij zo lang niets van Areskine
gehoord had, omdat Areskine ‘de hele zomer met de tsaar nu eens hier dan weer
daar zich had opgehouden en zich met belangrijker zaken had bezig gehouden’.
Uit de kranten wist Seba dat de campagne laat geëindigd was dat jaar en dat de
tsaar naar Sint-Petersburg was teruggekeerd. Seba schreef ook dat hij had vernomen dat het kabinet goed was aangekomen en dat hij wachtte op de overige som
volgens de gestuurde lopende rekening. Hij vroeg Areskine opdracht te geven
dat bedrag over te maken.39
Seba doelde op een som van ƒ 2.000 die hij nog tegoed had, nadat hij al
ƒ 13.000 – een aanbetaling van ƒ 8.700 en een restsom van ƒ 4.300 – had ontvangen. Maar er bleek een misverstand te bestaan over de koopsom. In Petersburg
meenden ze het kabinet voor 13.000 gulden te hebben verworven – met instem-

35
36
37
38
39

Schumacher aan Areskine, 20.08.1716. SPbARAN 1.3.2, 13v.
Schumacher aan Seba, 02.09.1716. SPbARAN 1.3.2, 14.
Schumacher aan Seba, 02.09.1716. SPbARAN 1.3.2, 14.
Schumacher aan Areskine, 17.09.1716. SPbARAN 1.3.2, 17 en 43.
Seba aan Areskine, 13.10.1716. SPbARAN 1.3.4, 26-27v.
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ming van Seba, die immers in zijn brief van 6 augustus 1715 geschreven had dat
de tsaar het kabinet mocht kopen voor ‘zoveel hij ervoor wilde geven’. Maar Seba
verkeerde in de veronderstelling dat hij 15.000 gulden had verlangd en nooit
had ingestemd met een lager bedrag. Seba bewaarde geen minuten van zijn uitgaande brieven en herinnerde zich waarschijnlijk niet meer dat hij de tsaar de
keus had gelaten om zelf een prijs te bepalen.
Met dezelfde post schreef Seba aan Schumacher dat hij uit diens brief van 2
september 1716 begreep dat de apothekerswaren die zo lang onderweg geweest
waren, tenslotte, samen met het kabinet, goed waren aangekomen. Hij hoopte
dat ‘de tsaar daar genoegen uit zou putten’. Tegenover Schumacher benadrukte
Seba nog eens expliciet dat hij het geld dat hem voor het kabinet beloofd was
ook in Nederland had kunnen krijgen en méér, indien hij het in een openbare
verkoping had laten verkopen.
Wat de Moskovische as betrof, er kon geen sprake van zijn die aan hem te sturen. Kennelijk was Seba voorgesteld om gedeeltelijke betaling in natura, in de
vorm van potas, te aanvaarden. Dergelijke transacties waarbij goederen in natura werden aanvaard als betaling voor bijvoorbeeld wapenleveranties, waren in de
tijd van Peter I heel gewoon.
Bij deze brief sloot Seba de nog niet verzegelde brief voor Areskine in, met het
verzoek aan Schumacher om hem te verzegelen en aan Areskine te overhandigen.
Seba kreeg zijn ƒ 2000 dat jaar niet.

Waaruit bestond het kabinet van Seba
Het kabinet van Seba bestond uit dieren op sterk water, (345 nummers), insecten
(80 nummers) en diversen (130 nummers). De insecten zaten vaak in laden opgeborgen. Zo arriveerden de Europese insecten zo mooi mogelijk gerangschikt
in een ingelegd cederhouten kabinet, met veel schuifladen. Dieren op sterk water maakten de reis in dozen en werden soms met het kabinet waarin ze bij Seba
bewaard waren opgestuurd: een mooi rood kabinet van Oost-Indisch hout, geschikt voor het exposeren van dieren op sterk water, met daarbij gepakt, in een
doos, de preparaten. Schelpen, zowel kleppen als hoorns, afkomstig uit Azië,
Afrika en Amerika en andere ‘zeegewassen’, zaten gepakt in een mooi Oost-Indisch kabinet van cederhout.
Kostbare voorwerpen zaten ten dele ingepakt in de kabinetten waarin Seba ze
placht te bewaren. In een Japans kabinet dat versierd was met ivoren snijwerk, zaten twaalf stuks gesneden Chinese beelden van sandelhout opgeborgen. Een
soortgelijk kabinetje van ivoor bevatte vierentwintig stuks kleine kruipende Chinese kindertjes gesneden uit speksteen. In een gelakt kabinetje met verheven zilver opgelegd, zaten twaalf beelden gesneden van speksteen ‘na ‘t leeven’ en in
een ander kabinet verscheidene stuks Japans lakwerk en dozen. Ook was er een
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kastje met daarin een zeer vreemd gevormde wortel van paradijshout waarin
door Chinese kunstenaars riviertjes, bootjes en beeldjes waren uitgesneden. In
een Japans kabinet zat een uit rood bloedkoraal uitgesneden slot in een rots met
diverse beeldjes die ‘Salomons oordeel’ verbeelden. Een ander Japans gelakt kabinet bevatte een servies voor koffie, thee en chocolade, met verscheidene, zeer
fijn zwart en rood gelakte bakjes. Er waren twee kabinetten van zwart ebbenhout
ingelegd met zilver en schildpad, met in de laden diverse zeldzaamheden.
Het kwantificeren van de afzonderlijke objecten is niet gemakkelijk. De insecten bijvoorbeeld staan in de Notitie opgesomd in 80 nummers. Maar onder het
kopje ‘Insecta’ staan ook niet-insecten gerangschikt, zoals opgezette zoogdieren,
terwijl onder het kopje ‘diversa’ kabinetten genoemd worden waarvan vermeld
staat dat ze schuifladen vol insecten bevatten.
De insecten zaten zoals Seba schreef in ‘grote langwerpige schuyfdosen’. Seba
heeft zulke ‘schuyfdosen’ zelf niet afgebeeld, maar we kennen dergelijke laden,
gevuld met vlinders en andere insecten, van de afbeeldingen in het boek van Levinus Vincent (1658-1727) die in dezelfde tijd als Seba zijn collectie ordende.
Hoeveel dieren op sterk water er verstuurd zijn, is ook niet duidelijk. Seba
schreef dat hij 800 dieren op sterk water bezat, toen hij erop wilde wijzen dat hij
enige tijd nodig zou hebben om alles in te pakken. Volgens zijn Notitie stuurde hij
echter geen 800, maar slechts 345 nummmers ‘Animaliën in liquor’. Daarnaast
vermelde hij nog ‘diverse kleine glaasjes met diverse raare gediertens van verscheyde gewesten’ en ‘vier raare anatomise preparata van de heer Professor
Ruysch’. Van Ruysch?

Hoofdstuk VI

De collectie van Frederik Ruysch

Er waren meer verzamelaars die, net als Seba, preparaten van Frederik Ruysch
hadden gekocht. Ruysch zijn levensechte preparaten werden zeer begeerd.
Waarom vulde een Amsterdamse arts zijn huis met honderden gebalsemde en op
sterk water bewaarde delen van het menselijk lichaam? Met welk doel prepareerde hij onderdelen van de mens? Waren zijn preparaten kunst in onze betekenis
van het woord of kunstig, in de betekenis van kunstig vervaardigd? Wat bewoog
hem in dode lichamen te snuffelen. Waarom wilde Frederik Ruysch zijn collectie
verkopen? Bestond de Ruysch-collectie alleen uit anatomische preparaten?

Frederik Ruysch
Bij zijn eerste bezoek aan Amsterdam in 1697-1698 had Peter in Frederik Ruysch
een van de leraren gevonden naar wie hij op zoek was. Ruysch gaf al dertig jaar
les in Amsterdam. Peter I had anatomische lessen van Ruysch bijgewoond, een
botanieles in de Hortus gevolgd en Ruysch’ kabinet bekeken.
Tijdens zijn bezoek aan het Ruyschkabinet op 17 september 1697 schreef Peter op bladzijde 30 van het bezoekersboek1 eigenhandig in het Russisch: ‘Ik, beneden genoemde, was tijdens mijn reis door Europa hier, in Amsterdam, voornamelijk om kennis te maken met kunsten die mij interesseerden en daarom
bekeek ik dingen waaronder deze: de een waardige plaats innemende (prepareer)kunst van meneer Ruysch en naar de traditie van dit huis heb ik eigenhandig deze notitie gemaakt. Peter’.
Een onbekende Rus, tijdgenoot van Peter, schreef: ‘Ik zag 50, al vele jaren onvergankelijke, lichaampjes van zuigelingen op alcohol. Ik zag jongens en meisjes
van vier jaar oud, zichtbaar goed doorbloed, met open ogen en zachte lijfjes, en
ze lagen niet eens op alcohol (...)’.2

1 Van twee van Ruysch’ bezoekersboeken is de verblijfplaats bekend. Ze hebben toebehoord aan S.J. van
Geuns, hoogleraar te Utrecht en worden thans bewaard in de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bezoekersboek (1695-1730) van professor Frederik Ruysch (1638-1731). 2 dln. (Hs I E 20-21). Het eerste is in
een hoornen band (40) gebonden en bevat 90 bladen waarvan 64 beschreven. Het tweede is in een lederen
band (40) gebonden en bevat 86 bladen waarvan 16 beschreven zijn. Peter dateerde zijn notitie niet. Prof.
Bruno Becker denkt dat het bezoek van de tsaar plaatsvond op 7/17 september 1697, de dag dat Peter de
botanische tuin, de Hortus, bezocht. Zie: B.B. Bekker, ‘Roesskië posetiteli anatomitsjeskogo kabineta professora Rejsa v Amsterdame’, in: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Rome 1962, 93-103, 95.
2 Bezoekersboek van Frederik Ruysch, Hs I E 20, 30.
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Frederik Ruysch met zijn familiewapen: ‘helaas de man is zonder
armen’. Prent door Jurriaan
Pool (1665/1666-1745) naar
zijn schilderij van 1694, 1702.
Wim J. Mulder, Est.

Frederik Ruysch was in heel Europa beroemd om zijn op alcohol en droog bewaarde preparaten. In meerdere kamers had hij meer dan 2000 preparaten geëxposeerd die hij graag aan zijn talrijke bezoekers toonde en van toelichting voorzag. Niet alleen in Rusland, maar ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk was
men onder de indruk van zijn kunst om delen van het menselijk lichaam levensecht te conserveren en tot in de dunste vaatjes voor het eerst voor ieder zichtbaar
te maken. Allerlei theorieën konden door zijn technieken worden getoetst aan
de werkelijkheid.
Ruysch was als zesentwintigjarige met prepareren begonnen. Het jaar dat hij in
Leiden zijn dissertatie over borstvliesonsteking verdedigde. Zijn eerste op originele wijze vervaardigde preparaat, een milt van een kalf, demonstreerde hij in
1664 in Leiden tijdens een college van zijn leermeester, hoogleraar anatomie Joannis van Horne (1621-1670), zelf ook een bekwaam ontleder.
Frederik Ruysch was toen nog apotheker in Den Haag. In 1661 was hij in Den
Haag getrouwd met Maria (1643-1720), dochter van Pieter Post (1608-1669), de
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Peter I schrijft 17 september 1697 in het bezoekersboek van Frederik Ruysch. Universtiteitsbibliotheek Amsterdam.

beroemde bouwmeester. Zij kregen vijf zonen en zeven dochters. Ruysch’ jongste dochter, Elisabeth (1684-?), bleef ongetrouwd, ‘zij was Frederik Ruysch’ metgezellin van al ‘t ontleedkundig werk’ en ‘in vaders konsten omtrent de gewassen
[planten] en dode lichamen als mede in de kennis van alle delen van ‘t menschelijk lichaam zeer bedreven.’ Zijn oudste dochter, Rachel Ruysch (16641750), was kunstschilderes van beroep, getrouwd met de kunstschilder Jurriaan
Pool (1665/1666-1745) en moeder van acht kinderen. Zij werkte van 1708 tot
1716 als hofschilder voor keurvorst Johan Willem van de Palts (1658-1716) en
hielp haar vader met het kunstig opstellen van zijn collectie.3 De enige zoon die
volwassen werd, Hendrik (1673-1727), staat als tienjarig jongetje afgebeeld op
het schilderij De Anatomische les van Frederik Ruysch van Johan van Neck (Amsterdams Historisch Museum). Hendrik promoveerde tot doctor in de geneeskunst,
hielp zijn vader met college geven, stelde vele herbaria4 samen en publiceerde
een heruitgave van een encyclopedisch naslagwerk van Johannes Jonstonus5 over
3 Joannes Fredericus Schreiber, ‘Het leven van Ruysch’, in: Frederik Ruysch, Alle de ontleed-, genees, en heelkundige werken. 3 dln. Amsterdam 1744, dl. I, 1-103, 9.
4 ‘zeventien herbaria, de meeste door Hendrik Ruysch verzameld’. Zie: Frederik Ruys, Catalogus musaei
Ruyschiani, quae publice distrahentur in aedibus defuncti. 10 et seqq. diebus mensis Aug. 1731. Amsterdam [1731],
93. Het gaat hier om de veilingcatalogus van de collectie Ruysch.
5 Johannes Jonstonus, Theatrum universale omnium animalium Piscium, Avium, Quadrupedum, Exsanguium,
Quaticorum, Insectorum et Anguium. Bezorgd door Henricus Ruysch. 2 dln. Amsterdam 1718.
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natuurlijke historie.
Ruysch’ eerste publicatie6 werd in 1665 uitgegeven in Den Haag, waar hij in
dat jaar een artsenpraktijk was begonnen, en handelde over ‘klapvliezen’, die de
recent ontdekte lymfestroom regelden. Er was, naar analogie van de bloedsomloop, lang over gespeculeerd dat zich in de lymfevaten kleppen zouden bevinden
die ervoor zorgden dat het vocht maar in één richting kon stromen. Ruysch ondervond als hij lucht blies in de lymfevaten een zekere weerstand in de ‘verkeerde’ richting; dit sterkte hem in de overtuiging dat er kleppen moesten zijn. Maar
hij kon ze niet zien. Hij vond een prepareermethode uit, waardoor hij ze zichtbaar kon maken. Zijn hele leven zou hij onderzoek blijven doen naar de weefselstructuur en de verschillende vaten waardoor vloeistoffen in het lichaam getransporteerd werden. Omdat artsen ziekte zagen als een verstoring van het
evenwicht tussen de humeuren, was dat belangrijk onderzoek.7 Zijn studie van
vaten in planten sterkte hem in zijn overtuiging ‘dat al ‘t geen wat tot onderhoudt van ons lichaam dient, in de vaten bewerkt wort, bij voorbeelt het zaat, de
melk, het bloet, de quijl, de gal, het klierbedde zap, de gijl en andere meer, deze
leer is wel nieuw, dog evenwel waaragtig.’8 Zijn prepareerkunst maakte ‘zichtbaar
‘t gene te voren onzichtbaar was, omdat het na de doot toegevallen was’.
Na zijn publicatie over de klapvliezen werd Ruysch in 1666, 29 jaar oud, in Amsterdam tot docent anatomie benoemd. Een verlicht Amsterdams stadsbestuur
koos een empirisch tewerkgaande arts en fervent aanhanger van de nieuwe wetenschap tegen de wens van de conservatieven. De drijvende kracht achter dit besluit was burgemeester Nicolaas Tulp (1593-1674), zelf ook een empirisch onderzoekende arts. Ruysch kreeg opdracht anatomie te doceren aan chirurgijns
die hun opleiding verder in een leerlingenstelsel genoten. Dat leerling-chirurgijns ook les kregen van een universitair opgeleid medicus was een unicum binnen het gildesysteem. Geen enkel gilde kende naast de opleiding op de werkplek
door de meester ook algemeen vakonderwijs. De stad wilde het niveau verhogen
van de ‘Chirurgie’ of ‘Heelkunst’, dewelke niet alleen strekt tot hulp ende nut van zijn
evennaesten: maar ook tot luyster, steun en onderhoud van een welgestelde Republiek.9
Ruysch trok met zijn vernieuwende werkwijze tot over de grenzen de aandacht.
Universitaire studenten uit heel Europa betaalden hem voor een privé-cursus
anatomie. Ruysch hield ze voor niets voor waar aan te nemen dat ze niet zelf gezien hadden. En dat in een tijd waarin vooral het debiteren van boekenwijsheid
telde.
6 Frederik Ruysch, Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis, et lacteis. Cum figuris aeneis. Accesserunt Quaedam observationes anatomicae rariores. Den Haag 1665 (UBAsd 661 F 43). Opgedragen aan Francisco de le Boë
Sylvio, Leids hoogleraar, en aan Johannes van Horne en Florentius Schuyl. Met een gedicht in het Latijn van
Hubert Kohn, Lubeck Med.dr. Met door Ruysch gesigneerde prenten.
7 Dit wordt uitgebreid behandeld in Kooijmans, De doodskunstenaar.
8 Ruysch, Alle de werken, dl. III, 801, 867, 874, 904.
9 Gildebrief betreffende het behalen van het examen door Gerrit de Vries tot meester chirurgijn, o.a. ondertekend door Ruysch. 19 feb. 16[67]. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Hsszaal Hs 19 Ah.
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Patienten met allerlei kwalen wachten op hulp van een drietal chirurgijns; links en rechts in de voorstelling
respecctievelijk medische instrumenten en een kast met geneesmiddelen; achterin wordt een sectie verricht. Almanachs-prent van het Chirurgyns Gild tot Amsterdam, van den jaaren 1727, 1728, 1729 en 1730. Anonieme gravure, ca. 1727. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Ruysch examineerde niet alleen chirurgijns maar ook vroedvrouwen. Na 31
mei 1668 mocht niemand nog de functie van vroedvrouw uitoefenen zonder
geëxamineerd te zijn door Ruysch. Ruysch was de eerste universitair geschoolde
arts die tot ‘stadsvroedmeester’ werd benoemd. Een stadsvroedmeester moest
raad geven bij gecompliceerde bevallingen en vroedvrouwen onderwijzen.
Ruysch moest de anatomische kennis van de vroedvrouwen verhogen. Dat was
nodig, omdat bij bevallingen op grond van traditie en bijgeloof, en door gebrek
aan elementaire kennis, in de ogen van Ruysch allerlei overbodige en schadelijke handelingen werden verricht.
In maart 1685 benoemden de burgemeesters Ruysch tot hoogleraar in de botanie. Zijn salaris werd betaald door het Collegium Medicum en vanaf 1692 verdubbeld door de Hortus Botanicus.10 Ruysch werd aangesteld om les te geven in
de materia medica, een belangrijk onderdeel van de opleiding in de geneeskunde,
namelijk de kennis van de verschillende geneeskrachtige kruiden. Ruysch gaf
van 1 mei tot 30 september tweemaal per week les in de Hortus: op dinsdag aan
meester-apothekers en -chirurgijns, en op donderdag aan apothekers- en chirurgijnknechts. De lessen waren ook toegankelijk voor ‘alle den gene die daar meerder souden willen praesent zijn’. Tegelijkertijd verleenden de burgemeesters aan
10

Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 55.
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Het anatomisch theater in De Waag te Amsterdam, waar het Chirurgijnsgilde was gevestigd, ca. 1720. Prent
door A.v.d. L [Adolf van der Laan?], ca. 1720. Dit exemplaar, gedrukt vóór de letter, zit ingebonden in een
doorschoten exemplaar van de Privilegien, willekeuren en ordonnantien, betreffende het Collegium
Chirurgicum Amstelaedamensis. Amsterdam 1736. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Hs I c 33.

Ruysch ‘de zo gewenste vrijheid dode lichamen in het gemene gasthuis te openen en de binnenste ingewanden te doorsnuffelen’.11 Hij mocht jaarlijks vier
vrouwenlijken uit het gasthuis gebruiken voor anatomische lessen. Telkens als
Ruysch de beschikking had over een vrouwenlichaam waren de lessen verplicht
voor vroedvrouwen. Na behandeling diende hij de lijken te laten terugbrengen
naar het ziekenhuis, zodat ze konden worden begraven. Voor elke ontleding
moest hij de burgemeesters om toestemming vragen.
Anatomische lessen waren publieke aangelegenheden. In Leiden bijvoorbeeld
werden de colleges tijdelijk opgeschort als er enige dagen achtereen in het Anatomisch Theater ontleed werd. Alle studenten, maar ook andere geïnteresseerden waren welkom.
Soms voerde Ruysch een voorgesprek met iemand in wiens lijk hij na de executie zou gaan snijden. Een zekere dief, bijgenaamd ‘slagertje’, die tot de galg
veroordeeld was, zocht hij op in het gevang. Hij vroeg hem ‘of hij vroeger door
ziektes gekweld was geweest’ en liet hem de ziektes beschrijven. Later keek hij of
hij, wat hem verteld was, ook aantrof bij het opensnijden.12 In enkele gevallen be11 Frederik Ruysch, ‘Hondert anatomische en chirurgicaale aanmerkingen’, in: Ruysch, Alle de werken, dl.
I, 31-144, 34.
12 Ruysch, ‘Hondert anatomische en chirurgicaale aanmerkingen’, 52.
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zocht Ruysch het ziekbed van patiënten die zelf (of bij monde van hun familie)
toestemming hadden gegeven om na overlijden hun lichaam te openen.13
Ruysch was een man van de praktijk, die ‘zelden schriften van anderen heeft kunnen doorbladeren’ (Boerhaave in een brief aan Ruysch).14 Ruysch vertrouwde
vooral op zijn eigen waarnemingen. Het motto op het frontispice van zijn bezoekersboek luidde Vene, vidi et judica nil tuis crede oculis. Kom, zie en oordeel geloof
niet dan je eigen ogen.15
Ruysch voerde discussies met collega medici voor een groot publiek.16 Hij verschilde van mening met Louis de Bils over klapvliezen, met Martin Lister (16391712) over klieren in het lichaam, met de Franse anatoom Raymond de Vieussens (1635/41-1715/16) over het vlies tussen de moederkoek en de baarmoeder,
en met Jacob Hovius over delen van het inwendige oog. Waar zijn tegenstanders
geleerde artsen, zowel uit de oudheid als tijdgenoten, citeerden om hun argumenten kracht bij te zetten, citeerde Ruysch opvallend weinig;17 hij had zelf goed
gekeken en voegde als argument vaak een tekening bij. Al deze disputationes werden in het Latijn gepubliceerd.
Ruysch beoefende tevens de vergelijkende anatomie, en onderzocht en prepareerde daartoe ook dieren. Dit was een eeuw eerder nog controversieel. Het
was ongepast overeenkomsten tussen de anatomie van gods evenbeeld en een
dier te zien. Hij demonstreerde het nut van vergelijkende anatomie aan de hand
van dit voorbeeld: na onderzoek van een walvismoederborst bleek hij in staat om
dingen waar te nemen die hij eerder nooit gezien had in een mensenborst.18
De roem van Ruysch in de geleerde wereld maakte dat ‘allen die begerig waren zichzelf te kennen en voornamelijk die zich op de geneeskunde toelegden’
naar hem kwamen luisteren. Hij had inderdaad bekwame ontleedkundigen onder zijn studenten. Ruysch, die je gerust als een opschepper mag karakteriseren,
komt uit zijn eigen werken naar voren als een groot docent. Tijdgenoten getuigen echter dat hij niet altijd zo briljant doceerde. Voor goede en talentvolle leerlingen sloofde hij zich uit en aan hen liet hij bijzondere dingen zien, maar zijn
colleges voor chirurgijnleerlingen, die geen toekomstige academici waren, waren niet erg systematisch of geïnspireerd.19
In de kringen van natuuronderzoekers werden elkaars ontdekkingen betwist
en heerste soms een sfeer van geheimzinnigheid. Ruysch was niet voor geheimhouding van zijn anatomische kennis. Bezoekers kregen gelegenheid vragen te
13 Ruysch, Ruysch, ‘Hondert anatomische en chirurgicaale aanmerkingen’, 59.
14 Schreiber, ‘Het leven van Ruysch’, 11.
15 Bezoekersboek van Frederik Ruysch, Hs I E 20.
16 Schreiber, ‘Het leven van Ruysch’, 96.
17 Discussie met Johannes Christian Wolf. Frederik Ruysch, ‘De elfde ontleet-kundige voorstellige brief
door Johannes Christianus Wolf’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. I, 329-336, 326.
18 Frederik Ruysch, ‘Antwoort aan Johannes Christianus Wolf’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. I, 329-336,
330.
19 Kanttekening met dank aan Luuc Kooijmans.
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stellen, aantekeningen te maken ‘en anderen daar over te schrijven ‘t gene zij
zien en horen’.20 Geheim hield hij wel zijn roemruchte uitvinding van een instrument om te gebruiken bij bevallingen en zijn wijze van prepareren.

Prepareerkunst
Hij ‘onderwees liever uit de preparaten als uit vers gestorven lichamen’.21 Het
was de gewoonte bij anatomische lessen ‘enkele dagen achtereen een zelfde lijk’
te gebruiken. Dat was niet altijd prettig. Onderwijs aan de hand van preparaten
had vele voordelen: ‘Een ijgelijk’, kon ervan leren, ‘bevrijd van alle walglijken arbeijdt, morzige handeling of vuyle stank’.22
Zijn menselijke preparaten, die, voor wie het niet gewend was, een ijselijke
confrontatie met de dood betekenden, wist hij een sierlijk aanzien te verlenen
door ze aan te kleden met kanten doekjes, die de amputaties verhulden. Met opschriften met goedgekozen literaire verwijzingen over de ijdelheid van dit aards
bestaan hoopte hij opkomende gedachten over de eigen dood bij de bezoeker te
relativeren. Deze vanitas-gedachte, in die tijd welbekend van de talrijke stillevens
met schedel, was honderd jaar eerder ook al in een wetenschappelijke anatomische setting uitgewerkt. Skeletten van mensen en dieren, opgesteld op de balustrades van het in heel Europa vermaarde universitair anatomisch theater in Leiden, hielden leuzen omhoog, die herinnerden aan de kortheid en zinloosheid
van het leven, precies zoals die bij ook Ruysch te vinden waren: Homo bulla, de
mens is een varkensblaas (ballon).

De collectie van Frederik Ruysch
In 1691 gaf Frederik Ruysch voor de eerste maal, in het Latijn, een catalogus uit
van zijn collectie.23 Een ‘catalogus van de rariteiten, die in zijn Museum Ruyschia20 Frederik Ruysch, ‘Het sesde anatomisch cabinet’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. II, 657-719, 663.
21 Schreiber, ‘Het leven van Ruysch’, 98.
22 Frederik Ruysch, ‘Het groote en Koninglyke cabinet, zynde het tiende der anatomische cabinetten’, in:
Ruysch, Alle de werken, dl. II, 817-860, 819.
23 Frederik Ruysch droeg de eerste (Latijnse) catalogus van zijn verzameling op aan de ‘consuls en senatoren van de republiek Amsterdam’. Deze ontwikkelde lieden, met veel belangstelling voor de wetenschappen, bekleedden de burgemeestersposten in 1690, het jaar dat Ruysch de tekst van zijn Catalogus Rariorum
van het Museum Ruyschianum voor de druk gereedmaakte. Joan Huydecoper was de initiatiefnemer tot de
oprichting van de Hortus medicus (botanicus). Nicolaas Witsen was bestuurder, wapenhandelaar en auteur
van alomvattende boeken over de Scheepsbouw (1671) en de landen achter de Oeral, Noord en Oost Tartarije
(1692). Hij expliceerde in 1697-1698 aan de tsaar de Nederlandse samenleving. Johannes Hudde was bewindvoerder van de VOC en begaafd wiskundige. Hij ontdekte een formule, ‘Hudde’s regel’, voor het berekenen van lijfrentes. De stad verkocht lijfrenten om aan geld te komen. Hij was ook waterstaatkundig ingenieur. Onder zijn leiding waren in 1672, toen de Fransen naar Amsterdam oprukten, de dijken
doorgestoken. Joan de Vries (1680-1708) was koopman op Italië en, samen met bovengenoemde drie, burgemeester in het jaar 1690.
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num werden bewaard, met verschillende illustraties op ware grootte’, uitgegeven
door Henric en Theodorus Boom in Amsterdam.
Aan de hand van nog dertien deeltjes beschrijvingen van zijn kabinetten, die
Ruysch met grote regelmaat het licht heeft laten zien, is het vrij eenvoudig een
goede indruk te krijgen van hoe hij zijn preparaten had opgesteld.24 De eerste kabinetten waren niet systematisch ingedeeld. De objecten waren door Ruysch uit
esthetische overwegingen expres door elkaar geplaatst. In de eerste kamer stonden preparaten van het menselijk lichaam in twee kabinetten uit Indiaans hout
‘door malkanderen opdat het te aangenaamer voor ‘t oog ons soude voorkomen: anders en
soude het mij ook wel niet mogelijk geweest zijn het eene cabinet te vullen alleen met harten
van mensen, op verscheyde wyse toebereyd, het andere met kleyne kinderkens, een ander alleen met kinderen hooftjens enz. Edog zulks zoude voor ‘t ooge soo angenaam niet zijn geweest’.25

In een tweede kamer waren vier grote kabinetten en enkele kleinere kabinetten
wel thematisch geordend.
‘het eerste is vervuld met de herten van menschen. Het tweede is bezet met longhen van menschen als mede met Herten daar de longhen nogh aan vast zitten (...). Het derde onthout in
zich de partijen der vrouwen tot de voortteling gedestineert. Het vierde de gedaante van verscheyde kinderen, seer net geconserveert. Het vijfde een hoop witten en zeer kunstig gemaakte geraamtes van muyzen. Het zesde moederkoeken en de rest met verscheyde zaken.’

In 1710 stonden bij Ruysch 1300 flessen met anatomie opgesteld, vijftien kabinetten met dieren in meer dan 1582 flessen. In meer dan 1020 dozen zaten vlinders, sprinkhanen, kevers, kleine viervoeters en zeegewassen vooral uit Oost- en
West Indië. In 180 flessen zaten zeldzame vogels die droog bewaard werden. In
een kamer stonden bij elkaar 39 herbaria, zowel ‘herbaria viva’ (in dozen) als geplet tussen papier.26 In schuifladen, onderin de vitrinekasten, zaten opgeborgen:
hoorntjes, schelpen en
’andere zaken die ons uit Oost-als West Indië zijn toegezonden’.27

Veel aandacht had Ruysch aan de presentatie besteed. Ruysch had zijn best gedaan
24 Frederik Ruysch, Museum anatomicum Ruyschianum. Sive Catalogus rariorum. Quae in authoris aedibus asservantur. Amsterdam 1691; Frederik Ruysch, Thesaurus anatomicus primus: Het anatomisch cabinet van Frederic
Ruysch. Amsterdam 1701; Thesaurus anatomicus secundus (...). Amsterdam 1702; Thesaurus anatomicus tertius
(...). Amsterdam 1703; Thesaurus anatomicus quartus (...). Amsterdam 1704; Thesaurus anatomicus quintus (...).
Amsterdam 1705; Thesaurus anatomicus sextus (...). Amsterdam 1705; Thesaurus anatomicus septimus (...). Amsterdam 1707; Thesaurus anatomicus octavus (...). Amsterdam 1709; Thesaurus animalium primus (...). Amsterdam 1710; Thesaurus anatomicus nonus (...). Amsterdam 1714; Thesaurus magnus & regius qui est decimus thesaurum anatomicorum. Het groote en koninglyke kabinet zynde het tiende der anatomische kabinetten. Amsterdam 1716;
Curae posteriores seu Thesaurus anatomicus maximus (...). Amsterdam 1724; Curae renovatae sive Thesaurus anatomicus, post curas postiores, novus. Amsterdam 1728.
25 Frederik Ruysch, ‘Het tweede anatomisch cabinet’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. II, 522-564, 522-523.
26 Frederik Ruysch, Thesaurus animalium primus: Het eerste cabinet der dieren. Amsterdam 1710. In de inleiding, ongepagineerd; Ruysch, Alle de werken, dl. III, 1256, 1257.
27 Frederik Ruysch, ‘Het vyfde anatomisch cabinet’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. II, 629-656, 652.
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Ruysch bewaarde zijn planten
in herbaria viva: in dozen, zodat ze niet geplet werden. Achterin staat een kabinet gevuld
met natte preparaten. Ruysch
verzamelde ook dieren maar was
beroemd om zijn kunstig geprepareerde anatomische preparaten. Frederik Ruysch, Thesaurus animalium primus. =
Het eerste cabinet der dieren. Amsterdam 1710. Titelprent door C. Huybrechts. Amsterdams Historisch Museum.

‘om ‘t afschuwelijk gezicht der ontlede en afgesnede delen met welgepaste cierzelen zodanig
te verbeteren, dat het de ogen niet mishage, nog enige schrik en walging veroorzaken zal (...)’.
‘Opdat dit werk niet van een korte duurzaamheid zou wezen heb ik alles door mijn balsemkunst zodanig toebereid dat de delen niet alleen vijftig jaren maar zelfs eeuwen onbedorven
kunnen blijven’.

Ruysch overdreef niet. Nog steeds worden in Petersburg 935 van zijn preparaten
bewaard. De preparaten op alcohol hebben echter hun levensechte kleur beter
bewaard dan de gebalsemde preparaten.
De preparaten dienden een educatief doel, namelijk om informatie over te
dragen door de leerling zelf te laten kijken.
‘De bezitter van de preparaten kan zich ermee vermaken en zich zelf leren of de preparaten
gebruiken en in een Hogeschool de jeugd onderwijzen door de ware zamenstellen der deelen
te vertonen’.
‘Bij deze lessen behoefde men niet op woorden af te gaan, of gissing, maar kon op zijn eigen
ogen vertrouwen’.
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Ruysch bewaarde vogels, gebalsemd, droog, in een fles.

Ruysch was trots op zijn prestaties en vermeldde dat hij behalve geneesheer en
hoogleraar in de ontleedkunde en de botanie tot Amsterdam, lid was van ‘de
Keyserlijke, Londense en Parijse genootschappen’ .
Hij kondigde aan drie jongelingen te willen anatomiseren die tien jaar daarvoor waren gestorven. Hij had ze geprepareerd in juli 1695 en in oktober 1696 al
eens publiekelijk vertoond. Het was zijn gewoonte alle jaren een of twee publieke ontledingen te doen, maar hij had een heel jaar geen gelegenheid gehad, omdat hij geen vers lijk had kunnen krijgen. Vervolgens beschrijft hij pagina’s lang
wat hij zijn publiek zal laten zien.28 In de aankondiging uit 1705 waarin hij bekend maakte in eigen huis colleges over zijn verzameling anatomische preparaten te geven ‘en dat ‘t gehele jaar door zonder ophouden van twaalf tot een of
half twee uren’, vinden we veel praktische informatie.

28

Ruysch, ‘Het sesde anatomisch cabinet’, 660-662.
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‘In dit college zal ik alle partijen, ja ook alle de grootste gedeelte in een seer heldere voght
gehangen syn, waar door veele zaken klaarder kunnen werden gezien, als buuyten de voght
gedrooght en hard gemaakt zijnde. De wijl echter eenige zaken beter gezien kunnen worden
nadat ze verhard en droog gemaakt zijn, zal ik die in doosen en kasjes bewaard wordende, ook
aanwijsen over alles een kleen discours voerende’.

Om de plaats in het lichaam van de verschillende organen te verduidelijken zou
hij op een lichaam aanwijzen waar het onderdeel te vinden is. Een of twee keer
wilde hij een lichaam anatomiseren voor degenen die
‘begerig zijn de handeling daarvan te zien’.

Het publiek dat belangstelling had voor zijn anatomische lessen, had ook belangstelling voor zijn naturaliaverzameling.
‘Daarna, als er nog tijd over is, kan ik nog laten zien viervoetige dieren, vissen, horens, schelpen, capellen [vlinders], vogels en vele zee-zaken merendeel uit West- en Oost Indië. Zo groot
in getale dat ik ze in 1500 flessen verzameld heb, uitgezonderd die gedroogd zijn en in dozen
en kasjes bewaard worden. Dat kost veel tijd en ik zal dat een uur per dag laten zien van 12 tot
een of half twee. Het menselijk lichaam, in 16 kabinetten opgeborgen kan ik zo in vier of vijf
weken laten zien.’29

Deze korte beschrijving geeft een goed beeld van de omvang van de Ruysch-collectie zoals Peter de Grote die in 1717 heeft bekeken. Er waren 1300 flessen menselijke anatomie. Meer dan 1500 flessen met dieren. Niet alle in flessen bewaarde preparaten waren alcoholpreparaten. Ook gebalsemde vogels, 180 in getal,
werden in flessen bewaard. Daarnaast werden er objecten bewaard in vitrinekasten en dozen.

Ruysch maakt prenten naar preparaten
Om zijn preparaten, die niet alleen een ‘cieraad maar [ook] een zeer nuttig
werktuig om te onderwijzen’ waren, efficiënter te kunnen aanwenden bij het onderwijs, gaf Ruysch gedrukte catalogi uit. Bij elk preparaat beschreef hij waar de
kijker speciaal op moest letten en wat hij aan het preparaat kon waarnemen. Er
verschenen dertien deeltjes. Door deze catalogi te bestuderen konden bezoekers
van zijn kabinet en toehoorders van zijn lessen zich voorbereiden op wat komen
ging. Zo konden bezoekers tevoren bepalen wat ze het liefst wilden zien, omdat
er te veel was om allemaal in een keer te bekijken. Volgens Ruysch was het niet
eerder voorgekomen dat de objecten waarnaar de prenten waren gesneden die
dienden ter illustratie van een wetenschappelijk artikel, bewaard waren gebleven: de preparaten konden zo blijven dienen tot bewijs. Hersenen bijvoorbeeld,
die hij prepareerde, liet hij daarna in koper graveren:

29

Ruysch, ‘Het sesde anatomisch cabinet’, 658
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Ruysch conserveerde zijn preparaten op twee manieren: nat: in
een fles met sterk water of droog:
door ze te balsemen, zoals de vissen bovenop deze flessen.

‘de hersenen, door onze konst bereid, geven wij aanstonts aan de plaatsnijder over, de welke
met een wakkeren ijver, en aandagtige ogen, zonder afschrik van bederving of stank op koper
snijdende, de afbeeldingen zeer nauwkeurig het oorspronkelijke verbeeldende, graveert.’30

Gezien bovenstaande citaten uit Ruysch’ geschriften, is het makkelijk voorstelbaar dat ook tsaar Peter bij zijn bezoeken in de ban raakte van het enthousiasme
en educatief geweld van de hoogleraar. Peter was tijdens zijn eerste bezoek aan
Amsterdam, in 1697-1698, zo geïnteresseerd geraakt in de anatomie dat hij in het
Theater Anatomicum ingericht op een bovenverdieping van de Waag op de Nieuwmarkt niet alleen vanaf de tribune anatomische lessen van Ruysch volgde, maar
ook zelf menigmaal de hand aan het mes sloeg. Anatomie was een van de ‘kunsten’ waarin Peter dacht zich te hebben bekwaamd.

30 Frederik Ruysch, ‘Antwoort aan Mich. Ernestus Etmullerus’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. I, 340-365,
349-350.
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De brieven. Seba en het kabinet van Frederik Ruysch
Al voordat op 4 juni 1716 de schepen met zijn eigen kabinet aan boord definitief
de trossen hadden losgegooid, was Seba begonnen het kabinet van een ander te
verkopen. Hij schreef op 24 april 1716 in een brief aan Areskine dat hij terloops
geïnformeerd had naar het kabinet van Doctor Ruysch. Hij geloofde dat hij wel
wat van de belangrijke stukken en preparaten van hem kon kopen. Ruysch zelf
meende dat zijn verzameling veel waard was en daarom wilde Seba proberen of
hij als ware het voor zijn eigen genoegen iets van Ruysch kon bemachtigen voor
een billijke prijs. Ruysch zou er immers tweemaal zoveel voor vragen als hij wist
dat het voor de tsaar bestemd was. Ruysch, schreef Seba, had een kabinet met
anatomica vervaardigd met circa 200 glazen waar hij ‘ein tausend ducatons’ (gelijk aan ƒ 3.150) voor vroeg. Ruysch, schreef hij, had erover gepubliceerd. Seba
zou hem het boek opsturen, dan kon Areskine zien of het hem beviel. Ruysch was
al eens ƒ 2.000 voor dit kabinet geboden, een bod dat hij had afgeslagen. Seba
had al enkele stukken van Ruysch gekocht, en die ‘voor de curiositeit en als present’ aan Areskine meegestuurd31 ‘om het prepareren te kunnen bekijken’. In
de hoop uiteraard dat hij later de opdracht van Areskine zou krijgen om meer te
kopen.32
Ook Schumacher kreeg een brief van Seba en was op de hoogte. Want hij
schreef aan Areskine: ‘Ruysch vraagt voor zijn kabinet ƒ 3.000, hoewel het volgens Seba niet meer dan ƒ 2.000 waard is. Seba heeft 4 stuks anatomische preparaten gekocht die hij tezamen met andere zaken aan U cadeau wil doen om uw
kabinet te verfraaien’.33
De prijsstelling voor het kabinet van Ruysch is in vergelijking met wat Seba
voor zijn eigen collectie had gevraagd erg laag, heel erg laag. Zo laag dat ik in Petersburg deze getallen nog een keer extra heb gecontroleerd. Maar ze staan er
echt. Het is opvallend dat Seba èn aan Schumacher èn aan Areskine de prijs van
respectievelijk 1.000 ducatons en 3.000 guldens noemt (1 ducaton=3.15 gulden),
met de toevoeging dat er respectievelijk ‘2.000 voor geboden is’, of ‘dat ze maar
2.000 waard zijn’. Schumacher schreef deze zelfde bedragen ook aan Areskine.
De getallen zijn dus geen verschrijvingen. Er moet een andere verklaring zijn
voor de relatief lage prijsstelling.
Juist in die tijd, in 1716, had Ruysch het tiende deel van zijn thesauri laten verschijnen onder een titel die zeer verschilde van de titels van de vorige thesauri:
Thesaurus magnus & regius qui est decimus thesaurorum anatomicorum (...). Het groote
en koninglyke kabinet zynde het tiende der anatomische kabinetten (...). Kennelijk wilde
31 Er is een mogelijkheid dat deze preparaten, door Seba van Ruysch gekocht en in het bezit gekomen
van Areskine, dezelfde zijn als de geheimzinnige Ruysch-preparaten waarvan niemand de herkomst kent en
die zich bevinden in het Militair Medisch Historisch Instituut in Sint-Petersburg. Deze preparaten heb ik in
juni 2000 samen met Wim Mulder en Anna Radzjoen kunnen bekijken.
32 Seba aan Areskine, 24.04.1716. SPbARAN 1.3.4, 3-4.
33 Schumacher aan Areskine, 12.06.1716. SPbARAN 1.3.2, 42v.
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Ruysch zijn kabinet graag aan een vorst of een groot heer verkopen. Seba wilde
graag dat de tsaar de collectie kocht, omdat hij zo Areskine aan hem zou verplichten. In Leiden was in diezelfde tijd Ruysch’ vriend, Herman Boerhaave,
druk bezig de Royal Society in de collectie Ruysch te interesseren.34 De conclusie
moet zijn dat Seba alleen over het ‘Tiende, Koninklijke Kabinet’ correspondeerde, dat klaarblijkelijk één tiende deel kostte van wat Peter in april van het volgend jaar voor alle kabinetten samen bereid bleek te betalen.

34

Kooijmans, De doodskunstenaar, 313.

Hoofdstuk VII

Tsaar Peter I bezoekt Albertus Seba
in 1716-1717 in Amsterdam
De aankoop van de verzameling Ruysch
In de winter van 1716-1717 verbleef de tsaar voor het eerst na bijna twintig jaar
opnieuw enkele maanden in Amsterdam. Hij wilde in Nederland besprekingen
voeren met Europese diplomaten om een vredesregeling met Zweden dichterbij
te brengen. Peter I voerde sinds 1700 oorlog tegen Zweden om de heerschappij
over de Baltische landen en zijn legers lagen gelegerd tot in Denemarken. Deze
oorlog was verschrikkelijk kostbaar.

Tsaar Peter I in Amsterdam in 1716-1717
In Amsterdam vond Peter tijd om, net als in 1697-1698, bezoeken aan verzamelaars te brengen. De Russische ambassadeur, vorst Koerakin, en de Russische
handelsagent Christoffel Brants waren de tsaar, die uit de Duitse landen kwam
aangereisd, tegemoet gesneld. Ze troffen Peter, die al gevorderd was tot Amersfoort, op 2 december 1716. Catharina, zijn tweede echtgenote, met wie hij vijf
jaar eerder in het huwelijk was getreden, was niet ver van de Nederlandse grens
in Duitsland achtergebleven. Zij was hoogzwanger en wilde Peter in een langzamer tempo achterna reizen. Peter, Areskine samen met nog een aantal andere
heren uit het gevolg arriveerden in Amsterdam toen het al laat in de avond was.
Die eerste nacht logeerde de tsaar bij de handelsagent Christoffel Brants, op de
Keizersgracht bij de Wolvenstraat, recht tegenover waar nu Felix Meritis is, want
een verblijf in de Kloveniersdoelen, het beste hotel van Amsterdam, had Peter afgewezen. De tsaar verkoos de volgende dag zijn definitieve intrek te nemen in
het huis van de Russische handelsagent Osip Solovjov,1 die zelf de wijk nam naar
zijn buitenhuis in de Haarlemmer Hout. De stad trakteerde de tsaar op een speciale opvoering van Vondels tragedie Gijsbrecht van Amstel. De volgende dagen bezocht Peter de werven van de Admiraliteit en de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het is echter niet de bedoeling hier het hele verblijf van de tsaar te

1 Herengracht 527. Solovjov huurde het huis. Er waren kamerbehangsels, en schilderijen aan de plafonds
en voor de schoorsteen. De eigenaar schreef dat door het verblijf van zijne ‘Rus-Keyserlijke Majesteit Huysinge en Erve so seer beschadigt en ontramponeert was geworden, dat [hij] verscheyde duysenden van gelden tot reparatie en herstellinge van dien uyt sijn beurs had moeten uytschieten’. Geciteerd naar: Paul Spies
e.a., Het Grachtenboek. Den Haag 1993, 160.
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beschrijven,2 maar slechts een aantal voor het vervolg van dit betoog relevante ervaringen van de tsaar, zoals zijn bezoeken aan verzamelaars, fabrikanten en uitvinders.

Bezoek aan de collectie van Jacob de Wilde
Kennismaking met het in prent brengen van een collectie
De tsaar bezocht op 13 december 1716 het kabinet van Jacob de Wilde (16451721). In 1697 had de tsaar hem op diezelfde dag met een bezoek vereerd, getuige zijn naam met beide data in het bezoekersboek.3 Daar is een eenvoudige
verklaring voor: het was de avond dat de geboortedag (14 december) van zijn
gastheer werd gevierd.
Jacob de Wilde, die een verantwoordelijke financiële functie had bij de Admiraliteit, had achter zijn woonhuis, Herengracht 333, een groot museum ingericht. In
het huis – dat achter de buurpanden 335 en 337 doorliep – was het beroemde Museum Wildeanum ondergebracht. In 1708 had hij het pand in eigendom verworven.
Hij bezat een collectie schilderijen en verzamelde munten, penningen, antieke
beeldjes en mathematische instrumenten. Hij vertelde bezoekers graag dat er geen
‘starretje’ was dat hij vroeger niet had uitgerekend. Uit het bezoekersboek van Jacob de Wilde’s kabinet, dat tegenwoordig bewaard wordt in het Gemeentearchief
Amsterdam (FA de Wilde), weten we dat tussen 1690 en 1720 aan 700 personen de
eer te beurt viel in De Wilde’s bezoekersboek te mogen tekenen.4
Dergelijke particuliere musea of kabinetten werden behalve door vrienden en
bekenden ook bezocht door andere geïnteresseerden en bezoekers uit het buitenland, die zich via wederzijdse bekenden hadden verzekerd van een introductie. Het kabinet van Levinus Vincent kon door een nog veel ruimere kring van
belangstellenden ook zonder introductie, doch tegen een kleine vergoeding,
worden bekeken. Het was de gewoonte dat bezoekers van aanzien, maar ook anderen, werden uitgenodigd een opmerking in bezoekersboeken te schrijven.
Tsaar Peter kreeg die avond bij Jacob de Wilde van de dochter des huizes een
dubbelportret ten geschenke dat zij had gemaakt van haar vader en de tsaar, zittend in haar vaders kabinet op 13 december 1697. Het staat afgedrukt in de geïllustreerde beschrijving van haar vaders gemmenverzameling Gemmae selectae Antiquae e Museo Jacobi de Wilde (Amsterdam 1703).
2 Jake V.Th. Knoppers, The visits of Peter the Great to the United Provinces in 1697-98 and 1716-17 as seen in light
of the Dutch sources. MA-thesis McGill University Montreal 1969, behandelt Peters hele bezoek.
3 Eén katern uit het boek leek lang vermist. Dit was volgens de bewaard gebleven inhoudsopgave precies
het katern met daarin de handtekeningen van Peter de Grote en zijn gevolg. In Petersburg bleek dat dit katern uit het bezoekersboek zich in de Bibliotheek van de Academie van Wetenschappen bevindt. Een katern
uit het Bezoekersboek van het museum van Jacob de Wilde in Amsterdam. Amsterdam, 1697-1716. Papier, 4 bladen
quarto. Sint-Petersburg, BAN, Petr. Gal. 29/1.
4 Zie: De wereld binnen handbereik, 278, 332.
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Bezoek van Peter de Grote aan het Museum van Jacob de Wilde, 13 december 1697. Prent door Maria de Wilde. Amsterdams Historisch Museum.

Blij met zijn portret bedankte de tsaar Maria de Wilde met een sieraad.5 Maria de
Wilde en de tsaar hadden les gehad van dezelfde etsleraar, Adriaan Schoonebeek, die de overige prenten in de Gemmae selectae gegraveerd had.
De gemmencatalogus van De Wilde was een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de etskunst gecombineerd met de drukpers bood om een groter aantal
liefhebbers kennis te laten maken met de collectie. Voor het vergroten van het
bereik en het toegankelijk maken van kennis was de geïllustreerde catalogus een
machtig middel. De prenten boden de beschouwer de mogelijkheid gemmen in
eigen bezit door vergelijking nader te bestuderen. Peter nam het boek mee naar
Petersburg en bewaarde het in zijn bibliotheek.

Bezoek aan Albert Seba
Uit een brief weten we dat Peter ook Albert Seba opzocht. De tsaar kon kennis
maken met de man die hem de tot dan toe grootste natuurhistorische verzameling voor zijn kunstkamer had verkocht. De apotheker was, na de verscheping
van zijn collectie naar Sint-Petersburg, opnieuw begonnen te verzamelen en de
tsaar kon dus bij Seba thuis diens nieuwe verzameling gaan bekijken.

5

Van Eeghen, ‘De verzameling van Jacob de Wilde’, 87.
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De brieven
Op kerstdag toog een illuster gezelschap naar Die Deutsche Apotheke, het huis in de
Haarlemmerstraat waar Seba zijn winkel had. De tsaar, vergezeld door Areskine
en enkele andere grote heren, spendeerden meer dan twee uren aan het bekijken van Seba’s verzameling. Seba schreef dit aan Schumacher in een opgetogen
verslag van het bezoek.6 De tsaar zijn aandacht werd getrokken door een preparaat van een zeer klein en jong Guineesch hertje. Het hertje was volgens Seba
‘het allerkleinste dat hier te lande ooit gezien is’. De tsaar bood Seba honderd
gouden dukaten als hij hem zo’n hertje kon bezorgen. Ook werd de tsaar getroffen door een zeldzame misgeboorte, een tweekoppig hertje. Het was door
Ruysch geprepareerd. Seba had het hertje in bruikleen van Theodoor Huygens,
raad en oud-schepen van Amsterdam. De tsaar zette er zijn zinnen op en gaf Seba
in oktober 1718 liber order, dat wil zeggen een opdracht om te kopen zonder limiet aan de prijs die hij Huygens ervoor zou moeten geven.7
We zien hoe de tsaar gefascineerd was door het exceptionele, het hele kleine
hertje en het tweekoppige hertje trokken zijn bijzondere aandacht.
Na het bezoek van de tsaar bood Seba Schumacher aan in het nieuwe jaar nog
wat van zijn kabinet op te sturen om zijn vorige kabinet, dat nu in Petersburg was,
te completeren. Al eerder, voor dit bezoek plaatsvond, was Areskine alleen bij
Seba langs geweest om over Seba’s leveranties aan de Hofapotheken te spreken.8
Areskine heeft bij een van deze twee gelegenheden de eerder genoemde Japanse vazen bewonderd.

Ziekte van Peter I en de vredesonderhandelingen
Op 27 december 1716, niet lang na het bezoek aan Albert Seba, werd Peter ziek.
Catharina was op 10 januari gevorderd tot Wezel vlak bij de Nederlandse grens.
Op 14 januari baarde Catharina een zoon, Paul. Peter was verheugd, vroeg de
Staten-Generaal peetvader te willen zijn, maar Paul leefde maar twee dagen. Het
duurde enige tijd voor Catharina weer kon reizen en naar Amsterdam kwam.
Peter bleef lang ziek, waardoor de voorbereidingen voor de vredesonderhandelingen stilstonden. De tsaar was pas op 10 februari 1717 weer hersteld. Peter
had gehoopt in Nederland George I (1660-1727), sinds 1714 koning van Engeland, te kunnen spreken die, op doortocht uit zijn Duitse landen, in Vlaardingen

6 Seba aan Schumacher, 29.12.1716. SPbARAN 1.3.5, 38-39.
7 ‘Wegen den hirschen mit zweije köpffen habe mit Herr Huygens noch nicht eins werden können, weylen nun aber liber ordre habe, werde ihn wohl bekommen, doch piano damit gehen, durch dem die zeit solches zu lässet.’ Seba aan Areskine, 11.10.1718. SPbARAN 1.3.6, 67-68.
8 Seba aan Schumacher, 29.12.1716. SPbARAN 1.3.5, 38-39.
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wachtte op gunstige wind om over te steken naar Engeland.9 Koning George weigerde echter de tsaar te ontmoeten. De Engelse koning had kort tevoren vernomen dat er een complot tegen zijn Engelse troon was ontdekt, waarbij ook de
tsaar betrokken zou zijn. Er waren op 1 februari 1717 in Londen brieven in beslag genomen die melding maakten van Robert Areskine als iemand die de tsaar
op de hoogte zou kunnen stellen van de plannen van de samenzweerders.10 De
kranten stonden er vol van. Peter en Areskine ontkenden van iets te weten. Dat
mocht niet baten. George I liet weten dat hij alleen met de tsaar wilde praten ingeval de tsaar zijn troepen terugtrok uit Deense, Duitse en Baltische Oostzeekustprovincies.11
De houding van de Hollandse kooplieden jegens de tsaar bleef zeer welwillend. In Amsterdam werd de tsaar goed ontvangen door de belangrijke kooplieden op Rusland. Zo was hij, samen met zijn vrouw Catharina, op 28 februari 1717
te gast bij Christoffel Brants op zijn buitenhuis aan de Vecht, ‘Petersburg’ genaamd. Op 2 maart waren zij weer terug in Amsterdam. Op 9 maart werd hij ontvangen door de Staten-Generaal in Den Haag.12 Peter werd toegesproken in het
Nederlands en antwoordde in het Nederlands. Veel leverde de ontvangst Peter
niet op. De Nederlanders bleven liever neutraal in het conflict om èn met Rusland èn met Zweden te kunnen blijven handelen. Koerakin voerde de onderhandelingen voor Peter. Hij bood de Nederlandse kooplieden betere handelsvoorwaarden als ze de aanspraken van Rusland op de vroegere Zweedse
gebieden zouden ondersteunen, maar hij ving bot. Wat wel bereikt werd, was dat
de Nederlanders de kosten van Peters bezoek, 78.000 gulden, betaalden.13
Vanuit Den Haag had Peter een bezoek aan Leiden gebracht waar hij in de
universiteitsbibliotheek de beroemde sphaera movens van Huygens had bekeken.
Ook vond Peter tijd een bezoek te brengen aan de zijdefabriek van David van
Mollem (1670-1746). Een monopolie op de zijde-industrie was destijds voor vorsten een manier om aan geld te komen. In Brandenburg was de zijdeproductie,
mede op adviezen van Leibniz, een succes geworden.

9 Na de dood van Queen Anne volgde in lijn de kleindochter van Jacobus I, Sophie van de Palts, moeder
van George I. Maar zij was al overleden toen Queen Anne stierf. Daarom werd haar zoon George op 12
augustus 1714 de opvolger van Queen Anne. Behalve keurvorst Georg Ludwig van Hannover werd hij dus
ook koning George I van Engeland. In Frankrijk zat een ‘Pretender’ klaar, een zoon van Jacob II, een katholiek. Zweden, gesubsidieerd door Frankrijk, probeerde hem op de troon te helpen.
10 De broer van Robert Areskine, sir John Erskine of Alva, neef van de Jacobiet John Erskine, graaf van
Mar, was in 1716-1717 contactpersoon tussen de Schotse Jacobieten en de Zweedse regering. Zie: John J.
Murray, George I, the Baltic and the Whig split of 1717: a study in diplomacy and propaganda. Londen 1969.
11 Europische Mercurius, Amsterdamse Courant. Geciteerd door: Knoppers, The visits of Peter the Great, 43-45.
12 Vyderzky iz dnevnika Petra Velikogo [Uittreksels uit het dagboek van Peter de Grote]. SPbARAN III.1.182,
152v.
13 Resolutiën der Staten-Generaal, 23.03.1717. Geciteerd door: Knoppers, The visits of Peter the Great, 48.

138

De Kunstkamera van Peter de Grote

Bezoek aan de collectie van Frederik Ruysch
De tsaar bracht ook weer een bezoek aan de verzameling van Frederik Ruysch.
Hij drukte Ruysch bij deze gelegenheid de hand en zei: ‘Je bent toch nog steeds
mijn leraar, niet waar?’14 Van dit bezoek is, anders dan van het eerste bezoek in
1697-1698, in geen van de twee bewaard gebleven bezoekersboeken van Ruysch’
een aantekening te vinden, noch van de tsaar, noch van Areskine. Areskine heeft
echter zeker een gesprek met Ruysch gevoerd. In een van de brieven die Ruysch
liet publiceren refereert hij aan een discussie met Areskine ‘lijfarts van de tsaar’,
die hem ‘vroeger vragen stelde over het menselijk sperma’.15
Wanneer het besluit gevallen is de hele verzameling van Frederik Ruysch te kopen is niet bekend. Half maart was de 24-jarige Blumentrost uit Parijs gearriveerd. Blumentrost nam zijn intrek bij ‘Julion op de Pijpenmarkt bij het uithangbord van de Hertog van Marlborough’.16 Hij was op tijd in Amsterdam om
er Areskine te treffen, die een belangrijke taak aan hem overdroeg. Begin april
waren de onderhandelingen met Ruysch over de aankoop van zijn kabinet nog
niet afgerond, toen er lang verwacht bericht uit Frankrijk kwam.
Zodra de Russische diplomaten in Parijs hadden gemeld dat de tsaar welkom
zou zijn bij de Franse Regent, maakte de tsaar zich op met Areskine naar het Parijse hof te reizen. Daar regeerde sinds 1715 de verstandige Philips II, hertog van
Orléans (1674-1723) voor de vijfjarige koning Lodewijk XV (1710-1774) na het
overlijden van diens overgrootvader, Lodewijk XIV, in 1715. Peters vrouw lieten
ze achter in Amsterdam. Peter had gemeend dat zijn Catharina aan het Franse
hof wel niet welkom zou zijn wegens haar afkomst. Zij was niet van adel maar het
dienstmeisje van dominee Ernst Glück, uit Estland. Het gezelschap scheepte zich
in Vlissingen in op 6 april 1717. De zaken met Ruysch moest Blumentrost afhandelen.

Het inpakken en verschepen van de collectie Ruysch
Hoe de honderden preparaten werden ingepakt en geadministreerd, en hoe de
uitvoer van deze waardevolle verzameling geschiedde, komen we behalve uit
brieven van Seba en minuten van Schumacher, ook te weten uit brieven van collega’s van Areskine, brieven van Laurentius Blumentrost en uit een notariële
akte opgemaakt in Amsterdam en bewaard in kopie in het archief in Petersburg.
Laurentius Blumentrost, net klaar met zijn studies in Parijs, ondertekende in

14 Brief Ruysch aan de tsaar gepubliceerd door Jean Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités et d’histoire naturelle de l’academie des Sciences de St Pétersbourg. Sint-Petersburg 1776, 151-154.
15 Frederik Ruysch, Opera omnia anatomico-medico-chirurgica. 5 dln. Amsterdam 1720-1733, dl. IV (1727),
17.
16 Blumentroost aan Areskine, 14.03.1717. SPbARAN 1.3.5, 40-41.
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zijn hoedanigheid van een van de hofartsen van de tsaar, tesamen met Albert
Seba, als gemachtigde van Areskine, het koopcontract. Frederik Ruysch tekende
zelf op 8 april 1717 het koopcontract over de verkoop van zijn kabinet. Het contract is verleden bij notaris Abraham Tzeewen.

Financiering van Ruysch’ kabinet
De ƒ 30.000 benodigd voor de aanschaf van het Ruysch’ kabinet was een reusachtige som gelds. Seba moest op de betaling voor zijn leveringen aan de apotheken in Rusland die jaarlijks een soortgelijk bedrag bedroegen vaak maanden
wachten. Hoe verliep de betaling aan Ruysch?

De brieven
Voor hij naar Parijs was vertrokken, had Areskine aan Seba een assignatie van
30.000 gulden overhandigd om daarmee het Ruyschkabinet te kunnen financieren. Toen Seba echter deze assignatie aan de aangewezen persoon, de heer Pieter Guenellon17, presenteerde, zei die dat de wisselbrieven die hij ontvangen had
nog meer dan zes weken tijd hadden voordat ze zouden vervallen. Hij zag zich
dus niet genoodzaakt onmiddellijk over de brug te komen. Seba had echter gehoopt het geld bij hem ‘paraat te vinden’, want hij had zich verplicht binnen zes
weken te betalen.18 Een week na het tekenen van het contract rezen er dus al problemen over een tijdige financiering van de aankoop. Areskine zat in Parijs en
Seba raakte in grote moeilijkheden.

Inpakken van Ruysch’ kabinet
Seba rapporteerde Areskine de problemen. Tegelijkertijd realiseerde hij zich dat
over de verzending van het kabinet nog niets was afgesproken. Op 15 april 1717
informeerde hij bij Areskine of Ruysch’ kabinet samen met de bestelling voor de
Admiraliteitsapotheek verstuurd kon worden en of het tot Sint-Petersburg moest
worden verzekerd.19
Na de ondertekening van het koopcontract waren Seba en Blumentrost een
week lang elke dag naar het huis van Ruysch gegaan om het kabinet in kisten te
pakken voor de verzending naar Sint-Petersburg. Maar het inpakken vorderde

17 Guenellon zagen we eerder, in 1699, de Russische arts Postnikov adviseren bij het in Amsterdam inkopen van medicijnen. Guenellon was de zwager van Jacob de Wilde.
18 Seba aan Areskine, 15.04.1717. SPbARAN 1.3.5, 44-45.
19 Seba aan Areskine, 15.04.1717. SPbARAN 1.3.5, 44-45.
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niet erg, want zij kregen geen hulp van Ruysch, noch van iemand van zijn personeel of huisgenoten. Zonder hulp wisten ze niet wat alle voorwerpen voorstelden. Herman Boerhaave, die zich ook met de verkoop van de collectie Ruysch
had bemoeid, – hij had graag gezien dat de Royal Society de collectie had aangeschaft – had al aan Blumentrost voorspeld dat Ruysch geen vinger zou uitsteken:
‘Il ne derobera une épingle, je le connais.’20 Ook kregen ze vaak als ze ‘s ochtends aankwamen om met inpakken te beginnen, geen toegang tot de collectie
omdat er niemand was om de deuren van het slot te doen. Ze werden zo ontevreden dat ze besloten naar de notaris te stappen die ook het contract over de
koop had opgemaakt. Met hem en met drie getuigen togen ze naar het huis van
Ruysch. Die was niet thuis. Zijn vrouw, Maria Post, deed open.21
Op 17 april 1717 is Abraham Tzeewen, notaris, bij het Hof van Holland geadmitteerd, in Amsterdam bij de heer Ruysch langs geweest die niet thuis was. Hij heeft aan zijn huysvrouw een
klacht overhandigd. De heren klagers hebben op 8 april een koop gesloten van ‘anatomicae,
botanische seegewassen en andere rariteiten’ waarvoor een notariële akte is opgesteld. Daarin
is ook vastgelegd dat Robertus Areskine tegen betaling op schrift uitgelegd krijgt hoe en op
welke wijze de rariteiten moeten worden geprepareerd en geconserveerd. En wel verzegeld,
bonafide en met Ruysch’ eigen hand geschreven, in handen gegeven van Albertus Seba of van
de notaris als een neutraal persoon, op het moment dat de rariteiten worden overhandigd en
de kooppenningen.
De klagers ontdekken bij het inpakken en na vergelijking met de gedrukte Thesauri, dat diverse rariteiten ontbreken. En zij klagen dat bij het inpakken niemand, noch Ruysch zelf noch
een van de zijnen, komt assisteren om de namen en hoedanigheden schriftelijk op te geven en
daar van uitleg te geven.
Zij klagen dat als ze op een normale tijd ‘s ochtends aankomen, zij geen toegang krijgen tot
de rariteiten en zo gehinderd worden bij hun werk. Zij verzoeken om de sleutels van de kamers
waar de rariteiten opgesteld staan, of anders, de kamers telkens bij hun vertrek te laten verzegelen opdat zij op behoorlijke tijd toegang daartoe hebben.
In het koopcontract is ook bepaald dat Ruysch aan niemand ter wereld zou openbaren en
kennisgeven en nog minder enige instructie of communicatie doen van hoe en op welke wijze,
de rariteiten werden geprepareerd en geconserveerd. Als Ruysch het geheim toch vertelde aan
bijvoorbeeld zijn zoon of iemand anders dan werd de schade verhaald.

Deze klacht is voorgelezen aan de vrouw van Ruysch en zij kreeg door notaris
Abraham Tzeewen een afschrift overhandigd in het bijzijn van drie getuigen.

20 Boerhaave’ s correspondence. 3 dln. Red. G.A. Lindeboom. Leiden 1962-1979, dl. III, 176. Geciteerd naar:
Kooijmans, De doodskunstenaar, 318.
21 Akte waarin Abraham Tzeewen verklaart samen met L. Blumentrost en A. Seba bij de huisvrouw van F.
Ruysch te hebben geprotesteerd tegen het feit dat hen toegang tot de aangekochte collectie geweigerd
werd, 17.04.1717. SPbARAN III.1.69, 4-6v.
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Het geheim
Areskine had in Parijs een kopie van het koopcontract toegestuurd gekregen. Hij
schreef Blumentrost een brief waarin hij zich tevreden toonde over het contract.
Wel was hij verbaasd dat in het contract was opgenomen dat Ruysch het geheim
van zijn methode van prepareren en conserveren zou moeten onthullen aan Blumentrost.
Blumentrost haastte zich in een antwoord aan Areskine uit te leggen dat deze
voorwaarde slechts voor alle zekerheid in het contract terecht was gekomen. Alleen voor het geval Areskine niet kon terugkeren naar Amsterdam, omdat hij immers afhankelijk was van de plannen van de tsaar en Ruysch in dat geval niet bereid zou zijn hem (Blumentrost) het geheim toe te vertrouwen. Blumentrost, erg
bevreesd dat Areskine het verkeerd had opgevat, verzekerde Areskine dat zijn
vriendschap met Areskine hem veel meer waard was dan alle geheimen van de
wereld.22
Seba wist inmiddels ook dat Areskine er niet mee akkoord ging dat Blumentrost het geheim hoorde. Hij haastte zich op zijn beurt Areskine in een brief te
verzekeren dat het geheel en al het initiatief van Blumentrost was geweest om
deze clausule in het koopcontract op te nemen. Hij verzekerde Areskine dat Blumentrost tot nog toe van niets wist en ook bij Ruysch niet had aangedrongen. Inmiddels was, verzekerde Seba, met Ruysch overeengekomen dat hij het geheim
zou opschrijven en verzegeld aan Seba zou overhandigen (zie hieronder de kopie van het koopcontract, tweede versie). Seba kon Areskine melden dat Ruysch
en zijn familie, nadat hij ze een klacht via de notaris had laten bezorgen, zich wel
coöperatief toonden en goed meewerkten. Hij hoopte dat alles in veertien dagen
ingepakt zou zijn.23

Het tweede contract van Ruysch24
Op 8 april 1717 verschenen voor notaris Abraham Tzeewen, de heer
‘Frederik Ruysch, professor anatomica en Medicinae Doctor, ter ene, en de heren Laurentius
Bloementroost, hofmedicus van zijn Czaarse Majesteit van Groot-Rusland en Albertus Seba,
apotheker alhier ter steede, als schriftelijke last en ordre hebbende, van den heer Robertus
Areskine, raadsheer en eerste lijfmedicus van wel gemelde zijn Czaarse Majesteit ter andere
zijde’,

22 Blumentrost aan Areskine, 26.04.1717. SPbARAN 1.3.5, 47-48.
23 Seba aan Areskine, 29.04.1717. SPbARAN 1.3.5, 49-50v.
24 Kopie van een contract waarin Frederik Ruysch, professor anatomie en medicijnen, aan Laurentius Blumentrost, hofarts van de tsaar, en Albert Seba, apotheker, gemachtigd door Robert Areskine, raad en eerste lijfmedicus van de tsaar, belooft alle anatomische, botanische en zeegewassen, alsmede het geheim van
hun bereiding te zullen overleveren, opgesteld door notaris Abraham Tzeewen, Amsterdam, 23.04.1717.
SPbARAN III.1.69, 7-9.
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Frederik Ruysch verkocht aan Blumentrost en Seba alle anatomica, botanische en
zeegewassen en andere rariteiten, niets uitgezonderd, voor de somma van 30.000
gulden op de volgende voorwaarden: Ruysch leverde de rariteiten aan de kopers
en ook het geheim dat schriftelijk door heer Seba moest worden overhandigd
aan Areskine met gegevens over hoe de rariteiten moesten worden geprepareerd
en geconserveerd. Ruysch zou Blumentrost instructie geven hoe en op welke manier die zijn geprepareerd en geconserveerd. Ruysch verbond zich om niemand
anders deze geheimen te vertellen, anders dan met toestemming van Areskine.
Daarna kwamen zij overeen dat de betaling van vijfentwintigduizend gulden binnen zes weken of eerder, zonder enige korting, zou plaatsvinden. De overige vijfduizend gulden zou worden betaald zodra de laatste rariteiten waren overgeleverd. Hiervoor stelde Seba zich persoonlijk garant en hij verplichtte zich de som
als een eigen schuld te voldoen.

De indeling Ruysch’ kabinet
Tijdens de commotie over ‘het geheim’ werkten Seba en Blumentrost flink door.
Blumentrost had de lijst klaar van de eerste tien kabinetten, zoals die beschreven
stonden in Frederik Ruysch’ publicatie Thesaurus anatomicus I-X, verschenen in
Amsterdam in de jaren 1701-1716. ‘Van vier andere kabinetten, die nog niet beschreven waren’, had hij ook al ‘de catalogus klaar’. Ook was hij begonnen met
inpakken en Blumentrost hoopte op 26 april binnen twee à drie weken klaar te
zijn.25 In de lijst die Blumentrost had opgesteld stond alles vermeld wat zich in
het kabinet van Ruysch bevond, ‘zowel de anatomie als wat behoorde bij de dieren’. Alleen de vlinders en de schelpen moesten nog worden ingepakt, maar vanwege de hoeveelheid was het onmogelijk daarvan een catalogus te maken. Dus
telde Blumentrost eenvoudig de objecten en pakte ze in. Op 13 mei 1717 was het
grootste deel ingepakt en dacht Blumentrost nog zes of zeven dagen nodig te
hebben voor de rest.26 Ruysch hielp niet mee. Ging het hem aan het hart afstand
te doen van zijn collectie, was hij ziek of had hij belangrijker dingen aan zijn
hoofd? Als hij zelf niet kon helpen, waarom dan niet de dochter die in 1698 de
tsaar had rondgeleid27 of iemand anders die de collectie goed kende? Uit het verslag van de vorderingen van het inpakken kunnen we opmaken dat Ruysch niet
alleen de tien kabinetten die hij gepubliceerd had, had verkocht, maar ook nog
25 Blumentrost aan Areskine, 26.04.1717. SPbARAN 1.3.5, 47-48.
26 Blumentrost aan Areskine, 13.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 53-54v.
27 In januari 1698, vóór zijn reis naar Engeland, schonk Peter ‘aan de dochter van Ruysch, die de anatomie liet zien: twee paar sabelvellen ter waarde van 10 roebel en twee paar ter waarde van 8 roebel’. N.A. Baklanova, ‘Velikoje posolstvo za granitsej v 1697-1698 gg. (ego zjizn i byt po prichodo-raschodnym knigam posolstva)’ [Het Grote Gezantschap in 1697-1698 (doen en laten volgens het kasboek van het gezantschap)],
in: Pjotr Veliki, 3-62, 22. Luuc Kooijmans wees mij erop dat Ruysch in januari 1698 drie ongehuwde dochters
thuis had.
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vier die hij niet eerder beschreven had. Als de vier kabinetten die niet beschreven waren, net zo vol waren als de wel beschreven kabinetten, kunnen we constateren dat 4/14 van de in Petersburg aangekomen preparaten nìet in de tien
thesauri staan beschreven. Blumentrost noteerde alles wat hij inpakte in een catalogus. Het zijn, denk ik, de twee zwarte schriften in duodecimo formaat die
zich in het Petersburgse Archief van de Academie van Wetenschappen bevinden
onder nummer fond IV, opis 1, nr. 108a, 78 pagina’s (net geschreven); nr. 108, ongeveer evenveel pagina’s (slordig geschreven).
Ruysch’ collectie bestond niet alleen uit menselijke en dierlijke preparaten.
Tot de collectie behoorden ook 34 herbaria met planten die Ruysch in drie jaar
tijds verzameld had, toen hij hoogleraar in de botanie was: ‘zoo inlandsche als
uytheemsche, net van my gedroogt en bewaart (...) (in kast E en F)’.28 Ook deze
herbaria zijn naar Sint-Petersburg verscheept. Bij het tekenen van de collectie
van de Kunstkamera zijn ook tekeningen gemaakt van planten uit de Ruysch-herbaria.29

De verzending van Ruysch’ kabinet
Uit Calais kwam eind april 1717 opdracht van Areskine het kabinet tot nader order nog niet te verschepen, tenzij er een konvooi naar Sint-Petersburg ging. Seba
antwoordde Areskine begin mei dat er dat jaar geen scheepskonvooien meer
naar Sint-Petersburg zouden vertrekken. Hij raadde aan het kabinet, dat in ongeveer 50 tot 60 kisten gepakt was, voor de veiligheid over twee of drie schepen
te verdelen. Hij wist dat er inderdaad drie schepen met bestemming Sint-Petersburg lading aan het innemen waren waaronder een ‘welbezeild fregat met dertig
stukken geschut’, maar omdat Seba nog geen order had gekregen, wachtte hij
met het versturen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te vragen of de lading nog verzekerd moest worden.30
Intussen kwam de tijd van betalen naderbij. Ruysch kreeg volgens contract
ƒ 25.000 bij aflevering. Seba en Blumentrost zaten in de problemen want Guenellon wilde nog steeds geen geld geven. Hij vond steeds uitvluchten, bijvoorbeeld
dat hij de wisselbrief van Areskine niet kon verzilveren zonder uitdrukkelijke order van Areskine.31 Guenellon zei dat hij al twee keer aan Areskine geschreven
had en geen antwoord had gekregen. Hij wist dat Areskine het geld ergens anders voor had bestemd en hij wachtte op orders.32 Dat kwam Seba en Blumentrost verdacht voor, omdat Areskine in de wisselbrief uitdrukkelijk had vermeld

28
29
30
31
32

Ruysch, ‘Anatomisch kabinet, of naamlyst der rariteyten’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. I, 145-226, 205.
Debora J. Meijers, ‘The paper museum as a genre’, in: The paper museum, 19-54, 37.
Seba aan Areskine, 13.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 42-42v.
Blumentrost aan Areskine, 13.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 53-54v.
Seba aan Areskine, 13.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 42-42v.
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dat die uitbetaald kon worden zonder speciale order.33
Uit ongerustheid over het gedrag van Guenellon trokken Seba en Blumentrost
naar diens huis om zijn definitieve besluit te horen, maar daar vernamen zij dat
Guenellon enkele dagen daarvoor de stad uit was gegaan. Door dat bericht vervloog bij hen alle hoop. In hun grote verlegenheid riepen ze de hulp in van
Christoffel Brants, die zijn misprijzen uitsprak over het optreden van Guenellon.
Daarop vroegen Seba en Blumentrost aan Brants of hij Guenellon om opheldering wilde vragen, maar dat liep op niets uit, omdat Guenellon ‘zich enkele dagen daarvoor op het platteland had teruggetrokken’.
Brants bood aan om Guenellon, zodra hij weer in de stad was, hierover aan te
spreken en hem tot betalen te overreden. Maar intussen zou de tijd verstrijken
waarbinnen de gelden aan Ruysch moesten worden overhandigd, en bovendien
was het kabinet vrijwel ingepakt en hadden Seba en Blumentrost zich notarieel
verplicht bij levering te betalen.. Bang met schande te worden overladen, waren
Seba en Blumentrost wanhopig op zoek naar het benodigde geld. Brants raadde
de twee aan Areskine voor te stellen voor een zelfde som een ‘assignatie op de
heer Leefcken34’ of ‘een betalingsopdracht te passeren’. Seba kon dan de ‘assignatie op Guenellon’ daartegen ruilen. Op die manier zouden ze snel over het
geld kunnen beschikken en zo hun krediet behouden.35
Op 17 mei gaf Blumentrost een brief mee aan graaf I.A. Moesin Poesjkin
(1661-1729), die uit Amsterdam naar Parijs vertrok, met weer een dringend verzoek geld voor Ruysch te sturen. Areskine kon maar het beste aan Guenellon
schrijven dat hij het geld in kwestie aan Seba moest uitbetalen, of anders een ander opdracht geven de som aan Seba te betalen, zodat die Ruysch kon betalen,
die zijn methode van preparen en conserveren inmiddels in handen had gegeven van een notaris.36
Tien dagen later bleek Guenellon weer opgedoken. Toegesproken door Christoffel Brants betaalde hij op de assignatie van ƒ 30.000 op 21 mei ƒ 10.000 op rekening. Seba had hem een brief laten zien van Areskine uit Parijs, waarop
Guenellon verklaarde dat de wisselbrieven nog niet allemaal vervallen waren,
maar dat hij binnenkort de volledige som zou betalen en ƒ 5000 in waardepapier.
Nu kon Seba naar Ruysch: ‘De eerste ƒ 10.000 heb ik professor Ruysch betaald en
de wisselbrief van ƒ 5.000 overhandigd waarop ik de verzegelde envelop heb gekregen met het geheim.’ Het geheim bewaarde Seba tot hij uit Parijs nader order
van Areskine zou krijgen.37 Een week later, op 27 mei 1717, had Seba nog geen
instructies uit Parijs over het verzenden van het kabinet.38

33
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Blumentrost aan Areskine, 13.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 53-54v.
Ik weet niet wie dit is.
Seba aan Areskine, 13.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 42-42v.
Blumentrost aan Areskine, 17.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 55-56.
Seba aan Areskine, 27.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 51-52v.
Seba aan Areskine, 27.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 51-52v.
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Buitenlandse belangstelling voor het geheim en voor Ruysch’ preparaten
Het nieuws verspreidde zich dat de Ruysch-collectie verkocht was aan de tsaar
van Rusland. Het was algemeen bekend dat de verkoop van het kabinet ook de
door Ruysch geprepareerde menselijke preparaten bevatte, die in kwaliteit hun
weerga niet kenden en des te meer tot de verbeelding van andere Europese preparateurs spraken, omdat dit uitzonderlijke resultaat bereikt was door ze in te
spuiten met een substantie die Ruysch geheimhield. In heel Europa waren anatomen op zoek naar dit recept om betere educatieve preparaten te kunnen bereiden.
Enkele artsen kenden de lijfarts van de tsaar, Robert Areskine, persoonlijk. Ze
richtten zich tot hem met verzoeken of ze niet enkele stuks van Ruysch’ preparaten konden krijgen of althans deelgenoot konden worden van het geheim.
Ook de directeur van de Franse posterijen, Louis-Léon Pajot comte d’Ons en
Bray (1678-1754)39 had belangstelling voor Ruysch’ preparaten. Op 22 mei 1717
waren de tsaar en Areskine bij hem te gast geweest in Grand Bercy bij Parijs. Zij
besteedden toen de gehele dag aan het bekijken van zijn verzamelingen.40 D’Ons
en Bray had onder meer een collectie mathematische en natuurkundige instrumenten, in kabinetten geëxposeerd, die de speciale belangstelling van de tsaar
had.41 Kennelijk had Areskine met D’Ons en Bray over de Ruysch-preparaten gesproken. Toen Areskine en de tsaar weer richting de Nederlanden waren vertrokken, correspondeerde D’Ons en Bray met Areskine over astronomische instrumenten die de tsaar had willen kopen, met name een sphère mouvante van
Jean Pigeon (1654-1739) in Parijs, waarbij hij Areskine informeerde dat de aankoop uitgesteld was. In dezelfde brief herinnerde hij Areskine eraan dat deze
hem had beloofd dat hij, als hij weer naar Holland teruggekeerd was, hem de
twee recepten zou sturen, één voor het bereiden van de vloeistof om voorwerpen
in te conserveren, en een ander om aders en slagaders mee in te spuiten. Hij gaf
zijn woord dat niemand van hem de recepten te weten zou komen, en dat hij ze
geheim zou houden als Areskine dat als voorwaarde stelde om ze hem te geven.
Hij van zijn kant zou dan andere recepten aan Areskine opsturen die hem plezier
zouden doen en die hij zeker niet had. Als Areskine hem een overzicht zou
sturen van de preparaten van het kabinet van de tsaar, kon hij alvast vaten sturen met vloeistoffen die in Frankrijk te krijgen waren. Hij zou dadelijk beginnen
in te pakken zodra hij de recepten had ontvangen. D’Ons en Bray meende dat
Areskine vóór zijn vertrek naar Rusland de kabinetten van Ruysch nog moest
inpakken. Hij vroeg Areskine, hem een plezier te doen en enkele dubbeltallen,
die er ongetwijfeld tussen de natuurhistorische zaken en de schelpen zouden

39 Respectievelijk Douzenbray en Donsenbray gespeld in de correspondentie.
40 Waliszewski, Pierre le Grand, 408.
41 Vyderzky iz dnevnika Petra Velikogo. SPbARAN III.1.182, 161v.; Truchet aan Areskine, 22.05.1717. SPbARAN 1.3.5, 60-61v.
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zitten, in een enkele kist aan de heer Six te overhandigen die hem dan de kist per
schip kon toesturen. Hij zou andere dingen in ruil sturen. Areskine had zijn kabinetten gezien en hij kon weten wat ze zou sieren. D’Ons en Bray moedigde
Areskine aan met dezelfde vrijheid zaken te vragen die hij graag wilde hebben.
‘Wij verbinden ons door een correspondentie die de pijn van de verwijdering
verzacht.’42
De anatoom Joseph Guichard Duverney had Areskine aangeboden hem te helpen voor de tsaar anatomie in was aan te schaffen.43 Op 8 mei hadden Areskine
en de tsaar ‘les curiosités anatomiques faites de cire’ bekeken.44 Ook Duverney
had zich de kunst van het prepareren eigen gemaakt, maar wist niet de resultaten van Ruysch te bereiken. Hij toonde belangstelling om met hulp van Areskine
preparaten van Ruysch te verwerven. Duverney, over wiens prepareerkunst
Ruysch zuur had opgemerkt: ‘wat hij weet, heeft weinig te betekenen en zijn preparaten blijven niet goed’,45 kende Areskine uit de tijd dat hij en Areskine in Parijs onderzoek deden naar gifslangen. Om zijn kansen op het verwerven van enkele Ruysch-preparaten te vergroten zette hij zich in voor het vervullen van een
wens van tsaar Peter I.

De tsaar wil lid worden van de Franse Academie van Wetenschappen
Toen Areskine in 1717 met de tsaar in Parijs was, wist hij tijdens een bezoek aan
het Louvre de geleerde abt Jean-Paul Bignon, voorzitter van de Académie, een
ogenblik apart te nemen en hem te polsen of tsaar Peter geen lid gemaakt kon
worden van de Franse Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij kreeg aanvankelijk nul op het rekest.
Toen Areskine en de tsaar al weer uit Parijs vertrokken waren, heeft Duverney
zich ingespannen te onderzoeken of de afwijzende beslissing op het verzoek van
Areskine niet teruggedraaid kon worden. Duverney gaf Areskine een uitgebreid
verslag van zijn inspanningen. Hij had er abt Bignon enkele malen over aangesproken en Bignon duidelijk gemaakt dat de tsaar een bijzondere achting voor
Areskine had en hem als zijn vertrouwenspersoon beschouwde. De Hertog Dantin en alle mensen van letteren in deze stad hadden dat zeer wel ingezien. Bignon had hem daarop dringend gevraagd ‘niet meer over de weigering die hij
Areskine had gedaan inzake een ereplaats voor de tsaar te spreken’. Duverney
42 Donsenbray aan Areskine, 30.07.1717. SPbARAN 1.3.5, 115-117.
43 Areskine was al voordat hij zelf in Frankrijk aankwam goed op de hoogte van wat er op het gebied van
het van was vervaardigen van menselijke lichaamsdelen gebeurde in Frankrijk, door de informatie die hij
van Blumentrost had gekregen. Toen Areskine zelf in Parijs was, had hij gelegenheid gehad om de door Blumentrost geroemde ‘anatomie in was’ aan een nader onderzoek te onderwerpen. In de collectie van de
Kunstkamera bevinden zich enkele waspreparaten.
44 Vyderzjki iz dnevnika Petra Velikogo. SPbARAN III. 1.182,161v.
45 Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 151-154.
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had woord gehouden, schreef hij, ‘want hij had er inderdaad tegenover deze persoon niets meer over gezegd maar het wel ter sprake gebracht bij de regent’. Die
had uitgesproken dat zij hem snel [avec empressement] moesten toelaten en dat hij
voorrang moest krijgen voor openvallende plaatsen in alle categorieën. Hij zou
dat aan Bignon schrijven en dat had hij gedaan: Bignon had Duverney die brief
laten zien. ‘Dat was andere taal dan die hij tegen U bezigde in het Louvre’. Duverney was er verheugd over en hoopte dat ook Areskine er tevreden over zou
zijn. Aan Areskine zouden alle mémoires, de publicaties van de Académie, ‘die totnogtoe gedrukt waren, worden toegestuurd door d’Ons en Bray [Donsambret]’.
Duverney had een niet geringe prestatie geleverd: hij had een Russische tsaar
lid gemaakt van de Académie des Sciences. Hij had nu krediet en dus beschreef hij
Areskine wat hij hoopte dat daar voor hem tegenover zou staan. Hij had zijn zinnen gezet op een aantal Ruysch-preparaten en het geheim van hun conservering.
Hij probeerde Areskines aandacht vast te houden door over de anatomie in
was te beginnen. Hij vroeg Areskine, die in Aken was, of hij al een besluit had genomen. Duverney had zich bij de onderhandelingen met de maker van de wasanatomie, meneer De la Croix, weten te verzekeren van de bemiddeling door de
Regent. Daar zou het niet aan ligggen, maar hij moest wel een duidelijke opdracht krijgen. Als hij zekerheid had, kon hij werken, nu werkte hij slechts op
halve kracht tot hij nadere orders kreeg. Daarna kwam hij ter zake. Areskine,
schreef Duverney, had hem ‘hoop gegeven enkele stuks uit het kabinet van
Ruysch te kunnen krijgen’. Hij zou daar zeer blij mee zijn. Hij was nog steeds bereid er een kast voor te laten vervaardigen met daarin in gouden letters het opschrift: Ex Dono Domini Aresquine. Zo een geschenk zou Areskine veel eer opleveren, want alle bezoekers wilden de Zaal met skeletten bekijken en ‘zien dan dat
u de bezitter bent van zo een rijk en magnifiek anatomisch kabinet’. Het hing alleen van Areskine af, meende Duverney, omdat ‘de tsaar er graag mee in zal
stemmen als Areskine hem verzekert dat niets hem meer zal aanmoedigen om
voor de tsaar te werken’.
Duverney had nu al zijn argumenten genoemd en eindigde zijn brief met de
vraag aan Areskine de groeten over te brengen aan Ruysch. Hij hoopte als zijn gezondheid het toeliet nog eens langs alle stukken in zijn kabinet te kunnen lopen,
voordat ze zouden vertrekken naar Sint-Petersburg. Duverney hoopte dat ze ‘zullen blijven corresponderen’ en beloofde Areskine ‘op de hoogte te houden van
alles wat hij doet van wat er gebeurt in de Republique Anatomique en de rest van natuurlijke historie’.46

46

Duverney aan Areskine, 15.08.1717. SPbARAN 1.3.5, 64-65.
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De tsaar en Areskine terug in Amsterdam
De tsaar en Areskine waren vanuit Parijs via Reims, Spa en Maastricht weer naar
Amsterdam gereisd. Daarvandaan ging de tsaar eerst naar het landgoed van Solovjov in de Haarlemmerhout waar Catharina verblijf had gehouden, zolang de
tsaar aan het Franse hof verkeerde. In Amsterdam tekenden Peters diplomaten
op 4 augustus 1717 een verdrag met Frankrijk. Frankrijk beloofde in het vervolg
geen subsidie te geven of andere hulp te verlenen aan Zweden en zou bemiddelen in de vredesbesprekingen tussen Rusland en Zweden. Frankrijk erkende de
veroveringen van Rusland aan de Oostzeekust, waarmee het doel van het bezoek
aan Frankrijk was bereikt. De Zweedse koning was door het wegvallen van de subsidies van de Fransen genoodzaakt aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.
In Amsterdam bracht de tsaar een laatste bezoek aan Nicolaas Witsen, en zat er
aan diens sterfbed. Op 10 augustus overleed deze vriend van Rusland waar Peter
vijfentwintig jaar betrekkingen mee had onderhouden.47

Hortus Botanicus
Tijdens hun verblijf in 1717 brachten de tsaar en Areskine tot vier maal toe een
bezoek aan de Hortus. Omdat zij in hartje winter in Amsterdam waren aangekomen, was een bezoek aan de Hortus eerst uitgesteld. Pas toen ze na terugkeer uit
Parijs opnieuw enige tijd in Amsterdam verbleven (tot september 1717) was het
volop zomer en kon een bezoek aan de Hortus worden georganiseerd. Peter
toonde zich zeer geïnteresseerd toen hij door Frederik Ruysch opnieuw werd onderwezen in de botanie. Peter had, zoals we zagen, al eerder, tijdens zijn eerste
bezoek aan Amsterdam, een rondleiding van Ruysch in de Amsterdamse Hortus
Botanicus gekregen.48 De tsaar stelde een herbarium samen van planten die hij
in 1717 had verzameld tijdens zijn reis naar de Republiek.49
Vlak voor zijn vertrek bracht de tsaar nog een laatste bezoek aan de Hortus Botanicus. Dat weten we uit een brief van Maria Schaap (1658-1725), de echtgenote van Hendrik Bicker (1682-?), burgemeester in 1717 en commissaris van de
Hortus. Zij schreef een verslag aan een vriendin van dit bezoek dat plaatsvond op
dinsdag, twee dagen voor het vertrek van de tsaar op donderdag 2 september
1717.
‘De Czaer besiet al de planten, bomen en kruyden soo naeu al was hy een tuynman, en al wat
hem behaeght schrijft hy op, en hy loopt als een wilt en woest mensch, is seer morsig en slordigh, en eedt seer slordigh, roghgelt en spuwt maer op de tapyten neer, en ‘t gevolg loopt hem

47 Gebhard, Het leven van mr Nicolaas Cornelisz. Witsen, 514. Geciteerd bij: Knoppers, The visits of Peter the
Great, 49.
48 Peter bracht op 7/17 september 1697 o.l.v. Ruysch een bezoek aan de Hortus.
49 Appleby, ‘Robert Erskine-Scottish pioneer of Russian natural history’, 379.
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alsoo na sonder respect; doch de Czarin is reedelyck, sindelyck en kent seer veel boomen en
kruyden; sy hadt groot plesier in ‘t kruitje roer mij niet, wanneer men dat aanraeckt soo sluyt
het toe. Nadat se de kruyden gesien hadden, soo spysden wy wederom met haer Czaerse Majestyten (...)’ 50

De tsaar reisde via Haarlem en Gouda naar Dordrecht om via de Duitse landen
naar Rusland terug te keren.
Aangaande de verscheping van het kabinet van Frederik Ruysch hadden de tsaar
en Areskine voor hun vertrek geen beslissing genomen. Het gezelschap arriveerde eind september in Berlijn, waar een brief van Seba was aangekomen waarin hij
zich verontschuldigde dat hij Areskine tijdens zijn verblijf in Amsterdam ‘geen genoegen of plezier had kunnen doen’. De heer Huygens en de heer Clermont51,
die Seba enkele dagen daarvoor gesproken had, lieten Areskine hartelijk groeten.52 Het was september, het seizoen was voorbij; dit jaar zou het kabinet in Amsterdam blijven. De tsaar en Areskine arriveerden op 10 oktober 1717 in Sint-Petersburg na een verblijf in het buitenland van meer dan anderhalf jaar.
Op 23 oktober 1717 verwelkomde hofprediker Feofan Prokopovitsj Peter I
met een preek die vrijwel geheel gewijd was aan het nut van de kennis die Peter
had opgedaan en de verzamelingen die Peter gekocht had: ‘zelfs als er geen ander voordeel gegeven wordt dan alleen die kennis zelf van zoveel dingen – dan
zou dat geen kleine winst zijn, en vooral voor een man van goede geboorte en
hoge eer, voor wie kennis meer waard is dan welke schat dan ook.’53

Versturen van het Ruysch’ kabinet
Voor het versturen van de Ruysch-collectie, die na het vertrek van de laatste zomerschepen, heel de winter 1717/1718 ingepakt in Amsterdam was blijven staan,
gaf Areskine pas het volgend voorjaar, op 2 mei 1718, het groene licht. Areskine
schreef zelf in het Duits aan Seba de instructies die hij van de tsaar gekregen had
om het anatomische kabinet van Ruysch met de zomerschepen naar Petersburg te
versturen. Areskine instrueerde Seba het kabinet in verschillende schepen te laten
laden, het te verzekeren en regelrecht naar Petersburg te versturen. Behalve de kisten waarin ‘antropogenia’ en de ‘diverse generationen’ van kinderen gepakt zaten,
die wilde hij met de veiligste en eerste gelegenheid naar Lübeck laten vervoeren.54
50 J.F.L. de Balbian Verster, ‘Peter de Groote te Amsterdam’, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
XVII [1919], 31-46, 40-41.
51 Godefridus Clermontius?, Elbert Clermont jr.?
52 Seba aan Areskine, 24.09.1717. SPbARAN 1.3.5, 77-77v.
53 Feofan Prokopovitsj, ‘Slovo v nedeljoe osmoejoenadesjat skazannoje (...)’ [Preek in de 18de week (na
Pinksteren) gehouden (...)], in: An XVIIIth century Russian reader. Red. C.L.Drage en W.N. Vickery. Oxford
1969, 16-18, 18.
54 Areskine aan Seba, 02.05.1718. SPbARAN 1.3.2, 85.
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Er zaten geen instructies bij hoe hoog Seba de waarde van het kabinet moest
opgeven aan de douane. Seba zat ermee in zijn maag. Iedereen wist immers precies hoeveel Areskine voor de collectie betaald had.55 Hij had 18 maart 1718 nog
geïnformeerd hoe hoog het kabinet moest worden aangegeven, opdat er geen
problemen zouden komen.56 Vlak voor de inscheping van de Ruysch-collectie
kreeg Seba onverwacht assistentie van een relatie van Areskine, dominee Clermont. Met Clermont, die hem ook hielp bij het inkopen en verzenden van boeken naar Petersburg, overlegde Seba hoe hij het kabinet bij de douane het beste
kon aangeven. Clermont gaf Seba niet alleen goede raad, zoals blijkt uit het verslag dat Clermont schreef aan Areskine van zijn optreden bij de douane. Hij had
het ook op zich genomen met de commies-generaal de heer Buis, zoon van de
pensionaris [van Amsterdam, Willem Buys (1661-1749)], vroeger ambassadeur
[in Frankrijk], Clermonts beschermheer, te gaan praten. In zijn verslag liet hij
Areskine blijken dat hij trots was op hoe hij dat varkentje had gewassen. Hij had
de collectie voor niet meer dan ƒ 3.000 bij de douane opgegeven. Alles was heel
voorspoedig gegaan. De heer Buis geloofde hem op zijn woord toen hij zei dat
het slechts curiositeiten waren [’disant que ce n’étoit que des curiosités’]. Buis
had erop gestaan een kist open te maken, maar had genoegen genomen met het
openen van slechts één van de honderd.57
Dat verslag van Clermont komt aardig overeen met de versie van Seba. Seba
schrijft hoe hij en Clermont besloten ‘de commies-generaal over de waarde van
het kabinet aan te spreken’ en hem vroegen consideratie te hebben, ‘omdat het
het Ruysch-kabinet betrof dat voor de tsaar bestemd was’, waarop hij ‘twee ondercommiezen stuurde om het kabinet te inspecteren en te visiteren’. Seba kon
hen niet toestaan alle kisten open te maken, dus mochten zij er een uitkiezen die
zij openden: kist nummer 53 waarin alleen koraal zat en daarmee waren ze tevreden. De kist was in hun tegenwoordigheid ook dadelijk weer gesloten en verder was er geen meer geopend of bekeken. Deze twee ondercommiezen had
Seba ƒ 25 gegeven opdat ze bij de commies-generaal ‘civiel’ rapport zouden uitbrengen. Ze kwamen bij Seba terug om te zeggen dat ze rapport hadden gedaan
bij de commies-generaal en dat deze tevreden was als Seba bij de douane zou aangeven dat de waarde van de lading ƒ 3.000 bedroeg. Zo geschiedde. De vracht
voor Areskine bestemd, de kisten 28, 29, 30 en 31, gemerkt R.A., vielen hier ook
onder. In 28 zaten de boeken van dominee Clermont en het door Areskine bestelde linnen. In 29 en 30 de grote vazen van Japans porselein die in Seba’s kamer stonden en die Areskine voor ƒ 600 van Seba had gekocht. In 31 zat een klein
kabinet van kaneelhout in Indië gemaakt en een vaas van bijzondere aarde uit
Vigos in Spanje. Seba hoopte dat dat alles goed over zou komen, net als de wijnen waar hij veel moeite voor gedaan had om de beste te verkrijgen.58
55
56
57
58

Clermont aan Areskine, 12.07.1718. SPbARAN 1.3.6, 16-17v.
Seba aan Areskine, 18.03.1718. SPbARAN 1.3.6, 86-86v.
Clermont aan Areskine, 12.07.1718. SPbARAN 1.3.6, 16-17v.
Seba aan Areskine, 07.06.1718. SPbARAN 1.3.6, 73-74.
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Seba had de opdracht d.d. 2 mei 1718 de kisten waarin de anthropogenia van het
kabinet Ruysch zaten gepakt naar Lübeck te sturen, pas op 3 juni 1718 ontvangen. Op 7 juni antwoordde Seba Areskine dat het kabinet al geheel geladen was.
53 kisten genummerd van 1 tot 53 bevonden zich op het schip de Juffrouw Anna
Maria, met schipper Jan Pietersz. Vettevogel, en 47 kisten zonder nummer op het
schip de Stad Coningsbergen, met schipper Wiebe Siewerts, tezamen met de wijnen
en de andere bestellingen voor Areskine en ook de apothekerswaren voor de
Hofapotheek en de Admiraliteitsapotheek in Sint-Petersburg. Omdat de schepen al helemaal geladen waren en omdat Seba niet wist in welke nummers de
stukken gepakt waren, kon er niets meer uitgehaald worden. Het kon niet meer
veranderd worden en Seba hoopte dat door Gods geleide de aankomst in SintPetersburg gelukkig en wel zou zijn. Er waren niet meer dan twee schepen naar
Sint-Petersburg onderweg; daarom had hij het kabinet niet over meer schepen
kunnen verdelen. Seba had alles volgens opdracht laten verzekeren, hij stuurde
met de volgende post de rekening en de cognossementen. De schepen wachtten
op het konvooi en op goede wind. Het Ruysch-kabinet zat gepakt in totaal 98 colli. De nummers 99 en 100 waren twee kisten met boeken die door Seba aan Areskine waren geadresseerd, één uit Frankrijk en de andere van meneer Van den
Burg.59
Uit Petersburg schreef Schumacher aan Seba dat Areskine tevreden was over
hoe hij had gehandeld met het anatomische kabinet van Ruysch en dat hij hoopte dat het goed zou arriveren.60

De tsaar wordt lid van de Franse Academie van Wetenschappen
Het duurde niet lang voor er een lid van de Franse Academie van Wetenschappen overleed en op 22 december 1717 werd Peter dan ook uitgenodigd lid te
worden. De tsaar accepteerde en de secretaris, Bernard le Bovier, sieur de Fontenelle (1657-1757), schreef op 13 januari 1718 een brief terug naar Petersburg,
waarin hij zijn dank uitsprak dat de tsaar zich verwaardigd had lid te worden.61
In Parijs hield Duverney vol en schreef nog menige brief om te kijken of hij
geen Ruysch-preparaten van Areskine kon krijgen.
Omdat Duverney aan Areskine beloofd had dat hij een kast zou laten bouwen
om er de preparaten van Ruysch in te bewaren met een aan Areskine gewijde inscriptie in gouden letters aan de bovenkant, beloofde Areskine datzelfde te doen
voor preparaten die hij van Duverney kreeg opgestuurd, maar met de woorden:
Labore et studio Domini Douverney.

59
60
61

Seba aan Areskine, 07.06.1718. SPbARAN 1.3.6, 73-74.
Schumacher aan Seba, 13.06.1718. SPbARAN 1.3.2, 92v.
Fontenelle aan Peter I [?], 13.01.1718. SPbARAN 1.3.6, 1-1v.
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‘Dat zal u veel eer opleveren, niet alleen bij de buitenlanders maar ook heel Rusland zal daardoor begrijpen dat u de meest vakkundige en volmaakte bent in deze wetenschap (...). Wij werken hard aan de natuurlijke historie van dit land’, schreef Areskine. ‘Ik heb op order van de
tsaar de arts Dr. Schober62 uitgezonden die in Kazan en Astrachan nauwkeurige onderzoekingen doet en ons daarover rapporteert. Een ander is onderweg naar Siberië om dezelfde reden.
De tsaar heeft ook een ordonnantie gepubliceerd voor zijn hele rijk die zijn onderdanen verplicht hem alles te brengen waarvan zij geloven dat het curieus is en geboren tegen de natuur,
waarvan wij al een mooie voorraad hebben. Dit toont dat wij, Mijnheer, al het mogelijke doen
om de fout goed te maken van onze voorouders die het meest charmante deel van onze studies
verwaarloosd hebben. Ik zal u wat sturen zodra dat mogelijk is’.63

Aan zijn andere Franse correspondent, graaf d’Ons en Bray, antwoordde Areskine met nog meer schrijfplezier. D’Ons en Bray krijgt de vraag voorgelegd of hij
nog steeds in het gerucht gelooft dat in Frankrijk enkele maanden geleden rondging, namelijk dat de tsaar dood was en alle buitenlanders in Rusland werden afgemaakt, omdat hij nog niet geantwoord heeft op een brief van Areskine.64 Het
gewone excuus zou hem niet helpen want Areskine wist dat hij zijn brief ontvangen had. Een bij zijn brief ingesloten brief aan een ander is wel beantwoord. ‘Of’,
vraagt Areskine, ‘bent u soms boos dat ik u nog geen stukken uit het anatomisch
kabinet van de heer Ruysch gestuurd heb?’ Hij verzekerde d’Ons en Bray dat dit
niet van hem afhing. Omdat alles was ingepakt voor zijn terugkeer naar Amsterdam, kon hij niet alle kisten gaan doorzoeken om de stukken te vinden die hij
voor hem had bestemd.
‘Tenslotte Mijnheer herinner ik u aan mijn belofte dat u ze nog deze zomer heeft, gelijkertijd
met alle boeken die hier gedrukt zijn sinds het begin van de regering van de tsaar. (...). Wij zijn
niet meer zo lui als u gelooft. U zult weldra uit onze werken leren dat wij alle middelen aanwenden om de natuur te onderzoeken. Daartoe hebben wij meneer Schober naar Kazan en
Astrachan gestuurd, zoals u weet uit de kopie van bij gesloten brief. Bijna elke dag worden ons
goede stukken aangeleverd vanwege de ordonnantie die de tsaar heeft doen uitgaan dat iedereen, op straffe van verlies van zijn leven, alles hierheen moet brengen wat hij gelooft curieus
[curieux] te zijn en monsterlijk [monstrueux]. Ik zal u niets vertellen betreffende de wisseling
die in dit rijk is doorgevoerd betreffende de opvolging van de kroon65 van Groot-Rusland. De
krant informeert u daarover even goed als ik.’66

62 Gottlob Schober (ca. 1675-1739).
63 Areskine aan Duverney, 14.04.1718. SPbARAN 1.3.2, 81v.
64 Begin 1718 was een angstige tijd. Alle gezanten stuurden alarmerende berichten naar hun hoofdsteden (Weber, De Bie, Plier, De Lavie) in verband met het harde optreden van de tsaar tegen kroonprins Aleksej. A.G. Brikner, Istoria Petra Velikogo [Geschiedenis van Peter de Grote]. Moskou 1991 (herdr. Sint-Petersburg 1882), 359. Thomas Eekman, ‘Seven years with Peter the Great: the Dutchman Jacob de Bie’s
observations’ in: Peter the Great and the West. New perspectives. Red. Lindsey Hughes. Basingstoke 2001. 206-224,
221.
65 Peter had zijn zoon Aleksej het recht op de troonopvolging ontnomen ten gunste van zijn vierjarige
zoontje Pjotr.
66 Areskine aan Donsenbray, 14.04.1718. SPbARAN 1.3.2, 82v-83.
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Aankomst van het Ruysch-kabinet in Petersburg
Begin juli 1718 arriveerde het kabinet van Ruysch in Petersburg. Althans, die
helft die aan boord was van het schip van kapitein Vettevogel. Schumacher
bracht dat deel van het kabinet voorlopig onder in de grote zaal van het huis van
Areskine. Daar stonden de kisten verzegeld met het zegel van een inspecteur
[van de douane]. Schumacher had met de grootste moeite toestemming kunnen
krijgen het kabinet naar het huis van Areskine over te brengen, want de inspecteur had absoluut willen weten wat er in de kisten zat. Schumacher had hem wel
‘de catalogus getoond, in het Latijn, die Ruysch gemaakt had’, maar, schreef
Schumacher, ‘daarna wist de inspecteur evenveel als tevoren’. Tenslotte had
‘graaf P. Tolstoj volgens de orders van de tsaar de inspecteur gedwongen zijn zegel te verwijderen’. Tolstoj stelde Schumacher ‘in het bezit van het huis dat de
tsaar voor het Ruysch-kabinet bestemd had en hij heeft een boot aangewezen die
geschikt was het kabinet over te brengen naar genoemd huis’. Schumacher
meldde Areskine dat Tolstoj nog geen opdracht gegeven had dit huis te laten repareren. Schumacher vroeg Areskine bezorgd of hij de kisten moest openen. Hij
herinnerde Areskine er aan dat ‘het weldra twee jaar geleden zal zijn dat de kisten in Amsterdam gesloten waren’ en dat men wel kon aannemen ‘dat er in de
kisten enkele gevaarlijke dieren zouden zitten die er zich gewoonlijk in bevonden’.67
Schipper Wiebe Sieverts, die de andere helft van het Ruysch-kabinet vervoerde, was op 28 juli 1718 nog niet aangekomen, maar op 8 augustus 1718 liet Schumacher Albert Seba weten dat ook Wiebe Sieverts was gearriveerd. Hij toonde
zich erg tevreden dat het kabinet goed was aangekomen.
‘Gisteren pas hebben we de laatste goederen uit het schip van Wiebe Sieverts kunnen halen.
Alle goederen waren namelijk door het onderweg in Reval uitladen door elkaar geraakt. Het
ziet ernaar uit dat het kabinet van Ruysch geen schade geleden heeft, maar dat kan pas worden
vastgesteld bij de terugkeer van de tsaar die spoedig verwacht wordt.’ ‘De tsaar heeft de schipper van vreugde omhelsd en 300 franken gegeven toen hij hoorde dat het kabinet aan boord
van zijn schip was. Hij kreeg een order mee van de tsaar met een voorkeursbehandeling bij de
douane-inspecteur. Vettevogel heeft zijn kosten wel verdiend’, meende Schumacher.68

Het kabinet was nog steeds niet uitgepakt. Op 1 september 1718 moet Schumacher aan Areskine melden dat hij nog niets kan zeggen over het kabinet van
Ruysch omdat hij het niet durfde te openen zonder daartoe van Areskine orders
te hebben ontvangen. En Areskine was nog met de tsaar onderweg.69
Peter I gaf 25 augustus 1718 instructies de ‘apotheker Seba’ geld te geven ter

67
68
69

Schumacher aan Areskine, 28.07.1718. SPbARAN 1.3.2, 98v.
Schumacher aan Seba, 08.08.1718. SPbARAN 1.3.2, 99v-100.
Schumacher aan Areskine, 01.09.1718. SPbARAN 1.3.2, 103.
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betaling van ‘anatomische zaken’ en een ‘sfera’ gekocht in Parijs.70 Op 4 september 1718, Russische tijdrekening, ‘s avonds, kwam Areskine eindelijk thuis. Hij
gaf Koerakin opdracht de aankopen in Parijs aan Seba te betalen.71 Areskine
schreef met dezelfde post aan Seba dat hij noch het Ruysch-kabinet had kunnen
bekijken, noch had uitgepakt wat Seba hem persoonlijk gestuurd had. Maar de
brief diende om te vertellen dat hij Koerakin opdracht had gegeven geld over te
maken voor de anatomie in was en voor de sfera. Zegge 15.000 Franse ponden in
Hollandse florijnen volgens de wisselkoers die gold toen zij in Frankrijk waren.72
Op 9 september Nederlandse stijl schreef Seba aan Schumacher dat hij op 8
september 1718 de brief had ontvangen waarin Schumacher berichtte dat de
twee schepen met het Ruysch-kabinet en de andere materialen in goede orde waren gearriveerd. Hij vond het een idiote suggestie van Schumacher dat hij provisie zou vragen aan Areskine voor het leveren van het Ruysch-kabinet. Seba wilde
geen provisie voor het helpen met aankoop en vervoer, hij had het graag, belangeloos en met veel plezier gedaan. Wel laat hij erop volgen dat ‘hij de beslissing
over de ƒ 2.000 die hij nog krijgt voor zijn kabinet helemaal aan Areskine overlaat. Wat deze daarin beslist is hem goed.’73
Op 10 oktober schreef Schumacher nogmaals om de grote tevredenheid van
hem en van Areskine over te brengen dat het anatomische kabinet zonder schade was overgekomen. Schumacher wilde Seba zijn dankbaarheid betuigen voor
het zorgvuldig verpakken van de Ruysch-collectie. Wel speet het hem dat het beloofde portret van de auctor (Ruysch) er nog niet bij zat.74
Ruysch liet in een latere brief aan de tsaar weten dat hij spijt had dat hij niet
60.000 voor zijn verzameling75 had gevraagd, een bedrag, dat zijn verzameling
70 ‘Po prilozjennomoe prisem pismoe doktora Areskina otdajte v Amsterdame Aptekarjoe Zeba dlja perevoda v Parizj na zaplatoe za Anatomitsjeskië vesjtsji kotoryje boedoetsji v Parizje podrjadil ony doktor Areskin sdelat po dogovoroe za devjat tysjatsjoe frantsoeskich livrov [da za] sferoe kotoraja tamzje zdelana za
sjest tysjatsj frantsoeskich livrov (...) itogo za pjatnattsjat tysjatsj livrov jefimkami po rastsjotoe tsjto nadlezjit.’
[Geef de ingesloten brief van doktor Areskine in Amsterdam aan de apotheker Seba voor een overmaking
naar Parijs ter betaling voor de Anatomische zaken die hij volgens afspraak in Parijs zal kopen voor zesduizend Franse ponden en ook voor de sfera zesduizend Franse ponden (...) tesamen voor 15.000 pond jefimki volgens de koers die geldt]. Peter I aan [?], 25.08.1718. SPbARAN 1.3.5, 85-86v.
71 Areskine aan Koerakin, 05.09.1718. SPbARAN 1.3.2, 105v-106.
72 Areskine aan Seba, 05.09.1718. SPbARAN 1.3.2, 106.
73 Seba aan Schumacher, 09.09.1718. SPbARAN 1.3.6, 253-254.
74 Schumacher aan Seba, 10.10.1718. SPbARAN 1.3.2, 109v. In de Kunstkamera werd in 1741 een portret
van Seba bewaard geschilderd door Georg Gsell: ‘Balthasaris Sebae Pharmacopoei Amstelodamensis celeb.
imago manu Gsellii picta. alt. 2 ped. 16 unc., lat. 2 ped. 10 unc.’ Musei Imperialis Petropolitani [MIP] volumen
II, pars prima, qua continentur res artificiales. Sint-Petersburg 1742, 156, nr. 23. Maar geen portret van Ruysch.
75 Frederik Ruysch begon dadelijk na de verkoop van zijn verzameling aan de tsaar met het samenstellen
van een nieuwe verzameling. Omdat het voor hem moeilijk was aan menselijk materiaal te komen, legde hij
zich toe op het blootleggen van de vaten van plantaardig materiaal. Na zijn dood werd zijn collectie in 1731
geveild. In de veilingcatalogus (Ruysch, Catalogus musaei Ruyschiani) staan ook enkele anatomische preparaten genoemd. De Amsterdamse verzamelaar Adrianus Deknatel kocht er een aantal op de veiling, zoals
blijkt uit de veilingcatalogus (Adrianus Deknatel, Catalogus van de aloem beroemde kabinetten, bestaande in sierlyke anatomische praeparata, onder welke van den prof. F. Ruysch (...) alles by een vergadert en aldus nagelaten door den
heer Adrianus Deknatel (...) [Amsterdam] 1765). Het is niet duidelijk of het hier gaat om nieuwe preparaten,
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volgens iedereen wel waard was. Hij had dan zeker 40.000 gekregen. Maar hij zou
zich aan zijn woord houden als een achtenswaardig man.76

Weloverwogen cultuurimport
In de literatuur over de Kunstkamera is een hardnekkige vergissing geslopen en
historici nemen die van elkaar over, namelijk dat de tsaar besloot de collecties
Seba en Ruysch aan te schaffen, toen hij op bezoek was in Amsterdam.77 Je kunt
je afvragen of het verschil maakt of hij de collecties kocht tijdens zijn verblijf in
Amsterdam in december 1716, of dat hij ze al eerder had gekocht. Zijn die paar
maanden verschil echt belangrijk? Ja, want er bestaat een groot verschil tussen
een tsaar die tijdens zijn bezoek aan Seba in Amsterdam diens kabinet heeft gekocht en een tsaar die, bestookt door brieven van Seba, tenslotte aan zijn staf in
Petersburg opdracht heeft gegeven het kabinet in Amsterdam te bestellen. Bij de
formulering ‘de tsaar heeft het kabinet bij Seba gekocht tijdens zijn bezoek aan
Amsterdam,’ kun je je een scène voorstellen als beschreven door Sue Townsend
in The Queen and I waarin de dochter van de Japanse keizer in een Londonse boetiek in vliegende haast, – haar limousine staat fout geparkeerd -, alles aanwijst en
koopt wat de pop in de etalage op wie ze graag wil lijken, zo fraai staat. De exclusieve ontwerpen past ze niet aan, ze kijkt niet of ze haar ook fraai staan, ze koopt
ze. Ze koopt èn de japon, èn de mantel èn de schoenen, en wel in elk van de drie
voorradige kleuren.78 Een fraai voorbeeld van imitatie en cultuurimport.
Klakkeloze imitatie en kritiekloze cultuurimport was er ook in het achttiendeeeuwse Rusland.79 De aankoop van Peter was echter geen geval van klakkeloze
imitatie, maar van zeer weloverwogen cultuurimport. Peter handelde niet in een
opwelling; hij deed een weloverwogen aankoop. Peter I had bij zijn bezoek aan
Amsterdam in 1697-1698 onder leiding van Nicolaas Witsen80 uitgebreid kennis
gemaakt met rijke Amsterdamse verzamelingen. Terwijl hij vóór zijn reis naar het
westen vooral vele soorten wapens had verzameld, was in Amsterdam zijn interesse gewekt voor vrijwel alle objecten die in Amsterdamse kunstkamers verzameld werden. Bij de aanschaf van preparaten van zoogdieren, vogels, vissen, in-

gemaakt na 1717, of om preparaten die om een of andere reden niet naar Petersburg waren verscheept. Het
is niet bekend of er ook kasten meegingen naar Petersburg. Er worden in Ruysch’ Thesauri 9 kasten beschreven. Van de kasten 3 tot 9 worden houtsoort en het aantal laden genoemd, zodat er aanknopingspunten zijn waarnaar in Petersburg gezocht zou kunnen worden.
76 Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 151-154.
77 Pekarski, Naoeka i literatoera, dl. I, 53.
78 Sue Townsend, The queen and I. Londen 1993, 175-176.
79 J. Klein, Cultuurimport en contextverandering. Over de Russische literatuur van de 18e eeuw. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Slavische letterkunde aan de Rijks Universiteit Leiden 1993, 6.
80 Witsen vervulde dat jaar geen burgemeestersfunctie.
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secten, schelpen, mineralen en anatomische stukken liet hij zich door educatieve overwegingen leiden. Hij wilde ‘in de natuurlijke historie een systematisch begrip brengen’.81 Hoewel Peter wist wat hij zich bij een collectie zoals Seba die
aanbood moest voorstellen, heeft het Seba toch nog bijna een jaar gekost om de
tsaar tot aankoop te bewegen. Dat is uit de correspondentie duidelijk geworden.
De tsaar heeft de collectie in januari 1716 gekocht, bijna een jaar voordat hij in
december van dat jaar in Amsterdam voor het eerst met Seba zou kennismaken.
Anders dan vaak geschreven wordt, zijn de verzamelingen van Seba en Ruysch
niet gelijktijdig aangeschaft. Seba bood op 7 juni 1715 zijn kabinet met naturalia
en curiosa aan de tsaar te koop aan. Seba nam dit initiatief, het leveren aan de
tsaar van een naturalia-collectie, op het moment dat hij zijn eerste levering aan
de Hofapotheken tot een goed einde had gebracht. De collectie Seba is op 10 januari 1716 gekocht en arriveerde op 19 augustus van datzelfde jaar in Petersburg, ruim voordat de tsaar zich in oktober 1716 opmaakte voor zijn tweede bezoek aan Nederland, waar hij in december 1716 arriveerde. Voor de collectie
Ruysch geldt dat Seba de eerste proefaankopen uit die collectie ten behoeve van
de tsaar deed op 24 april 1716, meer dan een half jaar voor de tsaar in Nederland
aankwam.
Bij de aankoop van de collectie Ruysch was de situatie wezenlijk anders dan bij
de aankoop van de collectie Seba. De tsaar had de collectie Ruysch in Amsterdam
in september 169782 uitvoerig bekeken. Of ook Areskine, die enige tijd in Leiden
studeerde, deze collectie kende vóórdat hij met de tsaar in 1716-1717 bij Ruysch
langskwam, is niet bekend. Wie bij de aankoop van de collectie Ruysch het initiatief nam, valt niet met zekerheid te reconstrueren. De correspondentie uit het
archief in Petersburg is niet compleet en de brieven die er zijn geven hierover
geen uitsluitsel. De formulering die Seba bezigt in zijn brieven laat beide mogelijkheden open, zowel de mogelijkheid dat Schumacher of Areskine als eersten
bij hem hadden geïnformeerd naar de mogelijkheid Ruysch-preparaten te kopen, als de mogelijkheid dat het juist Seba was die op eigen initiatief als eerste
een balletje opwierp. Wat wel kan worden aangetoond is dat Seba een grote rol
speelde bij het tot stand brengen van de verkoop van de collectie Ruysch, dat hij
financieel risico nam en ook dat hij nauw betrokken was bij het administreren,
inpakken en verzenden van de collectie.

81
82

Volgens Peters gesprekken met Nartov, geciteerd door: Stanjoekovitsj, Koenstkamera, 17.
Over de mogelijke datum, zie: Bekker, ‘Roesskië Posetiteli’, 95.
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Johann Daniel Schumacher
zorgt voor de Kunstkamera van Peter I
onder de directie van Robert Areskine
A. Het gebouw
De collecties onderdak. Het begin van de Kunstkamera
In een stad die uit het moeras gestampt werd, waar bijna geen steen te vinden was
en bouwmateriaal van honderden kilometers ver moest worden aangevoerd, welk
onderdak was daar te vinden voor een grote hoeveelheid glazen potten en droge
preparaten? De aankomst van twee Amsterdamse collecties confronteerde de Petersburgers met een praktisch ruimteprobleem, maar markeerde niet, zoals men
zou denken, het begin van een keizerlijke kunstkamer. Het begin van de keizerlijke Kunstkamer rekent men namelijk enkele jaren eerder, in het jaar 1714. In dat
jaar liet Peter I een verzameling naturalia en artificialia uit de Moskouse Apothekerskanselarij naar Petersburg overbrengen. Areskine werd het hoofd van deze
keizerlijke Kunstkamer en zijn secretaris, Schumacher, de bibliothecaris. Peter I
had voor deze kunstkamer in zijn zomerpaleis een speciale kamer laten ontwerpen door de Duitse architect Andreas Schlüter (1664-1714). Schlüter had er in de
jaren 1713-1714 aan getekend.1 Het zomerpaleis zelf was al in 1710-1712 gebouwd
door de Italiaanse architect Domenico Trezzini (1670-1734), in steen, twee verdiepingen hoog. Het stond een eindje weg uit het centrum, aan de oever van de
Neva waar de rivier de Fontanka uitmondde. De tuin was aangelegd volgens zeventiende-eeuwse Hollandse smaak, Peter had het ontwerp zelf geschetst, een Hollandse
tuinman, Jan Roozen, had de tuin vervolgens professioneel getekend.
Rechte lindenlanen noodden tot wandelen. Met regelmatige tussenpozen werden bomen afgewisseld met in Italië gekochte klassieke beelden. Als het ware om
de geometrische lijnen niet te verstoren stond in een hoek van de tuin een bescheiden zomerpaleis. Een grot (Russisch: grot) en een galerij2 (Russisch: galeria)
waren in aanbouw.3 Een kilometerslange pijpleiding voerde water aan voor de
fonteinen.
1 A.N. Voronichina, Peterboerg i ego okrestnosti v tsjertezjach i risoenkach architektorov pervoj treti XVIII veka. [Petersburg en omstreken in schetsen en tekeningen]. (tent.cat. Staats Hermitage). Leningrad 1972, 16.
2 Galerij hier in de betekenis van langwerpig gebouw voor schilderijen en beeldhouwwerken.
3 Slechts de fundamenten van de grot waren gereed toen de architect ervan, A. Schlüter, in 1714 overleed.
De galerij is mogelijk naar een tekening van Schlüter getekend door Mattarnovi in 1716. Zie: Voronichina,
Peterboerg i ego okrestnosti, 17.
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Op de bovenverdieping had Peter in een groen gedecoreerd vertrek een
kunstkamer laten inrichten. Het was een hoekkamer, met aan twee kanten ramen. De ramen aan de lange kant keken uit op de rivier de Neva en die aan de
korte kant op de Zomertuin. In elk van de vier hoeken van de kamer was een
muurschildering van een inboorling aangebracht, afkomstig uit een van de vier
continenten.4 Tegen de twee raamloze muren stonden vitrinekasten, waarin naturalia en artificialia stonden uitgestald, waaronder de objecten die Peter van zijn
eerste reis naar het Westen had meegebracht. Gedocumenteerd is dat Peter in
Amsterdam twee laden met ‘vliegen’ cadeau had gekregen. Maar hij had ook naturalia gekocht, onder andere bij koopman Barfolomej Forhagen, ook gespeld
Bartel fon Gagen: schelpen en zeevruchten in glas, een ‘korkodil’ en een ‘svertfisj’, en bovendien enkele artificialia: porseleinen vaatwerk en een Oost-Indisch
beeldje van keramiek.5 ‘In 1714 bestond de collectie uit enkele honderden in
glazen potten bewaarde vissen, vogels en padden’.6 In Peters vitrines stonden
ook monsters en anatomische preparaten tentoongesteld. Het nieuws over het
overbrengen van naturalia en artificialia van de Apothekerskanselarij in Moskou
naar een openbare keizerlijke kunstkamer in het zomerpaleis van Peter in Petersburg èn het tegelijkertijd overbrengen van de wetenschappelijke bibliotheek
van de Apothekerskanselarij naar een openbare keizerlijke bibliotheek in de
bijgebouwen van het zomerpaleis drong door in West-Europa. In 1714 stond te
lezen in de Neu-eröffneten Welt-und Staatsspiegel die in Den Haag verscheen7 dat
Peter een Academie van Wetenschappen op wilde richten. Maar zo ver was het
nog niet.
Algemeen wordt het jaar 1714 beschouwd als de datum van de oprichting van
keizerlijke Kunstkamera en bibliotheek. De keizerlijke Kunstkamer in Petersburg
was samengesteld volgens een nieuw concept. Peter richtte hem in met objecten
uit de collectie van de Apothekerskanselarij. Objecten die behoorden tot zijn familieverzameling, zoals die in Moskou bewaard werd in de Oroezjejnaja palata, de
Wapenkamer, werden er niet in opgenomen. De nieuwe, Peterburgse Kunstkamer vertoonde gelijkenis met kunstkamers zoals de tsaar die in Amsterdam en
Dresden gezien had. Kunstkamers die voldeden aan de eis dat men bezoekers
langs de vitrinekasten kon rondleiden, waar naturalia en artificialia, verzameld
uit de gehele bekende wereld waren uitgestald, en waar men in veel gevallen demonstraties kon geven van de werking van de pas ontdekte natuurwetten met behulp van vakkundig geconstrueerde instrumenten, zoals bijvoorbeeld een luchtpomp. Zo een kunstkamer, ook wel rariteitenkabinet (raar=zeldzaam) genoemd,
probeerde zo volledig mogelijk tastbare, toonbare, demonstreerbare kennis van
de natuur, inclusief de door mensen vervaardigde objecten, te etaleren, als een
4 Vier mannen van de vier continenten of uit de vier windstreken, net zoals Peter gezien had in de kunstkamer van de verzamelaar Levinus Vincent. Zie: Palast des Wissens, dl. 2, 58, ill. nr. 5.
5 Baklanova, ‘Velikoje posolstvo za granitsej v 1697-1698 gg.’, 20.
6 [Schumacher], Palaty, [1744], 5,6.
7 Neu-eröffneten Welt-und Staatsspiegel, Den Haag 1714, 624.

08 Driessen 157-184

16-06-2006

VIII

21:35

Pagina 159

definitief

Johann Daniel Schumacher zorgt voor de Kunstkamera

159

drie-dimensionale encyclopedie. Voor alle duidelijkheid: men moet de objecten
in Peters kabinet niet verwarren met ons eigentijdse begrip ‘rariteiten’, namelijk
zeldzaamheden bijeenverzameld zonder onderling verband of achterliggende
bedoeling, anders dan om daar met anderen of alleen vermaak uit te putten.
Peter had in Moskou in de Wapenkamer een collectie, die hij had geërfd van
zijn vader en grootvader, de stichter van het keizershuis Romanov. Deze ook nog
door hem aangevulde collectie bestond uit wapens, zadels, kronen, sieraden, gezantschapsgeschenken en andere toegepaste kunst. Deze toevallig bijeengebrachte kostbaarheden en curiositeiten had hij in Moskou achtergelaten. Ze pasten niet in zijn nieuwe encyclopedische manier van verzamelen.
In de bronnen zijn slechts aanwijzingen te vinden voor een radicale breuk met
de oude verzameling in het Kremlin. Andere interpretaties – zoals dat de Peterburgse Kunstkamer een voortzetting is van de verzameling in de Wapenkamer in
het Moskouse Kremlin – Oleg Neverov vermeldt dat wapens en gezantschapsgeschenken zijn overgebracht naar Petersburg8 –, worden niet door feiten ondersteund. Peter heeft de oude verzameling ook later niet laten overbrengen.9 Zij
bevindt zich tot de dag van vandaag in de Wapenkamer in het Kremlin.10
Toen Peter in januari 1716 de collectie van Seba aankocht, kreeg hij, zoals gezegd, een ruimteprobleem. Seba’s collectie, die onder meer bestond uit 800 natte en droge preparaten, kon onmogelijk in die ene kamer in het zomerpaleis worden ondergebracht. De aanschaf van de collectie Ruysch maakte het ruimteprobleem alleen maar nijpender. Daarom werd voor de grote Amsterdamse collecties
vanaf het begin andere huisvesting gezocht. Er waren drie mogelijkheden: huisvesting in stenen nieuwbouw waarbij rekening moest worden gehouden met een
bouwtijd van enkele jaren; huisvesting in snel te realiseren houten nieuwbouw, bedoeld als voorlopig onderkomen; of een reeds bestaand stenen gebouw geschikt
maken voor huisvesting van collecties en, eventueel ook van de bibliotheek.
Stenen gebouwen waren er nog niet veel in de jonge stad, maar toch kwam er
al leegstand voor. Een golf van politieke processen en enkele corruptieschandalen hadden geleid tot veroordeling tot de doodstraf of verbanning met confiscatie van bezit van een aantal aanzienlijke personen. De kapitale panden van de
ongelukkigen wachtten op een nieuwe bestemming.
8 O. Neverov, Iz kollektsii petrovskoj koenstkamery. Katalog vremennoj vystavki [Uit de collectie van Peters Kunstkamera. Catalogus van een tijdelijke tentoonstelling]. Sint-Petersburg 1992. 4. Oleg Neverov, ‘De geschiedenis van de Kunstkamer van Peter de Grote’, in: Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote. Red. Renée Kistemaker, Natalja Kopaneva
en Annemiek Overbeek. Bussum/Amsterdam 1996, 18-22, 18.
9 Er is natuurlijk een uitzondering. Zo is een grote koperen globe, die sinds 1687 in de Wapenkamer bewaard werd, in 1750 naar Sint-Petersburg overgebracht om een in de Kunstkamera verbrande houten Gottorpse globe te vervangen. TsGADA Fond 248, kniga 7935, list 554, beschrijft het overbrengen.
10 Over deze collectie, te bewonderen in de Wapenkamer in Moskou, is in een aantal tentoonstellingscatalogi met goede inleidingen gepubliceerd: Schätze aus dem Kreml, Peter der Grosse in Westeuropa (tent.cat.
Übersee-Museum, Bremen) Bremen/München 1991 en Schatten van de tsaar, Hofcultuur van Peter de Grote uit
het Kremlin (tent.cat. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam). Rotterdam 1995.
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Kaart uit ca. 1750 gedrukt naar een tekening van Michail Machajev (1717-1770) en gegraveerd door Johann Truskott (1719-1786). Linksboven de tuinen van het Zomerpaleis. Rechts daarvan een rij huizen waaronder het Winterpaleis. Tegenover het Winterpaleis, omringd door water de Peter en Paulvesting. Naast het
Winterpaleis B: de als vesting gebouwde marinewerf. Daar tegenover op het Vasiljev-eiland E: het plein met de
Twaalf Kollegiën, de Kunstkamer en het paleis van Praskovja, waar de Academie van Wetenschappen gehuisvest was.

Die panden waren verrezen op beide oevers van de Neva. Veel van deze eerste
in steen gebouwde huizen stonden op de noordelijke oever, aan de zijde van de
Peter- en Paulvesting. Aan deze noordelijke oever had volgens de vroegste plannen het centrum van de nieuwe stad moeten komen. Daar hadden de voorname
heren dan ook hun huizen gebouwd. Maar ook op de zuidoever was gebouwd.
Daar lag, behalve het zomer- en winterpaleis, tegenover de Peter- en Paulvesting
een soort tweede vesting, de versterking rond de werf en de opslagplaatsen van
de Admiraliteit. Daarnaast bevond zich een grote stadsherberg waar dagelijks om
twaalf uur op het balkon op de eerste verdieping blazers hun feestelijke klanken
over de rivier lieten schallen11. Ook stonden op deze oever kleine houten Russische huizen naast een klein stenen huis in Hollandse stijl waar de tsaar ’s winters
woonde.

11 Joe.N. Bespjatych, Peterboerg Petra I v inostrannych opisaniach [Het Petersburg van Peter I beschreven
door buitenlanders]. Leningrad 1991, 53.
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Gezicht op het
Paleis van
Praskovja. Prent
van Ivan Sokolov
(1717-1757) naar
een tekening van
Michail Machajev
(1717-1770),
1753. (uitsnede)

Petersburg bestond behalve uit deze zuidelijke oever met Admiraliteit en zomer- en winterpaleis en de noordelijke oever met huizen van hoge en lage ambtenaren, ook nog uit het Vasiljev-eiland, omstroomd door de delta-armen van de
Neva. In 1716 had Peter het plan opgevat op dit eiland het stadscentrum te bouwen. Peters naaste medewerker Aleksandr Mensjikov, gouverneur van Petersburg, had op het Vasiljev-eiland als eerste een representatief stenen paleis laten
bouwen. De tsaar hield er zijn feesten. Ook enkele familieleden van Peter lieten
daar hun paleizen bouwen, zoals de weduwe van zijn halfbroer, Ivan V, tsaritsa
Praskovja. Later werd iedereen die van adel was, verplicht op dit eiland een huis
te bouwen, zelfs al had hij al beschikking over een huis op het vasteland. Het was
Peter ernst met het verplaatsen van het centrum naar het Vasiljev-eiland. Hem
stond een centrum voor ogen dat was geïnspireerd door het Capitool in Rome.
Peter bouwde op het Vasiljev-eiland de ministeries van waaruit zijn land bestuurd
werd, de Twaalf Kollegiën. En het was naast dit regeringscentrum,12 gelegen rond

12 Vele jaren na Peter blijkt ook in Amerika, in Washington DC, volgens het zelfde concept dat Peter
voor ogen stond, het Capitool gekopieerd. Dat is te zien als men de kaart van Washington bekijkt. Onder
handbereik van het Witte Huis en de ministeries (van landbouw, van gezondheid en van voedsel) is alle beschikbare kennis ondergebracht in het Museum of History and Technology, het Natural History Museum,
de National Gallery of Art, het Smithsonian Institute, de Botanische tuin en de Library of Congress. Alle
gebouwen zijn gelegen rond een reusachtig grasveld.
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De punt van het Vasiljev-eiland met een
groot grasveld (E) doorsneden door enkele
looppaden waar omheen links boven, aan
het water het paleis van Praskovja (hh) en
de Kunstkamera (hh) en dwars op de rivier
de Twaalf Kollegiën (88). begrensd door een
groot handelscentrum (nn). In het midden
van het plein staat een huisje, opgetrokken
om de Gottorpse Globe tijdelijk te huisvesten.

een grasveld, dat het nieuwe kenniscentrum, de Kunstkamer, was gepland.13
Er is een anekdote dat Peter voor zijn Kunstkamer juist deze plek koos, omdat
daar een pijnboom stond met een zeer zeldzame, aan de stam teruggegroeide
tak. Was Peter soms geïnspireerd door een vreemd gegroeide tak in de vorm van
een Andreaskruis, zoals hij die in Oxford in de rariteitenkamer had kunnen
zien? Hoe het ook zij, Peter koos een prominente plek. Op de kop van het eiland,
uit de verte zichtbaar als je stroomafwaarts komt aanvaren over de Neva, verrees
Peters Kunstkamer.
Er werd al vroeg met het ontwerpen van de Kunstkamer begonnen. Een ver familielid van Jacob Bruce, Peter Henri Bruce (1692-1757), heeft in zijn memoires
beschreven dat hij vaak ging kijken hoe in het zomerpaleis de architect Schlüter,
terwijl Peter er bij aanwezig was, tekende aan een reeks van projecten, ‘paleizen,

13 De beide complexen waren gelegen aan een enorm grasveld, doorsneden door enkele looppaden zoals
te zien is op een kaart uit ca. 1750 gedrukt naar een tekening van Michail Machajev (1717-1770) en gegraveerd door Johann Truskott (1719-1786). Afgebeeld is het plein met de Twaalf Kollegiën, de Kunstkamer en
het paleis van Praskovja, waarin de Academie van Wetenschappen gehuisvest zou worden. Zie de afbeelding.
14 Peter Henry Bruce, Memoirs of his travels: containing an account of his travels in Germany, Russia, Tartary,
Turkey, the West Indies ... as also several very interesting private anecdotes of the Czar, Peter I. of Russia. Londen 1782,
141-142. Geciteerd bij: Igor Grabar, Peterboergskaja architektoera v XVIII i XIX vekach [Petersburgse architectuur in de achttiende en de negentiende eeuw]. Sint-Petersburg 1994 (Heruitg. van Istoria roesskogo iskoesstva [Geschiedenis van de Russische kunst], 6 dln. Moskou [1910-1916]), dl. 3, 55-60.
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Gezicht op de Kunstkamera.
Prent van Ivan Sokolov (17171757) naar een tekening van
Michail Machajev (1717-1770),
1753. (uitsnede)

huizen, academies, werkplaatsen, typografieën en soortgelijke gebouwen’14.
Inderdaad is op een prent uit 1716 de Kunstkamer al te zien op het Vasiljeveiland. Op het Panorama van Sint-Petersburg van Zoebov is in het midden een gebouw afgebeeld van twee verdiepingen met een hoge centrale toren met frontons. Het is mogelijk dat Zoebov voor zijn prent gebruik heeft gemaakt van een
ontwerp van de Kunstkamer, dat door Peter, die in het buitenland vertoefde, voor
akkoord was getekend. Maar anders dan de datering van de prent doet geloven,
is met de bouw van de Kunstkamer, die door de aanschaf van de Amsterdamse
collecties in 1716 en 1717 urgent was geworden, pas in juni 1718 begonnen.15
De brieven
Omdat de voltooiing van het nieuwe gebouw nog even op zich liet wachten,
15 Grabar, Peterboergskaja architektoera, citeert op p. 57: Obsjtsji archiv Min. Imp. dvora [Algemeen archief van
het keizerlijke hof], Dela gof-intendantskoj kontory [Stukken van het kantoor van de hofintendant], kn. 35, 36.
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moest er eerst door de beheerders voorlopige huisvesting worden gevonden. Uit
de brieven kunnen we reconstrueren hoe het onder dak brengen van de collectie in zijn werk ging. De informatie komt uit brieven van Seba, maar ook uit brieven van Schumacher, Areskine en Blumentrost.
Aankomst in Petersburg van de collectie Seba
Toen Seba’s collectie half september 1716 in Petersburg arriveerde, moest Schumacher de kisten ergens onderbrengen. Dat was geen eenvoudige zaak en daarom schakelde Schumacher vorst Mensjikov in. Hij hoopte met de hulp van Mensjikov de beschikking te krijgen over twee kamers dicht bij de bibliotheek.16
Schumacher verzuchtte dat hij zonder die kamers niet aan de slag kon en tenslotte kreeg hij ze ook.17
Later stelde Mensjikov Schumacher nog twee kamers [‘encore deux chambres’] voor de collectie ter beschikking ‘aupres [de] la bibliothèque’.18 Ondanks
de primitieve omstandigheden kon het conserveren van de preparaten doorgang vinden. Schumacher verving bij de preparaten van dieren op sterk water de
vloeistof waar hij dat nodig vond. De droog geprepareerde dieren had hij gebalsemd, zodat bij de terugkeer van de tsaar alles goed geconserveerd was.19
Mensjikov was directeur van de Kanselarij voor het Stadsbouwprogramma
(Kantselaria Gorodovych Del) en als gouverneur van Petersburg verantwoordelijk
voor het huisvesten van de collectie. Aleksej Michajlovitsj Tsjerkasski ging over
het toewijzen van bouwmaterialen en werklieden, met onder zich Oeljan Sinjavin, die in 1720 deze functie van hem overnam. Zowel Mensjikov als Oeljan Sinjavin hadden verstand van collecties en ze waren bekend met de omstandigheden waaronder die bewaard werden. Beiden hadden, toen ze in 1697-1698 met
Peter in Amsterdam waren, de collectie van Frederik Ruysch bekeken. Hun namen staan in het bezoekersboek. Sinjavin behoorde ook tot het selecte gezelschap dat enige tijd met de tsaar in Engeland verbleef.20
Verantwoordelijk voor alle nieuw te bouwen huizen en gebouwen was, sinds
zijn aankomst in augustus 1716, de Franse architect Jean Baptist Alexandre Le
Blond (1678-1719). Hij was in Parijs door Peter Le Fort benaderd als kandidaat
voor de opvolging van Schlüter in de functie van hoofdarchitect, en na kennismaking en ondervraging door de tsaar in Bad Pyrmont in dienst genomen.21
Op 21 maart 1717 liet Schumacher aan Areskine weten dat hij blij was dat Le
Blond de opdracht zou krijgen een gebouw te ontwerpen voor de bibliotheek en
16 Schumacher aan Areskine, 17.09.1716. SPbARAN 1.3.2, 15.
17 Schumacher aan Areskine, 17.09.1716. SPbARAN 1.3.2, 43.
18 Waarschijnlijk was de bibliotheek ondergebracht in bediendenvertrekken naast het zomerpaleis. Oorspronkelijk stonden bij het zomerpaleis, zoals toen gebruikelijk was bij grote huizen en paleizen, twee langgerekte gebouwen, één voor de vrouwen en één voor de mannen, waarin het personeel was ondergebracht.
19 Schumacher aan Areskine, 30.10.1716. SPbARAN 1.3.2, 18v.
20 Bekker, ‘Roesskië posetiteli’, 97.
21 Grabar, Peterboergskaja architektoera, 82.
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de Kunstkamer van de tsaar. Schumacher hoopte dat hij dadelijk aan het werk
ging, omdat de grote globe van Gottorp de dag tevoren was gearriveerd. Peter
had deze globe ten tijde van zijn bezoek aan Sleeswijk, op 6 februari 1713, bewonderd en toen van de Hertog van Gottorp ‘gekregen’. Omdat aan deze schenking later nog eens met nadruk werd herinnerd door vertegenwoordigers van de
tsaar, en omdat de Russische legers langs vrijwel de hele zuidkust van de Oostzee
gelegerd lagen, zat er voor de hertog weinig anders op dan de wensen van de
tsaar te vervullen. Besloten werd de globe onder begeleiding van een speciale gezant bij de tsaar af te leveren.
De globe arriveerde ‘op een slee getrokken door 800 boeren, en begeleid door
300 dragonders, die onderweg bomen kapten en daar een weg van neerlegden’,
‘een ongelofelijk werk! Je moet wel tsaar zijn om een machine van een dergelijke grootte over
land te laten vervoeren op een zo wonderbaarlijke wijze’.22

Op 10 mei 1717 was het Schumacher duidelijk dat Le Blond nog steeds geen
opdracht had een definitief onderkomen voor de bibliotheek en collecties te
bouwen:
‘c’est dommage de ce laissez ainsi dans la poussière jusqu’à ce qu’on va bâttir une maison pour
le globe, les livres et le cabinet de S.M. expres. On commence bien a bâtir une maison pour le
globe mais le 3. ou 4. chambres et de bois.’

Het was dus een voorlopig onderkomen waar Le Blond aan tekende. Er was
slechts begonnen met de bouw van een houten huis speciaal voor de globe, met
niet meer dan drie à vier kamers.23 Schumacher wond zich erover op dat hij de
collectie nog niet kon inrichten, omdat er geen ruimte beschikbaar was. Hij raadde Areskine daarom aan de tekening die hij eerder aan Areskine had opgestuurd, nog een keer voor akkoord te laten tekenen door de tsaar, of anders aan
vorst Tsjerkasski opdracht te geven de architect Mattarnovi, die blijkbaar ook al
aan het werk was, door te laten gaan met zijn bouwtekening voor de bibliotheek
en het kabinet. Hij eindigde zijn brief
‘Sidon, Monseigneur, que je vous dit si souvent d’une même affaire, ce n’est que la gloire de
V.E. qui m’en fait tant de parler’.24

De roem van Areskine, en dus ook de roem van de tsaar, zou bevorderd worden
met het doen verrijzen van een Kunstkamera in Petersburg.
22 ‘Je suis bien aisé que Mr. Le Blond aura la commission de dresser un dessein de la maison de la bibliotheque et du kabinet de S.M. et j’espère qu’on y tardera plus, parceque le grand globe de Gottorpe est arrivé hier icy heureusement ayant été mit sur deux trainaux tiré par 800 paysans et escorté par 300 dragons
qui coupoient les bois et faissoient le chemin par devant un travail incroyable! Et il faut être Czar pour faire
enmener par terre une machine d’une grandeur si prodigueuse que celle cy.’ Schumacher aan Areskine,
21.03.1717. SPbARAN 1.3.2, 45.
23 Schumacher aan Areskine, 10.05.1717. SPbARAN 1.3.2, 49v-50.
24 ‘Ainsi je recommande encore une fois le dessein que j’ay eu l’honneur d’envoyer à V.E. de la faire
signer par S.M.Cz. ou de donner une ordre au prince Tchirkasky d’ordonnera Maternofi quil poursui son
dessein touchant la bibliotheque et le cabinet. Sidon, Monseigneur, que je vous dit si souvent d’une même
affaire, ce n’est que la gloire de V.E. qui m’en fait tant de parler’. Schumacher aan Areskine, 10.05.1717.
SPbARAN 1.3.2, 49v-50.

08 Driessen 157-184

166

16-06-2006

21:35

Pagina 166

definitief

De Kunstkamera van Peter de Grote

Jammer genoeg geven deze brieven geen uitsluitsel over de vraag wanneer opdracht werd gegeven de Kunstkamer te ontwerpen en wie de tekeningen maakte. Genoemde Georg Johann Mattarnovi (gest. 1719) was een Duitse architect
die tot zijn dood in 1719 in Petersburg aan de Kunstkamer werkte.25 Hij was pas
sinds 1714 in Rusland werkzaam en had als architect nog maar weinig ervaring
opgedaan. In 1714 maakte hij de ‘grot’ in de zomertuin af, naar het ontwerp van
Andreas Schlüter. Schlüter was, anders dan Mattarnovi, een ervaren architect.
Hij had voor hij naar Petersburg ging onder andere zorg gedragen voor de afwerking van het slot van de keurvorst van Brandenburg in Berlijn, – waar zich
ook de bibliotheek, de Kunstkamer en het penningenkabinet bevonden. Peter I
had Berlijn en het slot enkele malen bezocht, kende het werk van Schlüter en
heeft de bouw van de toekomstige Kunstkamera in Sint-Petersburg met Schlüter
kunnen bespreken. De kunsthistorica Ninel Kaljazina (1930-2000) deelde de mening van de Russische kunsthistoricus Igor Grabar dat de opdrachtgever, d.w.z.
Peter I zelf, het gebouw mede bedacht heeft.26 Grabar meende dat Mattarnovi,
die zijn werk in Petersburg begon op het atelier van Schlüter, na Schlüters dood
in mei 1714 diens ontwerpen voor de Kunstkamer gebruikte.27 Dat wordt ondersteund door de brief van Schumacher waarin hij Areskine schrijft dat Peter al een
ontwerp had gekregen. Dat zou dan het ontwerp van Schlüter zijn. En het strookt
ook met het voorstel dat Schumacher aan Areskine deed om ofwel de tsaar dát
ontwerp voor akkoord te laten tekenen, ofwel Mattarnovi opdracht te geven verder te tekenen.
Toen in 1718 met de bouw werd begonnen, werden eerst de molens afgebroken die op de plek stonden die Peter had aangewezen.28
Onderbrengen van de collectie Ruysch
Het ruimteprobleem in Sint-Petersburg werd pas echt urgent toen ook de collectie Ruysch gearriveerd was. Op 22 juli 1718 kreeg de tsaar bericht dat kapitein
25 De architect die na de dood van Schlüter aan de Kunstkamera werkte was, zoals gezegd, Georg Johann
Mattarnovi. Na diens dood bouwde Nicolaus Friedrich Härbel (cyrillisch: Gerbel) verder, die vanaf 1719 tot
aan zijn overlijden in 1724 in Petersburg werkzaam was. Hij werd opgevolgd door de Italiaanse architect Gaetano Chiaveri (1689-1770). Deze architect, die sinds 1718 in Rusland werkzaam was, stierf niet in Petersburg, maar is naar Warschau vertrokken (vóór 1727). Het gebouw voor kabinet en bibliotheek werd tenslotte voltooid door de Russische architect Michail Zemtsov (1684-1743). Hij kreeg zijn opleiding eerst bij
de prentmakerij van de Wapenkamer in Moskou en daarna in Petersburg bij de architect Domenico Trezzini. Architektoernaja grafika Rossii. Pervaja polovina XVIII veka. Sobranië Ermitazja. Naoetsjny katalog. [Architectuur grafiek van Rusland. Eerste helft van de 18e eeuw. De collectie van de Hermitage. Wetenschappelijke
catalogus]. A.N. Voronichina, N.V. Kaljazina, M.F. Korsjoenova, T.A. Petrova. Leningrad 1981, 42.
26 Ninel Vasiljevna Kaljazina, ‘Korte geschiedenis van het gebouw van de kunstkamer.’ in: Peter de Grote en
Holland, 37-40; ‘K istorii zdania Petrovskoj Koenstkamery’ [Bijdrage aan de geschiedenis van het gebouw
van Peters Kunstkamera], in: Pjotr i Gollandia, 58-65.
27 Grabar, Peterboergskaja architektoera, 57, 59.
28 S.P. Loeppov, Istoria stroitelstva Peterboerga v pervoj tsjetverti XVIII veka [Geschiedenis van de bouw van Petersburg in het eerste kwart van de achttiende eeuw]. Moskou/Leningrad 1957, 108.

08 Driessen 157-184

16-06-2006

VIII

21:35

Pagina 167

definitief

Johann Daniel Schumacher zorgt voor de Kunstkamera

167

Jan Pietersz. Vettevogel met een deel van de collectie Ruysch aan boord was aangekomen in Sint-Petersburg. De tsaar verbleef toen in Reval, waar Laurentius
Blumentrost en Areskine bij hem waren. Blumentrost schreef Schumacher dat
de tsaar aan senator Peter Tolstoj opdracht had gegeven het geconfisqueerde
huis van een terechtgestelde edelman, Aleksandr Kikin (gest. 1718), te ontruimen om daar de gearriveerde helft van het kabinet van Ruysch in onder te brengen. Tolstoj had ook opdracht gekregen Schumacher te voorzien
‘van alles wat hij nodig had om het huis te repareren zoals kachels, ramen en andere zaken, zoveel als hij nodig had’.29

Vier dagen later, op 26 juli 1718, schreef Areskine zelf ook aan Schumacher dat,
zodra de collectie in Petersburg was aangekomen, hij die in het Huis van Kikin
moest zetten. Alles wat hij nodig had zou hem door Tolstoj gegeven worden.30
Schumacher was erg blij met de brief van Blumentrost die hem uit een moeilijke
situatie haalde. Hij kon meteen al melden dat Tolstoj de orders van de tsaar
punctueel had uitgevoerd. Schumacher beloofde zodra de kamers in het Huis
van Kikin klaar waren de collectie ernaar over te brengen.31 Op 8 augustus 1718
had Blumentrost dit antwoord van Schumacher alweer ontvangen. Uit Honnegut schreef hij dat Areskine liet vragen niet alleen de collectie van Ruysch in het
Huis van Kikin onder te brengen, maar ook alles wat zich in het zomerhuis (maison d’été) van de tsaar bevond.32
Het Huis van Kikin, ofwel het Kikin-paleis (Kikiny palaty), was een flink stuk
naar het oosten gelegen, nog voorbij de zomertuin en het zomerpaleis van Peter,
verder stroomopwaarts langs de zuidelijke oever van de Neva. Sinds 1716 stond
dit Kikin-paleis leeg. De vroegere eigenaar, Aleksandr Kikin, had deel uitgemaakt
van het gevolg van Peter I op zijn reis naar Holland in 1697-1698. In 1715 werd
hij gearresteerd wegens misbruik van dienstbetrekking maar door Peter begenadigd. Zijn vriendschap met de zoon van Peter, Aleksej (1690-1718), maakte dat
hij betrokken raakte bij het proces tegen de kroonprins. Hij had Aleksej geholpen Rusland te ontvluchten. Na een proces werd Kikin in maart 1716 geradbraakt. Zijn bezit werd confisqueerd. Het paleis van Kikin had meer dan twee jaar
leeggestaan toen de collectie van de Kunstkamer er werd ondergebracht.
Schumacher schreef op 15 augustus 1718 aan Areskine dat hij weliswaar de collectie van Ruysch in het Huis van Kikin had gezet, maar dat men daar nog niet
klaar was het aanbrengen van ramen, deuren en de nodige kachels. Alles, klaagde hij, ging erg langzaam. Hij droeg er zorg voor dat er geen schade kon ontstaan
door regen of andere weersomstandigheden,33 maar de collectie uit het zomerpaleis van de tsaar ook aan deze barre omstandigheden bloot te stellen, dat wei29
30
31
32
33

Blumentrost aan Schumacher, 22.07.1718. SPbARAN 1.3.6, 69-69v.
Areskine aan Schumacher, 26.07.1718. SPbARAN 1.3.6, 5-6.
Schumacher aan Areskine, 28.07.1718. SPbARAN 1.3.2, 99.
Blumentrost aan Schumacher, 08.08.1718. SPbARAN 1.3.6, 3-4.
Schumacher aan Areskine, 15.08.1718. SPbARAN 1.3.2, 101.
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gerde hij; beleefd doch beslist. In een latere brief aan Areskine herhaalde Schumacher nog eens dat hij de opdracht, hem overgebracht door Blumentrost, alle
curiositeiten uit het zomerhuis van de tsaar over te brengen naar het Huis van Kikin, graag wilde uitvoeren, maar pas als de kamers geschikt gemaakt waren voor
de collectie.34

B. De collecties
De Kunstkamera ordenen, wie beheerde de collecties?
Schumacher was bibliothecaris van de keizerlijke bibliotheek en in praktijk eveneens beheerder van de keizerlijke verzamelingen, want het hoofd van de Kunstkamera, Areskine, was zelden in Petersburg en vertrouwde in deze op zijn secretaris. Dat betekende dat Schumacher zich moest verdiepen in de problematiek
van het ordenen van boeken en verzamelingen. Petersburgers met een verzameling, die hem tot voorbeeld zou kunnen dienen, waren op de vingers van één
hand te tellen. Dat gemis aan voorbeelden werd gecompenseerd doordat hij in
de bibliotheek van Areskine de beschikking had over een keur aan literatuur
over verzamelingen en verzamelen. De titels komen opvallend overeen met wat
de Nederlandse kunsthistoricus Jan van der Waals aantrof in de door hem onderzochte bibliotheken van Nederlandse verzamelaars uit diezelfde tijd. Ook in
Nederland vormden boeken over verzamelingen het instrumentarium waarmee
collectioneurs te werk gingen bij het brengen van ordening in hun eigen verzamelingen.35 Boeken en collectie hoorden zozeer bij elkaar dat Seba een aantal
boeken over naturalia had meegestuurd met zijn collectie.36
In het jaar dat Schumacher de Kunstkamer ging ordenen, voltooide hij een catalogus van de bibliotheek van Areskine.37 Deze catalogus bleef bewaard en daarom weten we dat hij vanaf het begin kon beschikken over hèt handboek over verzamelen uit die tijd. Het was de handleiding voor verzamelen van Johann Daniel
Major. opgenomen in het boek van Michael Valentini (1694-1728) Museum museorum. Het boek van Valentini was uitgegeven in Frankfort in 1704. In de bibliotheek van Areskine waren behalve deze theoretische handleiding van Major, ook
boeken aanwezig die een collectie tot onderwerp hadden. Bijvoorbeeld de beschrijving van het Musaeum Celeberrimum van de jezuïet Athanasius Kircher (160234 Schumacher aan Areskine, 21.08.1718. SPbARAN 1.3.2, 101v.
35 Jan van der Waals, ‘Met boek en plaat. Het boeken- en atlassenbezit van verzamelaars’, in: De wereld binnen handbereik, 205-231, 210. Alleen Simon Schijnvoet had zijn kabinet nog op de klassieke wijze in aarde, water, lucht en vuur ingedeeld. Anderen deelden in met behulp van beschrijvingen van andere kabinetten.
Van der Waals, ‘Met boek en plaat’, 221.
36 Zie: Bijlage II, Lijst van de collectie Seba, opgemaakt in Sint-Petersburg 1716, nrs. 122-130, 16 verso.
37 De catalogus van de bibliotheek van Areskine (2.327 titels die waren verschenen tussen 1476 en 1717)
is voor zover bekend de eerste catalogus van een bibliotheek gemaakt in Rusland. [Johan Daniel Schumacher], Areskine Libri. F 1-59. SPbARAN 158.1.214a.
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1680) uit Duitsland, gedrukt te Amsterdam bij Janssonius-Waesbergiana in 1678
(Areskines exemplaar is tegenwoordig te vinden in de bibliotheek van de Academie van Wetenschappen met het oudste stempeltje van de collectie van de Academie van Wetenschappen erin geprint en een ex-libris van Areskine ‘Je pense
plus’ erin geplakt.) In deze catalogus van de collectie van Kircher, gepubliceerd
door Giorgio de Sepi, staat onder meer een tien ons wegende galsteen van een
collega-jezuïet beschreven, maar ook een aantal perpetuum mobile’s, enkele toverlantaarns en alchemistische ovens. Kircher verzamelde wetenschappelijke en mathematische instrumenten, artificialia als antieke beelden, klokken, globes, wapens en muziekinstrumenten, Egyptische artefacten, etnografica (uit China, Japan, Afrika, Indië en Amerika) en ook naturalia.
In Areskines bibliotheek was ook een catalogus aanwezig samengesteld door
de grote naturalia-verzamelaar Nehemiah Grew (1641-1712). Grew had een catalogus gemaakt van de collectie van de Royal Society: Musaeum Regalis Societas
(Londen 1681). De collectie, tentoongesteld in Gresham College, omvatte voornamelijk naturalia. Grew had zich ten doel gesteld de gehele natuur te inventariseren. Hij wilde vooral het gewone en bekende verzamelen: ‘not only things
strange and rare, but the most known and common amongst us’.38 Toch omvatte
zijn verzameling een doos met honderd in elkaar passende uit hout gedraaide
kopjes en een vergroeide boomtak in de vorm van een Andreaskruis. Nehemiah
Grew gebruikte in zijn catalogus de classificatie van de catalogus van Olaus Worm
(1588-1654).39
I.
1.

Dieren
menselijke rariteiten
(...) huid van een moor (...) galblaas van dr. Swammerdam en een milt (...)
2. viervoeters
(...) aap (...) jonge tijger, blaassteen van een hond, kaak van een nijlpaard (...)
3. slangen
4. vogels, ook eieren
5. vissenbot van het hoofd van een zeemeermin, hoorn van een zee-eenhoorn, bot van een walvis, kikvors die in een vis veranderd
6. schelpen
7. insecten
II. Planten
1. bomen, 2. struiken, 3. planten, 4. mossen; paddestoelen
III. Mineralen
1. fossielen
2. metalen
3. mineraalachtig
IV. Artificialia
1. instrumenten, natuurkundige en mathematische
2. scheepsmodellen, zoals bijvoorbeeld een dubbelbodemschip
3. wapens, zoals bijvoorbeeld een tomahawk.
38
39

The age of the marvellous, 245.
Balsiger, The Kunst- und Wunderkammern, 184.
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Olaus Worm verzamelde veel soorten objecten die ook in de Kunstkamera te vinden waren. Worm geloofde
niet in het bestaan van de eenhoorn. Links bij het raam staat een ’eenhoorn’ met de schedel van de narwal eraan vast. Titelprent van de beschrijving van zijn museum. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Olaus Worm had de beschrijving van zijn beroemde rariteitenkabinet Musaeum
Rerum rariorum, in 1655 in Leiden laten drukken. Deze uitgave was ook aanwezig
in Areskines bibliotheek [folio 11, nr. 39]. Toen deze Deense arts-verzamelaar in
1654 overleed, erfde zijn familie de verzameling en schonk die aan koning Frederik III (1609-1670) die hem onderbracht in het koninklijk paleis in Kopenhagen.40 In 1680 verhuisde de Deense Kunstkamer, waar de Worm-collectie deel
van uitmaakte, van het koninklijk paleis naar een speciaal gebouw geschikt gemaakt om de Kunstkamer te huisvesten. In 1687 gaf koning Christian V (16461699) aan Holger Jacobaeus (1650-1701) opdracht een complete catalogus van
deze kunstkamer te schrijven. Het werd een folioband met 37 goede illustraties41.
Een selectie hiervan is opgenomen in de catalogus Musaeum regium die in 1696 is
gedrukt. In 1710 kwam er een druk met nieuwe prenten. Areskine had een exemplaar van Musaeum regium in zijn bibliotheek.
Schumacher trof in de collectie van Seba veel vogels aan. Vogels kon Schu40
41

Gottorf im Glanz der Barock, dl. II, 12.
Nissen, Die zoologische Buchillustration, 156.
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macher opzoeken in Willoughby’s Ornithology (Londen 1688). Viervoeters, slangen, insecten, zeedieren en vogels kon hij vinden in het exemplaar van Areskine
van de zesdelige Jonston, Historia naturalis animalium, een Latijnse uitgave verschenen bij J.J. Schipper in Amsterdam in 1657. Met de collectie Seba was in
1716 één deel (met de vogels en insecten) van Jonston meegekomen naar Petersburg.42
In de bibliotheek van Areskine was ook de beschrijving van de Natural history of
Jamaica (Londen 1707)43 door Hans Sloane, de latere voorzitter van de Royal Society, aanwezig. Areskine had van Aldrovandi slechts enkele delen in zijn bezit. Er
was echter een complete Aldrovandi meegekomen met de collectie Seba. Op folio 10 verso staat onder nr. 31 Petiver Jac 1702 London. Jacobus Petiver beschreef
zijn collectie animalia, fossilia en andere zaken in enkele delen in het Musei Petiveriani centuria prima (...) rariora naturae (Londen 1695-1703). Verder vinden we
een bekende titel als D’Amboinsche Rariteitenkamer (Amsterdam 1705) van Georg
Eberhard Rumphius (1627-1702).
De catalogus van de bibliotheek van Areskine
Schumacher was in oktober 1716 gereedgekomen met het ordenen van de bibliotheek van Areskine. Van de boeken had hij twee catalogi gemaakt: ‘J’ay fait
deux catalogues sur la bibliotheque de Votre Excellence l’un des matières et
l’autre d’alphabet’, één op onderwerp en de ander op alfabet.44
De catalogus begint met 14 folio’s (folio 1-folio 7v) met alfabetisch geordende
boeken van (A-W) in de Engelse taal45. Daarna volgen boeken in het Nederlands,
Frans, Duits en het Latijn. Maar deze boeken zijn niet alfabetisch geordend.
De alfabetische catalogus
Misschien heeft Areskine de alfabetische catalogus van de boeken, geschreven in
andere talen dan het Engels, kwijt gemaakt. Areskine had Schumacher gevraagd
hem een exemplaar van deze catalogus ‘le catalogue alphabétique’ op te sturen,
omdat hij rekening hield met de mogelijkheid dat de tsaar rechtstreeks uit het
oorlogsgebied in Noord-Duitsland naar Holland wilde reizen. Terwijl Schumacher doorwerkte in Petersburg, was Areskine op 30 oktober 1716 nog steeds op
campagne. Schumacher heeft mogelijk geen afschrift gemaakt, maar het orgineel van de ‘catalogus op alfabet’ opgestuurd, met uitzondering van het gedeel42 Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette, met alle bedenklijke soorten van Rariteyten. BAN, inv. ruk. nr. 188.
Diversen nr. 125.
43 De Latijnse editie verscheen in 1696.
44 Maar ook op grootte, zoals in die tijd gebruikelijk was.
45 De titels zijn genummerd van 1 tot 247. Een enkele titel komt twee keer voor, zoals een klassiek werk,
Julius Caesar, Commentaries of his wars in Gaul, and civil war with Pompey. Londen 1705 (vert. Martin Bladen),
dat alfabetisch gerangschikt is zowel onder de letter C: (34) Caesar, Julius, als onder de letter J: (120) Julius
Caesar.
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te met de Engelse boeken. Hij maakte van de gelegenheid gebruik Areskine te
vragen in Holland zijn bibliotheek aan te vullen. Daarvoor had hij het deel met
de Engelse titels niet nodig, omdat je in die tijd in Amsterdam en Parijs bijna
geen Engelstalige boeken kon kopen. Schumacher schreef Areskine dat hij niet
moest vergeten
‘tome III d’Atlas Historique46 aan te schaffen, die handelt over Rusland en Zweden en die nog
ontbrak. Evenals Moskovii Polyhistoris de delen I en II’.47

Schumacher gaf de gevraagde catalogus mee aan secretaris Koerbatov.48 Toen
Schumacher op 30 november had gehoord dat Areskine inderdaad direct uit Kopenhagen naar Holland ging, stuurde hij hem nog een brief die hij in Amsterdam aan Seba kon overhandigen.49
De catalogus op onderwerp
De catalogus op onderwerp geeft een indeling van de boeken in een aantal rubrieken en binnen de rubrieken een ordening in formaten:
[f. 8]
[f.10]
[f.11v.]
[f. 18]
[f. 33]
[f. 37v.]
[f. 38]
[f. 46]
[f. 58v.]

Medische boeken folio
Fysiologie folio
Medische boeken en Fysiologie quarto
Medische boeken en Fysiologie octavo en duodecimo
Filosofie, Geschiedenis en Filologie folio
Theologie quarto
Theologie quarto
Filosofie, Geschiedenis en Filologie octavo en duodecimo
Theologie octavo en duodecimo

totaal aantal titels:

61 nrs.
49 nrs.
276 nrs.
631 nrs.
182 nrs.
12 nrs.
326 nrs.
498 nrs.
45 nrs.
2.080 nrs.

De bibliotheek van Areskine bestond dus uit iets meer dan 2.000 titels. Dat was,
althans naar Nederlandse maatstaven, een grote bibliotheek voor een verzamelaar. Jan van der Waals onderzocht de bibliotheken van Nederlandse verzamelaars en vond een omvang van tussen de tweehonderdvijftig en vijfentwintighonderd boeken. Areskines bibliotheek bevindt zich qua aantal titels iets onder deze
bovengrens.50
Een indeling van de boeken naar formaten was in die tijd standaard. Volgde
Schumacher voor de indeling in rubrieken ook een standaardpatroon? Een
mini-onderzoekje wijst uit dat de natuuronderzoeker Conrad Gesner voor zijn bi46 Mr. C. [= Henri Abraham Chatelain], Atlas historique, ou nouvelle introduction à l’histoire, à la chronologie &
à la géographie ancienne & moderne : représentée dans de nouvelles cartes, ou l’on remarque l’établissement des états
& empires du monde, leur durée, leur chute, & leurs differens gouvernemens : la chronologie des consuls Romains, des
papes, des empereurs, des rois (...). 7 dln. Amsterdam 1705-1720, dl. III (1708). Romeyn de Hooghe (dl. II) en
J. Schijnvoet (dl. IV) maakten titelplaten voor deze uitgave.
47 Areskine aan Schumacher, 30.10.1716. SPbARAN 1.3.2, 18v.
48 Schumacher aan Areskine, 09.11.1716. SPbARAN 1.3.2, 19v.
49 Schumacher aan Areskine, 30.11.1716. SPbARAN 1.3.2, 20ob
50 Van der Waals, ‘Met boek en plaat’, 207.
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bliotheek een indeling op onderwerpen maakte waarin hij de rubriek medicijnen op de een na onderste plaats zette en theologie helemaal onderaan. De filosoof-bibliothecaris Leibniz begon juist met theologie en had medicijnen op de
derde plaats. Een algemeen aanvaard indelingssysteem werd toen duidelijk nog
niet gehanteerd. De rubriek medische boeken van Areskine was het best gevuld:
276 quarto, 631 octavo en duodecimo, en 110 foliodelen, in totaal 1.017 boeken.
Dat was echter geen reden voor Schumacher een onderverdeling in deze rubriek
te maken zoals bijvoorbeeld Leibniz wel deed: Hygiastica, Pathologia, Pharmaceutica en Chirurgica.51
De Apothekerstuin
Schumacher bleef zijn uiterste best doen ook de tuin van Areskine in Petersburg
in orde te brengen.52 Om het echt goed te doen dacht hij dat ze ‘een tuinman nodig zouden hebben die zijn vak verstond’. Als ze daartoe niet besloten, ‘gaven ze
geld uit voor niks. Bomen planten, zoals fruitbomen, was makkelijk genoeg,
maar voor sinaasappelbomen en andere exoten die meneer Pfeil’ hem had genoemd, wist hij ‘niet waar hij die tegenwoordig kon krijgen’. Er werd ook gewerkt aan het vergroten van de vijver. ‘Alle werkzaamheden moesten bekostigd
worden uit de opbrengsten van het dorp, die dit eerste jaar niet groot zouden
zijn’.53 Schumacher had ook inzicht in de financiën van Areskine want een
maand later kon Schumacher aan Areskine melden dat de opbrengsten van het
dorp van Areskine toch voldoende bleken om er de aanleg van een medicinale
tuin [jardin medicinale] van te bekostigen, die eer en plezier voor Areskine kon
opleveren mits hij goed werd aangelegd54.
Er is sprake van twee tuinen, namelijk de jardin Apothecaire, de Apothekerstuin
in Petersburg, die aangelegd werd op het zogenaamde Apothekerseiland, en de
medicinale kruidentuin van Areskine. De ene tuin, de Apothekerstuin, werd gefinancierd uit de algemene middelen (de kanselarij moest geld geven) en de andere tuin uit privé-middelen: de opbrengsten van het dorp van Areskine.
Al in 1714, op 11 februari, had Areskine zijn handtekening gezet onder een
oekaze van Peter om in Sint-Petersburg een botanische tuin in te richten. In 1713
was daarvoor al een stuk grond aangeschaft.55 Op een kaart van 1716-1718 van
51 Hans Georg Schulte-Albert, Leibniz’s plans for a world encyclopaedia system. Proefschrift Case Western Reserve University 1972, 200, 204.
52 Schumacher aan Areskine, 23.08.1717. SPbARAN 1.3.2, 53v. In die beginjaren waren er meerdere Nederlandse tuinmannen werkzaam in Sint-Petersburg. Zij ontwierpen en legden voor Peter de Zomertuin en
de tuin van Staryje Doebki aan, de tuin bij Saaris moisio, nu Tsarskoje selo genoemd, voor zijn vrouw Catharina, een tuin voor de edelman Golovkin, voor Mensjikov en voor de vele andere die het voorbeeld van
de tsaar volgden.
53 Dienaren van de kroon kregen als beloning voor hun diensten een dorp met lijfeigenen, om welk dorp
het gaat weet ik niet. Schumacher aan Areskine, 10.05.1717. SPbARAN 1.3.2, 49v-50.
54 Schumacher aan Areskine, 03.06.1717. SPbARAN 1.3.2, 51.
55 Appleby, ‘Robert Erskine-Scottish pioneer of Russian natural history’, 380.
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Homan staat de tuin afgebeeld.56 Dit is de tuin die Schumacher een ‘Apothekerstuin’ noemde. Schumacher werkte aan een ontwerp voor de jardin Apothecaire.
Hij stuurde een ontwerp ter beoordeling aan Areskine met het verzoek om, in
het geval hij akkoord ging met het plan, opdracht te geven aan de kanselarij het
benodigde geld te fourneren. Schumacher liet Areskine weten dat hij de plattegrond eerder al had voorgelegd ‘aan de Engelsen, die hem mooi vonden’57. Over
deze Engelsen straks meer.
De belangstelling die Areskine voor de plantkunde ten toon spreidde, eerst in
Moskou en daarna in Sint-Petersburg, was geheel in overeenstemming met de
nauwe band die er in de zeventiende eeuw ook in bijvoorbeeld Nederland bestond tussen de plantkunde en de diverse takken van de geneeskunde. Zijn belangstelling voor planten blijkt uit een catalogus die hij in 1709 had samengesteld van planten die in de omgeving van Moskou groeiden, Catalogus plantorum
circa Moscvam crescentium, anno 1709, die bewaard is gebleven. In zijn bibliotheek
bevonden zich boeken over planten. Relatief veel van deze boeken zijn in Nederland gedrukt, onder andere de studie van de Nederlanders Henr. A. van Reede tot Drakenstein, Hortus Indicus Malabaricus (Amsterdam 1678) en Caspar
Commelin, Praeludia botanica ad publicas plantarum exoticarum demonstrationes (Leiden 1703). Commelin had in dit boek zijn colleges uit 1702 gebundeld over de
systematiek van zeldzame exotische planten.58 Areskine bezat van Commelin ook
een boek over de Hortus Medicus te Amsterdam, Horti Medici Amstelodam.: planta
rariores et exotica (Leiden 1706).59
Al deze boeken, die Areskine uit Duitsland had opgestuurd, en de boeken die
al in de kasten stonden, had Schumacher laten inbinden terwijl Areskine op reis
was. Areskine zou, zo schreef Schumacher, zijn huis niet terugkennen, noch zijn
bibliotheek, noch zijn kabinet. Alles was veranderd en wel op een manier die hopelijk op Areskines dankbaarheid zou kunnen rekenen. Schumacher had hierin
niet zijn eigen fantasie gevolgd, schreef hij, maar de smaak van de eerder genoemde Engelsen en vooral van Brown, die met zijn vrouw in Petersburg woonde, en die Areskine speciaal liet groeten.60
Johann Daniel Schumacher was dus goed toegerust met verscheidene voorbeelden op papier om met kennis van zaken een eerste ordening aan te kunnen
brengen in de collecties in Sint-Petersburg. Hij haalde echter zijn kennis niet alleen uit boeken, hij kreeg raad en advies van zijn baas, de Schot Areskine, en ook
56 In mei 1714 komt de tuin voor op een kaart getekend door de ambtenaar L.N. Protasov, schrijft T.A.
Bazarova, ‘Plany-rekonstroektsii Petrovskogo Peterboerga: obsjtsji obzor’ [Kaarten van een reconstructie
van Peters Petersburg: een algemeen overzicht], in: Petrovskoje vremja v litsach – 2004. Materialy naoetsjnoj konferentsii [Peters tijdgenoten – 2004. Materialen van een wetenschappelijke conferentie]. Sint-Petersburg
2004.51-63, 55.
57 Schumacher aan Areskine, 03.06.1717. SPbARAN 1.3.2, 51.
58 Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de stad, 83.
59 SPbARAN 158.1.214a, L17v. Nrs. 275 en 276.
60 Schumacher aan Areskine, 23.08.1717. SPbARAN 1.3.2, 53v.

08 Driessen 157-184

16-06-2006

VIII

21:35

Pagina 175

definitief

Johann Daniel Schumacher zorgt voor de Kunstkamera

175

van diens vrienden, door hem aangeduid als de Engelse Heren, een zekere kapitein Brown en drie ook al eerder genoemde kooplieden: Hodgkins, Hiewitt en
Mainwarigh,61 met wie hij in Petersburg veel verkeerde. Voor hij de keizerlijke
Kunstkamera ging ordenen had hij ervaring opgedaan bij het ordenen van de collectie van zijn werkgever, Robert Areskine.
De culturele functie van kunstkamers
De collectie van Areskine had Schumacher in oktober 1716 op orde. Er zijn enkele bezoeken aan zijn collectie gedocumenteerd. In de week dat de tsaar in Amsterdam het kabinet van Seba bekeek, kreeg Schumacher in Petersburg bezoek
van generaal Bruce die hem aankondigde dat vorst Mensjikov het voornemen
had de volgende dag, 2 januari 1718, langs te komen om het kabinet van Areskine te bekijken. Schumacher veronderstelde dat hij de prinsessen62 wilde vermaken.63 Mensjikov was het toezicht op de prinsessen, de dochters van Peter en zijn
tweede vrouw Catharina, toevertrouwd.
Een half jaar later, op 16 juli 1718, bezocht ook de tsaar het kabinet van Areskine.
‘De dag voor zijn vertrek uit Petersburg heeft de tsaar Areskine vereerd met een bezoek. Hij
kwam met de Hetman, generaal van de Kozakken, vorst Mensjikov en andere heren van distinctie om hun diens kabinet te tonen en alle curiositeiten. De Monarch heeft drie uur zelf met
buitengewone handigheid allerlei soorten experimenten, zowel mathematische als natuurkundige laten zien tot grote verbazing van alle toeschouwers. Daarna heeft het illustere gezelschap heerlijk gegeten.’64

Schumacher geeft ons in deze brief een zeldzame beschrijving van de culturele
functie die een verzameling in de tijd van Peter de Grote had. Ook in Rusland
was het bekijken van een verzameling een gepast tijdverdrijf voor hoge heren.
Het demonstreren van natuurkundige experimenten voor publiek vereiste een
mate van geoefendheid en vaardigheid waarover de tsaar van Rusland kennelijk
beschikte.
Er bestaat een anekdote over een proef met een luchtpomp, opgetekend door
de kunstdraaier van de tsaar, Andrej Nartov (1683-1756). Een vogeltje, geplaatst
onder de kristallen klok gaat, terwijl Areskine de klok verder vacuüm pompt,
steeds vreemdere bewegingen maken,. ‘Ho’, roept de tsaar: ‘Genoeg. Ontneem
niet het leven aan een onschuldig schepsel.’65

61 ‘Les Anglois’, zoals blijkt uit de brief over Bre-Man zijn Hodgkins, Hiewitt en Mainwarigh. Schumacher
aan Areskine, 10.05.1717. SPbARAN 1.3.2, 49v-50. Meer gegevens over hen: Zacharov, Zapadnojevropejskië
koeptsy v Rossii, 311.
62 De dochters van vorst Mensjikov? Of de dochters van de tsaar?
63 Schumacher aan Areskine, 01.01.1718. SPbARAN 1.3.2, 64-64v.
64 Schumacher aan Clermont, 18.07.1718. SPbARAN 1.3.2, 97v.
65 Nartov, Rasskazy o Petre Velikom, 88.
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De tsaar deed zijn proeven voorlopig met de instrumenten van Areskine in diens
verzameling. De bibliotheek en de collecties van de tsaar zelf waren immers voorlopig nog niet toonbaar. De bibliotheek groeide intussen gestaag.
De bibliotheek van de tsaar
Al in juli 1715 had Schumacher aan Areskine geschreven dat hij de zorg voor de
bibliotheek van de tsaar op zich had genomen. Hij had toen ‘8 kisten met boeken die in de kazernes waren opgeslagen, overgebracht naar het paleis van de
tsaar’.66 In de zomer van 1717 kon Schumacher rapporteren aan Areskine dat er
schot kwam in het timmeren van boekenkasten.
‘Vorst Tsjerkasski heeft 500 roebel gegeven om boekenkasten [répositoires] te maken en alles
wat er nodig is in de bibliotheek van de tsaar’. ‘Omdat in Petersburg het gerucht ging dat de
tsaar half augustus in Petersburg zou arriveren, zijn ze tenslotte toch aan het werk gegaan’.67

Er waren toen al 2.000 boeken. In zijn gids uit 1744 over de geschiedenis van de
collectie en van de bibliotheek schreef Schumacher hierover:
‘De bibliotheek bestond in het begin uit maar 2.000 boeken waarvan een deel uit Riga was
overgebracht en een ander deel uit Moskou. Uit Riga kwamen voor het grootste deel theologische boeken en uit Moskou kwamen vooral medische en historische werken.’68

Deze medische werken uit Moskou waren de boeken uit de Aptekarski prikaz die
in 1712 naar Petersburg was verhuisd.69 De ‘boeken overgebracht uit Riga’ waren
afkomstig uit de bibliotheek van de hertog van Holstein, de zogenaamde Gottorpse bibliotheek. Deze is, even als de vermaarde Gottorpse Globe, vanuit een
dwangpositie ‘geschonken’ aan de tsaar.70 Ook de boeken gingen naar Petersburg. Peter informeerde 11 maart 1714 of de ‘kisten met boeken uit Koningsbergen nog niet in Riga aangekomen waren’. Dit zijn de kisten met boeken van
de bibliotheek van de hertog van Gottorp. De historicus Loeppov denkt dat zij
eind 1714, begin 1715 gearriveerd moeten zijn.71 In ieder geval weten we uit de
brief van Schumacher dat hij in 1715 aan het werk was in de openbare keizerlijke bibliotheek van de tsaar, in het paleis.
De acquisitie voor de openbare keizerlijke bibliotheek in een land vrijwel zonder boekcultuur verliep in vele opzichten hetzelfde als in andere landen, namelijk door aankoop van hele bibliotheken, via erfenissen en aankoop op veilingen.
Het veilen van complete bibliotheken na de dood van de eigenaar was in Frankrijk, Engeland en Nederland een gewone gang van zaken. Twee voorbeelden: de
66 ‘J’ay pris en garde la bibliotheque, et j’ay fais transporter les 8 caises de livres, qui étoient encore aux casernes, dans le palais de Sa Majesté Czarien.’ Schumacher aan Areskine, 29.07.1715. SPbARAN 1.3.2, 9-10.
67 Schumacher aan Areskine, 17.06.1717. SPbARAN 1.3.2, 52.
68 [Schumacher], Palaty,[1744], 5.
69 Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl.II, 318.
70 S.M. Solovjov, Istoria Rossii s drevnejsjich vremjon [Een geschiedenis van Rusland vanaf de oudste tijden].
15 dln. Moskou 1959-1966, dl. IX, 14. Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka, 325.
71 Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka, 325.
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waardevolle bibliotheek van de Franse voorzitter van de Academie van Wetenschappen te Parijs, die meer dan 30.000 delen omvatte, werd in 1725 gedurende
ettelijke dagen op het Binnenhof in Den Haag geveild. De bibliotheek die de Nederlandse taalgeleerde Isaac Vossius (1618-1689), kanunnik te Windsor, bijeen
had gebracht, stond op het punt te verhuizen naar de Bodleian Library in Oxford
en kon in 1689 slechts met moeite worden verworven door de Universiteit van
Leiden, waar Herman Boerhaave, toen nog predikant in opleiding, al ordenend
de smaak voor de natuurwetenschappen te pakken kreeg.72
Ook in Petersburg werden er complete bibliotheken door erfgenamen verkocht (Areskine’s bibliotheek werd aangekocht in 1719, die van Jakob Bruce in
1734). Wel speelden in Petersburg confiscaties een grotere rol dan elders. Zo
werden herhaaldelijk bij leven boeken geconfisqueerd73.
De acquisitie was ook vaak het resultaat van systematisch speuren. Voor het
speuren werd een beroep gedaan op een eigen buitenlands netwerk. Dit netwerk
omvatte in het geval van Areskine niet alleen contacten met intellectuelen in
Frankrijk en Nederland, maar bijvoorbeeld ook met zijn broer in Edinburgh.
Areskine werd er in de zomer van 1717 door zijn broer Ch. Erskine aan herinnerd dat hij iets moest beslissen over de aankoop van de bibliotheek van de in
1713 overleden Schotse arts Archibald Pitcairne (1652-1713): ‘De weduwe wil weten waar ze aan toe is’.74
Die bibliotheek was een goede koop. Pitcairne was een veelzijdig man geweest,
wiskundige, dichter, bibliofiel, latinist en arts. Isaac Newton behoorde tot zijn patienten. De faam van Edinburgh als medisch centrum was mede aan hem te danken. Als medicus was hij bekend in heel Europa. De burgemeesters van Leiden
en de bestuurders van de Leidse universiteit hadden hem gevraagd in hun stad
te komen doceren. Hij antwoordde op 26 december 1691: ‘hoewel mij onbekend
is hoeveel mijn stipendium zal bedragen, noch of ik spijt zal krijgen van de praktijk die ik hier opgeef, toch ben ik bezeten van een groot verlangen om de zeer
geleerde mannen waar Leiden vol mee is te ontmoeten, zodat ik ten eigen voordeel mijn land verlaat (...)’75 Twee jaar was hij in Leiden gebleven.76 Daarna had
72 In de Vossius-collectie zaten behalve oude handschriften ook veel goede edities van moderne werken
van ‘vooral Engelse geleerden’. Onder de mathematische boeken bevond zich bijvoorbeeld een in kleine
oplage verschenen eerste druk van de Principia (Londen 1687) van Isaac Newton. Zie: A.M.Luyendijk-Elshout, ‘De bibliotheek’, in: Wandelen met Boerhaave, 59-62.
73 Van Andrej Winius werden in 1708 375 delen geconfisqueerd en ondergebracht in de bibliotheek van
de Aptekarski prikaz. De catalogus van Winius is bewaard in SPbARAN 158.1.212. Van baron Peter Sjafirov
werden op bevel van Peter op 23 december 1723 484 delen in beslag genomen. Een ander document noemt
531 banden: Boeken die in het Petersburgse kabinet van Peter Sjafirov waren, 24.12.1723. SPbARAN 1.3.2, 190v. Het
aantal van 531 banden wordt ook genoemd op 13.02.1724. SPbARAN 1.3.2, 189-190. Maar weer 308 titels in:
SPbARAN 158.1.215. De boeken werden geconfisqueerd en ondergebracht in de keizerlijke bibliotheek.
74 Ch. Areskine aan R. Areskine ontvangen 07.08.1717. SPbARAN 1.3.5, 169-170v.
75 Orgineel in het Latijn in: The best of our owne: Letters of Archibald Pitcairne, 1652-1713. Verz. en geann.
W.T. Johnston. Edinburgh 1979, 15.
76 G.A. Lindeboom, ‘Pitcairne’s Leyden interlude described from the documents’, in: Annals of sciences. 19
(1963), 273-284.
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hij zijn praktijk weer opgenomen en behoorde Mary Erskine, gravin van Mar, tot
zijn patienten. Dat werd een connectie met Areskine, van wie de gravin familie
was.
Er werd besloten tot aankoop van de bibliotheek van Pitcairne – er is een bedrag van 430 Schotse ponden voor betaald77- en Schumacher kon in zijn gids
schrijven:
‘Een tweede grote aanwinst in 1718 was de bibliotheek van Pitcairne [1.522 titels]78, een Schotse medicus (...) de bibliotheek bevatte bijna uitsluitend medische en natuurkundige werken,
en boeken de vrije wetenschappen betreffende’.

Ook bij het aanschaffen van boeken handelde Schumacher de correspondentie
af voor Robert Areskine. Areskine correspondeerde niet alleen over de aankoop
van hele bibliotheken, maar ook over de levering van afzonderlijke boeken bijvoorbeeld met Nicolas Martini uit Riga. Martini werd gevraagd Areskine op de
hoogte te houden over bibliotheken die te koop werden aangeboden of werden
geveild. In 1718 meldde Martini dat hij wist van een arts uit Danzig die wel geneigd was enige boeken te verkopen, maar hij wilde voordat hij hem benaderde
toch eerst de concrete wensen van Areskine vernemen.79
‘In 1718 kwam daar de bibliotheek van Andrej Winius (363 titels)80 bij met veel Hollandse boeken’,81

schreef Schumacher. Een deel van de boeken van Winius was overigens al samen
met de boeken van de Apothekerskanselarij in 1712 in Petersburg aangekomen.
Winius had in 1703, toen hij in conflict kwam met Peter, zijn boeken aan de ‘Apotheek’, de Aptekarski prikaz in Moskou, moeten afstaan. Later, toen hij weer in genade was aangenomen, kreeg hij uit de ‘Apotheek’ enkele onmisbare boeken,
zoals woordenboeken en naslagwerken, terug. Overigens is deze gang van zaken
nog weer een aanwijzing dat de Aptekarski prikaz voor de verhuizing naar Sint-Petersburg de functie van een soort wetenschappelijk centrum had.
Het blijkt dat het de gewoonte was dat telkens als er een nieuwe bibliotheek arriveerde Schumacher of een assistent er een catalogus van vervaardigde.82
Een groot verschil met de Bibliothèque Royale in Parijs, na 1724 de Bibliothèque Nationale geheten, was dat voor de bibliotheek van de tsaar boeken in vele verschillende talen werden aangekocht: Russisch, Frans, Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Latijn, Grieks, Hebreeuws. In Frankrijk werden alleen Franse, Italiaanse
en boeken in het Latijn aangekocht. In 1688 had de Bibliothèque Royale in Parijs –
77 The best of our owne, 36.
78 Materialy, dl. VI, 22. Catalogus van de bibliotheek van Pitcairne: SPbARAN 158.1.213. De bibliotheek
van Pitcairne telde 1906 delen, 1522 titels.
79 Martini aan Areskine, 07.04.1718. SPbARAN 1.3.6, 33-34v.
80 SPbARAN 158.1.212, 1-8v.
81 [Schumacher], Palaty, [1744], 5.
82 Catalogus Bibliothecae Winnii receptae anno 1718 [oud nummer] 10, Catalogus bibliothecae Pitkarnii receptae
1719, Katalogo knigami doktora Areskina 1719 goda [oud nummer] 12. SPbARAN 158.1.212; 158.1.213;
158.1.214a.
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Karel V (1338-1380) was in het Louvre begonnen met verzamelen – het respectabele aantal van 10.000 handschriften en 43.000 gedrukte boeken gecatalogiseerd. De bibliotheek in Petersburg was veel kleiner ook al had Schumacher in
1737, dertien jaar na de oprichting van de Academie van Wetenschappen, in verschillende zalen en kamers van de Kunstkamera bij elkaar al 15.562 exemplaren
gecatalogiseerd, in de zogenaamde Kamerny katalog.
Dat bibliotheken als de eigenaar stierf in hun geheel te koop werden aangeboden was een gewoon verschijnsel. Maar dat hele bibliotheken werden opgenomen in een grote ‘nationale’ bibliotheek, die door hun aard in beginsel een
permanent karakter hadden, was een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het had
lang geduurd voor er nationale bibliotheken ontstonden in Europa. Merkwaardig genoeg waren het vaak, net als in Rusland, de bibliotheken van de vorst geweest die deze rol vervulden. In Engeland had de Royal Library deze functie, en
vreemd genoeg niet de bibliotheken van de behoudende universiteiten van Oxford of Cambridge, die weinig moesten hebben van de nieuwe wetenschap. Ook
in Frankrijk waren de eerste hervormers en humanisten bezig met het uitbreiden
en verbeteren van de Bibliothèque du Roi in plaats van de bibliotheek van het conservatieve universitaire bolwerk, de Sorbonne. De reden voor het ontstaan van
een ‘nationale’ bibliotheek was in Rusland dezelfde geweest als in Frankrijk en
Engeland, alleen de periode van ontstaan verschilde. Moderne bibliotheken die
tot doel hadden alle bestaande kennis te vergaren en te ordenen, waren een manier van het staatssysteem om zich te verstaan met het gebrek aan kader en kennis. De klacht van Bacon in het Engeland van de zestiende eeuw bleef actueel,
ook in het Rusland van Peter I: vorsten hebben geen bekwame dienaren, omdat
er geen onderwijs is in natuurwetenschappen, moderne talen, politiek of maatschappelijke verhoudingen en dergelijke zaken die nuttig zijn voor de staat. Zo
geschiedde het dat én in Engeland én in Frankrijk én honderd jaar later in Brandenburg, de eerste openbare bibliotheken die systematisch de bestaande kennis
verzamelden, de bibliotheken van de vorst waren. In Petersburg waren de overwegingen voor het oprichten van de bibliotheek van de Academie van Wetenschappen niet anders.
In Rusland waren collectie en bibliotheek vanaf het begin in één gebouw ondergebracht, volgens het algemeen Europees model. Peter en zijn medewerkers
hadden genoeg voorbeelden op hun Europese reizen gezien. Zo had de diplomaat Matvejev aan Peter bericht hoe de verzameling van de keurvorst van Brandenburg in Berlijn was gehuisvest: in een nieuw gebouw, zeer uitgestrekt, van Italiaanse makelij. ‘De bibliotheek’, schreef Matvejev, ‘was ondergebracht in een
speciaal groot vertrek 15 bij 8 [sazjen] met veel houten schappen waarop boeken
staan in allerlei talen met nummers en opschriften waartussen vrije doorgangen
gemaakt zijn’.
Ook in Engeland werden bibliotheek en museum in één gebouw ondergebracht. De Royal Library was door gebrek aan leiding en gebrek aan fondsen in
het jaar voorafgaand aan Peters bezoek aan Londen in zo een slechte toestand
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komen te verkeren dat het Richard Bentley in 1697 zijn Proposal for building a Royal Library, and establishing it by Act of Parliament deed publiceren. Het duurde tot
1753 voor de British Library werd gesticht, als deel van het British Museum.83 Aanleiding was het overlijden in 1753 van de verzamelaar Hans Sloane die zijn verzamelingen84 ondergebracht wilde zien. In 1759 kon men de collecties in het British Museum bekijken.
Net zoals de benaming Kunstkamera in Petersburg èn de verzameling objecten
aanduidde èn de bibliotheek èn het hele gebouw, was de benaming British Museum tot de 21ste eeuw de aanduiding voor het het gebouw waarin èn de collecties èn de bibliotheek waren ondergebracht.
De brieven
Clermont, correspondent van Areskine
Het hoofd van de Kunstkamera had een wijd vertakt net van correspondenten.
Een van de buitenlanders met wie Schumacher op verzoek van Areskine correspondeerde was dominee Clermont in Nederland. Hij stuurde Areskine de boeken waar deze hem om had gevraagd en verzorgde zo nodig ook het inbinden
van de aankopen.85 Clermont kreeg het geld voor de boeken uitbetaald via Albert Seba.86 Hij werd ook op de hoogte gehouden van nieuws uit de wetenschappelijke wereld. Op 1 april 1718 werd Dominee Clermont door Schumacher geïnformeerd over de terugkeer in Moskou op 23 december 1717 van de heren Lorenz Lange en Gausin die in het jaar 1716 door Areskine waren uitgezonden
naar China. Lange was voor zijn vertrek naar China bij Schumacher in de bibliotheek geweest en had de Dictionaire historique et critique (Rotterdam 1697-1702)
van de Franse filosoof Pierre Bayle geleend.87 Dit is tevens de eerste gedocumenteerde uitlening uit de openbare keizerlijke bibliotheek in Sint-Petersburg.

83 I.R. Willison, ‘The development of the British Library to 1857 in its European context: a tour d’horizon’, in: Öffentliche und Private Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert, 33-63, 40.
84 Zijn collectie telde 71.000 objecten. Hij kocht de collectie van William Charlton (Courten) (16421702) en James Petiver (ca. 1663-1718). Naast een overvloed aan naturalia, omvatte de collectie 1.125 oudheden en 23.000 munten en penningen. Zijn bibliotheek telde 50.000 boeken, prenten en manuscripten,
en een herbarium.
85 ‘wilt u voor mijn meester kopen in Fol: 1. La Bibliotheque des S.S. Peres de aller nieuwste en de beste
editie, 2. Mabillon de Re diplomatica Libri VI à Paris 1709 [deze titel is doorgetreept][78]3. Thesaurus
Brandeburgius S. Gemaru Numismatum quis thesaurus iste constat, series cum Comment. Bergeri et cum
figuris gr. pap. col March 1696 : 2 vol., 4. Medailles sur les principaux Evenements du Regne de Louis de
Grand de beste editie uitgegeven in 4 dln. Biblioth Universelle des Historiens par Dupin Amst 1708, 5. Spanhemius de Re numaria, ejusdemque orbis Romanus in fol., 6. Lippenii Bibliotheca Theolog. juridica, Medica et Philosophica, 7. Spizeli Mundus Symbolicus. Seba heeft opdracht om u geld te verstrekken hiervoor’.
Minuut van Schumacher aan Clermont, 01.04.1718. SPbARAN 1.3.2, 76v-78, 77v.
86 Clermont aan Areskine, 12.07.1718. SPbARAN 1.3.6, 16-17v.
87 Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka, 332.
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C. De acquisitie voor collectie en bibliotheek
Uitbreiding van de taken van Schumacher
De collectievorming was in het begin erg bepaald door het aanbod. Dat zou later
veranderen. Opvallend is dat Schumacher vanaf het begin een basisconcept hanteerde voor een complete kunstkamer. Dat blijkt als hij suggesties doet voor het
aanvullen van leemtes in de collectie. Hij bleek goed op de hoogte van wat in een
kunstkamer kon worden opgenomen en was zeer alert op mogelijkheden tot het
vermeerderen van de collectie. Hij schrijft op 4 juni 1716 aan Areskine:
‘(...) bij het opensnijden van het lichaam van graaf Piper88 zijn twee stenen gevonden die aan
de lever hingen van de overledene, van de grootte en de vorm van een nootmuskaat, uiterst
curieus (...)’

Schumacher probeerde de stenen te verwerven voor de collectie van Areskine.
De Zweedse graaf Karl Piper (1647-1716) was op 28 mei 1716 als krijgsgevangene
in de gevangenis van Schlüsselburg overleden. Zijn vrienden hadden toestemming gekregen hem te laten balsemen.
Karl Piper was, toen hij aan het hoofd van de Oorlogskanselarij van de Zweedse koning Karel XII stond, de man die in de praktijk Zweden bestuurde. Nadat
hij na de Slag bij Poltava (1709) in Russische krijgsgevangenschap was geraakt,89
ijverde hij voor betere omstandigheden voor Zweedse krijgsgevangenen. Daarmee wekte hij de toorn van de tsaar op en hij werd opgesloten in de vesting
Schlüsselburg90 waar hij overleed. Athanasius Kircher had, zoals reeds vermeld,
in zijn verzameling een tien ons wegende galsteen van een collega-jezuïet. Of het
Schumacher gelukt is de stenen van Piper te verwerven is niet bekend.
Verzamelen voor de Kunstkamera
Schumacher had, zoals uit het bovenstaande blijkt, een voorstelling in zijn hoofd
van wat men in een kunstkamer kan bewaren en voelde zich verantwoordelijk
voor de acquisitie. Dat blijkt ook uit het feit dat hij meedacht over de aanschaf
van de Ruysch-collectie. Hij schreef Areskine dat hij nog maar eens goed moest
‘nadenken over de mogelijkheden het Ruyschkabinet aan te schaffen. De vier preparaten die
Seba als proeve van Ruysch’ prepareerkunst had opgestuurd’ betekenden ‘een verfraaiing van
ons kabinet’.91
88 Schumacher aan Areskine, 04.06.1716. SPbARAN 1.3.2, 42.
89 Bij Poltava werden 15.000 Zweden krijgsgevangen gemaakt. In totaal werden tijdens de Noordse oorlog
30.000 Zweden krijgsgevangen gemaakt. Ze moesten zelf maar zien dat ze aan voedsel kwamen. In 1714 werden Zweedse krijgsgevangenen naar Petersburg gestuurd om aan de bouw van de stad te werken. Ot vojny k
miroe Rossia-Sjvetsia XVIII vek [Van oorlog tot vrede. Rusland – Zweden in de achttiende eeuw] (tent.cat. Staats
Hermitage, Sint-Petersburg). 4 dln. Sint-Petersburg 1999, dl. II, 31. De Zweden woonden en werkten in betrekkelijke vrijheid in de plaatsen waarheen ze werden gedeporteerd, maar ze mochten die niet zonder toestemming verlaten. In 1721, na de Vrede van Nystadt, keerden 5.000 krijgsgevangenen terug naar Zweden.
90 Ot vojny k miroe, dl. III, 60.
91 Schumacher aan Areskine, 12.06.1716. SPbARAN 1.3.2, 42v.
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Hij bleef ook zijn best doen om de collectie van Areskine te vervolmaken. Schumacher constateerde over Areskines kabinet:
‘Il n’y manque plus que des beaux medailles.’92

Schumacher blijkt in organisatorisch opzicht een centrale rol vervuld te hebben
bij het verzamelen voor de kunstkamer. Terwijl het verzamelen en opsturen van
misvormde geboorten en van bodemvondsten officieel overheidsbeleid was,
handelde Schumacher de correspondentie hierover af met inzamelaars in provinciesteden. Kennelijk was ook tot in de provincie een soort totaalbeeld doorgedrongen van wat er in een kunstkamer bewaard kon worden, want men stuurde van hieruit uit eigen beweging niet alleen misgeboorten en bodemvondsten
op naar Sint-Petersburg, maar ook ongewone en kunstig vervaardigde kleding.
De Metropolis Chirurgien van het gouvernement van Kazan zou ‘een Tataars habijt
opsturen, nog merkwaardiger dan het vorige’.
In januari 1717 vroeg Schumacher Areskine om Gagarin (vorst Matvej Petrovitsj Gagarin, gouverneur van Siberië93) eraan te herinneren om ‘de idolen’ op
te sturen, zodat ze die nog voor de komende winter zouden hebben.94 Zelf ging
Schumacher ook nog speciaal bij vorst Gagarin op bezoek, voordat die naar Moskou zou vertrekken, om hem op het hart te drukken de godenbeeldjes niet te
vergeten en er een beschrijving van de vindplaats bij te doen. Schumacher werd
goed ontvangen en kreeg de belofte dat Gagarin de idolen persoonlijk op zou
sturen. De beschrijving van de vindplaats kon Gagarin pas leveren na zijn aankomst in Moskou, omdat de man die de beelden gebracht had, zich ook daar bevond. Pas daarna kon Schumachter de exacte vindplaats op papier zetten met
een verwijzing naar geografische kaarten.95
Ook het beheer van specialistische kennis benodigd om van een monopolie
op een tak van nijverheid te kunnen profiteren, – zoals zijdeteelt en porseleinproductie -, viel onder Schumacher als secretaris van Areskine. De gouverneur
van Siberië, die een groot gebied onder zich had dat geëxploreerd diende te worden op mogelijke natuurlijke rijkdommen, deed bijvoorbeeld voor kennis van
productieprocessen een beroep op Areskine. Zo kwam hij met vragen over de
werking van porseleinovens. Gagarin wist niet hoe die werkten, ‘il ne scait pas le
proces dans le porcelaine brisés et remit en poudre.’96
Schumacher reisde voor de Kunstkamer ook het land door. In Kazan ging hij
enkele curiosa afhalen. Dit achtte hij dermate belangwekkend dat hij erover aan
Seba schreef:
‘dat door deze curiosa het kabinet van de tsaar in korte tijd aanmerkelijk in waarde vermeerderd was’.97
92 Schumacher aan Areskine, 12.06.1716. SPbARAN 1.3.2, 42v.
93 Amburger, Geschichte der Behördenorganisation Russlands, 403.
94 Schumacher aan Areskine, 07.01.1717. SPbARAN 1.3.2, 22v.
95 Schumacher aan Areskine, 10.02.1717. SPbARAN 1.3.2, 24.
96 Schumacher aan Areskine, 10.02.1717. SPbARAN 1.3.2, 24. De kunst Europees porselein te maken was
in 1708 uitgevonden. Michael Kessler en Lydia Mez-Mangold. ‘Gefäsz ist nicht nur Hülle. Vom Ursprung
der Kunst, Arzneistoffe aufzubewahren. in: Die Apotheke. Red. Regine Pötzsch. Bazel 1996. 167-178, 176.
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Ook de zorgen voor de fysieke verzorging van de nieuwe aanwinsten uit Amsterdam kostten Schumacher tijd. Ter verzorging van de collectie bestelde Schumacher bij Seba ‘balsam98 voor de insecten’.99
Schumacher had tot taak de belofte waar te maken die Areskine in Frankrijk had
gedaan, namelijk alle uitgaven die in Petersburg waren en werden gepubliceerd
toe te sturen aan d’Ons en Bray (Dousenbray). Schumacher vroeg Areskine op
15 december 1717 of die de secretaris van Peter, Makarov, opdracht wilde geven
om de directeur van de Peterburgse typografie, Michail Avramov100 te instrueren
Schumacher alle Russische boeken te leveren die reeds waren uitgegeven gedurende de regering van de tsaar.101 Schumacher reclameerde al op 1 januari 1718
ongeduldig dat Avramov nog geen order had ontvangen hem de Russische boeken te leveren.102
Schumacher correspondeerde ook met Koerakin, de toenmalige ambassadeur
in Den Haag en vertelde hem over allerlei gebeurtenissen. Hij stuurde hem van
een [niet geïdentificeerd] drukwerk de eerste vier bladen. De rest was nog niet
gedrukt. Aan Koerakin zond Schumacher ook een wissel voor Seba, uit veiligheidsoverwegingen en omdat het anderhalve dag sneller ging.103
Schumacher verliest zijn patroon
Voor Areskine was het een zwaar jaar geweest. Hij had veel moeten reizen en in
het gevolg van de tsaar onder primitieve omstandigheden moeten leven. Toen
Areskine op 4 september 1718 in Petersburg was teruggekeerd, voelde hij zich
slecht en klaagde tegen Koerakin:
‘je n’aij pas eu presque un moment à moy, tantôt à bord d’un vaisseau tantôt sur les Galères,
tantôt sous des tentes mais toujours mal et exposé aux rigeurs des lieux, dont je souffre encore,
ainsi que je rend grâces à Dieu pour notre retour, qui étoit avant hieur vers le soir. S. Maj. Cz.
jouit d’une parfaite santé, comme aussi l’Imperatrice, et toute la famille royale’.104

Aan Seba schreef Areskine
‘Weilen erst vorgestern abend von der Reijse gekommen, und also noch keine zeit gehabt wed.
97 Schumacher aan Seba, 04.03.1718. SPbARAN 1.3.2, 72v-73.
98 In zijn Schouburg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens (Amsterdam 1688, 206), raadt Stephanus
Blankaart (1650-1702) aan om de beestjes in ei-ronde dozen die niet al te diep zijn te bewaren en met olie
van terpentijn te bestrijken. De deksels bestrijkt men aan de binnenzijde drie of vier maals ’s jaars ‘opdat de
mijt daar niet in mogte komen, en voornamelijk in het voorjaar’.
99 Schumacher aan Seba, 01.07.1717. SPbARAN 1.3.2, 52v.
100 Michail Petrovitsj Avramov was een aartsconservatief die op alle mogelijke manieren de uitgave en verkrijgbaarheid van de Russische vertaling van Christiaan Huygens’ boek over mogelijk leven op andere planeten, Kosmotheoros, heeft tegengehouden.
101 ‘Un ordre de Mr. Makaroff à Michel Abramof de me vendre tous les livres Russiens qui ont été imprimés pendant le Règne de Sa Majesté (...)’. Schumacher aan Areskine, 15.12.1717. SPbARAN 1.3.2, 61.
102 Schumacher aan Areskine, 01.01.1718. SPbARAN 1.3.2, 64-64v.
103 Schumacher aan Koerakin, 28.03.1718. SPbARAN 1.3.2, 74.
104 Areskine aan Koerakin, 05.09.1718. SPbARAN 1.3.2, 105v-106.
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das Professor Reuijschen kabinet noch daß was sie mir geschicket, zubesehen. So kan vor dieses mahl nichts davon melden’.105

Pas op 10 oktober vond Areskine tijd het Ruysch-kabinet te inspecteren.106
Op 4 november 1718 schreef Seba aan Schumacher dat hij uit de nieuwsberichten uit Engeland en uit Hamburg had vernomen dat Areskine doodziek
was geweest, wat hem heel erg verontrustte. Hij hoopte op een spoedig herstel en
een lang leven waaraan god zijn genade en zegen verlenen mocht. Maar dat verhinderde hem niet in dezelfde brief van 4 november 1718 te schrijven dat hij ‘de
bestellingen voor 1719 vroegtijdig hoopte te ontvangen’.107 Areskine reisde kort
daarna met de tsaar naar Olonets, 50 kilometer van Petrozavodsk, om er de ijzerhoudende bronnen te inspecteren, die daar in 1716 waren geopend.
Schumacher zat in zijn brievenboek een brief aan Seba te schrijven over Franse
ponden en over Payot comte d’Ons en Bray, toen hij ophield na de woorden ‘Als
Areskine terug is uit Olonets (...)’108 Daaronder schreef hij met dezelfde datum
erboven niet aan Seba maar aan D’Ons en Bray dat diens vriend Areskine in Olonets op 19 november 1718 was overleden. D’Ons en Bray kreeg van Schumacher
een liefdevolle, persoonlijke brief.
‘De tsaar heeft een vloed tranen vergoten toen hij het funeste nieuws vernam. Om zijn dankbaarheid te tonen voor hem die hem vijftien jaar gediend had tot zijn laatste snik, heeft de
tsaar hem met veel pomp laten begraven’.109

Op 22 december 1718 werd Robert Areskine begraven in Sint-Petersburg.110 De
tsaar en zijn gevolg hoorden een in de Hollandse taal gehouden lijkrede van een
gereformeerde predikant. De kist werd gesloten en door de belangrijkste medici
en chirurgijns tot de brug naar de Duitse voorstad gedragen. Daar stelde Peter I
zich met een waskaars in zijn handen aan het hoofd van de stoet, de kist werd op
een slee gezet, en met groot gevolg en 200 brandende fakkels liep de stoet naar
het Alexander Nevskiklooster. Areskine werd bijgezet in een graf, gelegen tussen
het graf van Peters geliefde zuster Natalja Aleksejevna (1673-1716) en dat van
een in Russische dienst gestorven Hollandse vice-admiraal.111

105 Areskine aan Seba, 05.09.1718. SPbARAN 1.3.2, 106.
106 Schumacher aan Seba, 10.10.1718. SPbARAN 1.3.2, 109v.
107 Seba aan Schumacher, 04.11.1718. SPbARAN 1.3.6, 71-72.
108 Schumacher aan Seba, 18.11.1718. SPbARAN 1.3.2, 112v.
109 Schumacher aan Douzenbray, 18.11.1718. SPbARAN 1.3.2, 112v-113. De brief moet later, na de begrafenis op 22.12.1718, zijn geschreven.
110 Hij is op 22 december begraven volgens een minuut van Schumacher aan Douzenbray, St.Petersburg,
18.11.1718. SPbARAN 1.3.2, 112v-113. Een andere bron zegt op 4 januari. Richter, Geschichte der Medicin in
Russland, dl. III, 128.
111 Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 124. In 2003 kon ik de graven niet vinden. Zij bleken
geruimd.

Hoofdstuk IX

Johann Daniel Schumacher zorgt voor de
Kunstkamera van Peter I
onder directie van Laurentius Blumentrost
Schumacher na de dood van Areskine
De dood van Areskine bracht veel onzekerheden mee voor Schumacher, maar
ook voor Seba. Het duurde vrij lang voordat op 14 januari 1719 Schumacher aan
Seba de opvolging van Areskine bekend maakte en zijn eigen situatie formuleerde als ‘Ich seijn in mein officii bestättiget.’1 Welke de officii waren, waarin Schumacher bevestigd was, wist Seba niet want op 17 februari 1719 adresseerde hij
nog een brief aan ‘Schumacher, secretaris van Areskine’.2
Ook Schumacher wist aanvankelijk niet hoe zijn nieuwe functie te omschrijven. De brief, waarin Schumacher aan een van de correspondenten van Areskine, d’Ons en Bray, de dood van Areskine meldde, ondertekende Schumacher
met ‘Secretaire d’Apothecaire’. Hij streepte dit echter door en schreef: ‘Bibliothequaire de Sa Majesté Czarienne à St. Peterbourg’, bibliothecaris van de tsaar.3
Dit was een functie van aanzien. Leibniz was in Brandenburg bibliothecaris van
de vorst geweest en in Frankrijk combineerde de vermaarde wetenschapsorganisator abt Jean-Paul Bignon de taak van bibliothécaire du Roi met die van voorzitter
van de Académie des Sciences.
Een bijkomende moeilijkheid voor Schumacher was dat functies, die Areskine
verenigd had in één persoon, nu waren opgesplitst en verdeeld over twee personen, te weten twee broers Blumentrost. De oudere van de twee, Johan Deodatus
Blumentrost (1678-1756), werd archiater4 en voorzitter van de ‘medische faculteit’, die op ministerieel niveau de medische zaken bestuurde in Rusland – de
taak die Areskine sinds 30 april 1716 had vervuld5 – en Laurentius Blumentrost,
de jongste, werd eerste lijfarts en hoofd van de collecties en de bibliotheek.6
Wat ook zijn precieze functies geweest mogen zijn, Schumacher noemde zich
voortaan bibliothecaris van de tsaar, en hield net als vóór de dood van Areskine
zowel de collecties als de bibliotheek van de tsaar onder zijn hoede. Schumacher
was goed bekend met Laurentius Blumentrost, met wie hij al veel had samenge1
2
3
4
5
6

Schumacher aan Seba, 14.01.1719. SPbARAN 1.3.2, 115.
Seba aan Schumacher, 17.02.1719. SPbARAN 1.3.5, 83-84.
Schumacher aan Douzenbray, 18.11.1718. SPbARAN 1.3.2, 112v-113.
De benaming voor de hoofdlijfarts.
Erik Amburger, Geschichte der Behördenorganisation Russlands, 150.
Schumacher aan Douzenbray, 18.11.1718. SPbARAN 1.3.2, 112v-113.
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werkt. We zagen eerder hoe hij via Laurentius Blumentrost onder andere opdrachten van Areskine betreffende het uitpakken van de Ruysch-collectie kreeg.
Maar hoe ging het verder met zijn andere functies, zoals het voeren van de correspondentie over de geneesmiddelen? Bleef Schumacher ook de secretaris van
Johannes Deodatus Blumentrost? En wat betekende de dood van Areskine voor
de bestellingen van Seba?

Seba en de dood van Areskine
Seba had in Amsterdam uit de nieuwsberichten de dood van Areskine vernomen
en op 17 januari 1719 een brief geschreven die misschien zijn condoleances bevatte, maar deze brief heb ik niet gevonden. Met de volgende post, op 20 januari,
schreef Seba aan Schumacher zonder enige plichtplegingen dat hij zich grote
zorgen maakte om zijn geld. Hij stelde voor de heren Parsons & Waith, die in het
verleden al belast waren met de taak de gelden voor de geneesmiddelen over te
maken, de commissie te geven die vroeger Areskine kreeg, als financiële prikkel
om het geld snel te fourneren. Alleen was het beter als ze niet zouden weten welke commissie wijlen Areskine kreeg. De commissie hoefde ook niet dezelfde te
zijn want Areskine tenslotte, beloofde altijd prompt te betalen. Dat dat niet gebeurd was, was aan de ziekte van de arme man toe te schrijven.7
De herverdeling van de taken van wijlen Areskine over de twee Blumentrosten
maakte dat Seba in februari 1719 nog niet wist wie in Petersburg het recht had de
bestellingen voor de Hofapotheken te vergeven.8 Hij informeerde bij Schumacher wie deze taak van Areskine had overgenomen. Ook was het Seba niet duidelijk wie de openstaande rekeningen moest betalen (zie pagina 103). Seba had
bij de firma Van Romswinkel & Warin geïnformeerd. Zij hadden nog geen opdracht gekregen van Parsons & Waith om hem te betalen, noch voor de voorgeschoten onkosten voor het Ruysch-kabinet, noch de resterende gelden voor de
apothekerswaren, noch het bedrag dat hij te goed had van wijlen Areskine. Seba
vroeg aan Schumacher tegenover Johan Deodatus Blumentrost nog eens zijn bereidheid te benadrukken geneesmiddelen te leveren.
In maart 1719 deed Seba weer een poging. Hij liet een brief schrijven door zijn
klerk, maar voegde in zijn eigen handschrift een regeltje toe, waarin hij nogmaals een beroep deed op Schumacher ‘hem bij de heren Blumentrosten aan te
bevelen’. Tevens informeerde hij of de apothekers Gröningen en Staehl9 (zijn
7 Seba aan Schumacher, 20.01.1719. SPbARAN 1.3.6, 236-237.
8 ‘Bin sehr verlangent zu vernehmen wer an stadt dem Herren Rath Areskine die direction bekommen
hat, umb die matherialen zu versorgen und ob solche noch wieder von mir verschrieben werden sollen?
Möchte gerne wissen, umb mich beij zeiten da nach zu konnen reguliren.’ Seba aan Schumacher,
17.02.1719. SPbARAN 1.3.5, 83-84.
9 Seba zijn vroegere gezel Balthazar Staehl was niet schrijflustig. Seba had hem al eens eerder de groeten gedaan en vermeld dat diens vader graag een brief zou krijgen. Seba aan Schumacher, 08.10.1717.
SPbARAN 1.3.6, 247-248.

IX

Johann Daniel Schumacher zorgt voor de Kunstkamera van Peter I

187

vroegere gezel) nog in Sint-Petersburg waren, en vroeg hij zijn groeten over te
brengen aan hen en ook aan Gsell, voor wie hij een brief had bezorgd.10 (De Amsterdamse kunstschilder Georg Gsell (1673-1740) had zich in 1717 in Sint-Petersburg gevestigd met zijn vrouw Dorothea Maria Gsell (1678-1743), geboren
Graff. Zij zouden voor de Kunstkamer gaan werken.) Seba’s handschriftkrabbel
onderaan de brief maakt een wat onzekere indruk.
Seba gaf het niet op en nam zijn toevlucht tot onorthodoxe maatregelen toen
de Russische handelsagent Christoffel Brants geld bij hèm kwam halen. Uit handen van deze geweldenaar kreeg Seba in Amsterdam een brief van Laurentius
Blumentrost overhandigd waarin aan Seba werd voorgerekend dat het voorschot, ontvangen voor de (mislukte) aanschaf van de sfera voor de tsaar, moest
worden terugbetaald:
dat Seba van vorst Koerakin had ontvangen ƒ 10.125
waarvan hij had overgemaakt naar Parijs
ƒ 1.146: 5:8
Dat daar een bedrag van over was gebleven: ƒ 8.978:14:8 banco (waarde bij de bank), hetgeen Blumentrost hem verzocht terug te betalen aan Christoffel Brants.

Dit verzoek schoot Seba in het verkeerde keelgat. Seba schreef op 25 april 1719
terug aan Laurentius Blumentrost dat hij enkele jaren de apothekerswaren voor
de Hofapotheken in Moskou en Sint-Petersburg verzorgd had in opdracht van
wijlen Areskine en ook voor de Admiraliteitsapotheek, voor rekening van de
tsaar. Voor de jaren 1717 & 1718 stond nog een bedrag open van ƒ 15.472:3:– en
apart daarvan stond er nog een rekening open van wat Seba aan Areskine geleverd had ter hoogte van ƒ 2.295:14:–. Seba concludeerde daarom dat als Blumentrost wilde dat hij de ƒ 8.978:14:8 aan Brants zou teruggeven, hij hem eerst
de openstaande rekeningen maar moest betalen, waarna hij het bedrag op zijn
beurt onmiddellijk aan Brants zou doen toekomen. Seba maakte ook nog melding van een bedrag dat hij nog van koopman Hen. Pietersz. Bodisco te goed
had. Het betrof betaling voor een zending die niet goed was overgekomen. Twee
jaren eerder had hij aan de Admiraliteitsapotheek twee vazen theriak en mithridatum11 geleverd. Aan boord van het schip waren ze overgeklotst op een lading tabak. De tabak was begonnen te broeien en door de vrijgekomen hitte waren toen
ook de theriak en mithridatum gaan fermenteren en waren de vazen gebarsten.
Daarom had hij zijn geld niet gekregen. Maar omdat hij de waren in goede staat
in het schip had aangeleverd, volgens de meegestuurde cognossementen, meende hij dat hem de schade niet te verwijten viel. Seba verzocht Laurentius Blumentrost bij de Admiraliteit te bepleiten dat ze hem zouden betalen. ‘Het gaat
om een bedrag van ƒ 3.000 en ik kan zulk een schade niet lijden. En het was mijn
schuld niet’. Hij stuurde de rekening courant mee en een cognossement voor
een kistje met 40 pond kamfer voor de Admiraliteitsapotheek.
10 Seba aan Schumacher, 10.03.1719. SPbARAN 1.3.5, 81-81v.
11 Mithridatum is een middel tegen vergiftiging, samengesteld uit een groot aantal giftige stoffen. Door
een stijgende hoeveelheid in te nemen zou het lichaam aan de vergiften wennen en immuun raken. Theriak
is net zoiets en bevatte slangenvlees.
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Dit krachtig geformuleerde overzicht van de stand van zaken dat hij op 25 april
1719 aan ‘Laurens Blumentrost, Premier medecin, Directeur des Maschines et
Bibliothecaire de Sa Maj. Czarienne à St. Petersburg’ stuurde, droeg het karakter
van een eindafrekening. Bij de wisseling van de wacht wilde Seba financiëel orde
op zaken stellen.12 Hoe deze financiële aanvaring is afgelopen weten we niet.
In de derde week van juni 1719 verzond Seba echter weer een lading genummerde colli bestemd voor archiater Blumentrost met schipper Wiebe Siewers.
Hij was door Brants tevoren betaald met een wissel van de archiater van 1.330
roebel ‘voor de nieuwe rekening van de Moskouse apothekerswaren’.13 Seba had
kennelijk weer een bestelling in de wacht weten te slepen. Net als in de tijd van
Areskine werd de bestelling voor Moskou gedaan door de archiater. Daar correspondeerde Seba over met Schumacher die voorlopig het secretariswerk kon blijven doen.14 De brieven over de leveringen van apothekerswaren aan de Hofapotheken tussen 1719 en 1723 ontbreken in het archief van de Academie van Wetenschappen. Deze zijn, na de splitsing der functies over de twee broers Blumentrost, kennelijk elders gearchiveerd.
De briefwisseling met de lijfarts/het hoofd van de Kunstkamer is wél in het archief van de Academie van Wetenschappen aanwezig. Seba schreef Laurentius
Blumentrost brieven met tips over collecties en wetenschappelijke instrumenten,
en bemiddelde bij het versturen naar Petersburg van boeken, thermometers
(23.10.1721) en voor het eerst ook schilderijen. In juni 1719 schreef Seba aan
Schumacher dat hij de schilderijen niet had kunnen krijgen; zodra hij ze zou vinden, stuurde hij ze na.15 Seba stuurde Laurentius Blumentrost een niet nader gespecificeerde bestelling waarbij hij zich verontschuldigde dat de twee instrumenta physica er niet bij zaten, ze waren nog niet gereed en hij stuurde ze liever niet
apart. Ook het bestelde ‘kabinet von der matheria medica’ was nog niet helemaal compleet. Verder attendeerde Seba Blumentrost op een supplement op het
boek over de gedaanteverwisseling van Surinaamse insecten van Maria Sibylla
Merian dat pas was uitgekomen en waarin ook ‘enkele mededelingen’ waren opgenomen ‘waaronder over de gedaanteverandering van kikkers’.16 Het supplement kostte ingekleurd ƒ 30 en Seba wilde het desgewenst opsturen. ‘Ook heeft
de jonge Ruysch [Hendrik, de zoon van Frederik Ruysch] verschillende veranderingen en verbeteringen in de insecta van Jonston17 aangebracht’. Daarnaast
12 Seba aan L. Blumentrost, 25.04.1719. SPbARAN 1.3.7, 35-36v.
13 Seba aan Schumacher, 30.06.1719. SPbARAN 1.3.6, 234-235.
14 ‘De senaat heeft vandaag een order naar de Medische Kanselarij gestuurd waarin wordt geïnsinueerd
dat ik niet langer secretaris in gezegde kanselarij kan zijn (...)’. Schumacher aan Blumentrost, 21.02.1724.
SPbARAN 1.3.2, 230.
15 Seba aan Schumacher, 30.06.1719. SPbARAN 1.3.6, 234-235.
16 Dit boek bevindt zich in de bibliotheek van het Zoölogisch Instituut: Maria Sibylla Merian, Dissertatio de
generatione et metamorphosibus insectorum Surinamensium. Accedit appendix transformationum piscium in ranas, &
ranarum in pisces. Amsterdam 1719. Het staat vermeld onder nr. 1051 in: Katalog ‘osobogo fonda’ biblioteki zoologitsjeskogo institoeta AN Rossii [Catalogus van de ‘speciale collectie’ van de bibliotheek van het Zoölogisch
Instituut van de Academie van Wetenschappen van Rusland]. Sint-Petersburg 1994, 253.

IX

Johann Daniel Schumacher zorgt voor de Kunstkamera van Peter I

189

meldde Seba ‘nog veel mooie schelpen en vogels uit Oost- en West-Indië [te hebben] aangekregen’.18
Per brief van 10 juli 1719 vernam Seba van Schumacher dat de bestelling goed
was aangekomen. Seba probeerde nog een keer Schumacher ertoe te bewegen
hem te helpen zijn geld te krijgen van archiater Blumentrost. ‘Over het gestuurde kabinet kan geen klagen zijn’ omdat ‘er veel kapitale stukken onder zijn’. Hij
vroeg nog vijf à zes stuks Radix Nisi te sturen als ze vers en goed waren.19
In september 1719 kreeg Seba een grote tegenslag te verwerken. Hij was er achter gekomen dat zijn Hamburgse concurrent een bestelling gekregen had:
‘Dat de Hamburgse rekening de mijne in het niet stelt en veel procenten minder berekent,
heeft zijn oorzaak: de waren zullen ook klaargemaakt zijn op een manier, waar ik mij niet naar
kan richten, de beste waar kost ook het meeste geld. Ik ben zelf de eerste om te erkennen dat
de prijzen in Hamburg lager zijn dan hier, alleen als je goed kijkt dan hebben zij het zo ingericht dat zij een ruim bestaan ervan hebben en zij moeten het toch uit Amsterdam halen en
voor een hogere prijs weer verkopen. Hun manier van doen bevalt me niet, een ieder moet het
zo doen dat hij het verantwoorden kan. En ik kan zijn excellentie, de archiater geen verwijt maken het [kopen in Hamburg] uit te proberen. Het verschil in kwaliteit zal zich tonen’.20

Het zag er niet goed uit voor Seba. Omdat Seba zoals we weten er veel aan gelegen was vroeg in het nieuwe jaar zijn bestellingen binnen te hebben, probeerde
hij, hoewel hij geen antwoord had gekregen op een brief van 21 november, in februari 1720 toch nog een keer de verslechterde betrekkingen te verbeteren. Hij
hoopte dat ‘het misnoegen’ voorbij was en hij kon maar niet bedenken waarmee
hij Blumentrost/Schumacher?? beledigd had. En omdat hij sinds 21 september
geen antwoord van de archiater had ontvangen, en ook geen betaling voor de
openstaande rekening van wijlen Areskine, verzocht hij Schumacher te helpen
bevorderen dat hij zijn geld kreeg. ‘De een jaar geleden verstuurde zending is de
archiater geschonken en wat hij nodig had voor zijn werk daar letten we niet op’.
Of de archiater hem de leverantie van de benodigde apothekerswaren verder wilde gunnen, zou de tijd leren. Seba eindigde met Schumacher te verzoeken ‘beide heren’ zijn ‘diensten aan te bieden’. Seba weet duidelijk niet goed waar hij
aan toe is. Dat blijkt ook uit een postscriptum waarin Seba informeerde of de bestelde twee instrumenta fysica, de Matheria Medica en het muntenkabinet nog begeerd werden.21 Schumacher blijft echter voor Seba ook in de komende jaren
een betrouwbare correspondent. Kan Schumacher de zorg voor de Kunstkamera
van de tsaar aan? Is hij een goede conservator van de twee grote Amsterdamse natuurhistorische collecties?
17 Johannes Jonstonus, Theatrum universale omnium animalium Piscium, Avium, Quadrupedum, Exsanguium,
Quaticorum, Insectorum et Anguium. 2 dln. Bezorgd door Henricus Ruysch. Amsterdam 1718.
18 Seba aan L. Blumentrost, 30.6.1719. SPbARAN 1.3.7, 7.
19 Seba aan Schumacher, 15.08.1719. SPbARAN 1.3.7, 33-34v.
20 Seba aan Schumacher, 19.09.1719. SPbARAN 1.3.6, 249.
21 Seba aan Schumacher, 02.02.1720. SPbARAN 1.3.7, 92-93v.
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Inrichting van de Kunstkamera
We weten nog niet zoveel over de verschillende wijzen waarop collecties werden
tentoongesteld.22 Wat we ervan weten, komt uit boekuitgaven over collecties
waarin vaak illustraties staan die ons een indruk kunnen geven.23 Een belangrijke bron zijn ook reizigers die beschreven hebben wat ze hebben bekeken. Vast
staat dat er nog geen strenge normen waren in die tijd. Zo zag een reiziger hoe
de Franse natuuronderzoeker George-Louis Leclerc, comte de Buffon (17071788) die sinds 1739 in Parijs het Cabinet du Roi beheerde, een gemengde opstelling aanhield
‘..tussen de poten van de zebra lagen verschillende gedroogde vissen en reptielen (...)24’

Buffon was dan ook een verklaard tegenstander van de indeling van het dierenrijk door Linnaeus in geslachten, ordes en klassen. Ook andere beheerders van
verzamelingen hadden moeite met zijn strakke indeling. In Den Haag bijvoorbeeld, duurde het tot 1759 voor de stadhouderlijke naturalia-verzameling werd
tentoongesteld volgens de orde van Linnaeus.25 Een jaar eerder had hij zijn binair naamgevingssysteem in verbeterde versie gepubliceerd – zijn eerste versie
dateerde van 1735.
In Petersburg kon Schumacher in 1719 uit vele gebruikelijke systemen kiezen.
Het is de moeite waard een poging te wagen te weten te komen hoe Schumacher
de objecten opstelde. (Dat wil zeggen vóór de verzamelingen naar de nieuwe
Kunstkamer werden verhuisd, want daar is elk object exact, met planknummer
en al, in de catalogus van 1741 beschreven).
Van de collectie Seba weten we dat hij omvangrijk was en divers. Hoe divers
blijkt uit de handgeschreven lijst Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette, met
alle bedenklyke soorten van Rariteyten (hierachter afgedrukt als bijlage II). Het staat
vast, dat wanneer een nieuw verworven collectie al geordend was, Schumacher
die systematiek respecteerde. Schumacher heeft bijvoorbeeld de collectie
Ruysch kunnen neerzetten zoals die in Amsterdam bij Ruysch thuis gestaan had.
Toen de collectie Ruysch arriveerde, beschikte Schumacher over de gedrukte catalogus in het Latijn. Deze catalogus beschrijft zeer nauwkeurig hoe de objecten
verdeeld waren over de verschillende kasten en laden. Zo had Blumentrost de
collectie bij Ruysch thuis ook ingepakt. Schumacher nam die opstelling over. Johann Bacmeister (gest. 1794), een latere beheerder van de Kunstkamer, geeft in
1776 in zijn gids van de Kunstkamer ook het argument waarom de Ruysch-pre22 Over de indeling op papier en de filosofische achtergronden van oude kunstkamers publiceerde Barbara Jeanne Balsiger in 1970 een dissertatie voor de University of Pittsburgh The kunst-und wunderkammern.
23 Een goed overzicht met alle bestaande illustraties geeft: The age of the marvellous.
24 Florence Pieters, ‘Het schatrijke naturaliënkabinet van stadhouder Willem V onder directoraat van
topverzamelaar Arnout Vosmaer’, in: Het verdwenen museum. Red. B.C. Sliggers en M.H. Besselink. Blaricum/Haarlem 2002, 19-44, 25.
25 Florence Pieters, ‘Het naturaliënkabinet van stadhouder Willem V onder directoraat van topverzamelaar Arnout Vosmaer’, in: Het verdwenen museum, 19-44, 25, 35. Pieters beschrijft hoe het ordeningsprincipe
van Linnaeus veld won.
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paraten staan opgesteld volgens de beschrijving van Ruysch’ tien Thesauri: de bezoekers kunnen dan goed de weg in de collectie vinden.26 Bij elke kast werd de
Thesaurus bewaard waarin beschreven stond wat er in de kasten te zien was.27
Aanwijzingen dat de indeling van Seba’s verzameling, zoals Seba die in zijn Notitie gegeven had, door Schumacher net als bij de collectie Ruysch werd nagevolgd,
zijn niet voorhanden. Uit de brieven weten we dat Schumacher, toen Areskine
eind 1718 stierf, bijna klaar was met de samenstelling van een catalogus van de
Kunstkamera van de tsaar (’le Catalogue du Cabinet de S. Maj.’).28 Maar deze catalogus is nog niet teruggevonden.
Een jaar na het gereedkomen van deze catalogus, in 1719, konden de bibliotheek en de collecties van Seba en Ruysch met preparaten van vogels en andere
dieren, menselijke preparaten, herbaria en enkele artificialia voor het eerst bezichtigd worden, in het Kikin-paleis.29 In 1720 kon de tsaar daar aan enkele buitenlandse gasten zijn collecties laten zien in een goed geoutilleerd gebouw, waar
behalve Schumacher drie leerlingen en enkele bedienden werkten.30 Over de
opstelling van de collecties lezen we in 1720 in het verslag van een reiziger:
‘Buiten de stad, in de richting van het klooster [Smolny] aan de oever van de rivier de Neva,
staat een niet erg groot stenen paleis waar de tsaar de goedheid had ons zijn Anatomie te laten
zien (...) Het paleis telt twee etages en heeft een mooi uitzicht.’

Zo beschreef een deelnemer aan een Pools gezantschap de Kunstkamer.31 Deze
onbekend gebleven vroegste getuige – we weten niet hoe hij heette – is onmiskenbaar onder de indruk geraakt van de verbazingwekkende zaken die hij in de
Kunstkamer mocht bekijken. Hij ruimde er een aanzienlijk deel van het verslag
van zijn bezoek aan Sint-Petersburg voor in. De Pool beschrijft hoe de anatomische preparaten van Ruysch daar in kasten stonden opgesteld:
‘Door een voorhuis en een vleugel treedt men de kamer binnen waar in kasten een grote hoeveelheid flessen staan opgesteld. Zij bevatten de hoofden van kleine kinderen – in leeftijden
van pasgeboren tot drie jaar oud. Zij zijn in de alcohol zo fris bewaard gebleven dat zij eruit
zien als levend. Enkele kijken uit zulke levendige ogen omdat niets hun levende bloed bedierf.
26 Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 118-119.
27 Volgens A.T. Fortia de Piles (1758-1826) die de Kunstkamera in 1790-1792 bezocht. V.A. Somov, M.I.
Foendaminski, ‘Biblioteka Akademii Naoek – Dostoprimetsjatelnost Peterboerga XVIII v.’ [De bibliotheek
van de Academie van Wetenschappen – als bezienswaardigheid in de achttiende eeuw], in: Kniga v Rossii
XVIII-serediny XIX v. Iz istorii Biblioteki Akademii Naoek. Sbornik naoetsjnych troedov [Het boek in Rusland van de
achttiende tot midden negentiende eeuw. Uit de geschiedenis van de Bibliotheek]. Red.: A.A. Zajtseva, N.P.
Kopaneva en V.A. Somov. Leningrad 1989, 13-41, 38.
28 Schumacher aan Douzenbray, 18.11.1718. SPbARAN 1.3.2, 112v-113. De brief is na de begrafenis van
Areskine op 22.12.1718 voltooid.
29 De kunstkamer en de bibliotheek in het Kikinhuis waren nog maar kort tevoren gereed gekomen.
Schumacher zelf noemde 1719 als jaar van opening. [Schumacher], Palaty,[1744], 7. Een datum van een
eventuele officiële opening is niet bekend. Stanjoekovitsj, Koenstkamera, 22.
30 Bespjatych, Peterboerg Petra I v inostrannych opisaniach, 143.
31 Zijn ongesigneerde notities van het vroege Sint-Petersburg zijn door de Petersburgse historicus Joeri
Bespjatych opgedoken uit een obscuur Pools tijdschrift, in het Russisch vertaald en tezamen met beschrijvingen van Petersburg door andere buitenlanders gepubliceerd in: Bespjatych, Peterboerg Petra I v inostrannych opisaniach.
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‘Waar het hoofd is weggenomen, daar lijkt de huid pas gisteren van het lichaam afgesneden.
In andere flessen worden handen en voeten bewaard, waarop kragen van kant te zien zijn, net
of het levend is. In de volgende kamer zijn flessen opgesteld met voorbeelden van alle stadia
van de ongeboren menselijke vrucht – vanaf de eerste vrucht tot het moment van geboorte.’
Dit is de collectie die Peter rechtstreeks naar Petersburg wilde laten transporteren32: de antropogenia.33 ‘Er zijn verschillende misgeboorten te zien zowel menselijke, als dierlijke en andere
zeldzaamheden en ook verschillende dieren, een opgezette olifant, koningshagedissen, een
opgezette vis en gedroogde vissen met wonderlijke bekken. Er zijn ook veel verschillende soorten zeegewassen, veel ivoren olifantstanden, meegebracht uit Griekenland van de plaats waar
eens Alexander de Grote strijd had geleverd met behulp van olifanten (...)
‘In drie andere kamers staat een uitstekende bibliotheek opgesteld die oude boeken bevatte, volgens de vaders jezuïeten van een half millennium oud. Vooral Griekse boeken, maar ook
veel in het Slavisch gedrukt. Andere werken gaan over de kunst van het oorlog voeren en bevatten beschrijvingen van nieuwe manieren om steden, vestingen en andere burchten aan te
vallen. De vorst had bevolen veel van dergelijke boeken te drukken voor de jeugd. Behalve dat
waren er nog oude Duitse bijbels en veel boeken in het Latijn, het Duits, het Frans en Russisch,
bij elkaar wel meer dan 10.000 roebel waard.’
‘De verzameling preparaten van dieren, bewaard in flessen, was net zo rijk als de verzameling preparaten van mensen. Er waren veel vogels van allerlei soorten en kleuren. Er waren
struisvogels, rode ooievaars, gieren, Indische raven, drie soorten papegaaien, en veel andere
vogels, waarvan de namen niet bekend zijn. Wij kregen verschillende vogeltjes te zien, – witte,
rode, blauwe, gele, zo mooi gekleurd, dat de tsaar zelf ze kuste. Er waren kleine vogeltjes bij,
zoals krekels, andere met lange staarten in twee vlechten, en de vogel zelf was kaal als een stok
en wanneer hij vloog dan bewoog hij met gemak zijn staart. Hij is helemaal blauw met een zwarte staart en een witte bek. Andere waren rood met witte staarten en veren (...) Er waren ook
wonderlijke [vleer?]muizen met hondenbekken en vlinders van een prachtige soort. Als zo
een vlinder zich opent wordt hij groter dan een tinnen bordje. Van kleur is hij blauw met rood,
wit en zwarte stippen op de vleugels. We hebben ook een sprinkhaan gezien waarvan verteld
wordt dat de heilige Johannes de Doper zich er mee voedde in de woestijn. We kregen barnsteen te zien en ons werd uitgelegd hoe het groeide (...). We zagen ook een opgezette wildeman, dood gevonden met zijn twee kano’s. (...) Het is moeilijk alles te beschrijven wat ik hier
gezien heb want bij het beschrijven vergeet je alweer bepaalde voorwerpen van de zee, vissen,
schelpen enzovoorts.
‘Ze houden hier een jongetje, dat nu 15 jaar oud is en dat het gezicht en het hoofd van een
aapje heeft. Zijn handen en voeten hebben elk twee gelijke vingers, niet zoals een gewoon
mens. Deze jongen heeft de tsaar bij binnenkomst met zijn vingers een hand gegeven’.
‘Het plan is om de anatomie over te brengen naar een paleis dat gebouwd wordt (...) op een
eiland, want in het huidige gebouw is het al erg nauw aangezien de zeldzaamheden steeds
maar in aantal toenemen.34

Tot zo ver deze beschrijving van de Pool. Wat ontbrak er nog aan de Kunstkamer
van de tsaar?

32 Areskine aan Seba, 02.05.1718. SPbARAN 1.3.2, 85.
33 Er is een speciale catalogus van gemaakt bij het inpakken in Amsterdam of na aankomst in Petersburg.
Handschrift. SPbARAN F. IV, op. 1, nr. 108a.
34 Bespjatych, Peterboerg Petra I v inostrannych opisaniach, 143-144.
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De reis van Schumacher naar Europa
Op bevel van de tsaar ondernam Schumacher in februari 1721 een reis naar
Frankrijk, de Duitse landen, Holland en Engeland met onder meer de opdracht
wat er nog ontbrak in de Kunstkamer van de tsaar te inventariseren en zo mogelijk te verwerven. Laurentius Blumentrost gaf Schumacher de volgende opdrachten:
‘1. De kaart van de Kaspische Zee en de brief van de tsaar overhandigen aan de Académie des
Sciences (akademii de stsians).35
2. Van de modellen van de machines die zich in het observatorium [in Parijs] bevinden, tekeningen maken.
3. Over werktuigen en instrumenten, over boeken erover en afbeeldingen, evenals over de
akoestische buis van vader Sébastian36 informatie inwinnen.
4. Bij Duverney de oudere over ‘anatomie in was’ navragen.37
5. De heer De l’Isle38, de astronoom en geograaf, en de heer Duverney de jongere, anatoom
in Parijs, in dienst van zijne Keizerlijke Hoogheid nemen.
6. In de Duitse landen – de heer professor Wolff.39
7. Met Orffyreus40 over zijn perpetuum mobile spreken, en als het mogelijk is ook met de heer
Wolff het nut ervan beoordelen. En daarover met hem een afspraak maken.
8. De tuinman, die bij de heer De la Court41 in Leiden werkte, hierheen zenden.
9. Door de heer Fahrenheit draagbare en zee-thermometers, en door de heer Van Musschenbroek machines en instrumenten, voor fysische experimenten geschikt, laten maken.
10. Uit Engeland een man te halen die met experimenten kan omgaan en de benodigde instrumenten kan vervaardigen.
11. Musea van geleerde mensen, zowel openbare, als ook private, bezoeken, en uitvinden waarin ze van de collecties van zijne Keizerlijke hoogheid verschillen. Als er iets in het museum
van uwe hoogheid niet voorhanden is, het ontbrekende proberen aan te vullen of althans
adviseren hoe in deze ontbrekende zaken voorzien kan worden.
12. Proberen lacunes in de bibliotheek voor zijne Keizerlijke hoogheid aan te vullen.
13. En met geleerden een correspondentie onderhouden voor het bevorderen van kunsten en
wetenschappen in zijne Hoogheids heerschappijen en in het bijzonder voor het oprichten
van een sociëteit (sotsiëtet) van wetenschappen, gelijk als in Parijs, Londen, Berlijn en overige plaatsen.’

Ook de archiater, Johannes Deodatus Blumentrost, gaf een aantal opdrachten
mee. Hij verzocht enkele artsen en in operaties ervaren chirurgen, en indien mogelijk een bekwaam operator naar Petersburg te zenden en twee kisten met chi-

35 Deze kaart van de Kaspische Zee was het resultaat van een opdracht van de tsaar aan K.P. von Verden
en F.I. Sojmonov om de zeeroute naar Perzië in kaart te brengen. De kaart is eerst door de Zeevaart Academie in Petersburg en later door de L’Isle en door Homan gepubliceerd.
36 Vader Sébastian, Jean Truchet geheten, was een vermaard natuurkundige en instrumentmaker.
37 De anatoom Joseph Guichard Duverney. In de collectie van de Kunstkamera in Sint-Petersburg wordt
een waspreparaat van hem bewaard, mededeling van conservatrice Anna Borisovna Radzjoen.
38 Joseph Nicolas de L’Isle (1688-1768), geograaf en astronoom, professor aan het Collège de France.
39 De Duitse filosoof Christian Wolff (1679-1754).
40 Orffyreus is een pseudoniem van Johann Ernst Elias Bessler (geboren in Zittav in Saksen 1680-1745).
41 De tuinspecialist en schilderijenhandelaar Pieter de la Court van der Voort.
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rurgische instrumenten bij de beste meester in Parijs te bestellen en ‘te onderzoeken op welke wijze in deze streken de medische zaak functioneerde’.42

De brieven
Schumacher bleef anderhalf jaar weg. Hij heeft de tsaar na terugkeer nauwkeurig verslag gedaan. De correspondentie die Schumacher op deze reis voerde en
die grotendeels bewaard is gebleven, geeft een belangrijke aanvulling op Schumachers verslag. Zo lijkt dat Schumacher op zijn reis langs universiteiten, bibliotheken en verzamelingen een beroep kon doen op de diensten van de agent van
de tsaar in Amsterdam, Johannes van den Burgh (ca. 1670-1731), een belangrijk
figuur uit het Russisch-Nederlandse culturele netwerk. Schumacher liet hem de
aankopen opsturen naar Petersburg en zich door hem van geld voorzien. Van
den Burgh had Schumacher al op een eerdere reis, naar Parijs, in augustus 1719,
voorzien van geld en goede raad.43
We volgen Schumacher als hij eind mei 1721 in Amsterdam is. Vanuit Leiden
neemt Van Musschenbroek contact met hem op. Hij heeft twee instrumenten
klaar die hij graag wil opsturen naar Schumacher.
‘Mijn Heer,
’T kasje t’ welke ik UE. zende, hope ik dat UE. wel gekonditioneert ter gedesidereerde plaats
zult bekomen, waar aan geen twijfel is, zo ze de kist met dat gedeelte in ’t schip boven setten,
waarop met letters, Boven staat. Verders dient tot narigt, dat UE. het zo bevinden zult gepakt te
zijn, dat als de zijde daar CB op staat opengedaan word, zulks best zal zijn. De laterna magica,
is in de chambre obscuur, welke uyt de kist gedaan zijnde, makkelijk zal opengaan en dan moeten er twe spijkers uijt de voet van de laterna losgemaakt worden. Als wanneer die geen wijnig
opgeligt wordende door het deurtje van de chambre obscuur kan uytgehaalt worden. Op het
bankje zijn ingepakt al de stukken tot de chambre obscuur, de spijkers zo in ’t bankje, als aan
de zijden, dienende tot vasthouding van d’embalage, dienen zorgvuldig uytgehaalt, op dat naderhand geen ongemak aan klederen kome. In de lantaarn zijn alle stukken daar toe dienende gepakt en op de voet van dezelve nog een spiegeltje tot de chambre obscuur behorende. Alles is verders nog zo omstandig getykent, en met papiertjes opgeplakt, dat het onmogelyk is te
dwalen. Voorts UE. behouden rysjen omnia faústa [alle goeds] toewenschende, en mij aan UE.
goede gratie bevelende, blyve ik, met alle respect, Mijn Heer, U.E. D.W.D.
J. v. Musschenbroek
Tyd: 29 May P.S. T’was mijns geringen oordeels niet quaad dat er imant maandagmorgen aan
de martschuyt was, om de behandeling van de kist wat ’t bezorgen, ze gaan er anders wat ruw
te werk, en rollen hem ligt om en om.’44

Op 5 juli 1721 logeerde Schumacher in Leiden. Hij ging langs bij de firma Van
Musschenbroek om de instrumenten te inspecteren die al voor hem gereedla42 Na deze vragen te hebben opgesomd, doet Schumacher uitgebreid verslag van zijn reis. Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, dl. I, 533-534 en verder.
43 Schumacher was in augustus 1719 ook al in Parijs. Van den Burgh aan Schumacher, 08.08.1719. SPbARAN 1.3.7, 141-141v.
44 J. van Musschenbroek aan Schumacher, 29.05.1721. SPbARAN 1.3.7, 216-217v.
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gen. Hij liet ze in de winkel achter om eerst nog advies in te winnen bij de hooggeleerde natuurkundige ’s Gravesande.
Dit gebrek aan vertrouwen in een niet universitair geschoolde instrumentmaker kwam wel meer voor in die tijd.
Bij ’s Gravesande ontmoette hij de Franse politieke vluchteling Thémiseul de
Saint-Hyacinthe (1684-1746). Hyacinthe woonde in de jaren 1720-1722 na een
verblijf in Parijs opnieuw in Nederland. ’s Gravesande en Hyacinthe werkten samen aan een tijdschrift dat ze in 1713 in Den Haag hadden opgericht. Zij waren
de eerst verantwoordelijken van het Journal littéraire, een nieuw Europees tijdschrift waaraan ook Justus van Effen (1684-1735) meewerkte.45 Ook de belangstelling van Hyacinthe lag op het terrein van de natuurwetenschappen. Ook hij
had gekozen voor proefondervindelijk onderzoek, zoals Locke en Newton, en
niet meer voor redeneren, zoals Descartes en Leibniz. Van 1723 tot 1731 woonde
Hyacinthe in Londen waar hij verkeerde in de kringen rond de Royal Society waarvan hij in 1728 tot lid werd gekozen. Terug in Rusland bleef Schumacher met de
Franse filosoof in contact.46
Schumacher bracht toen hij in Leiden was ook een bezoek aan de Leidse lakenkoopman en tuinarchitect Pieter de la Court van der Voort die omstreeks
1700 een van de belangrijkste kunstverzamelaars was. Volgens de opdracht die
hij van Laurentius Blumentrost had meegekregen moest Schumacher Pieter de
la Court vragen diens tuinman mee naar Rusland te laten gaan. De la Court
schreef later aan Laurentius Blumentrost over het bezoek van Schumacher, over
wiens optreden we ook iets te weten komen. De la Court begon met mierzoete
woorden aan het adres van de tsaar47 en oordeelde gunstig over Schumacher die
zich tevreden had betoond met een lunch, ‘très sobre en philosophe’.48 Behalve
de brief aan Blumentrost hebben we ook nog een brief die De la Court stuurde
aan de tsaar. Toen Schumacher weer vertrokken was, stuurde De la Court hem
een brief in zijn logement in Leiden: hij zou de tsaar een ananas sturen en Schumacher zou mogen komen kijken hoe voorzichtig deze ananas door hem in een
kistje verpakt werd, ware het niet dat de post al eerder vertrok. De la Court stuurde hem de begeleidende brief aan de tsaar.49
De la Court schreef aan de tsaar, hoe Schumacher hem ertoe bewogen had
hem op goed geluk deze ananasvrucht toe te sturen in de verwachting dat hij
smakelijk bevonden zou worden. Hoe Schumacher werkelijk zijn best had gedaan om zijn tuinman te overreden in dienst van de tsaar te treden, maar dat hij
45 Elisabeth Carayol, Thémiseul de Saint-Hyacinthe 1684-1746. Oxford 1984, 27.
46 Schumacher aan ’s Gravesande, ca. 1726. SPbARAN 1.3.2, 366.
47 ‘Le très profond respect pour ce glorieux et très auguste Monarque, remplis d’une sagesse divine et
miraculeuse me retient, et me fait adresser à votre excellence, en vous assurent que mon désir ardente pour
les services de sa Majesté Imperiale n’en ay des bornes, comme aussy de plaire à toutes ceux qu’il me viendront de sa part’. De la Court van der Voort aan L. Blumentrost, 26.03.1722. SPbARAN 1.3.7, 400-401.
48 De la Court van der Voort aan L. Blumentrost, 26.03.1722. SPbARAN 1.3.7, 400-401.
49 De la Court van der Voort aan Schumacher, 05.07.1721. SPbARAN 1.3.7, 240-241.
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Brief van Johann Daniel Schumacher, Sint-Petersburg aan Pieter de la Court van der Voort, Leiden. 10 mei
1723. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, HSS 135 Bn.

daar niet in was geslaagd. De la Court was van mening dat het beter was iemand
uit Rusland naar Holland te sturen die hier in de leer zou kunnen komen bij zíjn
tuinman, die dan kosten nog moeite zou sparen hem het vak bij te brengen. Hij
had Schumacher gezegd dat dit bij voorkeur een jongen moest zijn tussen de
twintig en de dertig jaren, met goed verstand en gehoorzaam, geboren uit eenvoudige ouders, en liefst het Nederlands of het Duits machtig en al eerder in de
tuinbouw werkzaam geweest, maar onder iemands leiding. Het was eenvoudiger
iemand die onkundig was, kennis van tuingereedschap bij te brengen dan aan iemand die dacht dat hij alles al wist. Omdat de tsaar nog geen wijngaardkassen bezat, zou hij een tuinman die opgeleid was om daarmee te werken, goed kunnen
gebruiken. Als de jongeman van goede wil en aanleg was, zou de opleiding twee
jaar in beslag nemen. De la Court stuurde de tsaar een tekening van zijn ‘warme
wijngaardkasse’, het was verbeterde versie van zijn ‘warme stookkasse’ die hij al
eerder had opgestuurd. Deze kas was nu binnen geprojecteerd, in een ombouw,
om de vorst beter buiten te kunnen houden. Men kon er te allen tijde in en uit
gaan, zonder dat er kou naar binnen kwam, om de planten te bezichtigen en te
verzorgen. De la Court had er een getekend, met twee ovens, aan weerkanten
een.50 Tot zover zijn brief aan de tsaar.
50 De la Court van der Voort aan Peter I, 07.07.1721. SPbARAN 1.3.7, 236-237. Om de ananassen en een
keur van bloemen te begeleiden schreef De la Court nog een aparte brief: De la Court van der Voort aan Peter I, 18.07.1721. SPbARAN 1.3.7, 242-243.
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Pieter de la Court van der Voort schreef een boek over tuinkunst en kassenbouw. Uit de correspondentie blijkt
dat De la Court optrad als adviseur voor de agenten van Peter de Grote bij kunstaankopen in Holland. Daarnaast stuurde hij tsaar Peter een ananas, leverde hem tekening op voor de bouw van een verwarmde kas en gaf
hij instructies hoe zelf ananassen te kweken. Tevens leidde hij Russische tuinlieden op in de kunst van de kassenkweek. Pieter de la Court van der Voort, Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige
en gemeene landhuizen, lusthoven. Leiden 1737. Bibliotheek van de Universiteit van Wageningen.

In Leiden ging Schumacher ook langs bij Pierre van der Aa, uitgever en boekhandelaar, die hem boeken liet zien die hij in voorraad had. Schumacher deed
Van der Aa het voorstel regelmatig boeken aan de keizerlijke bibliotheek te leveren en daarvoor elk half jaar een rekeningoverzicht te sturen aan een van de vertegenwoordigers van de tsaar in Nederland, die voor de financiële afwikkeling
zou zorg dragen.
In juli 1721 logeerde Schumacher in ’t Wapen van Embden op de Nieuwendijk
in Amsterdam. Hier schreef hij een minuut van een brief aan Laurentius Blumentrost over wat hij zoal gedaan had. Hij berichtte dat hij in Amsterdam alle kabinetten had bekeken en de opmerkelijkste genoteerd. Van Seba had hij enige
naturaliën die in Petersburg ontbraken kunnen kopen. Hij had thermometers
besteld, en ook kabinetten voor de Materia Medica. Hij had het kabinet van De
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Wilde bekeken (bestaande uit gemmen, penningen, munten en beeldjes, dat de
erven van De Wilde wilden verkopen) en ook de Boendermaker-atlas (met een
collectie tekeningen en grafiek). ‘Zij kenden hun weerga niet’, oordeelde Schumacher. Hij schreef hoe hij in Leiden alle instrumenten voor de fysische experimenten bij Musschenbroek had gelaten om eerst bij ’s Gravesande advies in te
winnen.51 Een week later schreef Schumacher ongeduldig dat hij graag een beslissing wilde ontvangen over de aankoop van het kabinet van De Wilde en van de
Boendermaker-atlas.52
Uit de brieven blijkt ook hoe Schumacher zich kweet van zijn taak de bibliotheek te completeren. Hij deed dat met kennis van zaken en vasthoudendheid.
De boekhandelaar tot wie hij zich wendde, begreep dat hij zijn best moest doen
zijn wensen te vervullen. Schumacher had in Leiden enkele boeken besteld bij
Pierre van der Aa. Van der Aa kon een bepaald boek niet leveren. Het was een
uitgave van de Methodus Studendi Medicinam van Boerhaave in het Engels. Hij had
er zelfs Engelse studenten over aangesproken. Er waren er die het boek hadden,
maar het hem niet wilden verkopen. Zelfs bij Boerhaave zelf had hij geïnformeerd. Boerhaave had hem gezegd dat hij het boek niet kende.53 Van der Aa
dacht zelf ook mee en deed Schumacher suggesties. Toen hij Schumacher een
Sphaera Copernica plano opstuurde, sloot hij twee catalogi54bij en bood aan te leveren: Index Alter Plantarum Horti Academiensis Leidensis door H. Boerhaave, in
twee delen met afbeeldingen;55 Samenspraken van Erasmus in het Frans vertaald
door Nicolas Gueudeville (1652-ca. 1721) in zes delen56; en Komedies van Plautus
in het Frans vertaald door dezelfde, in tien delen.57 Van der Aa schreef dat hij vergeten was Schumacher deze werken te laten zien toen hij bij hem in Leiden was.
Met de regeling die Schumacher voor de betaling had voorgesteld kon Van der
Aa akkoord gaan.58
51 Schumacher, Amsterdam aan L. Blumentrost, 11.07.1721. SPbARAN 1.3.2, 131v.
52 Schumacher, Amsterdam aan L. Blumentrost, 19.07.1721. SPbARAN 1.3.2, 132.
53 Van Boerhaaves werk waren ook ongeautoriseerde vertalingen in omloop, zoals: A method of studying
physick. Containing what a physician ought to know (...) the theory and practice of physick: physiology, pathology, surgery, diet, &c. And the whole praxis medica interna; (...). Londen 1719. In de bibliotheek van Russische Academie van Wetenschappen was in 1995 de titel Boerhaave’s Aphorisms: conserning the knowledge and cure of diseases.
Londen 1715. 4° aanwezig.
54 Een van de twee, Wolferdus Senguerdius, Jacobus Gronovius, Johannes Heyman, Catalogus (...) bibliothecae (...). Lugduno Batavae, Leiden 1716, bevindt zich in Petersburg in de bibliotheek van de Academie van
Wetenschappen (8745.9/22231R-233). Pierre van der Aa gaf sinds 1716 catalogi uit van gedrukte werken en
handschriften in het bezit van de Universiteit van Leiden.
55 Hermannus Boerhaave, Index alter plantarum quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur. 2 dln. Leiden 1720 (apud Petrum Vander Aa).
56 Les colloques de Erasme: ouvrage très interessant, par la diversité des sujets. 6 dln. Vert. monsr [Nicolas] Gueudeville. Leiden 1720 (chez Pierre vander Aa, Boudouin Jansson vander Aa).
57 Les comédies de Plaute nouvellement traduites en stile libre, naturel et naif; avec des notes et des reflexions (...). Vert.
en comm. Monsr. [Nicolas] Gueudeville. 10 dln. Leiden 1719 (Pierre van der Aa).
58 Van der Aa aan Schumacher, 24.07.1721. SPbARAN 1.3.7, 232-232v. Gepubliceerd door: N.A. Kopanev,
‘Gollandski izdatel Pjer van der Aa i biblioteka Peterboergskoj Akademii Naoek’ [De Hollandse uitgever
Pierre van der Aa en de bibliotheek van de Peterburgse Academie van Wetenschappen], in: Kniga v Rossii
XVIII – serediny XIX v., 42-51, 46. Kopanev dateert de brief echter op 19.07.1721.
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Schumacher schreef in zijn officiële verslag hoe hij in Haarlem de collectie van
Levinus Vincent bezocht.
Hij noemde speciaal de insecten die hij daar zag, een dergelijke rijke verzameling vlinders had hij nog nergens aangetroffen. En hij ging op bezoek bij Frederik Ruysch. Ruysch was erg oud, maar hij had toch al bijna vier nieuwe kabinetten af, rapporteerde Schumacher.59 We zien dus dat Schumacher verzamelaars afging, die Peter ook bezocht had: Seba, Vincent, Ruysch, en de erven van
De Wilde. Tijdens Schumachers verblijf in Holland werd juist het kabinet van Nicolaas Chevalier (1661-1720) geveild. Ook dat kabinet had de tsaar indertijd bekeken. Schumacher kocht er onder meer antieke olielampjes en gemmen. Bij de
Amsterdamse architect en verzamelaar Simon Schijnvoet (1652-1727) kocht hij
een ‘complete verzameling conchiliën [schelpen], mineralen en tekeningen’.60
Niet alle Europese collecties, bibliotheken, geleerden en instrumentmakers met
wie Schumacher verkeerde hoeven hier verder aan de orde te komen, het volledige verslag van de reis van Schumacher is immers door Pekarski gepubliceerd.61
Voor Schumachers feestelijke ontvangst bij de Academie van Wetenschappen in
Parijs maken we een uitzondering omdat daar gedemonstreerd wordt hoe Rusland deelnam aan het Europese discours zoals dat gevoerd werd in de Republiek
der natuuronderzoekers.
Op 4 augustus 1721 kwam Schumacher in Parijs aan en vervoegde zich bij abt
Bignon, voorzitter van de Académie des Sciences. De volgende dag mocht hij de
openbare vergadering toespreken en in aanwezigheid van de regent een brief
van de tsaar voorlezen en de nieuwe kaart van de Kaspische Zee, waarvan in de
brief van de tsaar melding werd gemaakt, presenteren.62 ’s Ochtends al vervoegde Joseph Nicolas de l’Isle (1688-1768) zich bij hem en samen bestudeerden ze
de kaart, om vervolgens naar het Louvre te gaan waar om drie uur de vergadering bijeenkwam. Fontenelle leidde Schumacher in bij de leden van de academie. Eerst las Schumacher de brief van de tsaar voor over de kaart van de Kaspische zee en daarna die van Laurentius Blumentrost. Daarin zette deze eerst uitvoerig uiteen wat er op de kaart verbeterd was, om vervolgens te onthullen op
welke wijze voorgenomen was de Academie van Wetenschappen in Rusland op te
richten en welk initiatief daartoe was ondernomen. Na het voorlezen van de brief
heeft Schumacher een ‘specimen van ornithologie’ laten zien, een korte beschrijving van de door doctor Messerschmidt bestudeerde vogels in Siberië. De
leden van de academie waren verwonderd over de [voorgenomen] oprichting en
de werkwijze [van Messerschmidt] en nadat ze de wens hadden uitgesproken dat
59 Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 550.
60 Zie over Schijnvoet: Gijsbert Maurits van de Roemer, De geschikte natuur : theorieën over natuur en kunst in
de verzameling van zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727). [Amsterdam] 2005.
61 ’Ottsjet, podnesenny Petroe Velikomoe ot bibliotekarja Sjoemachera o zagranitsjnom jego poetesjestvii v 1721-22 godach’ [Verslag, overhandigd aan Peter de Grote door bibliothecaris Schumacher over zijn
buitenlandse reis in de jaren 1721-1722], in: Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 533-558.
62 Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 533,535.
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de natuurlijke historiën van alle andere Russische provincies ook zo uitgebreid
zouden worden beschreven, gaf De l’Isle opdracht het ‘specimen van ornithologie’ op een schoon vel te kopiëren om het te memoreren.
Tevreden vermeldde Schumacher hoe, toen bekend werd dat hij de functie bekleedde van bibliothecaris van de tsaar, hem de eer toekwam die bibliothecarissen
van andere vorsten genoten en hij een heel andere equipage toegewezen kreeg.
De tweede dag ging hij volgens zijn opdracht naar het observatorium om er tekeningen te laten maken van de daar aanwezige instrumenten (...)63

Seba helpt Schumacher met de aankoop en verzending van twee thermometers
Uit het gepubliceerde verslag van Schumacher was bekend dat Schumacher bij
Seba enkele ontbrekende dieren kocht. Uit de brieven blijkt dat Seba Schumacher ook assisteerde bij het verwerven van kostbare objecten bij derden. Schumacher kreeg in oktober 1721 in Berlijn twee thermometers opgestuurd, die
Seba van Gabriel Fahrenheit had ontvangen, goed verpakt in een lederen etui en
in een dubbel foedraal. Seba hoopte dat ze goed waren aangekomen. Hij schreef
dat hij met Fahrenheit ruzie had gehad omdat hij in zijn rekening ontdekt had
dat Fahrenheit voor de thermometers per stuk ƒ 12 gulden meer had berekend
dan aan anderen. Fahrenheit was boos geworden en had zich lelijk gedragen tegenover Seba. Seba meende dat hij een boosaardige natuur had. Ze hadden het
niet eens kunnen worden. Seba eindigde zijn brief niet zonder te melden dat hij
nog steeds geen overschrijving van de Johannes Deodatus Blumentrost gekregen
had, terwijl die het hem zo vast beloofd had. Hem was verzekerd dat Blumentrost
14 dagen na ontvangst van de waren het restant zou betalen, dat nog ƒ 14.810,35
bedroeg, zonder de resterende ƒ 2.000 voor zijn collectie, waar hij nog recht op
had. Seba begreep dat Schumacher niet wegens de perikelen van Seba zijn reis
kon inkorten, maar het zou toch prettig zijn als hij nog een keer aandrong bij Johannes Deodatus Blumentrost.64
Schumacher reisde ook naar Londen. Hij logeerde er op 3 april 1722 in de Crown
Western.65 Aanvankelijk reisde hij incognito, – de Engelse koning George I had in
1716 Peter I beticht van samenzwering tegen zijn kroon –, maar toen hij merkte
dat men hem en zijn opdrachtgever gunstig gezind was, gaf hij zijn incognito op.
Schumacher was te gast bij de Royal Society en in zijn verslag staat te lezen met wie
hij allemaal gesproken heeft.66
63 Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 535-536.
64 Bij het overlezen van zijn brief ontdekte hij dat hij een vergissing gemaakt had. Hij had geschreven dat
hij de thermometers naar Frankfort aan de heer Ettling had gestuurd. De thermometers waren echter direct naar Berlijn naar de heer Zacharias Negelin gezonden. Seba aan Schumacher, 23.10.1721. SPbARAN
1.3.7, 266-267.
65 Van den Burgh aan Schumacher, 03.04.1722. SPbARAN 1.3.7, 365-366.
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De collectie van Jacob de Wilde en de Boendermaker-atlas
Schumacher had vanuit Amsterdam de Atlas van wijlen Theodoor Boendermaker onder de aandacht van Blumentrost gebracht. ‘De atlas, die uit 102 boeken
bestond (...) bevatte de beste generale en speciale kaarten, en beschrijvingen van
de belangrijkste straten en steden van elke provincie en afbeeldingen van de
daar regerende heersers, en tekeningen van de veldslagen, die zich in elke provincie hebben afgespeeld’.67
De tsaar was al vanaf zijn jeugd bekend met papierkunst (tekeningen en prenten) en besloot deze collectie aan te schaffen. Hij nam daartoe Christoffel Brants
in de arm. Toen Schumacher al twee weken in Londen was, vernam hij van Van
den Burgh dat de Boendermaker-atlas gekocht was ‘voor ƒ 8.000:– door de weduwe Moetjens’. Van den Burgh meende dat zij de atlas in opdracht van ‘de prince de Kourakin’ had gekocht.68 Brants die moest berichten dat hij de opdracht
niet had kunnen uitvoeren, gaf een andere lezing. Hij had geprobeerd de atlas
‘met voorzichtig overleg tegen een billijke prijs voor de tsaar te kopen’, maar dat
was mislukt, ‘omdat hij de opdracht te laat ontvangen had’. ‘De Atlassen zijn alle
op 21 maart/1 april [1722]69 in publieke vendutie verkocht aan de graaf van
Tarocca, ambassadeur van de koning van Portugal, die daar voor iets minder als
1000 [daalders?] betaald zou hebben’. Brants vroeg Blumentrost dit aan de tsaar
over te brengen.
Schumacher had in 1721 ook de collectie van Jacob de Wilde onder de aandacht van de tsaar gebracht. Jacob de Wilde was in dat jaar overleden en bijna
een jaar later had Christoffel Brants kennelijk opdracht gekregen er naar te informeren. De erven gaven Christoffel Brants een lijst (zie bijlage VI, Gazophilacium Jacobi de Wilde), die hij opstuurde naar Blumentrost om aan de tsaar te overhandigen. ‘Op de lijst staan alle antiquiteiten, gedenkpenningen als mede veel
andere zowel oude als nieuwe rariteiten opgesomd’. Brants vond de taxatie aan
de hoge kant, want zij vroegen twintigduizend rijksdaalders voor de collectie. Zij
hadden te verstaan gegeven ‘dat zij wel met iets minder, maar niet met veel minder genoegen zouden nemen’.70 Resident De Wilde71 kon daar, meende hij, wel
een toelichting bij geven. Mocht de tsaar aankoop overwegen dan zou hij ie66 Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 545.
67 Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 550.
68 Van den Burgh aan Schumacher 17.04.1722. SPbARAN 1.3.7, 367-368.
69 Op 30 maart 1722 werd de verzamelatlas van Theodore Boendermaker geveild. De advertentie in de
Amsterdamse courant beschrijft de verzameling als volgt: ‘De Atlas bestaet in 103 stukken, (...) Kaerten, Plans
van steden, Pourtraiten, Zee en Veldslagen, Belegeringen, Lusthuyzen en Paleyzen (...)’.
70 De erfgenamen wilden het kabinet bijeenhouden en probeerden een koper te vinden. Zij wachtten tot
5 april 1740 voor ze de collectie lieten veilen. Het kabinet bracht ƒ 5361,30 op. Drie schilderijen waren al in
1738 geveild. Een Jan van der Heyden voor ƒ 214,80. Een geboorte Christi en een schilderij van De Witte,
brachten ieder ƒ 100.- op. Op het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag berust de
in 1740 samengestelde lijvige catalogus van de collectie. Van Eeghen, ‘De verzameling van Jacob de Wilde’,
90-91.
71 Nederlands resident Willem de Wilde in Petersburg, zoon van Jacob.
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mand die speciaal verstand had van antiquiteiten en medailles er nog naar kunnen laten kijken. Het scheen hem dat er enige van zeer grote waarde bij waren.72
De tsaar heeft de collectie van Jacob de Wilde niet gekocht. Dat was geen onredelijke beslissing. In 1721 had Schumacher voor hem al een omvangrijke collectie zilveren en gouden munten en penningen verworven van de Duitse verzamelaar Johann Lüders. Een catalogus waarin de collectie beschreven was, werd
meegeleverd.73 In 1738 zouden uit dezelfde collectie munten en penningen van
niet-edele metalen worden gekocht. Samen vormden ze de overgrote meerderheid van de munten- en penningencollectie van de Kunstkamera.
Schumacher herinnerde ’s Gravesande op 27/16 mei 1722 in een brief uit Amsterdam aan zijn belofte, gedaan toen hij hem in Leiden bezocht, om zijn opinie
over het perpetuum mobile van Orffyreus (1680-1745)) uit Kassel schriftelijk te rapporteren aan de tsaar. Viel er voordeel uit te halen als deze uitvinding in handen
gesteld werd van een handige mathematicus zonder de dupe te worden van de
uitvinder?74
Op 31 mei 1722 schreef ’s Gravesande terug, met een excuus dat hij niet eerder had kunnen antwoorden, omdat hij drie dagen weggeweest was.
‘De Machine van Orfireus schijnt mij heel bijzonder, maar omdat ik het binnenwerk niet heb
bekeken kan ik niets positiefs zeggen over het gebruik dat men er van kan maken, maar ik twijfel niet dat men er na verloop van tijd nut van kan hebben indien, zoals de maker verzekert en
zo als me waarschijnlijk lijkt, het een echt perpetuum mobile is’.
‘Het is uitgesloten dat het perpetuum mobile, ook als men het nooit zal vinden, geen groot nut
zal hebben. Vooral als een groot monarch als zijne Majesteit aan de vervolmaking wil werken,
durf ik toch beweren dat er dergelijke grote machines te vinden zijn. (...) Om te verhinderen
dat Orfireus bedrog pleegt in het contract dat men met hem sluit, kan men dat vóór zijn door
te bedingen dat enkele mathematici de binnenkant van de machine inspecteren alvorens de
maker uitbetaald wordt, pas als de uitvinding erkend zal zijn als een werkelijk perpetuum mobile;
maar zonder dat in het contract de aandacht wordt gevestigd op het feit dat men nut hoopt te
hebben van de machine, waartoe men dan enkele mathematici in dienst moet nemen (...) Ik
hoop dat de liefde van de tsaar voor de wetenschappen deze machine uit de handen van de uitvinder waar zij geen enkele nut heeft, zal lostrekken’.75

Eind 1717 waren ’s Gravesande, de Engelse natuurkundige instrumentenmaker
John Rowley en de Duitse filosoof Christan Wolff (1679-1754) aanwezig geweest
bij een proef waar, afgaande op wat ’s Gravesande hierover aan Newton schreef,
de machine glansrijk voor slaagde.76 Orffyreus, pseudoniem van de Duitse natuurkundige Johann Ernst Elias Bessler, die op uitnodiging van Karl landgraaf
72 Brants aan L. Blumentrost, 14.04.1722. SPbARAN 1.3.5, 103-104.
73 Een goede indruk van de rijkdom van deze collectie geeft Oleg Ya. Neverov, ‘Ancient coins’, in: The paper museum, 271-273.
74 Schumacher aan ’s Gravesande, 27.05.1722. SPbARAN 1.3.2, 146v.
75 ’s Gravesande aan Schumacher 31.05.1722. SPbARAN 1.3.7, 281-282.
76 ‘Lettre à Mr. Newton, sur une machine inventée par Orffyreus’, gepubliceerd in: Mercure historique et politique. September 1721, 363.
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van Hessen-Kassel (1654-1730) in het diepste geheim aan zijn uitvinding werkte.
Hij liet niemand zien hoe zijn machine werkte. Alleen de graaf heeft het binnenwerk van het apparaat, dat was afgedekt met zeildoek, aanschouwd. De Royal
Society toonde ook belangstelling. Zij wilde de machine aanschaffen wegens te behalen economische voordelen. Een perpetuum mobile, dat wil zeggen een voortdurende beweging van een apparaat dat eenmaal in beweging gezet, blijft bewegen
zonder dat er nog energie aan hoeft te worden toegevoegd, wordt volgens de wetten van de dynamica niet voor mogelijk gehouden. De wet van behoud van energie verbiedt een perpetuum mobile. Maar Rowley, Wolff en ’s Gravesande gaven de
constructie het voordeel van de twijfel. Blijkbaar was men toen nog niet volledig
van de juistheid of algemene geldigheid van de wetten van de dynamica overtuigd.

Schumacher koopt schilderijen voor de Kunstkamera
Brieven kunnen ons meer vertellen over het bijeenbrengen van de schilderijencollecties van tsaar Peter. Toen zijn zomerpaleis in de stad en zijn lusthof Peterhof met het grote paleis en de paleisjes Monplaisir, Hermitage en Marly hun voltooiing naderden, kocht Peter aanzienlijke hoeveelheden schilderijen, vooral in
Holland. In het archief stuitte ik op een niet eerder gepubliceerde inventaris van
Peters paleizen: Verzeichnis der sämtlichen Schildereyen zu Marly und Monplaisir in Peterhoff...[van] Georg Gsell en Jacob Stählin 1737.77 De in deze lijst genoemde schilderijen bleken met enige moeite te koppelen aan veilinglijsten en aankoopverslagen van bijvoorbeeld de Russische architect Joeri Kologrivov (1691?-1754), die
in Italië en Holland studeerde. De schilderijen bleken met grote hoeveelheden
tegelijk te zijn aangeschaft.
Peter had wel grote aantallen schilderijen laten kopen, maar was daarom nog
geen liefhebber van de schilderkunst. De jongen die als zeventienjarige in Holland in de leer was bij de Amsterdamse schilder Arnold Boonen (1669-1729),
Andrej Matvejev (1701/1704-1739), was geen pupil van Peter maar van zijn tweede vrouw, Catharina I. De Russische agent Van den Burgh rapporteerde de vorderingen van de jongeling dan ook aan haar, en niet aan Peter.78 Een latere keizerin die nog veel meer schilderijen zou aankopen dan Peter I, Catharina II, leek
in dit opzicht op haar voorganger. Allebei begrepen ze niets van schilderkunst,
noch van muziek. Catharina II de Grote schreef dit op over zichzelf, en de Engelse historicus Macauley schreef over Peter dat deze bij zijn bezoek aan Kensington Palace in de schilderijengalerij de vele schilderijen geen blik waardig keurde
en alleen maar oog had voor een ingenieus geconstrueerde mechanische wind77 ’Verzeichnis der sämtlichen Schildereyen zu Marly und Monplaisir in Peterhoff (...)’. Samengesteld en
geannoteerd door Georg Gsell en Jacob Stählin, 1737. SPbARAN 170.1.65.
78 Van den Burgh aan keizerin Catharina, 21.04.1719. TsGADA IX, II, 48, 537-538.
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wijzer die daar boven de schoorsteen was aangebracht.79 Peter liet zo een windwijzer vervolgens in zijn eigen zomerpaleis in Petersburg ook aanbrengen.
De behoefte aan, en de belangstelling voor schilderijen kwam pas toen Peter
zijn in westerse stijl gebouwde paleizen aan de oever van de Neva en aan de Finse golf moest inrichten. Peter liet alles bij elkaar vierhonderd schilderijen aankopen. De Russische kunsthistoricus Levinson Lessing vond geen enkele aanwijzing dat Peter op zijn eerste reis schilderijen kocht. Hij citeert Houbraken die opmerkte dat Peter toen alleen geïnteresseerd was in scheepsportretten die konden dienen ter documentatie bij het bouwen van zijn eigen vloot.80 Maar later
had hij niet alleen belangstelling voor zeestukken.81 De schilderijen die hij aankocht vertegenwoordigden vele genres: boerenscènes, soldatentaferelen, stadsgezichten, stukken met vogels en andere dieren, en historiestukken met oudtestamentische taferelen. De aanwijzingen die Peter in april 1716 gaf aan zijn Amsterdamse agent Osip Solovjov over de aanschaf betroffen in de eerste plaats de
kwantiteit:
‘U schrijft dat u reeds tachtig schilderijen gekocht heeft, gaat u vooral verder met kopen, want
we hebben een groot aantal nodig, maar zie erop toe dat ze van goede kwaliteit zijn’.

Een kenner was Peter nog steeds niet. Aan een lijstje met namen van de kunstenaars en de onderwerpen van hun schilderijen had hij niet genoeg, hij vervolgt:
‘Stuur van de tachtig gekochte schilderijen die u naar Petersburg gaat verschepen vijf of zes
van ‘verschillende manieren (genre’s)’ naar Schwerin [in Noord-Duitsland, waar Peter toen,
in 1716, oorlog aan het voeren was] en als we die bekeken hebben zullen we u schrijven welke
er nog meer gekocht moeten worden. En zoek uit of in Amsterdam de beroemde schilder Van
der Werff leeft, schrijf dat ons, en zorg ervoor twee à drie schilderijen van zijn hand te kopen’.82

Toch kocht Peter de schilderijen niet alleen voor de aankleding van zijn paleizen, omdat hij wist – na zijn Grand Tour – dat dat nu eenmaal zo hoorde voor een
vorst.83 Hij bestemde ook schilderijen voor de Kunstkamer. De la Court had
Schumacher eerder al beloofd te waarschuwen als er eens een veiling van een
verzamelaar zou worden aangekondigd om daar dan met weinig risico schilde79 Brikner, Istoria Petra Velikogo, 182: citeert: Thomas B. Macauley, History of England [: from the accession of
James the Second]. Dl. IX. [Leipzig 1849 ](Tauchnitz ed.), 91.
80 V.F. Levinson-Lessing,’Pervoje poetesjestvie Petra I za granitsoe [De eerste reis van Peter I naar het buitenland]’ in: Istoria kartinnoj galereï Ermitazja (1764-1917) [Geschiedenis van de schilderijenverzameling van
de Hermitage]. Leningrad 1985, 330, 341 noot 139 en 140.
81 Zie het handschrift ‘Verzeichnis der sämtlichen Schildereyen zu Marly und Monplaisir in Peterhoff
(...)’. Van Georg Gsell en Jacob Stählin, 1737. SPbARAN 170.1.65.
82 I.I. Golikov, Dejania Petra Velikago [Daden van Peter de Grote]. 15 delen. Moskou 1838-1843 dl. VI, 502-3.
83 Overigens deden wel meer vorsten aankopen en masse voor de aankleding van hun paleizen. Aan het
begin van haar onderzoek naar de vorstelijke verzamelingen van Frederik Hendrik verklaarde M. Klebusek
op een bijeenkomst van geïnteresseerden in verzamelgeschiedenis in het Amsterdams Historisch Museum
de smaak van de stadhouder uit zijn aankopen te zullen achterhalen. Jaren later, toen ze de tentoonstelling
Vorstelijk vertoon over het hof van Frederik Hendrik en Amalia in het Haags Historisch Museum (1997-1998)
gemaakt had, wist ze beter: bij dergelijke aankopen telde, ook in het geval van Frederik Hendrik, alleen de
kwaliteit en de hoeveelheid, zoals ze dezelfde verzamelclub tijdens een rondleiding vertelde.
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rijen voor de tsaar te kunnen kopen. Schumacher meldde Blumentrost dat hij nu
inderdaad op een veiling georganiseerd door De la Court was geweest.
‘In Amsterdam werd onder leiding van de heer De la Court een prachtige orangerie ten verkoop gehouden op een veiling, en een waardevol kabinet van geschilderde zaken, uitgevoerd
door de beste meesters; in de medicinale tuin is geen orangerie84 en in de nieuwe bibliotheek
en kunstkamer zullen schilderijen erg nodig zijn. Beide zaken waren niet erg duur, daarom
heb ik én de orangerie én enkele schilderijen gekocht via de heer Larvod en zijn zoon – het
ene voor 823 gulden en het andere voor 8382 gulden; maar omdat er voor de orangerie in de
hortus medicus geen plaats blijkt te zijn heeft de archiater besloten de orangerie aan hare
hoogheid de keizerin te geven en zij is al betaald. Maar de schilderijen kunnen in de Kunstkamer voorlopig, maar ze zijn nog niet betaald. En het geld ervoor willen Elmsal en Evans nu
hebben en zij laten mij niet met rust (...)’85

Dit was een opmerkelijke schilderijenaankoop door Schumacher voor de Kunstkamera. De leerlingen van de in Petersburg werkzame schilders en tekenaarsprentmakers konden nu behalve in particuliere collecties, zoals die van graaf Osterman (1687-1747)86, ook schilderkunst gaan kijken in wat Levinson Lessing om
deze reden terecht het eerste openbare Russische kunstmuseum noemde.87

Terug uit Parijs overhandigt Schumacher de tsaar een brief van de
Académie de Sciences
In september 1722 was Schumacher terug van zijn buitenlandse reis. Als jongeman van 31 jaar had hij de gelegenheid gehad vrijwel alle collecties van enig belang in Europa met uitzondering van de collecties in Italië met een kennersoog
te inspecteren. Omdat hij de in Petersburg aanwezige keizerlijke collecties kende als geen ander, kon hij met kennis van zaken voorstellen doen voor noodzakelijke aanvullingen. Tijdens zijn reis had hij regelmatig door hem verworven
objecten op laten sturen. Met boeken voor de keizerlijke bibliotheek deed hij
hetzelfde. Hij completeerde series en schafte meer dan driehonderd boeken aan
ter aanvulling van reeds aanwezige boeken. Na zijn terugkeer werd hij, net als
tevoren, benoemd tot secretaris van de medische faculteit, die op ministerieel
niveau de medische zaken bestuurde in Rusland.88

84 Een orangerie is een constructie van glas die beschutting biedt tegen koude, waarin oranjebomen, citrusbomen uit mediterane streken, in de winter kunnen worden opgeborgen. Is hier met ‘orangerie’ een
collectie oranjebomen bedoeld?
85 Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, 554.
86 Graaf Osterman stond studenten toe zijn schilderijencollectie te bekijken.
87 Levinson-Lessing, Istoria kartinnoj galereï Ermitazja, 42.
88 Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 299.
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De brieven
Schumacher had in Parijs van de Koninklijke Academie van Wetenschappen een
brief voor de tsaar meegekregen, maar de tsaar was niet in het land. Pas toen Blumentrost en de tsaar na een veldtocht in Petersburg waren teruggekeerd, kon
Schumacher de brief aan de tsaar overhandigen. De tsaar gaf daarop Blumentrost opdracht om in antwoord de Academie van Wetenschappen in Parijs verslag
uit te brengen van recente ontdekkingen op het gebied van wetenschappen. Blumentrost stuurde daarom onder andere ‘een kaart van het pas veroverde Derbent’, hoofdstad van het chanaat Dagestan, naar Parijs, ‘alsmede een waarneming over steensoorten van de gebouwen in Derbent, die verschilde van wat
Adam Olearius’ (1603-1671), de wiskundige uit Sleeswijk-Holstein, als gezant van
hertog Frederik III van Holstein-Gottorp, ‘eerder over deze gebouwen had gepubliceerd’,89 en ‘daarbij gevoegd, in een papier verpakt, gedroogde, deels onbekende planten uit de omgeving van Moskou, verzameld door de botanist Buxbaum,90 en een kaart van het nieuw gegraven Ladogakanaal’.91
De tsaar volgde het advies van De la Court van der Voort dat deze in Leiden
aan Schumacher had gegeven, om hem Russische tuinlieden in Nederland op te
laten leiden. Dat blijkt uit een brief van Van den Burgh aan Schumacher. Zowel
de tsaar als de tsarina vertrouwden een aantal tuinlieden toe aan De la Court. Zij
hadden het toezicht aan Van den Burgh opgedragen. Hij had de zorg voor meer
Russische pupillen, vond leermeesters voor ze, een kosthuis, liet ze lessen Nederlands, lezen en schrijven volgen, voorzag ze van kleedgeld en riep ze af en toe
bij elkaar om Russische feestdagen te vieren. Elke week bezocht hij er een paar.
Sommige leerlingen leverden hem veel problemen op. Zij liepen naar de hoeren, waren vaak dronken, of konden zich moeilijk aan passen aan het Nederlandse werktempo, maar sommigen maakten voortreffelijke vorderingen, zoals
de jonge Andrej Matvejev, pensionair van de tsarina, die in de leer was bij Arnold
Boonen, kunstschilder in Amsterdam.92 Van den Burgh reisde begin juli 1723
naar Leiden om daar met De la Court de vordering van zijn leerling-tuinmannen
te bespreken. Maar ze kwamen te spreken over het kopen van schilderijen voor
de tsaar. Schumacher had reeds eenmaal op een door De la Court georganiseerde veiling schilderijen voor de Kunstkamera kunnen kopen en wilde dat herhalen.
89 Het verslag van de reis naar Perzië van Adam Olearius is dadelijk na verschijnen in 1646 in vele talen
vertaald. Een goede recente uitgave is The travels of Olearius in 17th century Russia (1647). Red. S.H. Baron.
Stanford 1967. Olearius beheerde en beschreef de kunstkamer van Gottorf (1674).
90 Johann Christian Buxbaum (1693/4-1730). De Bolsjaja Entsiklopedia, dl. 4, 37 geeft 1694 als geboortejaar van Buxbaum; de bibliotheek van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
geeft op haar fiche 1693.
91 Minuut van L. Blumentrost aan de leden van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Parijs.
Petersburg, 02.03.1723. SPbARAN 1.3.2, 157-158.
92 Van den Burghs rapporten d.d. 18 augustus 1719. TsGADA 9.II.42, 432-432v; 18 september 1719, TsGADA 9.II.42, 420-421; 5 december 1719, TsGADA 9.II.42, 428-429v; 19 december 1719, TsGADA 9.II.42, 423;
Brants aan Makarov, 26 september 1720. TsGADA 9.II.52, 128.
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De la Court was er niet erg happig op daarbij te helpen en had Van den Burgh
uitgelegd, ‘dat er bij het verkopen en kopen veel bedrog voorkwam, waarbij de
kopie voor origineel verkocht werd. Dat hij die schelmenstreken wel meegemaakt had en daarom bang was dat men hem zou kunnen bedriegen, en als hij
‘dan iets voor de tsaar gekocht had, dat niet goed was uitgevallen, zou men hem
kunnen verdenken en oordelen dat hij van de prijs geprofiteerd had. En daardoor vreesde hij in diskrediet bij de tsaar te geraken terwijl hij nu in grote achting stond en dat wilde hij graag blijven’. De la Court had echter gezegd dat ‘als
zijne Majesteit wat op het gebied van tuinen verlangde’ hij dat ‘met alle plezier
zou verzorgen’.
Naast zijn bezwaren dat er zoveel kopieën in omloop waren, had De la Court
gewaarschuwd dat ‘de meeste schilderijen die in Holland op een openbare veiling verkocht werden, door liefhebbers werden gekocht’. ‘De prijzen werden dan
door hen hoog opgejaagd’. De la Court had Van den Burgh voorgesteld om ‘als
hem eens ter ore kwam dat een echte liefhebber kwam te sterven, en als alles dan
direct verkocht werd, dat hij wel wilde proberen om wat te kopen. In zo’n situatie
bestond een veel hogere kans op kwaliteit’. Hij zou dat Van den Burgh dan wel
laten weten. ‘Maar hij diende dan wel te weten, naar wat voor soort schilderijen
de wensen van de tsaar uitgingen’. ‘Batailles te land en ter zee, gezelschappen,
historiën, beelden, of diergelijke, grote of kleine schilderijen’. ‘Hij zei ook dat er
thans geen schilders waren die schepen of zeeslagen schilderden’ en dat dergelijke stukken, als ze werden aangeboden, peperduur waren. Van den Burgh besloot zijn brief met te melden hoe hij De la Court, die eerder een ananas aan de
tsaar had gestuurd, als dank enkele ananassen van de tsaar had overhandigd. ‘De
la Court en zijn knecht hadden hun bewondering uitgesproken voor de Petersburgse tuinman die dat voor elkaar had gekregen’.93

De Kunstkamera in aanbouw
We zagen reeds dat toen Schumacher terugkeerde van zijn reis de tsaar nog niet
in Petersburg was, omdat hij een veldtocht tegen Perzië ondernam. In Holland
was men nieuwsgierig naar berichten over ‘de Astrachanse reijse’.94 Eerst had
men niet gedacht dat het de tsaar ernst was, maar ‘nu speculeerde men over veranderingen in de Persiaanse monarchie’.95 Terwijl de tsaar in het uiterste zuiden
van zijn rijk, in Astrachan aan de Kaspische Zee verbleef, schreef hij op 22 oktober 1722 aan bouwmeester Oeljan Sinjavin in Petersburg aanwijzingen voor het
nieuwe gebouw van de Kunstkamer. De Kunstkamer mocht al worden ingericht
93 Van den Burgh aan Schumacher, 06.07.1723. SpbARAN 1.3.8, 19-20v.
94 Op 18/29 juli 1722 verliet een Russische vloot Astrachan om op te trekken tegen Perzië. Na aanvankelijke tegenslag, begon 20 juni/1 juli 1723 een nieuwe campagne en veroverde Peter de Grote de stad
Bakoe.
95 Van den Burgh aan Schumacher te Hamburg, 30.06.1722. SPbARAN 1.3.8, 34.
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met een haard en kon ook geschilderd worden, maar de kasten voor de voorwerpen moesten nog niet worden ingericht, ‘roep daarvoor, bij ontvangst van dit
[schrijven], Schumacher, aan wie het kabinet is toevertrouwd, laat hij een ontwerp maken, en aanwijzen, waar wat moet. En dat alles moet snel gebeuren, zodat in de komende zomer [1723] de Kunstkamer klaar is om te bezichtigen’.96

Onderhoud aan het oude onderdak van de collecties
Hoewel Peter vanuit Perzië druk had uitgeoefend op Sinjavin was de Kunstkamer
in de zomer van 1723 nog niet gereed. Maar ondertussen behoefde het oude onderkomen in het voormalige Huis van Kikin groot onderhoud. Schumacher nam
daarom op 10 maart 1724 een boud besluit: hij schreef een brief aan D. Trezzini,
een architect die in dienst van de tsaar in Petersburg aan het bouwen was.
‘De boeken en de curiositeiten van de tsaar die in het Huis van Kikin zijn neergezet zijn daadwerkelijk blootgesteld aan de regen omdat het dak is ingestort en vol gaten zit. De heer Blumentrost, eerste lijfarts van de tsaar heeft talloze keren meneer Sinefin97 op de noodzaak gewezen om reparaties te verrichten maar alle keren zonder resultaat. Daarom heb ik het besluit
genomen zelf in te grijpen. De enige gunst die ik van u vraag, meneer, is dat u de goedheid zult
hebben mij daarbij te assisteren met een verwijsbrief voor goede werklieden en met het sluiten
van het contract met hen. Ik zelf zal voor de betalingen zorgdragen. Ik verzoek u me te laten
weten wanneer ik de eer mag hebben u te verzekeren van mijn respect’.98

Die zomer verzuchtte Blumentrost: ‘We hebben een Kunstkamer en een bibliotheek, en een prachtig nieuw gebouw en het zou zonde zijn geen geleerden aan
te stellen om met de collecties te werken, en om hun gelegenheid te bieden zich
uitsluitend aan de wetenschappen te wijden. Als voor elke wetenschap een speciale geleerde zou worden uitgenodigd’, ‘dan had je al een hele academie’. ‘Zet
het maar op papier’, zou Peter gezegd hebben. ‘Zo’, vertelde Schumacher desgevraagd bij de dood van Blumentrost, ‘was de academie van wetenschappen tot
stand gekomen’.99

96 Materialy, dl. I, 7; Kopelevitsj, Osnovanië, 50; Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 303.
97 Oeljan Sinjavin, directeur van de bouwkanselarij.
98 Schumacher aan D. Trezzini, 10.03.1724. SPbARAN 1.3.2, 196.
99 Schumacher bracht in 1755 op verzoek van baron Korff in herinnering hoe de toen net overleden Blumentrost voorzitter was geworden van een Academie van Wetenschappen. Kopelevitsj, Osnovanië, 51,52.
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De oprichting van een Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg in 1724
Al vanaf zijn terugkeer van zijn buitenlandse reis in 1723 had Schumacher samen
met Laurentius Blumentrost aan een ontwerp voor een Academie van Wetenschappen gewerkt. Schumacher had er zich in Parijs, Londen en Berlijn van op
de hoogte gesteld hoe de Franse Académie, de Royal Society en de Berlijnse Sozietät
waren georganiseerd. Blumentrost en Schumacher lieten zich bij het opzetten
van de Keizerlijke Academie van Kunsten en Wetenschappen in Petersburg sterk
door deze en andere voorbeelden leiden, maar kozen qua organisatie en opzet,
zoals we zullen zien, duidelijk een eigen weg.

Plannen voor een Academie van Wetenschappen
Schumacher noemt Blumentrost als auteur van het definitieve plan en schrijft in
zijn Zjitië (autobiografie)1 met geen woord over zijn eigen rol bij het tot stand komen van het ontwerp, ‘maar het is moeilijk om daaraan te twijfelen, gezien de
nauwe betrekkingen tussen Blumentrost en Schumacher’, aldus de Russische
historicus en Peter de Grote-kenner A.I. Andrejev, en, als om zijn bewering
kracht bij te zetten, vervolgt hij: ‘het aandeel van Schumacher wordt ten volle erkend door de schrijvers van de geschiedenis van onze academie’.
In het Petersburgse ontwerp van Blumentrost en Schumacher was behalve van
een Academie van Wetenschappen ook sprake van een bijbehorende universiteit
en een gymnasium2 onder hetzelfde bestuur en deels in hetzelfde gebouw. Dat
was een van de opmerkelijkste verschillen tussen de oorspronkelijke opzet van de
Keizerlijke Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg, en de Royal Society
in Londen en de Académie Royale in Parijs, die slechts een onderzoek- maar geen
onderwijsfunctie kenden. De universiteit, de enige en eerste in Rusland, kreeg
op papier drie faculteiten, een juridische, een filosofische en een medische.
1 Geciteerd door Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 313.
2 In 1747 omvatte het curriculum van de gymnasiumopleiding bij de Academie van Wetenschappen de
vakken: Latijn, poëzie, Grieks, elegant Latijn, rekenen, tekenen, geometrie, geografie, logica, metafysica,
theoretische en experimentele natuurkunde, oudheden en literatuurgeschiedenis, natuurrecht en praktische filosofie.
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Theologie, een belangrijk vak aan Europese universiteiten, werd niet aan de
universiteit gedoceerd, maar overgelaten aan de Synode. Kenmerkend voor de
Petersburgse Academie was dat de exacte vakken dominant waren. Omdat het de
bedoeling was dat de geïmporteerde kennis door de gecontracteerde buitenlandse geleerden zou worden doorgegeven, werd hun opgedragen hun cursussen ten behoeve van studerende jongelieden uit te schrijven, zodat ze gedrukt
konden worden.
In zijn wetsontwerp voor de oprichting van een Petersburgse Academie van Wetenschappen verordonneerde Peter I dat de oprichting diende tot nut en eer van
het vaderland.3 Peter was gewoon zich tot in de details met het besturen van zijn
land te bemoeien en zijn talrijke aantekeningen in de kantlijn van de ontwerpen
voor de Academie van Wetenschappen getuigen van zijn grote betrokkenheid.
Een van de grote problemen vormde de talen, waarin de voordrachten werden
gehouden: Latijn, Frans en Duits, omdat de geleerden die in dienst zouden treden van de Academie van Wetenschappen, zonder uitzondering buitenlanders
zouden zijn. Russische toehoorders die vaak alleen Russisch kenden, hadden vertalers nodig. Peter onderkende het taalprobleem. Hij schreef op 13 januari 1724
in de marge van het ontwerp van Schumacher en Blumentrost op de plaats waar
sprake was van professoren, geassisteerd door adjuncten die aan lagere echelons
onderwijs konden geven, de volgende opmerking: ‘Als er nog twee mensen bijkomen die van Slavische afkomst zijn, dan kunnen ze makkelijker Russen onderwijzen’ en, naar aanleiding van de drie faculteiten van de universiteit: ‘er moet
worden gespecificeerd welke wetenschappen [precies worden onderwezen]’.
In een volgende versie tekende hij op 22 januari 1724 aan dat er boeken over
‘kunsten’ vertaald moesten worden: ‘Over de volgende kunsten: mathematische,
stereometrie en driehoeksmeting, mechanica, anatomica, chirurgie, botanie, architectuur en wel militair-, civiel-, en waterbouwkundig, scheepsbouw, over de architectura navalis zijn nergens goede boeken te vinden’.4 Hij voorzag bij het vertalen vooral problemen die zouden optreden bij het vertalen van boeken over
specialistische onderwerpen. Peter schreef ‘dat óf een vertaler het vak moest beheersen of het vak moest leren, óf dat iemand die het vak beheerste de taal moest
leren’. ‘Maar’, plaatste hij een kanttekening, ‘de vertalers moeten Russen zijn of
buitenlanders die hier geboren zijn (...) en onze taal kennen als hun eigen. Want
het is altijd makkelijker naar je eigen taal te vertalen dan naar een vreemde taal’.5
Hij gaf precies aan waarin onderwijs gegeven moest worden. In zijn aantekeningen in het ontwerp van januari 1724 staat te lezen: ‘In de academie die wordt
opgericht moeten vakken worden onderwezen wat betreft mechanica, talen, pictura, sculptura, architectura, geometrie, perspectieven, optica en verder alle
3
4
5

Kniga v Rossii XVIII-serediny XIXv., 13.
Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 307. Materialy, dl. I, 79-80.
Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 306-307.
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vakken, behalve gewone, zoals schoenmaker en kleermaker en dergelijke’.6 Bij
de beschrijving van het onderwijs aan de toekomstige Academie van Wetenschappen en Kunsten werden door Peter de termen ‘kunsten’ [choedozjestva] en
‘vakken’ [masterstva] door elkaar gebruikt.
In het ontwerp van 24 januari 1724 werd al dadelijk melding gemaakt van ondersteunende instellingen zoals een bibliotheek en een naturalia-kabinet en van
het uitnodigen van een schilder en een prentmaker.
Tot uitvoering van het hele plan is het niet gekomen. Een universiteit is toen
niet opgericht. De eerste arts die zijn universitaire graad in Rusland behaalde,
deed dat zoals hieronder nog zal blijken, pas in 1765. Wel werd er onderwijs gegeven aan de Academie van Wetenschappen.
‘Peter zette op 28 januari 1724 zijn handtekening onder de plannen voor de oprichting van
een Academie van Wetenschappen en Kunsten. Onmiddellijk daarop werden uit verschillende
landen geleerden aangeschreven en velen arriveerden al in 1725 in Sint-Petersburg’,

schreef Schumacher in 1744 in zijn inleiding bij de gids ‘voor wie lust had de artificialia en naturalia in de collecties van de Kunstkamer te bekijken’.7
Schumacher en Blumentrost kregen een officiële aanstelling bij de Academie
op 1 januari 1724. Blumentrost werd benoemd tot voorzitter.
Schumacher die vanaf het allereerste begin in 1714, eerst onder verantwoordelijkheid van Robert Areskine, en na diens dood onder verantwoordelijkheid
van Laurentius Blumentrost, voor de Kunstkamer en de bibliotheek had gezorgd, kreeg vanaf januari 1724 behalve de ‘leiding’ van bibliotheek en Kunstkamer, ook de taak de ‘Academie te helpen’ en nam de taak van ‘secretaris’ op
zich.8 Bij afwezigheid van de voorzitter, bijvoorbeeld in 1728, toen Petersburg
niet langer de hoofdstad was en het ganse hof naar Moskou verhuisde, werd
Schumacher de kas overgedragen en werd hem de dagelijkse leiding van de nieuwe instelling opgedragen, waarvoor hij ook een loonsverhoging kreeg.9

Het aanschrijven van geleerden om in Petersburg aan de
Academie van Wetenschappen te komen werken
Schumacher en Blumentrost zetten zich aan de taak het plan te realiseren.10 Zij
begonnen onverwijld, in februari 1724, geleerden uit te nodigen in Petersburg te
komen werken of in het geval ze zelf niet wilden of konden komen, collega’s aan
te bevelen die ze capabel vonden. Een delicate taak, waarvan ze zich kweten door
zelfverzekerde, altijd licht vleiende maar in de eerste plaats elegant te noemen
brieven te schrijven.
6
7
8
9
10

Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 307: TsGADA, Kab.PV.I, 53, l.570v.
[Schumacher], Palaty, [1744], 1.
Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 322.
Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 323: Materialy, dl. I, 30.
Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 320.
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In de Duitse landen wisselden Schumacher en Blumentrost de meeste brieven
met Christian Wolff. Aanvankelijk, in november 1724, gaf Wolff aan voor Peter de
Grote te willen zijn ‘gelijk een Aristoteles was geweest voor Alexander de Grote’11
en dat gaf Blumentrost en Schumacher de hoop dat hij als vice-voorzitter de leiding op zich zou willen nemen. Ze waren bij Wolff terechtgekomen omdat hij een
zekere faam genoot als exegeet van de denkbeelden van zijn beroemde leermeester, Leibniz.12 Tot Wolffs reputatie had ook bijgedragen dat hij was beschuldigd van ‘ongeloof’. De filosoof was in 1723 in Halle, waar hij zestien jaar doceerde, in moeilijkheden gekomen met de geestelijkheid en had daarbij ook nog problemen gekregen met de regerend vorst, Frederik Willem I van Pruisen (16881740).13
Toen Blumentrost hem consulteerde over de mogelijkheden van de bruikbaarheid van het perpetuum mobile, uitgevonden door Orffyreus, had Wolff naar
Sint-Petersburg geschreven dat hij zelf bijna klaar was met een perpetuum mobile.
Tenslotte na vele brieven heen en weer, bleek Christian Wolff toch niet naar de
Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg te willen komen.14 Volgens de
Engelse wetenschapshistoricus Valentin Boss hoefde Petersburg daar niet rouwig
om te zijn. De exacte wetenschappen heeft Wolff niet vooruitgeholpen. Hij zag
niets in de experimentele natuurkunde en wilde, net als zijn leermeester Leibniz, de theorieën van Newton over universele zwaartekracht niet accepteren. Hij
bestempelde de universele zwaartekracht als een terugkeer naar ‘occulte kwaliteiten’.15
Al kwam Wolff zelf niet naar Sint-Petersburg, hij recommandeerde wel enkele
van zijn leerlingen van wie sommigen ook bereid waren af te reizen naar deze
woeste streken. Zoals Christian Martini (1699-17?). Deze liet, uit dankbaarheid
voor Wolffs aanbeveling, in 1725 in het contract waarin zijn taken voor onderzoek en onderwijs in de experimentele fysica werden geformuleerd, opnemen
dat hij de fysica zou doceren ‘op de manier van Wolff’.16 Hij voldeed echter niet
en ruilde in 1726 van opdracht met Georg Bernhard Bulffinger (1693-1750) die
aanvankelijk een contract had gekregen voor logica en metafysica. Bulffinger,
eveneens aanbevolen door Wolff, was wel bekwaam. Hij was een aanhanger van
Leibniz en de Cartesianen, die hij verdedigde tegen zijn Petersburgse collega Da11 Boss, Newton and Russia, 104.
12 Leibniz’ denkbeelden waren vrijwel onbekend omdat hij weinig in druk had laten verschijnen. Boss,
Newton and Russia, 104.
13 Hij ging daarom doceren in Marburg en begeleidde daar onder meer de studies van de latere, eerste
Russische geleerde Michail Lomonosov (1711-1765). In 1740 werd Wolff teruggehaald door Frederik de
Grote en voortaan bleven universiteiten vrij van overheidsbemoeienis.
14 Zie over de Duitsers en de Academie van Wetenschappen: Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 17191753. Ein Beitrag zur Geschichte der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Red. E. v. Kunnik.
Hildesheim/New York 1971 (herdr. van Sint-Petersburg/Leipzig 1860), en: Winter, Halle als ausgangspunkt
der deutschen Russlandkunde im 18 Jahrhundert.
15 Boss, Newton and Russia, 104-105.
16 Boss, Newton and Russia, 105.
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niel Bernoulli (1700-1782) werkzaam in Petersburg in de jaren 1725-1733.17 Hoewel Bulfinger een volgeling van Leibniz was, kreeg hij instructie18 les te geven uit
Physices Newtonianae Institutiones in usus academicos (Leiden 1723), het leerboek
geschreven door ’s-Gravesande.19
Uit Frankrijk wilde Joseph Nicolas de L’Isle, geograaf en astronoom, professor
aan het Collège de France uit Parijs, met wie Schumacher in Parijs al kennis had
gemaakt, komen. Een goede keus. In tegenstelling tot zijn Nederlandse collegageografen die teerden op oude roem en onderzoek verwaarloosden, werkte hij
volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.20 Koerakin tekende in Parijs
zijn contract.21 Schumacher verzocht hem om als hij over Holland zou reizen
langs te gaan bij Van Musschenbroek en een luchtpomp, verbeterd door ’s-Gravesande, te inspecteren en te laten verpakken en opsturen.22
Schumacher en Blumentrost probeerden ook Nederlandse geleerden te bewegen om ofwel zelf naar Petersburg te komen of om een goede kandidaat te
noemen. In het Archief van de Academie van Wetenschappen bevinden zich enkele voorbeelden van brieven aan potentiële leden van de Academie, die nergens zijn aangehaald, en die noch Andrejev, noch Kopelevitsj, noch Boss gebruikt hebben, om het begin van de activiteiten van de Academie van Wetenschappen te schetsen. Blumentrost schreef aan de vermaarde natuurkundige
W.J. ’s-Gravesande in het Frans:
‘Omdat de heer Schumacher mij verzekerd heeft dat u tot zijn vrienden behoort en dat u er
geen bezwaar tegen heeft als ik u schrijf, stuur ik u een uittreksel over de institutie voor de bevordering van de kunsten en wetenschappen opgericht door de Keizerlijke Majesteit in Petersburg met het verzoek, mijnheer om dit ook mee te delen aan de mensen van letteren. Geen
enkele professor aan enige academie zal zoveel loon ontvangen en voordelen als zij die er aan
meedoen. Maar alleen diegenen zullen worden toegelaten, die gepubliceerd hebben (...)’23

Blumentrost schreef op [26]24 februari 1724 ook een brief aan de in heel Europa
vermaarde arts Herman Boerhaave. Hij had college bij hem gelopen in Leiden.
17 Alle belangrijke Bernoulli’s, behalve Jacob II, hebben kortere of langere tijd in Nederland gewoond.
De Bernoulli’s behoren tot een familie van mathematici afkomstig uit Antwerpen die eerst naar Frankfurt
en daarna naar Bazel gevlucht waren. De vader van Daniel, Johannes I, werd hoogleraar in Groningen. In
1725 kwamen Daniel en zijn broer Nikolaas II naar Petersburg.
18 Op 14 januari 1726 werd een resolutie aangenomen door de leden van de Academie van Wetenschappen: ‘De Commentaren en conclusies’ van de hoogleraren natuurfilosofie moesten gebaseerd zijn op ’s-Gravesande’s Institutiones over Newtons philosophy. Materialy, dl. I, 169-170. Boss, Newton and Russia, 102.
19 Boss, Newton and Russia, 102, 105. Pekarski, Naoeka i literatoera v Rossii, dl. I, 544.
20 Vriendelijke mededeling aan de auteur door de conservator kaarten van de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, J.W.H. Werner.
21 Contract De L’Isle met handtekening Koerakin, SPbARAN R.I, op. 35, no. 16.
22 Schumacher of Blumentrost aan De l’Isle, febr. 1724. SPbARAN 1.3.2, 183.
23 ’Vous pourrez vacquer à vos études sans être contraint de gagner son pain par des travaux peni[bles]
dont on est sujet dans les quartiers ou vous êtes. Réflessissez, Monsieur, la dessus et faitez des propositions,
peutêtre que nous viendront d’accord à votre avantage’. L. Blumentrost aan ’s-Gravesande, [februari
1724?]. SPbARAN 1.3.2, 186.
24 ’(...) votre lettre, datée 26 fevrier 1724’. Boerhaave aan Blumentrost, 30.07.1724. SPbARAN 1.3.8, 157158.

214

De Kunstkamera van Peter de Grote

‘(...) omdat ik weet welk een achting u heeft voor alles wat mijn meester doet en dat het u plezier doet wanneer u iets kunt bijdragen aan het bevorderen van de kunsten en wetenschappen,
staat u mij toe, Mijnheer dat ik u zeg dat zijne keizerlijke Majesteit hier kort geleden een zeer
fraai instituut heeft opgericht voor de wetenschappen en mij heeft opgedragen u er een korte
beschrijving van toe te sturen met het verzoek er een ogenblik aandacht aan te besteden en ons
enkele personen te noemen welke capabel zijn om er deel van uit te maken, met name diegenen die zich met de chemie en de botanie bezighouden. Ik herinner me uit de tijd dat ik van
uw lessen mocht profiteren dat er in Leiden een zekere meneer Du Ry was die veel bijdroeg
aan de chemie. Als u weet waar hij zich momenteel bevindt, verzoek u hem deelgenoot te maken en hem een plaats aan te bieden in deze instelling. U kunt hem verzekeren dat de benoemingen zeer veel aanzien verschaffen en dat de andere ‘douceurs’ ook erg gunstig zijn. Zodra
een beslissing is genomen, wordt er een hoofdgeld uitgekeerd en het geld voor de reis vergoed.25

Vijf maanden later antwoordde Herman Boerhaave aan Blumentrost:
(...) Ik zou u wel eerder geschreven hebben, maar ik wilde eerst zoeken of ik mensen kon vinden die beantwoorden aan de bedoelingen van de tsaar. Op het moment heb ik tot mijn spijt
niemand kunnen vinden die ik durf voor te stellen aan de tsaar. Want aangezien het een vorst
is, die deze bijzondere eigenschap heeft, wel bijna uniek, dat hij zelf het intieme geheim en de
perfectie van de wetenschappen begrijpt, en zelf de meesters ondervraagt, kan ik er maar weinig vinden die zullen voldoen. In dit geval gaat niet op ‘si caesar jusserit, ero’ maar ‘si Caesar
exploraverit, ero’. [Het is zoals de keizer oordeelt, maar het is zoals de keizer heeft ontdekt.]
Aan de andere kant hebben al degenen die ik zou willen voorstellen al betrekkingen en willen
niet ruilen. Ik heb lang gesproken met Du Ry; maar hij wilde zich niet laten overtuigen, omdat
hij hier een goede baan heeft en geenszins van plan is om van baan te veranderen.
H. Boerhaave, Leijde, 30/7 juli 1724.26

Niet iedereen voelde zich deskundig genoeg om iemand te noemen. Pieter de la
Court van der Voort schreef aan Schumacher in antwoord op
‘zijn zeer geleerd schrijven raakende de opregting eener accademie van weetenschappen, om
daartoe eenige bequaame persoone te noemen, dat is gants buyte mijn kennisse. ’t Geen de
tuynbouw betreft daar derf ik voor blank staan, maar aan sijn K.M. iemant te recommanderen
in de weetenschappen daar toe geloove wel bedagte duysend overlegginge toe hebbe sullen.
Syn K.Maj. oordeel sal zeer haast de bequaamheden, van syne professooren ontdekken en soo
’t mij geoorloft is, met Ue.W.ed. in vrijheyd te spreeken, merk ik uijt U.e.W.ed. schrijven die
swaarigheyd bij Ued.W.ed. ook resideerd, en niet sonder reeden.’27

We proeven hier enerzijds de Nederlandse appreciatie van Peter de Grote als
deskundig beoordelaar van geleerden, maar onmiskenbaar klinkt èn bij De la
Court en bij Boerhaave een zeker angst door voor de toorn van de tsaar.

25
26
27

L. Blumentrost aan Boerhaave, St.-Petersburg, [26].02.1724. SPbARAN, 1.3.2, 188.
Boerhaave aan L. Blumentrost, 30.07.1724. SPbARAN, 1.3.8, 157-158.
De la Court van der Voort aan Schumacher, 03.05.1724. SPbARAN 1.3.8, 146-147.
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Aanschrijven van nog meer geleerden en andere relaties
Niet alleen geleerden werden op de hoogte gesteld van de oprichting van een
Academie van Wetenschappen, maar ook andere relaties. Schumacher informeerde eveneens de Leidse boekhandelaar en uitgever Pierre van der Aa. Die
reageerde prompt nadat hij in een brief d.d. 14 maart 1724 bericht had gekregen
van Schumacher dat er een Academie van Wetenschappen was opgericht. Hij
wilde de academie graag boeken leveren en bood ook zijn bibliotheek te koop
aan, die hij in de loop van vijftig jaar verzameld had. Bovendien bood hij al zijn
koperen platen (’Kabinet des Planches en cuivres’) die vervaardigd waren voor
boeken die hij vroeger gedrukt had (over het oude Griekenland en Rome, de
werken van Erasmus en veel andere werken, alsmede cartografisch materiaal,
plattegronden van steden en forten, portretten, enzovoorts). Als de tsaar een
Chambre des tableaux de cuivre, ingelijst met glas ervoor, zou willen hebben, zou dat
een kabinet zijn dat zijn gelijke niet kende in de wereld.
‘Ik ben 64 jaar oud en daarom wil ik verkopen aan de tsaar en het zou een grote eer zijn als het
in handen zou komen van zo’n groot vorst’.28

Er zijn in 1724 nog meer brieven geschreven door Schumacher en Blumentrost.29 De specialiteiten van de hieronder opgesomde adressanten geven nog
eens duidelijk aan dat de Academie van Wetenschappen vooral gericht was op
wat we nu de exacte wetenschappen noemen. Er ging een brief naar Johann Gabriel Doppelmeyer (1671-1750) in Nürnberg, leerling van de Franse natuurkundige Nicolas Bion (1652-1733) en auteur van een handleiding experimentele fysica en een leerboek voor het gebruik van astronomische instrumenten. Naar
prof. Menine (?) in Leipzig, aan instrumentmaker Jacob Leupold (1674-1727),
die instrumenten maakte o.a. voor Lorenz Heister (1683-1758), die zelf ook een
brief kreeg. Heister was de auteur van het eerste moderne handboek chirurgie,
en studeerde eerst in Giessen en in de jaren 1706-1708 bij Frederik Ruysch. Er
gingen ook brieven met het verzoek kandidaten te noemen aan de voorzitter van
de Franse Academie van Wetenschappen, abt Bignon in Parijs, aan de diplomaat
graaf Golovkin30 in Berlijn en aan de diplomaat vorst Koerakin in Den Haag.
Er is wel beweerd dat, om medewerkers te vinden, relaties van Blumentrost aan
de Universiteit van Halle werden aangeschreven. De Franse historicus Marc
Raeff bijvoorbeeld benadrukt sterk het feit dat Blumentrost in Halle studeerde,
wijst op zijn goede contacten aldaar en wil daarmee de grote invloed van Duitsland op het begin van het wetenschappelijk leven in Rusland aantonen.31
We weten na het raadplegen van de brieven dat, ten eerste, Blumentrost niet al28 25.4.1724, gepubliceerd in: Kopanev, ‘Gollandski izdatel Pjer van der Aa’, 49.
29 SPbARAN 1.3.2, 183-188v.
30 Niet duidelijk is of het Aleksandr (gest. 1760) of Michail (1699-1755) Golovkin betreft, beide broers waren diplomaat.
31 Marc Raeff, ‘The Enlightenment in Russia and Russian thought in the Enlightenment’, in: The eighteenth century in Russia, 25-47, 31.
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Portret van Maria Sibylla Merian
(1647-1717). Prent door Jac. Houbraken (1698-1780). In: Erucarum
ortus, alimentum et paradoxa
metamorphosis. Amsterdam 1718.
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

leen in Halle gestudeerd heeft (zie pagina 75, 76), en dat, ten tweede, geleerden
die door Schumacher werden uitgenodigd aan de Academie te komen werken,
niet alleen in de Duitse landen te vinden waren, maar ook in Frankrijk en in
Nederland.

De eerste medewerkers van de Academie van Wetenschappen sluiten
een contract
De eerste leden van de Academie van Wetenschappen hadden dadelijk al een degelijke materiële basis tot hun beschikking, die zijn weerga niet kende: de collecties en de bibliotheek, het anatomisch theater en de sterrenwacht en niet te
vergeten de botanische tuin. Om de geleerden verder behulpzaam te zijn werd
vanaf het begin ondersteunend personeel aangesteld. In hoog tempo werden er
tolken, tekenaars en decorateurs in dienst genomen.
Schumacher had al in september 1723 een contract opgesteld voor Dorothea
Maria Gsell.32 Zij was de tweede dochter van Maria Sibylla Merian en hielp haar
32

Heinsius aan Euler, 18.05.1743. Briefwisseling Euler, dl. III, 82.
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moeder, tot deze in 1717 in Amsterdam stierf, met het inkleuren van haar prentuitgaven.33 Dorothea Maria besloot datzelfde jaar samen met haar echtgenoot,
de Zwitserse schilder Georg Gsell, naar Petersburg te vertrekken. In haar contract staat omschreven dat ze werd aangesteld om de objecten in de Kunstkamera
te tekenen. Zowel de dieren als de planten, de kunstig vervaardigde voorwerpen
en oudheden, met waterverf. Zij kreeg bovendien tot taak de kasten in te richten
en de zalen zo fraai mogelijk te versieren. Ook moest ze bezoekers met alle vlijt
en oprechtheid rondleiden. Zij kreeg de benodigde penselen, verf, papier en
perkament en driehonderd roebel per jaar. De schildermaterialen waren ook bestemd voor het verfraaien [oekrasjenië] van naturalia, animalia en anatomie. Dorothea vraagt om standaards, piramiden als onderzetter voor de objecten en verschillende kleuren taft, damast en fluweel, en bloemen die niet verbleken. 34 In
maart 1724 bestelde Schumacher op rekening van de Academie van Wetenschappen voor haar schildersmaterialen in Amsterdam. (Zie bijlage V.) Bij ‘Van
Bree op de Egelantiersgracht’ bestelde hij penselen en 10 vel perkament, vervaardigd van de huid van een ongeboren kalf. Ook haar moeder Maria Sibylla
Merian werkte het liefst met dit zeer gladde perkament.35 Dorothea Maria Gsell
was de enige vrouw in dienst van de Academie van Wetenschappen. Zij bleef in
de Kunstkamer werken tot de dag van haar dood op 6 mei 1743.36
In dezelfde maand, in maart 1724, was Schumacher begonnen tolken te zoeken.37 Aanvankelijk met succes. In mei 1724 had de academie al een chirurgijn
[lekar] in dienst als vertaler, Maksim Petrovitsj Satarov (-1732). Ten behoeve van
de Russische studenten werden de catalogus van preparaten die de ontwikkelingsstadia van de mens illustreren en de Thesauri van Frederik Ruysch vertaald.
Satarov leverde de vertaling uit het Latijn van deze ‘katalog antropogen i tezauroem roesj ’38 en had deze aan de secretaris van de academie, Schumacher, overhandigd.
In september 1724 werd de eerste geleerde voor de Academie van wetenschappen gecontracteerd. Het was Johann Christian Buxbaum (1693/4-1730) (leerop33 Dorothea Maria noemde ze zich in Amsterdam: Dorothea Maria Henriëtta Merian en haar oudere zus
noemde zich: Johanna Helena Herolt. Maria Sibylla Merian, Dorothea Maria Henriëtta Merian en Johanna
Helena Herolt, Der rupsen begin, voedzel en wonderbaare verandering. ... Naauwkeurig onderzogt, na ’t leven geschildert, in print gebragt, en in ’t kort beschreven. 3 dln. Amsterdam [1713-1717].
34 Ontwerp-contract voor Dorothea Maria Gsell. SPbARAN 1.3.2, 161v-162.
35 Zie Bijlage V, Bestellijst voor schildersmaterialen in Amsterdam (...) , 31.03.1724. SPbARAN 1.3.2, 201v.
36 A.G. Kaminskaja, ‘Choedozjniki Georg i Doroteja Gzel v Peterboerge’ [De kunstenaars Georg en Dorothea Gzell in Petersburg], in: Iz istorii Petrovskich kollektsij. Sbornik naoetsjnich troedov pamjati N.V. Kaljazinoj
[Uit de geschiedenis van Peters collecties. Een bundel wetenschappelijke verhandelingen ter nagedachtenis van N.V. Kaljazina]. Red. N.V. Kaljazina. Sint-Petersburg 2000, 84-117, 95-96.
37 Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 325.
38 Andrejev schrijft ‘PYT[EHYM], ‘Roetheens, Russisch’. [EHYM] vult hij aan omdat het anders niets betekent. Ik denk dat ‘PYT’ niet hoeft te worden aangevuld. De ’t’ in ‘roet’ moet gelezen als een schrijfletter
’t’ die makkelijk verward kan worden met de letter ‘sja’. Als je een ‘sja’ leest: ‘roesj’, is het meteen begrijpelijk. Satarov heeft de thesaurus van de antropogeni van Ruysch vertaald: Ruysch=’roesj’ in het Russisch. Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 330.
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dracht botanica 1724-1727) die vlak voor hij op expeditie naar Turkije en Perzië
vertrok, een contract ter ondertekening kreeg voorgelegd voor de standaard termijn van vijf jaar. Buxbaum verplichtte zich na terugkeer in de Aptekarski ogorod
(de apothekerstuin) te werken en studenten in de botanie te onderwijzen.39
Buxbaum werkte al enige tijd in Petersburg. In maart 1723 had hij een lijst samengesteld van de planten die groeiden in de omstreken van Sint-Petersburg.
Hij meende dat er een aantal nog niet eerder beschreven planten bij waren. We
zagen hoe Blumentrost de lijst interessant genoeg vond om op te sturen naar de
Franse Academie van Wetenschappen tezamen met andere belangwekkende
waarnemingen. Jammer genoeg heeft hij geen kopie van de lijst met planten in
het minutenboek overgeschreven.40 Buxbaum was de enige die in het jaar 1724
in dienst genomen werd. Een jaar later volgden er meer.
De staf was opmerkelijk jong. Van de zeventig leden van de Academie van Wetenschappen waren er slechts negen ouder dan veertig jaar. 36 waren tussen de
dertig en de veertig; 25 waren onder de dertig. Nikolaas II Bernoulli (1695-1726)
was 30 jaar. Zijn broer Daniel Bernoulli werd lid op de leeftijd van 25 jaar. Leonard (ook wel Leonid) Euler (1707-1783) was 23 jaar toen hij lid werd en Johann
Georg Gmelin (1709-1755) 21 jaar. Vergeleken met de staf van de Parijse Academie van Wetenschappen waren de leden in Sint-Petersburg aanmerkelijk jonger.
Gevestigde namen waagden zich niet aan dit avontuur.41
De leden van de Academie van Wetenschappen kwamen de eerste jaren bijeen
in een comfortabel stenen huis waar ook een handbibliotheek was ondergebracht met de meest onmisbare boeken.42 Het huis had toebehoord aan een erudiete medewerker van Peter de Grote, baron Pjotr Sjafirov, wiens bezit in 1723
was geconfisqueerd.43

Ateliers
Vanaf het begin van de oprichting van de academie kregen de leden de beschikking over ateliers met vaklieden die hen konden helpen.

39 Andrejev, ‘Osnovanië akademii naoek’, 330.
40 Blumentrost aan de leden van de Académie, 02.03.1723. SPbARAN 1.3.2, 157-158.
41 Joe.Ch. Kopelevich, ‘The creation of the Petersburg Academy of Sciences as a new type of scientific and
state institution’, in: A.G. Cross, Great Britain and Russia in the eighteenth century: contacts and comparisons. Newtonville (Mass.) 1979, 204-211, 207.
42 Kniga v Rossii XVIII- serediny XIX v., 14.
43 Protocol van de inbeslagname van de bibliotheek van Pjotr Sjafirov omvattende 531 titels opgemaakt
op 13.02.1724 door kapitein Sjoesjerin. SPbARAN 1.3.2, 189-190. Volgens N.S. Trofimova en P.I. Chotejev,
die een catalogus met 484 titels van deze bibliotheek publiceerden, kwam deze bibliotheek in 1724 op aanwijzing van Peter I terecht in de bibliotheek van de Akademie van Wetenschappen. N.S. Trofimova, P.I. Chotejev, ‘Katalog biblioteki P.P. Sjafirova’ [De catalogus van de bibliotheek van P.P. Sjafirov], in: Kniga v Rossii
v epochoe prosvesjtsjenia [Het boek in Rusland in de periode van de Verlichting]. Red. A.A. Zajtseva, N.P. Kopaneva, V.A. Somov en P.I. Chotejev. Leningrad 1988, 161-168.

X

Epiloog

219

‘Naast de afdeling wetenschap was er ook een afdeling kunsten. Deze afdeling kreeg een typografisch atelier, een lettergieterij, een binderij, een tekenschool, een graveerafdeling, een etsafdeling, een werkplaats[?], een draaierij en andere ateliers. Er werden daar lessen gegeven.
De leerlingen begonnen met tekenen naar prenten en tekeningen, dan naar gipsen figuren en
vervolgens naar levende modellen.’

Aldus Schumacher in zijn gids uit 1744.44
Illustraties speelden een grote rol bij de schriftelijke verbreiding van de wetenschap. De illustratie was geaccepteerd als wetenschappelijke mededeling. Tekenaars en prentsnijders werkzaam in de gravirovalnaja palata, het graveer-atelier,
hielpen geleerden hun waarnemingen in tekeningen vast te leggen of prenten te
snijden ter illustratie van publicaties45. Er was in Rusland geen reservoir van vaklieden die de kunst verstonden een werkelijkheid in perspectief over te brengen
op het platte vlak, zoals in andere landen waar wel een lange traditie van prenten schilderkunst bestond. Het was dus noodzakelijk buitenlanders in dienst te
nemen met een dubbele taak. Enerzijds moesten zij de illustraties verzorgen en
anderzijds moesten zij, net als overigens alle buitenlandse vakmensen die Peter
contracteerde, leerlingen opleiden. Een uitzondering was S.M. Korovin (17001741). Deze in Parijs opgeleide Russische graveur werkte aanvankelijk voor de
tsaar, maar werd in 1725 bij de Academie van Wetenschappen aangesteld in twee
functies, als tolk (voor De l’Isle) en als graveur. In 1726 werd de in Amsterdam
geboren Ottomar Elliger (1701-1735) in dienst genomen, die I.A. Sokolov (geb.
1717) en G.A. Katsjalov (geb. 1711/12) opleidde.46
De kunst van het instrumentmaken werd beoefend in de instroementalnaja palata. Daar konden instrumenten worden vervaardigen, benodigd bij het uitvoeren van natuurkundige proeven en demonstraties van de werking van de nieuw
ontdekte wetten der natuur. Maar voorlopig was de instroementalnaja palata nog
niet in bedrijf en werden de benodigde instrumenten nog besteld in het buitenland, onder andere in Leiden.

De brieven
Schumacher heeft zich ingezet om alle wensen van de geleerden reeds tevoren te
vervullen door het aanschaffen van natuurkundige instrumenten ten behoeve
van de experimentele fysici en de sterrenkundigen. Hij maakte gebruik van oude
relaties die hij had opgedaan op zijn rondreis in 1722.
Zo had Schumacher toen hij in Leiden was bij de instrumentmaker van ’s-Gra44 [Schumacher], Palaty, [1744], 4.
45 Zie ook de geannoteerde bundel archiefmateriaal: Gravirovalnaja palata Akademii naoek XVIII veka. Sbornik dokoementov [Het prentenatelier van de Academie van Wetenschappen in de achttiende eeuw. Documenten]. Samenst. M.A. Aleksejeva, Joe.A. Vinogradov en Joe.A. Pjatnitski. Leningrad 1985.
46 Gravirovalnaja palata Akademii naoek XVIII veka, 47-48, 222.
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vesande, Johan van Musschenbroek, waarschijnlijk een luchtpomp besteld (uit
naam van Laurentius Blumentrost, zie de brief van ’s-Gravesande aan Schumacher d.d. 23.08.1724). In ieder geval schreef Van Musschenbroek op 1 februari
1724 aan Schumacher dat de luchtpompen klaar waren. Van Musschenbroek
had de instrumenten ook al ingepakt in vier kisten.47 Alles was in papier gewonden, en bij elk stuk had Van Musschenbroek een papiertje gelegd ‘om te kunnen
weeten wat het is, en waar toe diend’. In de kist nummer 3 zat ‘de groote draijmachine, benevens alle de glazen van de pomp’.48
Op 14 maart 1724 antwoordde Schumacher aan Van Musschenbroek dat hij
weliswaar het schrijven over de vier kisten op 23 februari had ontvangen, maar de
kisten zelf nog niet. Hij hoopte maar dat de instrumentmaker ‘l’antlea pneumatica corrigée par Monsr ’s-Gravesande [de luchtpomp verbeterd door ’s-Gravesande]’ en het apparaat dat was aangetekend in zijn catalogus, klaar had om te
verzenden. Schumacher wilde de instrumenten graag nog deze zomer over zee
toegestuurd krijgen en ook ‘les machines nécessaires pour les expérimentes de la
lumière et du feu [de instrumenten geschikt voor proeven met licht en warmte]’.
Schumacher vroeg Musschenbroek ook maar meteen ‘hem mensen van verdienste en kennis aan te bevelen’. ’’s-Gravesande zou hem wel willen inlichten
over de instelling die de tsaar had opgericht om de wetenschappen te bevorderen’.49
’s-Gravesande had in Leiden bezoek gekregen van Van den Burgh die hem
verzocht bij de bouw van de instrumenten een oogje in het zeil te houden. ’s-Gravesande schreef daarom Schumacher om hem te verzekeren dat hij een oogje op
Van Musschenbroek had gehouden terwijl deze werkte aan de instrumenten
voor de tsaar. ’s-Gravesande kon Schumacher rapporteren dat hij alle machines,
toen ze klaar waren, goed had nagekeken en verzekerde Schumacher dat er niets
aan mankeerde. Hij gaf Schumacher nog een goede raad.
‘Het gebruik ervan leert men in de praktijk het best door kleine waarnemingen die men niet
hoeft op te schrijven. De luchtpomp kan in het begin enige ergernis opleveren maar als men
er een weinig aan gewend is, geeft hij heel veel minder problemen, en is hij makkelijker in het
gebruik, en maakt hij in zeer korte tijd een luchtledig, in vergelijking met grotere machines en
ik durf wel te zeggen, net zo exact.’50

In Amsterdam droeg Ruysch de kleine catalogus die hij van zijn laatste verzameling publiceerde: Curae posteriores, seu Thesaurus anatomicus omnium praecedentium
maximus ‘De laatste oeffeningen ofte het grootste kabinet van alle anderen, die
tot nu toe uytgegeven zyn’ (Amsterdam 1724) op aan Peter de Grote. In de inleiding memoreerde hij het bezoek van Peter aan zijn verzameling en stelde vast
dat Peter ‘zowel tot instelling der konsten en wetenschappen, als overwinning ge-

47
48
49
50

L.B.: Laurentius Blumentrost, beheerder van de collectie van de Kunstkamera.
J. van Musschenbroek aan Schumacher, 01.02.1724. SPbARAN 1.3.8, 289-289v.
Schumacher aan J. van Musschenbroek, 14.03.1724. SPbARAN 1.3.2, 197-197v.
’s-Gravesande aan Schumacher, 23.08.1724. SPbARAN 1.3.8,153-153v.
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boren’ was. Peter wilde ‘het tegenwoordig welzijn van ’t Russische Keyserrijk niet
alleen door de wapenen maar ook door de aankweking van allerhande ingevoerde wetenschappen’ bevorderen.51 Hij stuurde een exemplaar aan het hoofd van
de keizerlijke Kunstkamer en bibliotheek in Sint-Petersburg, Laurentius Blumentrost. Ruysch was in 1717 aan een nieuwe verzameling begonnen, maar kon
moeilijker aan menselijk materiaal komen. Daarom prepareerde hij nu behalve
menselijke vaten, ook vaten van planten en vruchten, en wees op de overeenkomst in de vaatstructuur. Het vochttransport bleef hem intrigeren.

Na de dood van Peter de Grote
Peter maakte de eerste zitting van de Academie van Wetenschappen niet mee. In
januari 1725 werd hij ziek. Boerhaave werd gevraagd om medisch advies, maar
zijn antwoord heeft lijfarts Blumentrost niet tijdig bereikt. ‘Op 28 januari 1725,
tussen 5 en 6 uur is Peter I gestorven’, noteerde de secretaris van de Academie
van Wetenschappen.
Peter werd niet op de traditionele manier begraven. Voor zijn begrafenis
moest een beroep worden gedaan op de door hem opgezette bibliotheek. Op 29
januari schreef Jacob Bruce aan Schumacher,
‘Meneer de bibliothecaris, Wilt u in de bibliotheek zoeken naar ceremonieboeken, met afbeeldingen die begrafenissen beschrijven in andere landen, en die naar het Winterpaleis
brengen.’52

Peter werd opgevolgd door zijn weduwe Catharina, die de geleerden, net als tevoren, bleef betalen.
Onder Catharina I werd Peters beleid ten aanzien van de Academie vrijwel onveranderd voortgezet. Schumacher kon in het buitenland instrumenten blijven
bestellen. Zo liet hij voor Georg Bernhard Bulffinger, die in 1725 een leeropdracht voor de vakken logica en metafysica had en vanaf 1726 (tot 1730) voor het
vak experimentele fysica, bij Van Musschenbroek enkele speciale machines en
instrumenten maken. Van Musschenbroek had Schumacher, toen hij bij hem in
Leiden op bezoek was, laten zien hoe hij, als hij machines en instrumenten wilde
bestellen die genoemd werden in het boek van ’s-Gravesande, eenvoudigweg kon
verwijzen naar de Tab. en de Fig. in dit boek.53 Bulffinger had dat dus ook gedaan, zoals te zien is op het lijstje dat als bijlage VII staat afgedrukt. Schumacher
deed er een begeleidend schrijven bij, d.d. 8 maart 1726, waarin hij Van Musschenbroek verzocht de instrumenten te vervaardigen en, conform de aanwij51 Frederik Ruysch, ‘De laatste oeffeningen ofte het grootste kabinet van alle anderen, die tot nu toe uytgegeven zyn’, in: Ruysch, Alle de werken, dl. II, 861-899, 863. Curae posteriores seu Thesaurus anatomicus maximus
(...). Amsterdam 1724
52 Materialy, dl. I, 88 (nr. 169).
53 De uitgave die correspondeert met deze cijfers is in de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
niet aanwezig.
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zingen in zijn brief, ter hand te stellen aan de heer Van den Burgh, nu, na het
overlijden van Peter, handelsagent geworden van de keizerin en er het honorarium voor in ontvangst te nemen waarover men had geschreven van de kant van
de Academie van Wetenschappen.54
Schumacher schakelde agent Van den Burgh in om de bestelling aan van Musschenbroek te overhandigen. Van den Burgh kreeg een wissel van 1000 roebel
[de koers is onleesbaar] om twee betalingen te verrichten, één aan de drukker
en uitgever Van Waesbergen voor [druk]letters55 en één om Van Musschenbroek
te betalen.56
De nieuw gecontracteerde Franse geleerde Joseph Nicolas de L’Isle wilde van
Schumacher vernemen welke instrumenten in Petersburg beschikbaar waren.
Schumacher antwoordde De L’Isle met een wedervraag. ‘Er zijn verscheidene
mathematische instrumenten en zonder twijfel ook voor de astronomie. Ik verzoek u mij een notitie te schrijven van alle instrumenten welke u noodzakelijk
acht voor de keizerlijke Sterrenwacht. Nadat ik gezien heb wat er ontbreekt zal ik
order geven dat genoemd observatorium ervan zal worden voorzien zo snel als
mogelijk zal zijn.’57

Toehoorders en leerlingen
Toen de tsaar in 1724 opdracht had gegeven naar tolken te zoeken voor de Academie, had Schumacher ook een brief aan de Nederlandse arts Nicolaas Bidloo
geschreven. Bidloo verzorgde in Moskou sinds 1706 een opleiding tot chirurgijn,
in een op zijn initiatief opgericht militair hospitaal. Het was een moderne medische beroepsopleiding met onderwijs aan het bed en gedurende de wintermaanden ook anatomische lessen. Bidloo schreef voor zijn studenten het eerste
Russische leerboek in de chirurgie58, in het Latijn, want dat kenden zij. Bidloo
schreef terug dat hij een veelbelovende student had die misschien te zijner tijd
geschikt was om als vertaler bij de Academie van Wetenschappen te dienen.
Kennelijk was het niet gemakkelijk voldoende vertalers te vinden want in januari
1725, bijna een jaar later, herinnerde Schumacher Bidloo er aan, hoe die indertijd de aandacht had gevestigd op een van zijn leerlingen die erg capabel en veelbelovend was. Schumacher vroeg zich af of deze leerling in aanmerking wilde komen om onder Schumachers leiding te komen werken.59
Niet alleen het werven van capabele vertalers, die de toehoorders overbrach54 Schumacher aan J. van Musschenbroek, 08.03.1726. SPbARAN 1.3.2, 332-333v.
55 Er werden in die tijd vaker drukletters besteld, vooral in Amsterdam.
56 Schumacher aan Van den Burgh, 08.03.1726. SPbARAN 1.3.2, 333v.-334.
57 Schumacher aan De L’Isle, 21.04.1726. SPbARAN 1.3.2, 334.
58 Nicolaas Bidloo, Instructio de chirurgia in theatro anatomico studiosis proposita a.d. 1710, januarii die 3
[handschrift, 1306 bladen]. Vertaald en gepubliceerd als: Bidloo Nastavlenië dlja izoetsjajoesjtsjich, 480.
59 Schumacher aan Bidloo, 07.01.1725. SPbARAN 1.3.2, 259.
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ten wat de geleerden wilden vertellen, was een moeilijke zaak. Ook het vinden
van leerlingen en toehoorders, die naar de colleges wilden komen luisteren, was
geen sinecure.
‘De leden van de Academie van Wetenschappen moesten twee keer per week de zittingen bijwonen en vier keer per week een openbaar college geven.’

volgens Schumacher in zijn gids uit 1744.60
In 1726 schreef Schumacher, om toehoorders te werven voor de openbare
hoorcolleges van de geleerden, een prospectus voor de Academie van Wetenschappen. Deze prospectus stuurde hij ook naar Bidloo in Moskou.61 Bidloo’s
leerlingen kenden immers Latijn en waren niet alleen geschoold in de anatomie,
maar ook in andere medische vakken, zoals de medische plantkunde die in Moskou in de botanische tuin die behoorde bij Bidloo’s ziekenhuis werd onderwezen.62 In Sint-Petersburg zouden ze verder kunnen studeren.
In Sint-Petersburg gaf de anatoom Johan Georgius Duvernoi (1691-1759) vier
keer per week les ‘aan Russische jongelingen’. Hij gaf les volgens de methode
Boerhaave. In januari 1726 was hij begonnen met het gerechtelijk onderzoek van
lijken in een anatomisch theater in de dependance, het paleis van Praskovja. Hij
kreeg lijken van de politie, slachtoffers van geweld en ongelukken, en van het ministerie van gezondheid, bijvoorbeeld slachtoffers van teveel alcohol. Ondertussen verzamelde hij materiaal voor zijn eigen onderzoek naar vochttransport in
de borst, waar hij in oktober 1726 een voordracht over hield.63

De eerste publicaties van de geleerden in Petersburg en de drukkerij van de
Academie van Wetenschappen
In de eerste paar jaar werd er veel tot stand gebracht aan de Academie. De beste
manier om de buitenwereld daarover te informeren was het doen drukken en
rondsturen van verslagen van lezingen en onderzoeksresultaten. Schumacher
60 [Schumacher], Palaty, [1744], 1.
61 Schumacher aan Bidloo, 27.01.1726. SPbARAN 1.3.2, 320-320v.
62 Chirurgijns volgden indertijd geen universitaire studie, noch in Rusland, noch in de rest van Europa.
Een opleiding tot medicus kon men in Rusland niet afronden met het behalen van een doctorsgraad. Er waren eenvoudigweg niet genoeg afgestudeerde artsen om een collegium te vormen. In de tijd van Peter de
Grote waren er nooit meer dan 6 à 7 geschoolde artsen tegelijk in Rusland werkzaam. De eerste arts behaalde in Rusland zijn artsexamen in 1765, in de tijd van Catharina II, aan het in 1764 gestichte MedischChirurgisch Instituut, dat alleen toegankelijk was voor buitenlandse studenten. Er waren toen 47 praktiserend artsen in Rusland. ‘Pervy doktorski diplom poloetsjeno po ekzameny v Rossii 1765-1768’ [Het eerste
artsendiploma na een examen in Rusland uitgereikt 1765-1768], in: Jakov Tsjistovitsja, Otsjerki iz istorii roesskich meditsinskich oetsjrezjdenij XVIII stoletii. [Essays uit de geschiedenis van Russische medische instellingen
in de achttiende eeuw]. Sint-Petersburg 1870, 326-374.
63 Anna B. Radzjoen, ‘Pervye anatomy Peterboergskoj Akademii naoek’ [De eerste anatomen van de Petersburgse Academie van Wetenschappen], in: Soobsjtsjenia Rossijsko-Niderlandskogo naoetsjnogo obsjtsjestva
[Mededelingen van het Russisch-Nederlands wetenschappelijk genootschap]. Red. G.V. Vilinbachov en N.P.
Kopaneva. Dl. I. Sint-Petersburg 2003, 159-172, 160.
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stuurde ’s-Gravesande in 1726 de eerste publicatie van de Academie van Wetenschappen toe, een
‘Exemplaire du discours qui fut prononcée, dans notre première assemblée’.

Hij kreeg meerdere exemplaren om te kunnen overhandigen aan De la Court,
aan diens zoon en de heer Hyacinthe.64 Eén van de vierhonderd gedrukte exemplaren van deze ‘discours’ wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.65 De verhandeling werd in het buitenland, in Koningsbergen, gedrukt,
omdat in de drukkerij van de Senaat niet genoeg Latijns schrift voor 120 pagina’s
druks in octavo voorhanden was.66 Alvorens in Sint-Petersburg op grotere schaal
in het Latijn te kunnen drukken moesten er meer Latijnse letters worden besteld. Schumacher had dat al gedaan toen hij op 27 mei 1727 bij Janssons en Waesbergen reclameerde: ‘J’attens avec impatience les caractères Latins et Grèques
que je vous ay prie de faire fondre’.67 Op 11 juli 1727 wil hij ook letters ‘met accenten om in het Frans te kunnen drukken, in verschillende lettercorpsen’.68
Bij wetenschappelijke publicaties hoorden illustraties. Op 31 maart 1727 sloot
Schumacher een contract met de graveur Christian Albrecht Wortmann (16801760) uit Pommeren. Hij kwam in dienst van de academie69 en moest, samen met
anderen, prenten snijden om de bundels artikelen van leden van de Academie
van Wetenschappen die jaarlijks zouden moeten verschijnen, te illustreren. Als
de eerste Commentarii Academiae scientiarum imperialis petropolitanae ad annum 1726
twee jaar later, in 1728, verschijnen, zijn die inderdaad geïllustreerd. Dit eerste
deel Commentarii is opgedragen aan tsaar Peter II (1715-1730), die op 7 mei 1727
de weduwe van Peter de Grote, Catharina I, was opgevolgd. Voor de twaalf jaar
jonge tsaar publiceerden de leden van de Academie van Wetenschappen De
L’Isle en J. Hermann in 1728 én in het Frans én in Russische vertaling een leerboek wiskunde, en T.S. Bayer (1694-1738) in het Duits een samenvatting van de
geschiedenis van de Russische staat. De drie boeken verschenen in 1728 uitgegeven door de Academiepers.70
Behalve het publiceren van de Commentaren en de lesboeken voor de jonge
tsaar, nam de Academie van Wetenschappen nog een belangrijke taak op zich,
64 Schumacher aan ’s-Gravesande, zonder datum. SPbARAN 1.3.2, 366.
65 Georg Bernhard Bülfinger, Sermones in primo solenni Academiae Scientiarum Imperialis conventu die XXVII.
Decembris anni MDCCXXV. Sint-Petersburg [1726].
66 Een hoogleraar in de rechten, Bekenstein (1725-1735), nam ze mee. Kopelevitsj, Osnovanië, 94, verwijst
naar: Materialy, dl. 6, 184-185, 193.
67 Schumacher aan Janssons en Waesenbergen, 27.05.1727. SPbARAN 1.3.2, 393-393v.
68 Schumacher aan Van Waesbergen, 11.07.1727. SPbARAN 1.3.2, 381.
69 31.03.1727. SPbARAN 1.3.2, 387.
70 J.Hermann,J.N.Deslisle, Abrégé des mathématiques pour l’usage de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies. 2
dln. Sint-Petersburg 1728. G.S. Bayer, Auszug der âlteren Staats Geschichte. Sint-Petersburg 1728. Naar Amsterdam werden 100 respectievelijk 50 exemplaren van deze publicaties verstuurd: N.A. Kopanev, Frantsoezskaja
kniga i roesskaja koeltoera v seredine XVIIIv. (Iz istorii mezjdoenarodnoj knigotorgovli) [Het Franse boek en de Russische cultuur in het midden van de achttiende eeuw. (Uit de geschiedenis van de internationale boekhandel)]. Leningrad 1988, 37.
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door op basis van materiaal uit de Senaat en de ministeries, kranten, kalenders
en afzonderlijke wetenschappelijke verhandelingen uit te geven.71 Russische almanakken verschenen sinds 1708, de eerste schreef de sterrenkundige en generaal Jacob Bruce. Zij hadden succes en werden goed verkocht. De bedoeling was
dat de opbrengst de kas zou spekken van de Academie van Wetenschappen. Dit
was misschien naar het voorbeeld van de Sozietät in Berlijn die indertijd, in 1700,
de raad had gekregen van Leibniz, zijn eerste directeur, te trachten inkomsten te
verwerven uit het drukken en de verkoop van almanakken.
De talen waarin aanvankelijk gedrukt werd, waren voor de almanakken het Russisch, en voor de publicaties van de geleerden meestal het Latijn. In 1728 verscheen de eerste afzonderlijke wetenschappelijke verhandeling, van J.C. Buxbaum, Plantarum minus cognitarum centuria, complectens plantas circa Byzantium et in
Oriente observantas. De in 1728 gepubliceerde eerste Commentaren van het jaar 1726
werden in het Latijn uitgeven; een samenvatting ervan verscheen in het Russisch.
Slechts eenmaal is een uitgave van de Commentaren in het Frans verschenen. Zo
kwam binnen twee jaar tijd in Petersburg een hele academie tot stand, die zich
door zijn drukwerken ook in het buitenland wist te manifesteren.72
Toen Blumentrost met het hof van Peter II in januari 1728 naar Moskou verhuisde, bleef de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg zonder voorzitter
achter. Blumentrost droeg Schumacher het praktische bestuur van de academische zaken over. De bedoeling was dat Schumacher in zijn afwezigheid de Academie zou besturen tezamen met een socius, een kameraad, een van de leden van
de Academie van Wetenschappen, die bij toerbeurt vier maanden zou aantreden. Dit werd geen succes. Een jaar later, in januari 1729, richtte het voltallige
college van professoren zich met een petitie tot tsaar Peter II. Zij klaagden dat
Schumacher de hand veel te strak op de knip hield en zelf, zonder de professoren, over alle uitgaven wilde beslissen. Zij vonden het bovendien vernederend
als ‘kameraad’ om te moeten gaan met een ‘secretaris’.
De professoren hadden geen gemakkelijke tijd. Want de Academie van Wetenschappen werd verhuisd van het Huis van Sjafirov naar het vroegere paleis
van Praskovja, en de bibliotheek en de collecties uit het Huis van Kikin naar het
nieuwe gebouw, aangeduid als de Kunstkamera op het Vasiljev-eiland. Dit bracht
voor iedereen persoonlijk veel kosten met zich mee.73 Blumentrost wist de leden
van de Academie van Wetenschappen weer te kalmeren door ze te antwoorden
dat Schumacher geen secretaris was van de Academie van Wetenschappen maar
secretaris van zijne hoogheid inzake de Academie van Wetenschappen.74
71 Kopelevitsj, Osnovanië, 113.
72 Zie voor een beschrijving van het uitgebreide ruilsysteem dat Schumacher opzette voor de publicaties
van de Academie-uitgeverij met boekhandels in Amsterdam, Leiden, Leipzig, Hamburg, Danzig, Londen,
Kopenhagen en Lubeck: N.A. Kopanev, Frantsoezskaja kniga, 36-37.
73 Kopelevitsj, Osnovanië, 113.
74 Kopelevitsj, Osnovanië, 112, 128. Materialy, dl. II, 10.
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Op 25 oktober 1728 was de feestelijke opening van het nieuwe gebouw op het Vasiljev-eiland. De Peterburgse krant Vedomosti meldde
‘Gisteren is hier de Keizerlijke Bibliotheek met Kunst- en naturaliënkamer voor het eerst opengesteld. De genodigden hebben wat de moeite waard was bekeken. Voor iedereen is de bibliotheek vrij toegankelijk op dinsdag en vrijdag van twee tot vier uur. Wie de kunst- en naturaliënkamer wil bekijken moet dat een dag van te voren aan de bibliothecaris vragen.’75

Het mag een wonder heten dat de Academie van Wetenschappen na de dood van
Peter I in 1725 en Catharina I in 1727 is blijven bestaan. Het gebrek aan financiële mogelijkheden waarmee Schumacher te kampen had, werd mede veroorzaakt door een veranderde waardering voor de wetenschap. Hoe zeer het intellectuele klimaat in 1729 was veranderd, werd bezongen door Antioch Kantemir
(1709-1744), de meest ontwikkelde man van Rusland. In een satire, die hij anoniem in handschrift liet circuleren, liet hij lieden uit alle rangen en standen het
nut van wetenschap ontkennen.
‘Wetenschap is
uit bijna alle huizen met gevloek gesmeten;
de mensen willen van haar niets meer weten.
voor haar vriendschap slaan ze op de vlucht
zoals een zeezieke de zeedienst ducht.
ze roepen uit één mond: Geen vrucht levert wetenschap op!
dan slechts geleerden met een volle kop.’
Satire I, regels 165-170.76

Voor de Academie van Wetenschappen brak nu een turbulente periode aan met
elkaar snel opeenvolgende staatshoofden. Peter was drieënveertig jaar achter elkaar tsaar geweest en had de laatste dertig jaar daarvan zelf geregeerd. Schumacher moest voor hij stierf nóg vijf maal de begrafenisboeken tevoorschijn halen.
Maar hij slaagde erin de volgende dertig jaar te overleven, een periode waarin gevaarlijke politieke afrekeningen, onlosmakelijk verbonden met machtswisselingen van de elites, synchroon liepen met de vijf troonsbestijgingen van Peters opvolgers.

De inrichting van de bibliotheek
Schumacher schreef in zijn gids uit 1744 dat
‘de bibliotheek was ondergebracht in meerdere zalen: verdeeld in vier gespecialiseerde bibliotheken. Namelijk een theologische’ (de theologische boeken waren afkomstig uit de bibliotheek uit Riga), een ‘juridische, een medische en een filosofische, waarvan speciaal de laatste
twee steeds aangroeiden.’77

Uit beschrijvingen van reizigers weten we dat de bibliotheek twee grote zalen be75 Kniga v Rossii XVIII – serediny XIX v., 14.
76 Vertaald door de schrijfster. Een bundeling van Kantemirs satiren werd in 1749 in Londen in vertaling
uitgegeven. In 1762 konden zijn satiren in Rusland gedrukt worden.
77 [Schumacher], Palaty [1744], 5.
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sloeg, van welke er één nog een galerij had waar zich Chinese, Tangoetse, Mongoolse, Mandsjoerijse en Russische boeken bevonden. Eén zaal was lichtgekleurd
en de andere was in donkere tinten. De boeken stonden in fraaie eiken kasten
met planken, versierd met echt goud en met azuren deuren voorzien van gaas.
Op elke kast stond een vergulde figuur of sculptuurgroep die een schild vasthield met de naam van de wetenschap die zich in de betreffende kast bevond. De
zaal leek donkerder door de hoeveelheid kasten, de beperkte ruimte die was
opengelaten voor de ramen en de donkere kleur van de muren.78
Schumacher had de bibliotheek op de moderne wijze ingericht, de boeken lagen niet, maar stonden naast elkaar, met hun ruggen en niet, zoals vroeger gebruikelijk, met hun boeksloten naar de beschouwers. De boeken had hij zoveel
mogelijk in dezelfde gekleurde leren banden laten binden, met op het voorplat,
in het leer, een stempel van zijn werkgever net zoals andere vorsten dat hadden
laten doen. De bibliotheek was bedoeld als gebruiksbibliotheek. In dit opzicht
leek de bibliotheek van de Academie van Wetenschappen op twee grote protestantse bibliotheken, de bibliotheek van Wolfenbüttel en de Bodleian Library, die
ook waren opgezet als gebruiksbibliotheken en niet dienden ter versiering van
het interieur.
Schumacher kreeg, door de goede zorgen van boekhandelaar Pierre van der
Aa, zijn boeken voor de keizerlijke bibliotheek opgestuurd uit Leiden ‘tous reliez
en veaux doré sur le dos et à la mode francaise’.79 Tot 1728 waren dat wel 1.000
banden.80 Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland volgde men de mode
uit Frankrijk. Een mode, geïntroduceerd door boekverzamelaars als John Evelyn, (in wiens bibliotheek tsaar Peter in 1698 gelogeerd) had, en die na de restauratie weer uit hun vrijwillige ballingschap in Frankrijk naar Engeland konden
terugkeren. Ook de Karel II (1630-1685) sinds 1660 koning van Engeland leerde
in Frankrijk de Franse smaak waarderen. Hij liet zijn boeken in verguld Marokkaans leer binden met des konings monogram gestempeld in de hoeken en op
de rug.
Uit de correspondentie blijkt dat Schumacher met veel kennis van zaken in
verschillende Europese steden boeken bestelde en vaak ook boeken verwierf
door middel van een verrassend omvangrijk systeem van boekenruil dat hij wist
op te zetten en te onderhouden met behulp van de boeken die in Petersburg in
hoog tempo van de academiepersen rolden. De verwijten die Pekarski hem
maakt over het gebrek aan academische standaard van zijn aanschaffen, betreffen drie frivole liefdesromannetjes die Pekarski met naam en toenaam noemt.
78 Somov, Foendaminski, ‘Biblioteka akademii naoek’, 13-41, 32. Zij citeren J.J. Bellerman (1754-1842)
professor aan de universiteit van Berlijn, die in 1781 de bibliotheek bezocht.
79 Kopanev, ‘Gollandski izdatel Pjer van der Aa’, 47.
80 Loeppov, Kniga v Rossii v pervoj tsjetverti XVIII veka, 341, citeert Bacmeister, Opyt o biblioteke i kabinete redkostej i istorii natoeralnoj Sanktpeterboergskoj imperatorskoj Akademii naoek [Beschrijving van de bibliotheek en het kabinet van zeldzaamheden en natuurlijke historie van de Sint-Petersburgse Academie van Wetenschappen]. Vert. uit het
Frans. Sint-Petersburg 1779, 36.
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Links de Kunstkamera en rechts de bibliotheek. Doorsnede van de Kunstkamera. Palaty [1744], tab. VII.

Pekarski lijkt zo vooringenomen tegen Schumacher dat hij niet wil bedenken dat
genoemde frivole titels mee kwamen met meer serieuze titels die werden verkregen door ruil met de verschillende uitgevers. Dat ze in de bibliotheek zijn opgenomen is slechts een bewijs voor de eerlijkheid van de bibliothecaris. Schumacher richtte er zelfs een kabinet voor ‘Convoluten en verboden boeken’ voor
in.81
Intussen groeide de bibliotheek gestaag. Schumacher schreef in zijn gids:
‘In 1727 was de bibliotheek van Peter de Grote erbij gekomen. Het grootste deel daarvan bestond uit grote atlassen, topografische werken, kostbare uitgaven op het gebied van stedenbouw, vestingbouw en scheepsbouw. Mechanica, naturalia, en prentkunst, schilderkunst en andere beeldende kunsten. In 1735 werd de bibliotheek van generaal Jacob Bruce erbij gevoegd,
met veel Engelse en Duitse boeken over verschillende wetenschappen en kunsten.’82

81
82

[Schumacher], Palaty, [1744], 16.
[Schumacher], Palaty, [1744], 5.
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Plattegrond van de Kunstkamera. OO – Anatomie, vissen en reptielen; LL – viervoeters, vogels en planten;
BB – artificialia en zeldzaamheden; H, P en W – bibliotheek. I-XI – trappen. Voor de verklaring van de overige letters zie Bijlage VIII. Palaty [1744], tab. V.

De inrichting van de Kunstkamera
We weten uit de gids van 1744 van Schumacher over de Kunstkamer en de bibliotheek ook vrij precies hoe de indeling van de Kunstkamer was. De gids bevat
prenten met plattegronden van de vertrekken en de zalen, met een verklaring
van hun bestemming. Een dwarsdoorsnede geeft een goede indruk van de indeling van de zalen. In het centrum van het gebouw is, in de ronde basis van de toren, de plaats van het anatomisch theater weergegeven en twee verdiepingen hoger het observatorium. Links en rechts van het centrum bevinden zich twee identieke vleugels. In de linker bevond zich de Kunstkamer en in de rechter de bibliotheek. Op het niveau van de eerste en de tweede verdieping zijn de twee vleugels verbonden via rondlopende binnengalerijen in de ronde toren. De zalen en
de galerijen op de eerste verdieping zijn toegankelijk via twee trappenhuizen,
één in de linker en één in de rechterzijde van het gebouw. Voor de toegang tot
de kleinere vertrekken op de drie verdiepingen ter uiterste linker- en rechterzij-
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Lengte doorsnede van de begane
grond van zaal OO van de
Kunstkamera. Boven kast met
de Ruysch’ anatomische preparaten. Onder: de kast met slangen.
Palaty [1744], tab. IX. (uitsnede).

de waren gangen ontworpen. De gang was in de Europese architectuur een geheel nieuwe methode om functionele werkruimtes een eigen toegang te geven,
in dit geval via een gang rechtstreeks vanaf een trappenhuis.83
In de gids staan ook afbeeldingen waarop te zien is hoe in de zalen de boeken
in boekenkasten langs de wanden stonden en hoe de objecten in verschillende
vitrinekasten stonden geëxposeerd.
De opstelling van de objecten, bedoeld voor onderwijs en instructie, doet het
meest denken aan wat wij nu een museale opstelling noemen. De bezoeker wordt
83

Kaljazina, ‘Korte geschiedenis van het gebouw van de Kunstkamer’, 37-40.

X

Epiloog

231

Lengte doorsnede van de
eerste en de tweede verdieping van de Kunstkamera. De tweede verdieping
is geen echte verdieping
maar bestaat slechts uit
een galerij BB, waar artificialia en zeldzaamheden
bewaard worden. De eerste verdieping is zaal LL,
waar viervoeters, vogels
en planten worden
bewaard. Palaty [1744],
tab. X. (uitsnede).

namelijk net zo zeer bekoord door de algehele aanblik van de objecten als door
de aanblik van de schoonheid van elk object op zichzelf. Dit is een duidelijk verschil met de hedendaagse opstelling van anatomische preparaten in bijvoorbeeld Museum Vrolijk in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, in
het Medisch Museum in Riga, of in de Militair Medische Academie in Sint-Petersburg. De preparaten daar staan opgesteld als studiecollectie en er is geen
vormgever aan te pas gekomen.
Sculpturen, bustes en reliëfs sierden de zalen van de Kunstkamera. In een land
waar het geloof het maken van beelden verbood, was dit een nieuw fenomeen,
maar geen primeur. Al bij de overwinningsfeesten ter ere van de verovering van
Azov in 1696 waren erepoorten met beelden van figuren uit de klassieke oudheid
opgericht. Het oprichten van erepoorten werd een traditie bij volgende overwinningen.84
Schumachers gids uit 1744 geeft een impressie van hoe de collecties waren ingedeeld.
‘De kunstkamer bestaat uit twee afdelingen,
Naturalia
Artificialia
In de afdeling Naturalia bevinden zich
1. Anatomische preparaten, viervoetige dieren, vogels, vissen en reptielen
2. Planten, zaden en wortels
3. Mineralen
84 Nicolaas Bidloo tekende erepoorten voor de overwinning bij Poltava in 1709 en bij de terugkeer van de
tsaar van zijn buitenlandse reis in 1717. Biblioteka Petra I, 21.
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Breedte doorsnede van de begane grond zaal OO (Anatomie, vissen en reptielen), van de eerste verdieping zaal
LL (viervoeters, vogels en planten) en van de tweede verdieping galerij BB (artificialia en zeldzaamheden)
van de Kunstkamera. Palaty [1744], tab. XI. (uitsnede)
In de afdeling Artificialia bevinden zich
1. Mathematische en Natuurkundige instrumenten en apparaten
2. Wassen, gesneden en gedraaide figuren, allerlei vreemde kleding: Chinese, Tataarse, Siberische en andere rariteiten, schilderijen en kostbaarheden van goud, zilver en dergelijke
3. Penningenkabinet.’

Tot zo ver de gids van Schumacher.85

Voorbereidingen voor de catalogus Musei Imperialis Petropolitani
Om deel te kunnen nemen aan een wereldwijd netwerk en om de collecties ook
over de grens bekendheid te geven, werd begonnen met de voorbereiding van
een catalogus, waar veel leden van de academie bij werden betrokken. Daar is
heel wat werk voor verzet. In 1741 kon de Academie van Wetenschappen het eerste van in totaal vijf delen publiceren. De catalogus verscheen in de internatio85

[Schumacher], Palaty, [1744], 7.
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In de toren de hoogste sterrenwacht, de hoge sterrenwacht, de lage sterrenwacht, de Gottorpse globe en het anatomisch theater. Op de eerste verdieping de olifant. In de kamers onder de twee schoorstenen zijn op de eerste
verdieping zelfs de schilderijen te onderscheiden. Doorsnede van de Kunstkamera. Palaty [1744], tab. VII.
(uitsnede)

nale geleerdentaal, het Latijn, onder de titel Musei Imperialis Petropolitani Volumen
II, Pars Prima, qua continentur Res Artificiales. [Deel II, Eerste gedeelte, dat bevat
de kunstig vervaardigde voorwerpen van het Keizerlijk Petersburgs Museum].
Deze catalogus wordt verder aangeduid als de MIP-catalogus.86

86 Musei Imperialis Petropolitani [MIP] volumen II, pars prima, qua continentur res artificiales. Sint-Petersburg
1742.
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Tekening van een kast met
artificialia in de Kunstkamera, ca. 1740.

Artificialia, toegepaste kunst
In Peters Kunstkamer, zo blijkt uit het eerst verschenen deel van de MIP-catalogus, bevonden zich nog onverwacht veel artificialia. Waar bestonden die uit? Hoe
en wanneer waren die in de Kunstkamera terecht gekomen? Hoe valt dit te verklaren zonder in tegenspraak te komen met het feit dat Peter er op zijn reizen
blijk van gaf weinig geduld op te kunnen brengen voor toegepaste kunst, een
term waarmee je wapens waar je niet mee kunt schieten, bijlen waar je niet mee
kunt hakken, in zilver gezette, kunstig versierde kokosnoten en schelpen, en dergelijke objecten die in koninklijke schatkamers of vorstelijke verzamelingen werden bewaard, wel kunt aanduiden. Voor Peter maakte het geen verschil of hij
naar de schatten van zijn vader in het Kremlin, de schatten van de Engelse koning in de Tower of naar de schatten van de Franse koning in het Louvre moest
kijken. Dingen van kunstzinnige waarde waar hij wel belangstelling voor toonde,
hadden, zo bleek bij nadere beschouwing, altijd een meerwaarde. Zij waren van
het soort dat hij wél in zijn Kunstkamer wilde bewaren, omdat ze ook een ander,
wetenschappelijk belang hadden. De glazen hoorn, bijvoorbeeld die in zijn
Kunstkamera bewaard werd, had een Arabisch opschrift.
Peters belangstelling ging veel meer uit, schrijft Levinson Lessing, naar kunstkamers zoals hij die in Kopenhagen (met een grote verzameling gebruiksvoor-
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werpen van vreemde volkeren), Dresden (met een bijzondere collectie astronomische en mathematische instrumenten) en Amsterdam (met veel naturalia, instrumenten, munten en penningen) had aangetroffen.87 Van de kunstkamers
die Peter op zijn reis met het Grote Gezantschap bekeek en van de reacties daarop van de Russische getuigen, heeft Levinson Lessing, zich baserend op de Russische bronnen, een waardevolle beschrijving gegeven. Toch benadrukt deze
kenner van het verzamelen ten onrechte dat de kunstkamers in Holland een
overwegend natuurhistorisch karakter hadden. Misschien is dat eenvoudig te
verklaren uit het feit dat in de tijd dat Levinson Lessing zijn studie schreef, nog
niet zoveel onderzoek naar Amsterdamse kunstkamers was gedaan. Want Nicolaas Witsen, Levinus Vincent, Nicolaas Chevalier en Jacob de Wilde, om maar enkele verzamelaars te noemen die Peter zeker bezocht heeft, verzamelden ook objecten behorende bij een of meer van de volgende categorieën: antiquiteiten, zoals munten en penningen, antieke en moderne beelden, en schilderijen en papierkunst. Levinson Lessing ging misschien te zeer af op de aankoop door Peter
van de Ruysch- en de Seba-collectie. Voor de Ruysch-collectie die Peter kocht,
gold het overwegend natuurhistorische karakter. Seba’s verzameling echter bestond niet louter uit naturalia, zoals Oleg Neverov met zijn tentoonstelling heeft
laten zien.88 Naturalia-collecties omvatten wel vaker ook enige artificialia. Jan van
Campen noemt deze artificialia, die vaak uit dezelfde streken afkomstig zijn als
de naturalia, ‘bijproducten van een naturalia-collectie’.89 Deze ‘bijproducten’
werden bewaard in de afdeling artificialia van de Kunstkamera. Maar er werden
vanaf het allereerste begin ook bewust artificialia verzameld.
De afdeling artificialia van de Kunstkamera was voor een groot gedeelte gevuld
met objecten die werden meegebracht door expedities die sinds 1710 regelmatig
over land waren uitgestuurd naar het zuiden en naar het verre oosten. Zij bestonden uit religieuze attributen, gebruiksvoorwerpen, kleding, wapens, sieraden, oudheden en afschriften van inscripties en teksten op papier of textiel.
Door gebruiksvoorwerpen of sieraden van vreemde volkeren te bestuderen kon
men meer te weten komen over hun cultuur.
Ook kocht Peter complete collecties artificialia voor zijn Kunstkamera, zoals zijn
eerste grote artificialia-aankoop, de collectie munten en penningen van de Duitse verzamelaar Johann Lüders. Van de verzamelaar-handelaar Chevalier in Amsterdam en Utrecht kocht hij olielampjes en andere antiquiteiten, zoals antieke
en zestiende-eeuwse gesneden stenen. In die tijd waren munten en penningencollecties een onmisbaar instrument bij de tijdrekenkunde om de opeenvolgende regeringsperioden van keizers, consuls en vorsten te kunnen reconstrueren.
87 Levinson-Lessing, Istoria kartinnoj galereï Ermitazja, 37.
88 Neverov, Iz kollektsii petrovskoj koenstkamery. Katalog vremennoj vystavki [Uit de collectie van Kunstkamera
van Peter de Grote. Catalogus tijdelijke tentoonstelling] (tent.cat. Staats Hermitage, Sint-Petersburg). SintPetersburg 1992.
89 Jan van Campen, De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
Hilversum 2000, 158.
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Antiquiteiten gaven informatie over oude beschavingen. Ook inscripties werden
verzameld.
Peter wilde ook prenten en tekeningen van steden en gebouwen aanschaffen.
Hij gaf opdracht, weliswaar te laat, om de encyclopedische Boendermaker-atlas
voor de Kunstkamera te verwerven. De bescheiden schilderijencollectie die Schumacher aankocht voor de Kunstkamera had, zou je kunnen zeggen, in de eerste
plaats een educatieve functie; elk genre was er wel vertegenwoordigd. De collectie werd verder niet aangevuld.90
Levinson Lessing legde nog eens ten overvloede uit dat de Kunstkamer van Peter niet geïnterpreteerd diende te worden als een soort vorstelijke verzameling,
met als belangrijkste argument dat de schatkamer van de tsaar, (dat wil zeggen de
collectie van de Oroezjejnaja palata (Wapenkamer) in Moskou), juist níet tot de
Kunstkamer van Peter behoorde.91
Pas na de dood van Peter zou het aantal artificialia sterk toenemen omdat de
persoonlijk collectie van tsaar Peter een plaats werd gegund in de Kunstkamera.
Eerst werd zijn
‘eigen kabinet met naturalia en een groot aantal waardevolle instrumenten en machines overgebracht in 1725. In 1727 werden door het hof verschillende gouden, zilveren en stenen voorwerpen en munten en penningen overgedragen. [Hiertoe behoorde ook Peters beroemde Siberische collectie, gouden sieraden opgegraven uit grafheuvels van de Scythen.] In 1732 volgde het wassenbeeld van Peter. In 1735 zijn draaibanken en bijbehorende gereedschappen’.92

Op deze wijze kwam er een grote hoeveelheid Peter-memorabilia in de wetenschappelijk opgezette collectie van de Kunstkamera terecht. Terwijl de schenking
aan de bibliotheek van de Kunstkamera van Peters papierwerk en atlassen, met
kaarten en met gedrukte plaatwerken over architectuur en stedenbouw, een belangrijke aanwinst was geweest, waren veel van bovengenoemde aanwinsten niet
zozeer waardevol als wel curieus. Zoals een snuifdoosje in de vorm van een Hollands bootje, een ovalen snuifdoosje door Peters voormalige lijfarts Nicolaas Bidloo uit ivoor gesneden, Peters reisapotheek, tientallen kledingstukken door de
tsaar bij allerlei gelegenheden gedragen, zijn persoonlijke instrumenten en gereedschap, een door de tsaar gesmeed stuk ruw ijzer, door de tsaar getrokken
kiezen, door hem op draaibanken vervaardigde draaikunst van hout of ivoor, en
de draaibanken zelf. Er is wel door een memorabilia-specialist beweerd dat er van
niemand zo veel persoonlijke voorwerpen bewaard zijn gebleven als van Peter de
Grote. De meeste werden in de Kunstkamera volgens de catalogus van 1741 bijeengehouden in enkele speciale kamers. Deze deelcollectie werd er aangeduid
als ‘het kabinet van de tsaar’.

90
91
92

Levinson-Lessing, Istoria kartinnoj galereï Ermitazja, 42.
Levinson-Lessing, Istoria kartinnoj galereï Ermitazja, 37.
[Schumacher], Palaty, [1744], 6.
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Artificialia in de MIP-catalogus
In het eerste verschenen deel van de MIP-catalogus, het deel met de res artificiales of artificialia, werden als eerste de Instrumenta Physica, de natuurkundige instrumenten opgesomd (ca. 874); deze komen in de volgende paragraaf aan de
orde. Vervolgens staan de Opera Artificiosa et Res Rariores, kunstig vervaardigde
voorwerpen en zeldzaamheden (ca. 1252) opgesomd (pagina 75-152), gevolgd
door de Tabulae pictae, de schilderijen (ca. 251) (pagina 153-182) en de Opera pretiosa et gemmae, de kostbare voorwerpen en gemmen (ca. 355), die op pagina 183212 staan beschreven. Opgeteld gaat het om in totaal ca. 2732 objecten.
De opera artificiosa en res rariores omvatten kleding (140 nummers) en gebruiksvoorwerpen (230 nummers) van verschillende volkeren, afbeeldingen (17), kleding van Siberische volkeren (108 nummers) en vele andere zaken, in totaal
1252 nummers. De rubriek Tabulae pictae telde maar weinig nummers, in totaal
251. Onder Tabulae pictae werden begrepen 167 schilderijen,93 55 aquarellen, vijftien boeken met tekeningen, en veertien ingekleurde gedrukte boeken. De rubriek ‘Kostbare voorwerpen en gemmen’ telde 355 nummers. De instrumenten,
die hieronder aan de orde zullen komen, meegerekend, telde Volumen II, eerste deel, 2732 nummers res artificiales.

Artificialia, instrumenten
Het zwaartepunt lag bij de Academie van Wetenschappen op het beoefenen van
de exacte wetenschappen en dat werd weerspiegeld in de catalogus van de collectie van de Kunstkamera. Het allereerste deel van de catalogus dat het licht zag,
vol. II, begon dan ook met een opsomming van de natuurkundige instrumenten.
Dit deel verscheen in 1741, voordat vol. I verschenen was.
In 1730 was de natuurkundige Leonid Euler, leerling van Johan Bernoulli,
hoogleraar wiskunde in Groningen (1695) en Bazel (1705) en vriend van diens
zonen Daniël en Nicolaas II, in Petersburg aangekomen. In juni 1731 was hij begonnen de natuurkundige instrumenten te ordenen, want hij wilde tijdens zijn
cursus experimenten laten zien.94 Maar hij had het karwij kennelijk niet afgemaakt, want Georg Wolffgang Krafft (1701-1754)95 trof collectie ‘in grote wanor93 I. Vijfentwintig olieverf portretten, beginnend met vijftien tsarenportretten van Ivan IV (de Verschrikkelijke) tot Anna Petrovna, nr. 23 is een portret van Albert Seba, nr. 24 van Jacob Bruce, allebei door Georg
Gsell. II. Vijftien schilderijen ‘waarop enkele personen of goden’ staan: een Russische vrouw met een baard,
een dode Japanner, een monsterlijke vrouw, een portret van een negerkind dat in Petersburg gestorven is
en verder portretten van klassieke goden en godinnnen. III. Vierenveertig historiestukken, gefabuleerde
stukken met meerdere personen. IV. Tien stillevens. V. Vierendertig landschappen en zeegezichten. VI.
Dertig dieren, gebouwen, levensmiddelenonderwerpen. VII is er niet. VIII. Vijfenvijftig waterverven.
94 Euler aan Schumacher, 15.06.1731. Briefwisseling Euler, dl. II, 51.
95 Krafft was eind 1725 in Petersburg gearriveerd als student, werd later docent aan het academisch gym-
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de en confusie’ aan.96 Krafft heeft de instrumenten ingedeeld en op orde gebracht, en in een catalogus beschreven. Het systeem waarin hij ze onderbracht
was dat van het leerboek experimentele natuurkunde van ’s-Gravesande, verschenen in 1721.97 Hij maakte een onderscheid in zeven groepen instrumenten:
Instrumenten voor optische proeven, en warmte- en koudemeting,
mechanische proeven,
pneumatische proeven,
hydrostatische proeven,
hydrolische en magnetische proeven,
akoestische proeven en
elektrische proeven.

In de MIP-catalogus wordt voor de natuurkundige instrumenten deze verdeling
aangehouden. Deze groep telt 342 instrumenten, maar er volgen daarna nog
veel meer instrumenten: geometrische, rekenkundige, optische en andere instrumenten (357). De MIP-catalogus deelde draaibanken en bijbehorende werktuigen (44) ook in bij de instrumenten, evenals de medische instrumenten
(131). Alles bij elkaar stonden in de afdeling instrumenten van de MIP-catalogus
874 instrumenten beschreven.98 Een deel daarvan was vervaardigd door de instrumentmakers van de Academie van Wetenschappen en een deel door vele
tientallen Europese meesters.99
Uit de beschrijvingen kunnen we opmaken dat de instrumenten waren ondergebracht in de dependance (het vroegere paleis van Praskovja) en in het Natuurkundig kabinet, op de eerste verdieping van de Kunstkamer in de linkervleugel. Op de begane grond waren vier vertrekken om natuurkundige proeven
te demonstreren. In de ronde zaal op de tweede verdieping werden 280 voorwerpen bewaard. Kwadranten, andere instrumenten om de hoogte van de sterren te meten, zeevaartkundige instrumenten, astrolabii, zonnewijzers, lenzen,
aardbollen en hemelbollen. De instrumenten die aan Peter persoonlijk hadden
nasium en werd tenslotte lid van de academie van wetenschappen. Hij correspondeerde met Petrus van
Musschenbroek, hoogleraar natuurkunde te Leiden, over een kwikthermometer en een Drebbelthermometer, en over de luchtvochtigheid in Batavia. P. van Musschenbroek aan Krafft, 27.04.1741. SPbARAN
1.3.32, 16-16v; 21.09.1741, 29; 26.10.1741, 30.
96 Stanjoekovitsj, Koenstkamera, 84.
97 W. Willem Jacob ’s-Gravesande, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive introductio ad philosophiam newtonianam. Leiden 1721.
98 MIP, Vol II, pars prima, 1-72.
99 Namen gespeld zoals ze in MIP bij de opsomming van instrumenten genoemd worden: M.P.A., Balthasar, G. B., Bernoulli, Beyer, Bion, Blüher, Boerhave, Bradlee, Bruce, Bruckner, Bülffinger, Busch, Butterfield, Carver, Cassini, Chapotot, Chevalier, Cossa, Cotta, Culpeper, Deane, Deur, Divini, Dobbeler, Drebbelius, Eggerich, Elton, Esling, V.S.F., Fahrenheit, le Fevre, Flamsteed, Fontenay, Fowl, Gaertner, Gassendus,
Gault, Gravesande, Gregory, Halley, Hauksbee, Hayes, Hearne, Helvetius, Hero, Hertel, Hevelius, de la
Hire, Homann, Hugenius, Iacowlew, de l’Isle, Keplerus, Krafft, Lera, Leupold, Leutmann, Lofft, de Lure,
Maquart, Mariotte, Marshall, Mauriceau, Melott, Metz, Meyen, Minich, Moxon, Musschenbroek, Narischkin, Nartow, Neper, Newton, Olearius, Pascal, Pigeon, Poteria, Prins, Rheinbold, Roll, Rotgiffer, Rowley, le
Roy, Seller, Senex, Singer, Siffon, Slüter, Thiout, Toricellius, Tschirnhausen, Vesdy, Wetsetzgi, Wheeler, Whitehead, Wolffius, Zanepens. MIP, Vol II, pars prima, 69-72.
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Lengte doorsnede van de begane grond van zaal OO van de Kunstkamera. Boven: de buitenste rij kasten met
de Ruysch’ anatomische preparaten. Onder: de binnenste rij kasten met vissen, slangen, hagedissen en insecten. Palaty [1744], tab. IX.

toebehoord, werden in drie aparte zalen bewaard, die werden aangeduid als het
‘kabinet van de tsaar’. Daarheen waren ze in 1725 overgebracht.100 In het centrum van deze drie zalen stond de Gottorpse Globe. Deze was zo groot dat je er
met twaalf man in kon plaatsnemen. Gezeten in de globe, kon je het hemelgewelf bewonderen dat rondom op de binnenkant van de globe was afgebeeld. De
globe kon door de bezoekers, terwijl ze er binnenin zaten, rond zijn as worden
gedraaid.
In het voorjaar van 1741 werden er door Krafft in de krant Sankt Peterboergskië Vedomosti openbare lessen aangekondigd waarbij hij gebruik zou maken van de instrumenten. Hij gebruikte instrumenten die beweging, lucht, warmte en koude
demonstreerden en ‘tegelijkertijd ook welke waren uitgevonden door de beroemde Newton in Engeland om eigenschappen van het licht en kleuren te demonstreren’.101
In de dependance, het paleis van Praskovja, was de instroementalnaja palata ondergebracht waar instrumenten werden vervaardigd. Daar stonden de draaiban100
101

[Schumacher], Palaty, [1744], 8.
Boss, Newton and Russia, 139. Aangekondigd in de Sankt Peterboergskie Vedomosti I (1741), 232.
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De karakteristieke dekselversieringen van Ruysch, opgesteld in Petersburg.

Tekening van Ruysch preparaten in de Kunstkamera, ca 1740.

ken en glaspolijstmachines. In de dependance was ook de gravirovalnaja palata,
de werkplaats waar prenten werden vervaardigd. Daar werkte ook de talentvolle
graveur Andrej Grekov (1711/1723/1726-1791), de latere conservator van de
Ruysch-preparaten.

Naturalia
In 1742 stonden de preparaten van Ruysch volgens de MIP-catalogus in zaal OO:
op de benedenverdieping, direct links van het Anatomisch theater: Celeberimi
Ruyschii thesauri anatomici, amphibia, pisces et insecta (De anatomisch schatten, amfibieën, vissen en insecten van de zeer beroemde Ruysch). Zie voor de toenmalige ordening van de collectie Ruysch ook bijlage VIII. Zijn herbaria waren in de
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Tekening van twee anatomiekasten in de Kunstkamera. Bovenin Ruysch-anatomie, onderin Russische preparaten, ca. 1740.

Tekening van de grote naturalia-kast in de Kunstkamera, ca. 1740.
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Tekening van een anatomiekast met Ruysch-preparaten in de Kunstkamera, ca. 1740.

hoeken van de er precies boven gelegen galerij opgesteld ‘volgens de methode
Tournefort’. Ruysch’ opgezette vogels stonden beschreven in een speciaal
schrift: het zijn 38 pagina’s in Latijns cursief.102
De opstelling werd anders nadat er brand uitbrak in de Kunstkamera. Op 5 december 1747 ging een deel van de collectie dieren door een schoorsteenbrand
in de Kunstkamera verloren.
In 1776 stond, volgens Johann Bacmeister die toen conservator was, de collectie van Ruysch in de derde kamer van de onderste verdieping in achttien vitrinekasten opgesteld volgens de ordening van Ruysch.103
Volgens de opgaaf van Bacmeister telden toen alle naturalia in totaal:

102 Animalia – Thesaurus avium sicco a Ruyschio conservatum – Ruyschiana. 38 pagina’s. Sign. F. nr.310. Handschrift beschreven in: Biblioteka Petra I, nr. 827.
103 Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 118-119.
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Tekening van een kast met
slangen in de Kunstkamera,
ca. 1740.
In het medaillion een van de
twaalf door Seba geleverde
Romeinse keizers.

2144 anatomische preparaten
212 viervoetige dieren
755 vogels
900 amfibieën
470 vissen
218 zeedieren
4699 in totaal.104
104

Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 99.
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Doel van de naturalia collecties
Van verzamelen naar vergelijken, systematiseren en ordenen
De tsaar had zijn collectie menselijke preparaten gekocht van een oude man. Dat
wil niet zeggen dat Ruysch’ verzameling ook verouderd was. De rol van de collectie Ruysch voor het onderwijs bleef belangrijk. Langs de preparaten van Frederik Ruysch worden tot de dag van vandaag studenten voor medische beroepen
rondgeleid. Ruysch verstond als geen ander de kunst onderdelen van het menselijk lichaam zo te preparen dat delen zichtbaar bleven, die in een gestorven lichaam onmiddellijk verpieterden, en die studenten anders nooit te zien konden
krijgen. Hij bereikte dit resultaat door de vaten op te spuiten.
Naturalia-verzamelingen zoals van Ruysch en van Seba hadden een belangrijke
onderzoeksfunctie. De functie namelijk om de wereld van de natuur zo compleet
mogelijk in kaart te brengen. De verzamelaars van naturalia waren ook na de
dood van Peter de Grote niet klaar met het scheiden van de levende natuur in bestaande dieren en planten en in niet-bestaande fabelwezens. In de geschiedenis
van Peters Kunstkamer komen we enkele mooie voorbeelden tegen van hoe
men, zoals K. van Berkel schrijft, tot eind achttiende eeuw ‘nog bezig was met behulp van de collectie vast te stellen wat nu eigenlijk de feiten waren’.105 Daarvan
zijn, ook voor Rusland, een aantal voorbeelden te geven.
Wie zoekt in de memoires van tijdgenoten en archiefmateriaal ontdekt dat in
de Kunstkamer van Peter verschillende mythische dieren werden bewaard. Eén
daarvan was een vis die eerst een kikker was geweest. Een Franse reiziger, Aubry
de la Mottraye, die in 1726 een bezoek aan de Kunstkamer bracht, werd daar
rondgeleid door Johann Daniel Schumacher en ‘zag bij de zeldzame dieren een
vis, die sprekend leek op wat de Duitsers een guappen en de Zweden een sempla
noemen. Men neemt aan dat deze vis eerst een pad was, en dat de metamorfose
zich als volgt voltrok: de staart groeide en werd langer, terwijl de poten korter
werden. Als het niet waar is, dan heeft de vis in ieder geval, dat is overduidelijk,
een paddenbek.’
In die tijd stond de metamorfose106 erg in de belangstelling. Maria Sibylla Merian had met veel geduld de gedaantewisseling van rupsen tot vlinder waargenomen, getekend en in boekvorm gepubliceerd. Seba drukte in zijn thesaurus bovenbeschreven metamorfose van een kikkervisje in een pad en dan in een vis af.
Maar hij schreef erbij dat niemand hem een exemplaar van zo een vis had kunnen bezorgen. Dat kwam omdat de vis zo smakelijk was dat hij, eenmaal gevangen in een bepaalde rivier in Suriname waar hij veel voorkwam, meteen werd opgegeten. En al kon Schumacher zijn bezoeker er een laten zien, het wel of niet
bestaan van zo een vis bleef nog jarenlang de discussies beheersen. In de veiling105 K. van Berkel, ‘Citaten uit het boek der natuur. Zeventiende-eeuwse Nederlandse naturaliënkabinetten en de ontwikkeling van de natuurwetenschap’, in: De wereld binnen handbereik, 169-192, 190-191.
106 Zie Bijlage II. Seba, Notitie, Animalien in liquor, 160-165.
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catalogus van Adrianus Deknatel , die dateert van 1765, staat genoemd: ‘Een zeer
groot Surinaamsch Jakje of Visch-Kikvorsch. Rana paradoxa, permagna’.107 De Latijnse naam is gegeven door de Zweedse onderzoeker Carolus Linnaeus, die zijn
ideeën voor een indeling in geslachten van het dierenrijk onder meer opdeed in
de verzameling van Albert Seba in Amsterdam. Hij noemt onderaan zijn Systema
naturae (Leiden 1735), de metamorfose van de Rana (een soort pad) in een vis
paradoxaal:
‘Want de natuur staat de overgang van het ene genus naar dat van een andere klasse niet toe.
Rana hebben longen en vissen kieuwen. Dus is deze verandering tegen de wetten der natuur’.

Een ander fabeldier was de boranets. Nicolaas Witsen had een exemplaar in zijn
verzameling, maar zijn tijdgenoot natuuronderzoeker Engelbert Kämpfer bewees in zijn Leidse dissertatie108 dat dit een fabel was. Een boranets, een wezen half
dier/half plant, dat aan een stengel groeit en om zich heen graast, is bij mijn weten voor het eerst vermeld door Sigismund van Herberstein (1486-1566) in zijn
Rerum Moscoviticarum commentarii uit 1549.109 Herberstein schreef de eerste bestseller over Rusland en zijn boek is in vele talen vertaald. De meeste latere Ruslandbeschrijvingen maken melding van het dier. De Ruslandreiziger De la Mottraye
(1674-1743) zag er een in de Kunstkamera:
‘Meneer Schumacher heeft mij verteld over een plant, die groeit aan de oevers van de rivier de
Dnepr en de Wolga bij Samara en in nog een paar andere delen van Rusland, welke plant men
in het Latijn Agnus Scyticus of Zoöphytum noemt van twee Griekse woorden: Zoön (dier) en
Phiton (plant). Verschillende bronnen bevestigen dat een dier, hoewel het eruit ziet als een
plant, dat het meest lijkt op een lammetje, groeit en zich voedt met het gras rondom zichzelf.
Hij [Schumacher] vermeldde ook nog dat Peter er ook zo een aan de koning van Polen heeft
gestuurd.’110

In het archief van de Academie van Wetenschappen zijn documenten die aantonen dat dit proces, vaststellen wat de feiten waren, niet alleen in Rusland, maar in
heel Europa nog in volle gang was. Een exemplaar van bovengenoemd fabeldier
werd opgestuurd aan het Cabinet du Roy, de Kunstkamer van de Franse koning. In
1726, de Keizerlijke Academie van Wetenschappen te Sint-Petersburg bestond
net een jaar, werden er vier kisten Kunstkamer-objecten uit Rusland naar Frankrijk vervoerd. In de minuut111 van het begeleidend schrijven van de beheerder
van de Kunstkamer vinden we op een lijst Naturalia: Animalia & Insecta
16. Duo scorpiones Derbenternes
[twee schorpioenen meegebracht uit Derbent]
19. Caput Medusae ex mari albo prope postum Archangel
[hoofd van medusa uit de Witte Zee bij Archangel= een kwal]

107 Deknatel, Catalogus van de aloem beroemde kabinetten, 12, nr. 80.
108 Engelbert Kaempfer, Disputatio medica inauguralis exhibens decadem observationum exoticarum (...). Leiden
1694.
109 Sigizmoend Gerberstejn, Zapiski o Moskovii [Beschrijving van Moscovië]. Moskou 1988, 180, 341.
110 Bespjatych, Peterboerg Petra I v inostrannych opisaniach, 224.
111 SPbARAN 1.3.2, 348.
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en dan een mytisch dier:
25. Boranez sive Agnus Scythicus
[boranets of Scytisch lam].

Linnaeus ruimde in de uitgave van 1741 onderaan zijn Systema naturae (Leiden
1735) plaats voor dit fabeldier in: ‘Het Borometz of Scytisch Lam is een plant en
lijkt op een lam. Maar het is geen dier’. Hij classificeerde het als een zoophyt.112
De zending aan de Franse koning bewijst twee dingen. Ten eerste dat het proces van het ontmaskeren van mythische dieren nog niet voltooid was en ten tweede dat er niet langer sprake was van eenrichtingsverkeer, maar dat de medewerkers van de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg erin waren geslaagd het Russische Rijk aan te sluiten op het wereldwijde ‘netwerk van verzamelaars, helpers, drukkers en geleerden, die de wereld van de natuur in kaart
probeerden te brengen’.113

Naturalia – planten
In 1733 werd Johan Amman (1707-1741) benoemd bij de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg. Amman was de zoon van de bekende Nederlandse
arts Johann Konrad Amman (1669-1724) die in Amsterdam en Haarlem doven
leerde spreken en daarover publiceerde: Surdus loquens (Amsterdam 1692) en
Dissertatio de loquela (Amsterdam 1700). Johan Amman studeerde medicijnen in
Leiden en was in 1730 op aanbeveling van Herman Boerhaave naar Londen gegaan om voor Hans Sloane, de grote botanist, te werken in diens naturalia-collectie. Blumentrost had hem gevraagd naar Petersburg te komen, toen er een
plaats voor een botanicus openviel. Seba schreef in een brief van oktober 1733
aan Amman dat hij aan zijn benoeming had bijgedragen en toonde zich daar
niet weinig tevreden over. Hij schetste Amman enthousiast hoe deze in Sint-Petersburg ‘de beste gelegenheid van de wereld heeft iets zeldzaams uit Siberië, uit
heel Rusland, te vinden’. Hoe hij deze Naturaliën tot een collectie kon maken en
beschrijven, ‘omdat daarvan nog weinig bekend is’ en ‘er naar uitgekeken wordt’
en dat Buxbaum daar al een goed begin mee had gemaakt’.114
Amman werd de conservator van de planten van de naturalia-collectie van de
Kunstkamer. Hij bracht systematische ordening aan in het rijke herbarium dat al
in het naturalienkabinet aanwezig was en begon met het beschrijven van de herbaria van voorgangers, zoals Buxbaum. Hij publiceerde in de delen 8, 10, 11, 12,
13 van de Commentarii: ‘Imperio Ruthenico sponte provenientium icones et descriptiones’. Zijn bijdragen bevatten beschrijvingen en afbeeldingen van planten
die in Rusland voorkomen, voor het eerst door Buxbaum in zijn Centuriae be112
113
114

Carolus Linnaeus, Systema naturae. Leiden 1741. Boranets op p. 19.
Van Berkel, ‘Citaten uit het boek der natuur’, 190.
Seba aan Amman, oktober 1733. SPbARAN, P.I. Opis 74a, 1732-1735, list 5.
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schreven waren, en door Amman opnieuw naar de plant beschreven zijn. Bij de
publicatie horen 35 tekeningen en een beschrijving van 285 Siberische planten.
Ze waren in Siberië verzameld door Gmelin, Heindelman en Messerschmidt.115
Seba was blij met een nieuwe correspondent in Petersburg en bood in oktober
1733 Amman aan ‘enkele zeldzame planten op te sturen deels uit Oost-Indië,
West-Indië en uit Afrika van Kaap de Goede Hoop, die naar [zijn] weten nog niet
beschreven waren’. Hij kon ze in zijn thesaurus ‘niet meer opnemen, die was al ingedeeld’ en zou bovendien al ’over een maand verschijnen’. Hij zou ’met de eerste in het voorjaar vertrekkende schepen een exemplaar meesturen’.116 Inderdaad verscheen in 1734 in Amsterdam het eerste deel en het volgend jaar een
tweede deel van de geïllustreerde beschrijving van de collectie Seba. In zijn derde deel, schreef Seba, was hij van plan ’enige fossiele Capita Medusa, Stellas marina, schelpen en andere zeldzame meer- en zeegewassen’ ’deels uit de middellandse zee en deels uit Nova Hispania en Oost-Indië’ op te nemen. Hij had van
Gmelin ook enige versteende planten toegestuurd gekregen maar daar viel weinig aan waar te nemen.117

Naturalia – dieren en mensen
Andrej Grekov, graveur in de gravirovalnaja palata, werd benoemd tot conservator van de Seba- en de Ruysch-collectie. De Latijnse inventaris van de antropogenia
van Ruysch, preparaten van de ontwikkelingsfase van de mens, was, zoals we zagen, in 1723 of 1724 al door Satarov in het Russisch vertaald. In 1728 vervaardigde Josias Weitbrecht (1702-1747) een catalogus van de andere anatomische preparaten. Weitbrecht was in 1725 tezamen met de in Mümpelgard geboren anatoom en chirurg Johannes Georgius Duvernoi (1698-1751) in Petersburg aangekomen.118 In Amsterdam leefde Ruysch nog. De roem van zijn menselijke preparaten bleek zo’n tien jaar na de aanschaf door Peter I, nog even groot. Dit blijkt
wel uit het feit dat verzamelaar Frederik Augustus I (1670-1733), sinds 1694
keurvorst van Saksen en vanaf 1697 koning Augustus II van Polen, in 1728 net als
Peter de Grote goede Ruysch-preparaten begeerde, om de leemtes in zijn kabinet in Dresden op te vullen. Op zijn verzoek stuurde Ruysch enkele specimina
naar Dresden. Hij stuurde een hersenvlies van een volwassen mens, het bekkenneel (= bovenkant van de schedel) en een armpje van een kind, een huid, dik
met haar bezet, een onvoldragen kind van 5 à 6 maanden, een armpje van een
kind, het achterbrein (= de achterhersenen) met zijn vlies en andere zaken. De
preparaten vielen in de smaak maar de koop stuitte af. Voorlopig bleef de col115 Pekarski, Istoria Akademii Naoek [Geschiedenis van de Academie van Wetenschappen], dl. I, 493,497.
Roesski biografitsjeski slovar [Russisch biografisch woordenboek], dl. II. Sint-Petersburg 1900. Buxbaum.
116 Seba aan Amman, oktober 1733. SPbARAN, P.I. Opis 74a, 1732-1735, list 5.
117 Seba aan Amman, oktober 1733. SPbARAN, P.I. Opis 74a, 1732-1735, list 5.
118 Richter, Geschichte der Medicin in Russland, dl. III, 206.
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A. ‘Pootjes van een Jong Hartje, zeer dun en schraal, uit Afrika. (...). De pootjes worden voor eene seldzaamheit met goudt beslagen en voor tabaksstoppertjes gebruikt’. B. ‘Pootjes van een nog kleiner en jong Guineesch
Hartje’. C en D . ’Twee hoorntjes van twee andere soorten hertjes’. Seba, Naaukeurige beschryving, dl. I,
70, tab. XLIII. Seba, Notitie, Diversa, 41. twee paar Hoorens van de Muscus rhee uyt Tonquin.

lectie van de Kunstkamera de enige buitenlandse verzameling met Ruysch-preparaten. Het is niet bekend of er op de veiling van Ruysch-preparaten na de dood
van Ruysch in 1731 nog voor de Kunstkamera gekocht is.119
Johann Georg Gmelin uit Tübingen begon direct na aankomst in Petersburg
in augustus 1727 zijn werkzaamheden in het naturalia-kabinet van de Kunstkamera. Hij stelde een catalogus van de mineralogische collectie samen.
Seba’s thesaurus werd gebruikt als een gedrukte catalogus van de collectie Seba
in Peters Kunstkamera. Weliswaar stond niet de door Peter gekochte collectie,
maar Seba’s nieuwe collectie afgebeeld en beschreven in die vier folio delen omvattende thesaurus, maar die bestond uit grotendeels dezelfde dieren als die door
Peter waren aangekocht. Seba had namelijk de meeste dieren die hij aan de tsaar
verkocht had, opnieuw kunnen kopen. Seba had zijn thesaurus tegen grote kos119 Na de dood van Ruysch werd zijn collectie geveild en raakte zij verspreid. Catalogus musaei Ruyschiani.
Enkele tientallen preparaten kwamen terecht in de collectie van de Amsterdamse verzamelaar Adrianus
Deknatel. Zie: Deknatel, Catalogus van de aloem beroemde kabinetten.
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Zeventien voor het eerst door Seba afgebeelde tropische vissen uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Vis nr. 3,
in de rechterbovenhoek, is eerder afgebeeld. Artedi, die de vissen voor Seba beschreef, verwijst bij vis nr. 3 naar
afbeeldingen bij Jonston, 136, tab. XXV, fig. 4 en bij Willoughby, 291, tab. S XVIII, fig. 1. Seba, Naaukeurige beschryving, dl. III, tab. XXVII. fig.3.

ten laten illustreren met levensgrote afbeeldingen.120 De eerste twee delen van
de thesaurus waren nog tijdens Seba’s leven verschenen, en zijn bij verschijnen in
Sint-Petersburg aangeschaft.121 Door de publicatie van deze Thesauri van Seba
was de door Peter de Grote aangekochte eerste verzameling van Seba nog waardevoller geworden. Behalve nauwkeurige illustraties geven deze twee delen van
de thesaurus van Seba in de begeleidende tekst veel bijzonderheden over de afgebeelde dieren en planten. Bijna altijd is de vindplaats vermeld. Bij sommige
dieren staat vermeld dat Seba ze levend in handen kreeg. Vaak staat de naam genoemd van de functionaris van wie Seba de dieren toegestuurd kreeg. In een enkel geval staat een dier getekend dat Seba niet meer in bezit had, zoals bijvoorbeeld een watersalamander uit Arabië die hij aan Peter I had verkocht en die hij
120 Seba, Naaukeurige beschryving. Seba’s boek verscheen in twee afzonderlijke tweetalige edities. Eén editie met Latijn/Nederlands en één met Latijn/Frans.
121 In Sint-Petersburg wordt een Frans/Latijnse uitgave bewaard in de Bibliotheek van het Zoölogisch Instituut.
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Boven: Tropische vlinders en motten met poppen en rupsen uit Zuid-Amerika. Seba, Naaukeurige beschryving, dl.IV, tab. XLIII.
Onder: Schelpen en schelpendozen. Seba, Naaukeurige beschryving,. dl. III, tab. CVI. In de uitgave in de Koninklijke Bibliotheek plaatsnummer 394 B 29 gefotografeerd door uitgeverij Taschen komt deze plaat niet voor.
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‘Watersalamander uit Arabië; of Egyptische salamander, Cordylus geheten’: ‘Dit seldzame Salamander-dier
hebben wy naauwkeurig volgens de natuur laten aftekenen, toen ik de eer hadt mijn Naturaliën-Kabinet aan
zyne Keizerlyke Majesteit van Groot-Ruslandt te zenden, daar het in de natuur mede onder sorteerde als een
raar stuk. Sedert hebben wy onze nieuwe verzameling gemaakt, maar des zelfs gelyken niet weder gezien.’ Seba,
Naaukeurige beschryving, dl. II, 109, tab. CIII, fig. 2.

niet meer opnieuw had kunnen kopen.122 Ook stond het tweekoppige hertje in
zijn thesaurus dat, zoals we al zagen, toebehoorde aan raadslid Huygens die ’het
diertje voor honderd ducaten niet wilde verkopen aan de tsaar’.123 Seba heeft dit
dier, dat dus niet zijn eigendom was, wel afgebeeld in zijn thesaurus. Dat deed hij
eigenlijk nooit. Seba beschreef in zijn Thesauri in principe alleen naturalia uit
eigen bezit, bij de paar dieren die niet tot zijn collectie behoorden, zoals ook in
dit geval, gaf hij dat duidelijk in zijn thesaurus aan.124
122 De ‘Watersalamander uit Arabië; of Egyptische salamander, Cordylus geheten’: ‘Dit seldzame Salamander-dier hebben wy naauwkeurig volgens de natuur laten aftekenen, toen ik de eer hadt mijn Naturaliën-Kabinet aan zyne Keizerlyke Majesteit van Groot-Ruslandt te zenden, daar het in de natuur mede onder
sorteerde als een raar stuk. Sedert hebben wy onze nieuwe verzameling gemaakt, maar des zelfs gelyken niet
weder gezien.’ Seba, Naaukeurige beschryving, dl. II, 109, TABULA CIII, afb. 2.
123 Seba, Naaukeurige beschryving, dl. I, 73.
124 Seba maakte van het bezoek van de tsaar melding in zijn Naaukeurige beschrijving, dl. I, 70, 73, 95, 132;
dl.II, 109. Het is niet duidelijk of de tsaar een collectie van Huighens bekeek. De tsaar en Areskine hebben
Huygens wel ontmoet. Areskine krijgt in Berlijn van Seba de groeten van Huyghens. Jaap van der Veen noemt
Huygens niet in zijn lijst van negentig Amsterdamse verzamelaars (in: De wereld binnen handbereik, 313-337).
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Tweekoppige hertje dat toebehoorde aan raadslid Huygens die ’het diertje voor honderd ducaten niet wilde verkopen aan de tsaar’. Seba, Naaukeurige beschryving, dl. I, 73, tab. XLIII. fig.2.

De Petersburgse samensteller van de catalogus Musei Imperialis Petropolitani verwijst dikwijls naar de afbeeldingen in de eerste twee Amsterdamse delen. De MIPcatalogus bevat zelf geen illustraties en verwijst behalve naar Seba, ook herhaaldelijk naar afbeeldingen in publicaties als D’Amboinsche Rariteitenkamer van
Rumphius125 en Musei Petiveriani van Petiver126, waarin wel illustraties zijn opgenomen. Seba geeft in de voorrede van de thesaurus enkele redenen waarom hij
zich
ß zoveel kosten en moeite heeft getroost om zijn Thesauri te maken:
‘Ieder deel telt ruim honderd platen op hele of halve vellen groot royaal papier zodat de afbeeldingen dezelfde afmetingen kunnen krijgen als in de werkelijkheid (...). Omdat de meeste liefhebbers en kenners in het buitenland wonen en de gewenste gelegenheid niet hebben
om te reizen, hebben wij hen tegemoet willen komen, en ons kabinet, om zo te spreken, in
prentverbeeldingen naar het leven getekend, tot in hun land en huizen willen brengen’.
125 Georgius Everhardus Rumphius, D’Amboinsche rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo
weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelijke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en
schulpen, ... die men in d’Amboinsche zee vindt: daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die
in d’Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden. 3 dln. Amsterdam 1705.
126 James Petiver, Musei Petiveriani centuria prima(-decima) rariora naturae, continens: viz. animalia, fossilia,
plantas ex variis mundi plagis advecta, ordine digesta et nominibus propriis signata. Londen 1695-1703.
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De verzameling van Seba werd door de medewerkers van de Academie van Wetenschappen op waarde geschat. Dat bleek na de brand in de Kunstkamera. Op 5
december 1747 ging een deel van de Seba-collectie door een schoorsteenbrand
in de Kunstkamera verloren. Na grondige inventarisatie bleek dat ook de Chinese
collectie veel schade had geleden. Tatjana Sjafranovskaja beschreef al in 1969 op
basis van archiefmateriaal hoe een expeditie in de jaren 1753-1756 naar China
reisde om met behulp van vroeger gemaakte tekeningen verloren gegane delen
van de Chinese collectie aan te schaffen.127 Een recente archiefvondst bracht aan
het licht dat de Academie van Wetenschappen niet alleen Chinese stukken met
behulp van tekeningen opnieuw heeft gekocht, maar ook delen van de zoölogische collectie, en wel op een veiling van Seba’s collectie in Amsterdam. Seba was
in 1736 overleden, maar de veiling vond pas in 1752 plaats doordat de collectie
door de erven eerst nog bijeengehouden werd om de afbeeldingen voor de laatste twee delen van Seba’s thesaurus te kunnen controleren.128 Natalja Kopaneva,
een van de projectleiders van het Russisch-Nederlandse onderzoek naar het ‘Getekend Museum’ (het corpus tekeningen gemaakt van de objecten in de Kunstkamera), vond de papieren van de aankoop en ik kreeg een kopie.129 De opdracht
om op de veiling te kopen bleek te zijn verstrekt door Johann Kaspar Taubert
(1717-1771) die sinds 1738 werkzaam was bij de Academie van Wetenschappen.
Op 15 april 1752 schreef Taubert dat hij enkele dagen tevoren de in het Nederlands gedrukte catalogus toegestuurd had gekregen van het naturaliënkabinet van de Amsterdamse apotheker Albert Seba, dat openbaar geveild ging worden. Omdat ‘daarin veel dieren en vogels vermeld stonden, die zich vroeger ook
in de Kunstkamer bevonden maar verloren waren gegaan bij de ongelukkige
brand in de Academische gebouwen’ vroeg hij ‘de Kanselarij van de Academie
van Wetenschappen of er geen geld vrij kon worden gemaakt om de Kunstkamer
van hare keizerlijke hoogheid [Elisabeth (1709-1761) keizerin van Rusland sinds
127 T.K. Sjafranovskaja, ‘Iz istorii kitajskich kollektsij Koenstkamery. Pojezdka F.-L. Jelatsjitsja v Kitaj v
1753-1756 gg.’ [Uit de geschiedenis van de Chinese collectie van de Kunstkamera. De reis van F.L Jelatsjitsj
naar China in 1753-1756], in: Sbornik Moezeja antropologii i Etnografii XXV. Koeltoera narodov zaroebezjnoj Azii i
Okeanii [Bundel van het Museum voor antropologie en etnografie, nr. 25. Cultuur van de volkeren van buitenlands Azië en Oceanië]. Leningrad 1969, 5-28. Over de tekeningen zie: Tamara K. Sjafranovskaja, ‘O sokrovisjtsjach petrovskoj koenstkamery (po risoenkam XVIII veka)’ [Over de schatten van Peters kunstkamera (aan de hand van achttiende-eeuwse tekeningen)], in : Sovetskaja etnografia [Sovjetetnografie]. 2 (1965),
147-156.
128 De koperplaten voor de laatste twee delen had Seba reeds laten snijden op basis van naar het leven geschilderde afbeeldingen. Na zijn dood in 1736 hebben zijn erven zich tot taak gesteld de laatste twee delen
klaar te maken voor de druk. Daartoe hebben zij de collectie lange tijd bij elkaar gehouden om de prenten
die al gemaakt waren nog te controleren ‘voornamentlyk omtrent het afbeelden van enkele voelhoorens en
klaauwen.’ ‘De teekenaars en plaatsnyders begaan veeltyds zoodanige onachtsaamheid in dergelyke aan
hun toeschynende kleinigheden’. Voor het deel met de insecten, het vierde deel, kon deze controle helaas
niet meer plaatsvinden omdat de collectie insecten ‘door een onbesorgde oppassing is te niet gegaan’. De
bezorgers excuseerden zich ook dat zij de insecten niet meer volgens de normen van Linnaeus ingedeeld
konden presenteren. Seba, Naaukeurige beschryving, dl. IV, [6]. Met grote vertraging verschenen de twee laatste delen tenslotte in 1759 en 1765.
129 SPbARAN 3.1.164.
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1741] weer in de vroegere toestand te brengen door gebruik te maken van deze
speciale gelegenheid om volgens bijgeleverde lijst enige dieren en vogels op de
genoemde veiling te kopen en opdracht daartoe te geven aan de Amsterdamse
handelaar in drogerijen, Dietrich Schmidt, die voor dergelijke zaken voldoende
deskundig was’.130
Het is opmerkelijk dat in de veilingcatalogus wel veel dieren maar heel weinig
vogels staan vermeld. Uit de veilingcatalogus zijn dan ook geen vogels uit de uiterst summiere afdeling ‘vogels’ besteld. Een uitzondering zijn twee paradijsvogels, zij stonden genoemd onder de categorie ‘andere dieren’ in de veilingcatalogus. De vogels die wel besteld zijn, zijn niet besteld uit de veilingcatalogus maar
met een in Petersburg opgestelde lijst die verwijst naar afbeeldingen van de gewenste vogels in het tweede deel131 van de Thesaurus van Seba.132
De veilingcatalogus was Taubert opgestuurd door S.H. Oldecop, een oud-medewerker van de Russische agent Johannes van den Burgh, van wie veel correspondentie bewaard is in het archief van de Academie van Wetenschappen. Na
de dood van Van den Burgh, op 27 november 1731, had Oldecop van hem
geërfd en was hem opgevolgd.133 S.H. Oldecop kreeg instructies vooral niemand
te vertellen dat Dietrich Schmidt opdracht had voor de tsaar te kopen, dat zou de
prijs maar opdrijven. Schmidt kreeg ook zijn instructies. Hij mocht alleen kopen
als de preparaten niet te oud waren. Zo mocht de aankoop van een ongeboren
olifantje alleen geschieden als het in goede staat was en niet te duur.
Taubert stelde een lijst dieren op voor Schmidt. Hij hield de volgorde van de
veilingcatalogus aan. Bij elk object vermeldde hij het veilingcatalogusnummer
en daarna het object. Bovenaan de lijst prijkt nr. 1 uit de catalogus: ein ungeborener elephant aus Africa. In de veilingcatalogus: ‘Een extra fraaije ongemeene ongeboren Oliphant uit Afrika’, [met een verwijzing naar de afbeelding van de olifant in deel 1 van de thesaurus van Seba:] ‘Tab III. Nr. 1.’
De bestellijst van Taubert verschilt in weinig van de lijst van de levering.134 Uit
de leveringsnota blijkt dat het olifantje niet gekocht is. Was het te mottig?
Dietrich Schmidt heeft zich aan de opdracht om onopvallend voor Petersburg
te kopen gehouden. Uit de veilingcatalogus die bewaard is gebleven wisten we
wie de kopers waren van de diverse objecten. Maar daar kwam ik nooit veel ver130 SPbARAN 3.1.164, 301-306.
131 Het tweede deel is te verstaan als de tweede band. In de eerste band zit dan de tekst gebonden en in
de tweede band de Tabulae. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Frans/ Latijnse uitgave in de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek met plaastsnummer UBAsd 1251 E 7 en 1251 E 8. Deze twee banden vormen samen
deel I van de Thesaurus. In de meeste mij bekend exemplaren echter zijn de Tabulae tussen de tekst in een
deel ingebonden.
132 Zie: Bijlage III. Lijst van de bestelling van vogels uit de collectie Seba door de Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg op de veiling in 1752 in Amsterdam.
133 J.U. Boonstra, De activiteiten van Russisch agent Johannes van den Burgh 1719-1725. Doctoraalscriptie Rijks Universiteit Groningen, Groningen 1997, 18.
134 Zie: Bijlage IV. Lijst van aankopen van preparaten van dieren uit de collectie Seba door de Academie
van Wetenschappen in Sint-Petersburg op de veiling in 1752 in Amsterdam, alsmede de prijs die betaald is.
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Ongeboren olifantje, dat de
Academie van
Wetenschappen
in Sint-Petersburg op de veiling van de
Seba collectie
in 1752 wilde
kopen voor de
Kunstkamera.
Seba beeldt
geen preparaten in flessen
af. Deze fiolen
zijn daarop de
uitzondering.
Seba, Naaukeurige beschryving,
dl. I, tab. CXI.

der mee. Je wist niet wie tussenpersoon was geweest voor de tsaar. Zoek je echter
de Petersburgse aankopen op, dan vind je als koper ene Sluiter. Deze ‘Sluiter’
kocht voor diverse opdrachtgevers. In de gevallen waar Sluiter voor Petersburg
kocht, staat er achter zijn naam de letter D. (Sluiter D).135
Op 22 augustus 1752 heeft Taubert de aankopen uit Amsterdam ontvangen.
Voor hij Dietrich Schmidt van de goede aankomst op de hoogte bracht, stelde hij
zijn collega’s voor om Schmidt, als beloning voor zijn werk en om hem aan de
Academie van Wetenschappen te verplichten, de rijk geïllustreerde gids van
Schumacher van collecties en bibliotheek te sturen.136

135 De veilingcatalogus waarin staat aangetekend wie wat kocht, is bewaard gebleven in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De gedrukte bladzijden zijn doorschoten met bladen waarop de namen van de
kopers en de door hen betaalde prijzen in handschrift staan genoteerd. Bij het bestuderen van de veilingcatalogus heb ik in 1993 tevergeefs geprobeerd uit te vinden wie in opdracht van Petersburg voor de Academie van Wetenschappen had gekocht. [Albertus Seba], Catalogus van de uitmuntende cabinetten, met allerley
soorten van ongemeene schoone gepolyste hoorns, dublet-schelpen, ... benevens het zeldzame en vermaarde kabinet van gediertens in flessen ... en veele raare anatomische preparaten van den professor Ruysch: als mede een verzameling ... nagelaten, [Amsterdam] [1752] (UbAsd Hsszaal Hs XXIII C 3).
136 Jozien J. Driessen, ‘Potsjemoe na rasprodazje novoj kollektsii Al’berta Seby v Amsterdame v 1752 g.
byli proizvedeny zakoepki dlja Koenstkamery Peterborgskoj Akademii naoek’ [Waarom bij de de veiling van
de collectie Seba in 1752 aankopen gedaan werden voor de Kunstkamera van de Peterburgse Academie van
Wetenschappen], in: Soobsjtsjenia Rossijsko-Niderlandskogo naoetsjnogo obsjtsjestva [Mededelingen van het Russisch-Nederlands wetenschappelijk genootschap]. Dl. I. Red. N.P. Kopaneva en G.V. Vilinbachov. Petersburg
2003, 223-237. SPbARAN 3.1.164, list 328v.
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Gelegenheidsgedicht
Een roerend blijk van waardering van de Academie van Wetenschappen voor
Seba is het gelegenheidsgedicht dat Schumacher schreef in 1743, zeven jaar na
de dood van Seba. Het was bestemd voor het derde deel van de thesaurus dat pas
in 1759 in Amsterdam zou verschijnen.137 De classica Judith Kopelevitsj heeft op
mijn verzoek geholpen een Russische vertaling van het gedicht te maken. De Plinius-vertaler Joost van Gelder en Peter Kohnhorst, oud-rector van mijn Latijnse
school, hielpen het orgineel te repareren en maakten de Nederlandse vertaling.
Zij kwamen tot de volgende tekst:
‘viro clarissimo Alberto Seba
Vestae condita divitis supellex
Et quidquid tacito tenet repos[i]tum
Neptunus gremio, potens tridenti
Ipse absconditos utriusque vultus
Detectus studio et sagace cura
Totum se tibi, Docte Seba, pandit
Et Di[v]a specie palam refulget.
Vestae sic aditu Tibi patente.
Almae Mysta Deae potes vocari.138
Joh. Dan. Schumacher, Colmariensis
Sacro Russicae Imperatoriae Majestatis Bibliothecari
in honorem Amici sui. 5 februari 1743’.
Aan de zeer beroemde man Albert Seba
Het verborgen huisraad van de rijke Vesta*
en alwat Neptunus, machtig met zijn drietand,
in zijn stille schoot opgeslagen houdt,
het verborgen aangezicht zelf van beiden,
aan het licht gebracht door studie en scherpzinnig onderzoek,
heeft zich in volle omvang aan U, geleerde Seba, geopenbaard
en schittert voor ieder zichtbaar met een Goddelijke glans.
Nu de toegang tot Vesta zo voor U open staat
Kunt U Opperpriester** van de Zegenrijke Godin worden genoemd.
Joh. Dan. Schumacher, uit Colmar
Bibliothecaris van zijne majesteit, de heilige Russische keizer
ter ere van zijn vriend, 5 februari 1743.
* Vesta wordt hier blijkbaar beschouwd als de godin van de aarde. Daarvoor bestaan parallelen in de Latijnse literatuur, JvG
** Een mysta of mystes is iemand die is ingewijd in de leer van ..., JvG.

137 SPbARAN 1.3.20, 35v.
138 Interessant is dat Schumacher een metrische versvorm heeft gehanteerd die o.a. ook door Catullus
werd gebruikt, namelijk die van de hendekasyllabi, het elflettergrepige vers, dat er zo uitziet: ¯¯¯˘˘¯˘¯˘¯˘
d.w.z. eerst een spondee, dan een zgn choriambe (lang kort kort lang) en dan drie jamben, waarvan de laatste onvolledig is en de overgebleven korte lang kan zijn (de zgn syllaba anceps), noot van Joost van Gelder.
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Schumacher?
Schumacher werd in 1742 gearresteerd op beschuldiging van onzorgvuldige administratie. In juli 1743 ontsloeg Andrej Nartov alle Duitse leraren aan het gymnasium en dertig medewerkers van de academische werkplaatsen.139 De instrumentmaker Nartov was sinds 1735 het hoofd van de instrumentenwerkplaats, en
toen in 1742 Schumacher op non-actief gesteld was, leidde hij gedurende een
halfjaar de Academie van Wetenschappen.140 Alle kamers van de bibliotheek en
het naturalia-kabinet werden verzegeld en alles werd gecontrolleerd aan de hand
van de inventarislijsten.141 Het onderzoek eindigde met de volledige rehabilitatie
van de beklaagde. Schumacher kwam vrij en keerde aldus van blaam gezuiverd in
december 1743 op zijn post terug.142
In 1745 raakte Schumacher opnieuw in moeilijkheden. Na onderzoek door de
achttienjarige voorzitter van de Academie van Wetenschappen, Kirill Razoemovski (1728-1803), werd hij weer van schuld gezuiverd. Schumacher bleef van
1726 tot 1758, drie jaar voor zijn dood, secretaris van de Academie van Wetenschappen. Hij was de constante factor. Erich Winter schreef in zijn inleiding bij
zijn uitgave van de correspondentie van een beroemd lid van de Academie van
Wetenschappen in Petersburg, de wiskundige Leonid Euler, dat Schumacher de
figuur was die in de praktijk de academie regeerde. Alle contacten met leden van
de Academie van Wetenschappen en alle contacten met buitenlandse geleerde
genootschappen en instellingen liepen via hem. Hij hield toezicht op de drukkerij, de academische werkplaatsen en al het dienstpersoneel en hij beschikte
over de geldmiddelen van de academie.143 Dat de academie zes machtswisselingen overleefde, was mede te danken aan de niet aflatende inzet van Johann
Daniel Schumacher.

De naturalia-collecties, hoe het verder ging
Uit hierboven genoemde documenten is gebleken dat geleerden na de brand in
de Kunstkamera hun best hebben gedaan veel van de objecten uit Seba’s collectie
die verloren gegaan waren, te vervangen. De collectie was toen kennelijk in goede staat en werd gewaardeerd in die zin dat men geld wilde spenderen aan het
herstel van de schade opgelopen door de brand. Een ander blijk van waardering
is de aanstelling van drie geleerden die de naturalia-collecties, waar de Seba-col139 I.V. Breneva, Istoria Instroementalnoj palaty Peterboergskoj Akademii naoek [Een geschiedenis van
de Instrumentenwerkplaats van de Petersburgse Academie van Wetenschappen].(1724-1766). Sint-Petersburg 1999, 63.
140 Heinsius aan Euler, 15.07.1743. Briefwisseling Euler, dl. III, 84.
141 Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 99.
142 Heinsius aan Euler, 17.12.1743. Briefwisseling Euler, dl. III, 87.
143 Briefwisseling Euler, dl. II, 2.
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lectie een belangrijk deel van bleef uitmaken, moesten beheren. Na de brand
werden de collecties en de bibliotheek tijdelijk ondergebracht in een pand dat
ter beschikking was gesteld door de familie Demidov.144 Toen in 1766, na bijna
twintig jaar, het museum en de bibliotheek tot op het laatste boek en object uit
de tijdelijke behuizing waren terugverhuisd, kregen drie specialisten de verantwoordelijkheid voor de objecten. Peter-Simon Pallas145 moest de zoölogische collectie ordenen, Kaspar-Frederik Wolff (1733-1794), een goed embryoloog, de
anatomische preparaten en Samuel Gotlieb Gmelin (1745- Derbent 1774) deed
de planten. Pallas, op 26-jarige leeftijd uit Holland naar Rusland gekomen, probeerde de collectie niet alleen te ordenen, maar ook te completeren en vroeg
daartoe een vast jaarbudget aan.146 Gmelin, een neef van Johann Georg Gmelin,
publiceerde in 1768-1769 deel drie en vier van de Flora Sibirici, die zijn oom in
1747-1749 was begonnen.147 Bestudering van hun publicaties kan uitwijzen of zij
gebruik maakten van de naturalia-collecties.
Het is aan Petersburgers om te beschrijven hoe de Academie van Wetenschappen voor haar Russische publicaties gebruikmaakte van de naturalia-collecties.
Bij het doorbladeren van de Acta en de Nova acta van de Keizerlijke Academie
van Wetenschappen in Sint-Petersburg, die bewaard zijn in de bibliotheek van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam, blijkt dat in de eerste
decennia van het bestaan van de Academie van Wetenschappen niet over dieren
of planten uit de Ruysch- of Sebacollectie werd gepubliceerd. De publicaties behelsden onbekende, nog niet eerder verzamelde of beschreven dieren en planten, die vrijwel zonder uitzondering afkomstig waren uit gebieden in Siberië en
het verre Oosten. Bij het beschrijven van deze tijdens expedities verzamelde roofvogels, vissen en kleine zoogdieren werd niet naar dieren in de Ruysch- of de
Seba-collectie verwezen.

Het einde van het universele museum
Het einde van de Kunstkamera als encyclopedisch wetenschapscentrum kwam
rond 1830. Overal in Europa voltrok zich in ongeveer dezelfde periode een proces van differentiatie in de wetenschappen. De differentiatie naar vakgebieden is
wel verklaard uit het feit dat de overheden na de Napoleontische oorlogen geld
te besteden hadden en sterk de behoefte voelden om zich door middel van we144 De Demidovs, een familie van liefhebbers en verzamelaars, waren rijk geworden door de mijnbouw.
Prokofi Demidov (1710-1786) stuurde planten naar Johannes Burman (1706-1779) in Amsterdam, bij wie
zijn neef Gregori Demidov (1715-1761) studeerde. Zie Wijnands, Zevenhuizen, Heniger, Een sieraad voor de
stad, 108.
145 Pallas liep in 1760 in Leiden college chirurgie en anatomie bij B.Z. Albinus, chemie bij I.D. Gaubius,
en mathematica en fysica bij Petrus van Musschenbroek.
146 Stanjoekovitsj, Koenstkamera, 144.
147 J.G. Gmelin, Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae. Dl. 1-2. Sint-Petersburg 1747-1749, Dl. 3-4.
Red. S.G. Gmelin. Sint-Petersburg 1768-1769.
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tenschapsbeoefening nationaal te onderscheiden.148 In Kopenhagen kwam er in
1825 een eind aan de Kunstkamer. De collecties werden verdeeld over gespecialiseerde musea. Ook de collecties van Peters Kunstkamera vlogen uit om zelfstandig verder te bestaan als basis voor nieuw opgerichte, gespecialiseerde onderzoeksinstellingen in Petersburg. In 1826 werd een sterrenwacht in Poelkovo geopend en in 1830 kwamen een zoölogisch museum, een herbarium en een geologisch museum van de grond. De Kunstkamera kreeg een van haar verzamelgebieden als specialisatie toegewezen: de etnografie. Op dit gebied bezat de Kunstkamer een rijke collectie, bijeengebracht door sinds 1710 uitgezonden expedities.
Dit betekende het einde van de Kunstkamera als een universeel museum.

De verspreiding van de collecties van Seba en Ruysch over verschillende musea
De collecties van Seba en Ruysch raakten verspreid. De dieren en de anatomische preparaten die deel uitmaakten van de collecties Seba en Ruysch werden
verhuisd naar het Zoölogisch Museum. De bijbehorende naslagwerken verhuisden mee. Daar kreeg ook een anatomisch kabinet, met de Ruysch-anatomie, onderdak. De kunstig door mensenhand vervaardigde voorwerpen uit de collectie
Seba werden overgebracht naar de Hermitage. De mineralen van Seba werden
naar het Geologisch Instituut overgebracht. De herbaria van Ruysch kwamen te148 Ellinoor Bergvelt, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-gallerij tot Rijksmuseum van schilderijen
(1798-1896). Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1998.
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recht in het tegenwoordig vele verdiepingen tellende Peterburgse Herbarium,
waar de planten werden verdeeld over de verdiepingen, omdat ze werden gesystematiseerd volgens de moderne planten-systematiek.
Een kleine selectie van Seba-artificialia is achtergebleven en behoort ook nu
nog tot de collectie van de Kunstkamera. Toen in 1878 het Anatomisch Kabinet en
het Etnografisch Museum werden samengevoegd, ontstond het Museum voor
Antropologie en Etnografie en keerden de anatomische preparaten terug naar
de Kunstkamera. In 1843 was de conserverende vloeistof overal vervangen en preparaten die bedorven waren, waren weggegooid.149 Ongeveer 900 preparaten,
gemaakt door Frederik Ruysch van menselijk materiaal, bleven bewaard.150 Sinds
2003 staan ze, nog prominenter dan daarvoor, permanent opgesteld in het gedeelte van de oorspronkelijke Kunstkamer. Schoongemaakt en goed geconser149 Anna Radzjoen, ‘De anatomische collectie van Frederik Ruysch in Sint-Petersburg’, 53.
150 De huidige verzameling van Frederik Ruysch telt 110 preparaten van huid en complete lichaamdsdelen (handjes en voetjes); 46 preparaten van lichaamsdelen met geprepareerde spieren en vaten; 96 preparaten van hersenen en een geopende hersenpan; 89 preparaten van zintuigen; 55 preparaten van organen
van de bloedsomloop en ademhaling; 150 preparaten van de spijsverteringsorganen, 40 preparaten van de
organen van de urinewegen; 115 preparaten van de geslachtsorganen; 45 vruchtvliezen; 89 embryo’s en
menselijke vruchten; 70 skeletbeenderen; 11 misvormde mensen; 19 overige preparaten.
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Links: Ruysch-preparaat. Blaaswand voor en na restauratie. Sint-Petersburg 2002.
Rechts: handje versierd met kant houdt oog omhoog, geprepareerd door Frederik Ruysch, foto Rosamond Purcell.

veerd staan ze in de zaal aan de oostzijde op de eerste verdieping, waar in de begintijd van de Kunstkamer de bibliotheek was gevestigd. Met Nederlandse hulp
is in de zaal de verlichting gereguleerd volgens de nieuwste museale normen.151
In het Zoölogisch Museum hangt op de trap bij de ingang de vijf meter lange
anaconda met het opschrift: ‘verworven door Peter de Grote in 1716 van de Hollandse naturalist Albert Seba (het hoofd is niet bewaard gebleven)’.
De Russische Academie van Wetenschappen kon, dankzij de aankoop van Peter de Grote van de collecties van Seba en Ruysch, over twee moderne, goed gedocumenteerde collecties beschikken. Bij een waardering moet men de collecties beschouwen als vroege voorbeelden van moderne universitaire onderzoekscollecties.

151

De hulp kwam van het Wilhelmina E. Jansenfonds.

Conclusie

De nauwkeurige bestudering van de correspondentie van Seba levert een schat
aan nieuwe gegevens op over de aankoop van de collecties Seba en Ruysch, over
zijn geneesmiddelenleveranties, over de wijze waarop Seba fungeerde als intermediair bij het leveren van nieuwe natuurkundige instrumenten, en over het gebruik en de toepassing van de aldus verworven nieuwe kennis. Deze nieuwe gegevens tonen aan dat er geen sprake geweest is van aankopen als reactie op toevallige impulsen van de tsaar, maar dat de collecties met vooropgezet doel zijn
verworven en dat cultuurimport vanuit Nederland van wezenlijk belang was bij
de aansluiting van Rusland bij Europa.

De Kunstkamera van Peter de Grote
De Kunstkamera van Peter de Grote is in de meeste moderne literatuur beschreven als een verzameling rariteiten. Dat wil zeggen een tamelijk willekeurige verzameling voorwerpen, zonder samenhang en zonder systeem door de tsaar meegenomen, gekregen en gekocht. De Russische tsaar had nog een verdachte belangstelling voor misvormde babies die hij bewaarde op sterk water. Door de belangstelling voor vroegmodern verzamelen zijn er historici en kunsthistorici op
het idee gekomen de Kunstkamera te voorzien van een nieuwe oorsprong, namelijk als voortzetting van een zeventiende-eeuwse vorstelijke verzameling. Wat er
na driehonderd jaar nog bewaard gebleven is, steunt dit beeld. Het zijn kostbaarheden, anatomische preparaten en monsters op sterk water. Toen ik op de
correspondentie van de Amsterdamse apotheker Albert Seba met het hoofd van
Peters Kunstkamera stuitte, had ik eenzelfde indruk.
Tijdens het lezen van de brieven en het verdere onderzoek, zag ik echter dat
de collecties oorspronkelijk heel anders samengesteld waren en volgens een
vooropgezet plan waren bijeengebracht.
Het zwaartepunt van de aankopen van Peter de Grote lag op planten, dieren
en mineralen, de zogenaamde naturalia, en niet op door de mens vervaardigde
kostbaarheden, de artificialia. De twee door Peter in Amsterdam verworven naturalia-verzamelingen – die van Seba en die van de anatoom Frederik Ruysch –
vormden, zo bleek mij, de kern van de Kunstkamera. Sterker nog, juist om deze
reusachtige collecties te huisvesten, is de Kunstkamera gebouwd. Deze feiten
maakten de interpretatie van de Kunstkamera als voortzetting van een reeds bestaande vorstelijke verzameling onwaarschijnlijk.
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De Kunstkamer van Peter de Grote leek in opzet en uitvoering bijzonder veel
op grote Amsterdamse kunstkamers. Peter had tijdens zijn verblijf in Amsterdam
in 1697-1698 de collecties van Frederik Ruysch en Levinus Vincent uitgebreid
kunnen bekijken. De leidende gedachte achter dergelijke kunstkamers was het
bijeenbrengen van alle bestaande kennis ter wereld: alle dieren, alle planten, alle
mineralen, maar soms ook aangevuld met afbeeldingen van alle steden en belangrijke gebouwen, voorbeelden van alle soorten schrift en taal, inscripties en
archeologische vondsten, en voorbeelden van kleding, wapens en gebruiksvoorwerpen van alle vreemde volken. Op basis van zulke encyclopedische verzamelingen werd later kennis gesystematiseerd. In veel Europese landen vonden natuuronderzoekers protectie van een vorst. In Frankrijk bij de Académie Royale, in
Engeland bij de Royal Society. Op zijn reizen door Europa werd Peter door de
door hem bezochte kunstkamers geïnspireerd.

Peters Kunstkamera als encyclopedisch museum
Langzaam maar zeker raakte ik ervan overtuigd dat Peters Kunstkamera paste in
deze nieuwe Europese manier om wetenschap te bedrijven. De Kunstkamera leek
mij de uitdrukking van de actieve deelname van Peter de Grote aan de ‘republiek
van liefhebbers’, mensen die enthousiast kennis zochten, experimenteerden, ordenden en eventueel, maar dat kwam op de tweede plaats, interpreteerden. Dit
alles met een duidelijk doel, namelijk het vermeerderen van macht, gewin, voorspoed, roem en eer. Belangrijk kenmerk van de nieuwe wetenschap was dat ze
weinig ontzag had voor redeneren en citeren, voor een eruditie die kennis zocht
bij de teruggevonden teksten uit de oudheid, maar des te meer voor kennis verkregen door eigen ervaringen. Daarom droeg de nieuwe wetenschap meestal
een praktisch karakter, en dat sprak de autodidact Peter I zeer aan. De culturele,
economische en politieke beweegredenen van tsaar Peter de Grote om een begin te maken met de wetenschapsbeoefening naar Westers model in Rusland verschilden, zo meende ik, weinig van de beweegredenen van andere autoritaire
heersers: het behalen van roem en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor
het behalen van voordeel voor de vorst.
Deze interpretatie, de Kunstkamera als basis voor een nieuw soort encyclopedisch
verzamelen, dus niet als een voortzetting van een vorstelijke verzameling, maar
als het begin van wetenschapsbeoefing, gevoegd bij bijzonderheden die mij troffen in de persoon van Peter de Grote, namelijk zijn belangstelling voor monsters
(geboorten met afwijkingen) en zijn harde optreden tegen het manipuleren van
wonderen door de kerk, bleven mij bezighouden. In de rijke Peter-literatuur was
geen zinnige verklaring te vinden voor het opvallende gedrag van Peter met zijn
monsters. Pas in 1996, in de studie van Jonathan Israel over de Nederlandse Republiek, en in 2001 nog uitgebreider in zijn Radical Enlightenment, vond ik wat ik
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zocht om een redelijke verklaring voor Peters gedrag te kunnen geven. Israel beschreef uitgebreid hoe, nadat de Nederlandse lenzenslijper Spinoza bewezen
had dat de duivel niets anders was dan de personificatie van de angsten van de
mens, er in Europa een vloed van boeken en brochures was ontstaan waarin het
bestaan van wonderen en het bestaan van de duivel ter discussie werden gesteld.
Hij wees erop dat ontkennen van het bestaan van de duivel en het bestrijden van
wonderen een belangrijk kenmerk van deze zogenaamde vroege, Radicale Verlichting was. Een verlichting, die bijna een eeuw vóórliep op de Franse Verlichting. Omdat deze bijdragen in de landstaal geschreven of vertaald waren, werden
ze door honderden zo niet duizenden gelezen en in brede kring besproken. De
discussie bereikte vanuit Nederland niet alleen Frankrijk, Engeland en Duitsland
maar kennelijk zelfs ook Rusland.
Peter was door de buitenlanders met wie hij sinds zijn jonge jaren optrok, op
de hoogte van deze discussies, die jarenlang de publieke opinie beheersten. Het
hoofd van de Russisch-Orthodoxe kerk had hem ten strengste verboden met de
buitenlanders om te gaan, maar dat had hij genegeerd. Peter arriveerde in het
Westen toen de ideeën van de Verlichting doorbraken. Het bestrijden van geloof
in de duivel was niet langer voorbehouden aan atheïsten en volgelingen van Spinoza. Ook onder gematigde verlichte christenen en deïsten waren alom verlichte ideeën gemeengoed geworden.
Het ontmaskeren door Peter van wonderen, gezichten, voorspellingen en tekens had ook een politiek belang. Door deze te verbieden, ontnam Peter de kerk
de macht de angst van de mensen te manipuleren. Ook zijn oekaze over monsters
diende dat doel. Peter verordonneerde dat in het hele land monsters moesten
worden ingeleverd. Hij liet deze monsters in de Kunstkamera exposeren als voorbeelden van vergissingen, als ‘spelingen der natuur’. Monstrueuse geboorten waren niet het werk van de duivel. In die zin was Peter een spinozist.
De correspondentie bracht onverwacht aan het licht dat de Nederlandse invloed
op het begin van de wetenschapsbeoefening in Rusland veel groter was dan werd
aangenomen. Over de rol van Duitse geleerden in de contacten met Rusland in
het begin van de achttiende eeuw, is veel geschreven. Na de dood van Peter kregen de Duitse geleerden inderdaad meer invloed. Maar aanvankelijk was de rol
van Robert Areskine (Erskine), de Schotse lijfarts van Peter, essentieel. Als wetenschappelijk adviseur van de tsaar was hij benoemd tot hoofd van de Kunstkamera.
Het waren vervolgens opvallend veel Nederlanders die de Kunstkamera vulden
met collecties naturalia, wetenschappelijke instrumenten en boeken, en die op
deze manier de basis legden voor de Academie van Wetenschappen. Tot de
vondst van de Seba-brieven was van Nederlandse instrumentmakers niet bekend
dat zij exporteerden, en dan nog wel naar Rusland.1 Behalve Seba en Ruysch ex1 Peter de Clercq kreeg inzage in enkele der ontdekte brieven en vond de nieuwe feiten interessant genoeg om er een stelling van te maken bij zijn proefschrift. De Clercq, At the sign, 27.
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porteerden onder meer de instrumentmakers Jan van Musschenbroek uit Leiden
en Daniel Fahrenheit uit Amsterdam, en de uitgevers/boekhandelaren Pierre
van der Aa en de Van Waesbergens. In de negentiende-eeuwse Russische literatuur over de Kunstkamera vond ik bevestiging voor mijn indruk dat de Nederlandse rol bij de moderne Duitse en Russische auteurs ondergewaardeerd werd.
Een enkel voorbeeld van nieuwe bewijzen voor de aanvankelijke grote Nederlandse invloed. De eerste leden van de Academie van Wetenschappen kregen opdracht om les te geven uit de cursus Newtoniaanse natuurkunde van de Leidse
hoogleraar Petrus van Musschenbroek. En het hoofd van de Academie van Wetenschappen, Laurentius Blumentrost, had gestudeerd aan Duitse en Engelse
universiteiten, maar uit de brieven blijkt dat hij zijn studie had afgerond bij Frederik Ruysch in Amsterdam en tenslotte bij Duverney in Parijs, en dat hij was gepromoveerd in Leiden.

Seba en Areskine
De Amsterdamse apotheker Albert Seba bleek een ervaren handelaar die door
zijn uitgebreide contacten een monopolie op de levering van apothekerswaren
aan het hof in Rusland wist te veroveren. Maar hij bleek veel meer dan dat. De
Amsterdamse apotheker beschouwde zichzelf als een van de velen die meehielpen het programma voor het vermeerderen van kennis van Francis Bacon uit te
voeren. Hij was er trots op door het verzamelen van gegevens, als iemand zonder
een speciale opleiding maar met een gewoon verstand, een bijdrage te kunnen
leveren als partner van bijzonder knappe koppen. Het idee van Bacon dat aldus
verzamelde gegevens niet dadelijk resultaten hoefden op te leveren, maar dat
door inspanningen van generaties, onderzoekers vooruitgang in de wetenschap
konden boeken, gaf Seba, zo stond in het voorwoord bij zijn zeer kostbare vierdelige catalogus te lezen, de moed zijn collectie te laten tekenen en beschrijven.
Als serieuze verzamelaar van kennis vond hij een gemeenschappelijke taal met
Robert Areskine, de lijfarts van de tsaar en hoofd van de Apothekerskanselarij in
Moskou en wist hij een vertrouwensband met hem op te bouwen.
Het contact met Areskine, zo lezen we in de brieven, kwam tot stand in 1711
via een chirurgijn, Caspar Weise, die in Amsterdam in Russische dienst was getreden. Het blijkt dat Seba de eerste bestelling om geneesmiddelen te leveren
aan de tsaar in 1715 kreeg, toen nog via een tussenhandelaar, maar hij maakte
Areskine dadelijk duidelijk dat deze de bestellingen voordeliger rechtstreeks bij
hem kon plaatsen. Hij kreeg zijn zin en voortaan kreeg hij de bestellingen rechtstreeks. Jaarlijks leverde Seba voor ongeveer 30.000 gulden, of wel 10.000 roebel,
apothekerswaren aan de tsaar. Welke fantastische positie Seba in korte tijd had
opgebouwd, blijkt wel uit dit bedrag: het was vrijwel het hele budget van de Russische Apothekerskanselarij. In de bestudeerde brieven zijn bestellingen voor de
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twee Hofapotheken te vinden voor de jaren 1715, 1716, 1717 en 1718. In dat laatste jaar kreeg Seba ook nog de bestelling voor de apotheek voor de Admiraliteit.

Financieren van de collectie Seba
De brieven hebben licht geworpen op de wijze van financieren van dergelijke
grote aankopen. Alle drie de zendingen voor de verschillende apotheken moesten geadresseerd worden aan de Engelse kooplieden Parsons & Waidt. Financiering verliep via een goed uitgewerkt systeem. Voor de betaling of vooruitbetaling
kon de ontvangende partij zijn leverancier een wissel uit zijn naam uitschrijven
en overhandigen of per post toesturen. De leverancier kon de wissel ter verzilvering overleggen aan een bank of handelsfirma waar de ontvanger van de koopwaar krediet had. Buitenlandse kooplieden die zich in Rusland gevestigd hadden, kregen krediet van handelsbanken en bankiers in Londen, Amsterdam,
Hamburg, Wenen en Berlijn. Het grootste probleem bleek het benodigde geld
uit de Russische schatkist los te krijgen. Soms duurde dat zo lang dat de kooplieden Parsons & Waidt, aan wie Seba zijn geneesmiddelen adresseerde, zelf het
geld aan hem voorschoten. Bij betalingen aan Seba waren Engelse kooplieden
betrokken, zoals Richard en Nathaniel Cambridge, gevestigd te Londen. In 1717
en 1718 kreeg Seba ook wissels op Romswinkel & Warin in Amsterdam. Maar de
Engelsen bleken in de meerderheid. In de periode na 1720 hadden zij hun achterstand op de Hollanders ingehaald (de achtervolging was ingezet vanaf het moment dat hun parlement in 1699 de macht van de Muscovy Company gebroken
had). Soms waren de wissels in guldens uitgeschreven en soms in roebels.

Verzenden van de collectie Seba
Het verzenden van de apothekerswaren bleek weinig problemen op te leveren.
Elk seizoen vertrokken er uit Amsterdam Nederlandse schepen – vaak rechtstreeks – naar Sint-Petersburg. Zelfs als de situatie in de Oostzee door de Noordse
Oorlog te onveilig leek, slaagde Seba er in zijn waren te versturen. De schepen
voeren dan naar Archangel. De apothekerswaren bestemd voor Moskou stuurde
Seba altijd daarheen.
De aansprakelijkheid voor het risico van het vervoer was in principe juridisch
goed geregeld. In het geval dat er een zending onderweg beschadigd raakte, was
de schipper verantwoordelijk. Toen er een keer buiten de schuld van Seba – hij
had het product in goede conditie aan de kapitein overhandigd – onderweg iets
mis ging met een zending, kreeg Seba zijn geld echter niet. Hij kon kennelijk in
Rusland zijn recht niet halen.
Seba was meer leverancier dan handelaar. Hij stuurde weliswaar behalve apothekerswaren ook andere waren, zoals luxegoederen, maar alleen persoonlijk
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aan Areskine en meer als een gebaar. Hij rekende Areskine dan geen provisie.
(Ook de secretaris van de Medische Kanselarij, Johann Daniel Schumacher, liet
hij meeprofiteren. Schumacher mocht ƒ 100 op een rekening in mindering brengen als het hem lukte om een betaling snel te regelen.) Toch was de handel op
Rusland voor Seba niet helemaal eenrichtingsverkeer, hij betrok soms ook producten uit dat land. Via Schumacher kreeg Seba Radix Nisi toegestuurd, als die
tenminste leverbaar was, want Radix Nisi, gemberwortel, moest over grote afstanden worden aangevoerd langs karavaanwegen uit China. Seba accepteerde geen
andere exportwaren als betaling dan de Radix Nisi. Hij verschilde hierin van andere handelaren op Rusland. Er waren meer verschillen. Andere handelaren leverden een groot scala aan producten en kochten in wat er gunstig in te kopen
viel. Aanbod stuurde voor hen de productkeus. Seba echter leverde één soort
producten: geneesmiddelen en drogerijen (gedroogde kruiden, chemicaliën,
verfstoffen etc.), en liet zich in geld betalen.
Seba bleek vasthoudend bij het verkopen van zijn collectie naturalia. Zijn aanspreekpunt, Robert Areskine, kreeg brief na brief. Seba’s manier van pressie uitoefenen kende verschillende stappen. Seba beschreef eerst zijn eigen collectie
als groter dan de beroemdste Amsterdamse collecties van Levinus Vincent en
Frederik Ruysch. Vervolgens bracht hij terloops ter sprake dat vorst Koerakin in
1714 zijn collectie met waardering bekeken had. Tenslotte hield Seba Areskine
voor dat deze, als liefhebber van naturalia, zeker in staat zou zijn de waarde van
de collectie te beoordelen aan de hand van niet al te kwetsbare specimina die hij
hem voor dit doel had opgestuurd.

Data van de aankoop van de collectie Seba en de collectie Ruysch
Uit de briefwisseling tussen Seba, Areskine en Schumacher is duidelijk geworden
dat de aankoop van de collecties van Seba en Ruysch niet in Amsterdam in een
plotselinge opwelling geschiedde, maar dat er een brievenoffensief van Albert
Seba aan Robert Areskine aan voorafging. Anders dan vaak geschreven wordt,
zijn de verzamelingen ook niet gelijktijdig aangeschaft. Seba bood op 7 juni 1715
zijn kabinet naturalia en curiosa aan de tsaar te koop aan. Seba nam dit initiatief
op het moment dat hij zijn eerste levering aan de Hofapotheken tot een goed
einde had gebracht. De collectie Seba is op 10 januari 1716 gekocht en arriveerde zeven maanden later op 19 augustus 1716 in Petersburg, ruim voordat de
tsaar zich in oktober 1716 opmaakte voor zijn tweede bezoek aan Nederland,
waar hij in december 1716 arriveerde.
Met de aankoop van de collectie Ruysch was de situatie wezenlijk anders dan
met de collectie Seba. De tsaar had de collectie Ruysch in Amsterdam in september 1697 uitvoerig bekeken. Of ook Areskine, die enige tijd in Leiden studeerde,
deze collectie kende vóórdat hij met de tsaar in 1716-1717 bij Ruysch langskwam,
is niet bekend. De correspondentie uit het archief in Petersburg is niet compleet
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en de brieven die er zijn geven geen uitsluitsel van wie het initiatief uitging. De
formulering die Seba bezigt in zijn brieven laat de mogelijkheid open dat of
Schumacher en Areskine als eersten interesse hadden getoond voor de Ruyschpreparaten of dat Seba als eerste een balletje opwierp. Wat wel blijkt is dat Seba
een grote rol speelde bij het tot stand brengen van de verkoop van de collectie
Ruysch. Het was Seba die de eerste proefaankopen ten behoeve van de tsaar op
24 april 1716 deed, meer dan een half jaar voor de tsaar in Nederland aankwam.
Na de verkoop nam hij het financieel risico op zich en was nauw betrokken bij
het administreren, inpakken en verzenden van de collectie Ruysch.
Een jaar nadat Seba op 24 april 1716 zijn eerste brief over de Ruysch-collectie aan
Areskine schreef, werd in Amsterdam de koopakte ondertekend: de tsaar kocht
voor de somma van ƒ30.000 de gehele collectie. Toen op 8 april 1717 de koop
van het Ruysch-kabinet werd gesloten, ondertekende Seba als vertegenwoordiger van Areskine samen met Blumentrost het koopcontract. De tsaar en Areskine waren vlak voordat een contract kon worden ondertekend afgereisd naar Parijs. Aan het tekenen van het contract waren schriftelijke onderhandelingen
voorafgegaan. Het was ermee begonnen dat Seba aan Areskine een prijs had genoemd en een kleine keus uit de Ruysch-preparaten had opgestuurd. Het bleek
dat er eerst alleen sprake was van de aankoop van één van de tien door Ruysch
gepubliceerde kabinetten, namelijk ‘het tiende of Koninklijke Kabinet’. Pas in
Amsterdam, leek het, gaf de tsaar opdracht tot de aanschaf van de gehele collectie van Ruysch.
De tsaar betaalde bovenop de koopsom nog ƒ 5.000 voor het geheim van het recept waarmee Ruysch zijn preparaten injecteerde. Het was zo geheim dat Areskine niet akkoord ging met het plan dat Ruysch het aan de jongste lijfarts van de
tsaar, Laurentius Blumentrost, zou onthullen, zodat die het later aan Areskine,
die in Parijs was, door zou kunnen vertellen. Er werd een compromis gevonden
waarbij Ruysch het geheim noteerde op een papier en deponeerde bij de notaris.
De betaling aan Ruysch van het enorme bedrag dat was afgesproken voor de
collectie en het geheim leverde problemen op. De door Areskine ingeschakelde
Amsterdamse arts Pieter Guenellon bleek niet betrouwbaar en fourneerde het
geld niet op de afgesproken tijd. Blumentrost en Seba namen hun toevlucht tot
het inschakelen van de zaakgelastigde van de tsaar, Christoffel Brants. Deze gaf
hun aanvankelijk alleen goede raad, maar later bleek hij bereid hen te steunen
in hun gesprekken met Guenellon. Tenslotte kwam deze af met zijn geld.

Het prepareergeheim
Omdat het kabinet van Ruysch vermaard was in heel Europa, bleef de verkoop
niet onopgemerkt. Dadelijk toen de tsaar en Areskine in Parijs arriveerden,
meldde zich de vermaarde anatoom Duverney bij zijn oud-leerling en collega
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Areskine. Duverney was zeer geïnteresseerd in het procédé dat Ruysch altijd geheim had willen houden. Maar nu Ruysch zijn geheim tegelijk met zijn preparaten verkocht had, begonnen vakbroeders zware druk uit te oefenen op de beheerder van het geheim om het met hen te delen. Ook wensten zij enkele
Ruysch-preparaten te verwerven. Areskine werd beloofd dat er een kast zou worden vervaardigd speciaal voor deze preparaten waarop met gouden letters vermeld zou worden dat ze geschonken waren door Areskine. Areskine deed zijn
twee beroemde Franse collega’s vage beloften maar hield ze tegelijkertijd aan het
lijntje.
Het bij de notaris gedeponeerde geheim van Ruysch bleek niet genoeg om in
Rusland de kunst van Ruysch te herhalen. Kennis van de benodigde ingrediënten alleen, geronnen varkensbloed, Berlijns blauw en kwikoxyde, zonder ervaring met injecteren van de substantie in de vaten, was niet voldoende. Dat is duidelijk te zien in Petersburg. Daar staan in de Kunstkamera de Ruysch-preparaten
geëxposeerd in dezelfde zaal als de Russische preparaten van de ‘monsters’. De
roze kleur die de Ruysch-preparaten een zo levend uiterlijk gaven, ontbreekt geheel en al bij de lijkbleke Russische preparaten. De opvolger van Areskine en
Blumentrost, in de jaren 1732-1734, de arts Joan Chr. Rieger (overleden 1774)
publiceerde het geheim in 1743 in Den Haag, waar hij toen woonde. Hij nam het
op onder het trefwoord ‘animal’, in het eerste deel van een groots opgezette alfabetische encyclopedie van natuurhistorische en medische kennis waarvan hij
twee dikke delen (tot de letter C) voltooide en publiceerde.2

Inpakken en verschepen van de collectie Ruysch
Uit het bestudeerde archiefmateriaal blijkt dat Seba en de jonge lijfarts van Peter, Laurentius Blumentrost, zelf de collectie moesten inpakken. Ruysch was toen
79 jaar oud en kwam Blumentrost en Seba niet assisteren. We lezen dat er toch
vrij snel en efficiënt in drie weken tijd is ingepakt. Leidraad voor de inpakkers
waren de gedrukte inventarissen. Ruysch had van tien kabinetten de complete
inhoud, kabinet voor kabinet, plank voor plank beschreven. Er bleken nog vier
andere kabinetten te zijn, die nog niet beschreven waren. Dat moest Blumentrost zelf doen.
Seba toonde zich een ervaren emballeur want alles arriveerde in Petersburg
zonder dat ook maar een glas schade had geleden. Dat had wel even geduurd. De
onveilige situatie in de Oostzee maakte dat de tsaar voorzichtig was met het geven van orders voor de verscheping. Er werd een jaar gewacht. Peter verkeerde in
de verwachting spoedig steun te zullen vinden in Europa om vrede te kunnen
sluiten. Toen dat in 1717 mislukt leek, besloot hij het er het volgend seizoen toch
2 J.C. Rieger, Introductio in notitiam rerum naturalium et arte factarum. Den Haag 1743. Dl. I, 580. Voor een
Nederlandse vertaling van het geheime recept zie: Kooijmans, De doodskunstenaar, 445.
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maar op te wagen en de riscante verhuizing te laten plaatsvinden. De tsaar verzocht zijn lievelingskabinet, dat de ontwikkeling van de menselijke vrucht demonstreerde, rechtstreeks over land te sturen. Maar deze opdracht kon Seba niet
uitvoeren, omdat alles al was ingepakt. Hij kreeg opdracht uit voorzorg de collectie in twee of meer schepen te laden die in konvooi direct naar Petersburg
moesten varen. Seba schakelde de Amsterdamse dominee Clermont in, die een
goede relatie met het hoofd van de douane had, om te bewerkstelligen dat er zo
weinig mogelijk belasting behoefde te worden betaald. Daartoe werd de waarde
van de collectie aanzienlijk lager vastgesteld dan het bedrag dat de tsaar, naar algemeen bekend was, ervoor had betaald. De opzet slaagde, zoals we konden lezen uit de tevreden verslagen van de hand van de twee betrokken oplichters.

Johan Daniel Schumacher zorgt voor de collecties
Uit de correspondentie blijkt, dat er in Sint-Petersburg maar één persoon was die
zich bekommerde om de collecties die in het buitenland waren aangekocht en in
de stad arriveerden. Het was de bibliothecaris van de keizerlijke Bibliotheek, Johann Daniel Schumacher. In de jonge stad kostte het Schumacher veel moeite
om goede huisvesting voor de waardevolle voorwerpen te vinden. Eerst kreeg hij
drie kamers toegewezen en daarna het Huis van Kikin. Dat was weliswaar groter
maar had een lekkend dak. Hij deed veel moeite om het dak gerepareerd te krijgen. Toen bleek dat de Franse hoofdarchitect Le Blond slechts bouwde aan een
houten onderdak geschikt voor de Gottorpse Globe, begon Schumacher druk
uit te oefenen op Areskine. Hij wilde dat de tsaar een bestaand ontwerp voor een
nieuwe Kunstkamera dat de tsaar al in zijn bezit had, goedkeurde ofwel opdracht
zou geven de Italiaanse architect Mattarnovi zijn alternatief ontwerp te voltooien. Tenslotte werd in 1719 de eerste steen gelegd voor de huidige Kunstkamera.
Toen de inrichting aan de orde kwam moest Schumacher de museale infrastructuur verzorgen. De schilderes Dorothea Maria Gsell uit Amsterdam, een dochter
van Maria Sibylla Merian, verzorgde de vormgeving.
Schumacher bleek voldoende toegerust om de bibliotheek in te richten en de
collecties te ordenen. In een brief schrijft hij hoe hij een inventaris af had van de
bibliotheek van Areskine. In het Archief van de Academie van Wetenschappen
bleek deze inventaris terug te vinden. Het was de eerste Russische beschrijving
van een Russische bibliotheek. De bibliotheek van Areskine bleek alle benodigde naslagwerken voor Schumacher om bibliotheek en collecties te kunnen ordenen, te bevatten. Rusland was in dit opzicht geenszins een tabula rasa, zoals Gottfried Wilhelm Leibniz suggereerde aan een vriendin.
De Kunstkamera was de voorloper van de Academie van Wetenschappen. Toen
het nieuwe gebouw van de Kunstkamera al aardig gestalte begon te krijgen – de
eerste steen was door tsaar Peter I gelegd in 1719 – rees de gedachte geleerden
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uit te nodigen om tegen een aantrekkelijke vergoeding met de collecties aan de
slag te gaan. Er gingen onder meer brieven uit naar de Duitse landen, naar de
Nederlanden en naar Frankrijk. De Franse sterrenkundige De L’Isle, die dadelijk
na de oprichting van de keizerlijke Academie van Wetenschappen in 1724 in
dienst trad, vond de meeste astronomische instrumenten al aanwezig. Op weg
naar Rusland kreeg hij vanuit Petersburg het verzoek om in Leiden nog enkele
volgens de laatste inzichten door Jan van Musschenbroek voor de Kunstkamera
vervaardigde instrumenten op te halen en in te pakken. Om de academie met
zijn werkplaatsen en conferentiezalen te kunnen huisvesten werd al gauw het
voormalige paleis van Praskovja, dat vlak naast de nieuw gebouwde Kunstkamera
stond, erbij getrokken.

Oprichting van de Academie van Wetenschappen
De collecties van Seba en Ruijsch, tezamen met enkele andere, in de jaren 17161717 voor de Kunstkamera aangekochte verzamelingen, waren de aanleiding een
Academie van Wetenschappen op te richten. Terwijl de inrichting van de nieuw
gebouwde Kunstkamera nog in volle gang was, schreven Schumacher en Blumentrost in 1724 uitnodigingen aan geleerden in het buitenland om in Petersburg te
komen werken. Na twee jaar verschenen de eerste publicaties. Schumacher bestelde met veel kennis van zaken in verschillende Europese steden boeken en
wist een verrassend omvangrijk systeem van boekenruil op te zetten met behulp
van de boeken die in hoog tempo van de persen van de Academie in Sint-Petersburg rolden.
Aangetoond is hoe belangrijk de collecties waren voor de jonge leden van de
Academie van Wetenschappen. Tot slot kon een recente archiefvondst licht werpen op de vraag hoeveel belang aan de Amsterdamse collecties werd gehecht.
Toen in 1752, geruime tijd na de dood van Seba, in Amsterdam diens tweede collectie geveild werd, schafte de Peterburgse academie namelijk opnieuw Seba-preparaten aan.
Kunsthistorici, maar ook sommige historici, zijn geneigd het verzamelen van
Seba, van Ruysch, van de Kunstkamera en van de Academie van Wetenschappen,
te interpreteren als een stuiptrekking van een tijdperk van vorstelijke kunst- en
rariteitenkabinetten, een zwanenzang van een ‘musée encyclopédique’3. Ik hoop
hier te hebben aangetoond dat de Kunstkamera het begin van een nieuw, wetenschappelijk verzamelen was. De brieven uit het archief maken duidelijk dat de
tsaar systematisch kennis wenste te vergaren. Deze collecties bleken geen ‘voor

3 Debora J. Meijers, ‘Le musée du XVIIIe siècle: l’apogée et le chant du cygne de l’encyclopédisme’, in:
Tous les savoirs du monde, 325.
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latere taxonomisten waardeloos materiaal’.4 De verzameling van Seba was juist
van bijzonder belang, omdat het een van de collecties was waarop de taxonomist
Linnaeus zijn systema naturae baseerde.
De tijd van de grote natuurhistorische verzamelwerken, zoals van de Fransman
Buffon, moest nog aanbreken, in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Dit type verzamelingen is zelfs nu nog niet achterhaald door moderne wetenschappelijke opvattingen en wordt nog steeds gebruikt door zoölogen, botanici
en anatomen. Het bestuderen van collecties teratologische preparaten (misvormingen) staat voor studenten in de medische beroepen tot de dag van vandaag
op het curriculum.
De opdeling van de collecties uit de Kunstkamera over gespecialiseerde musea
en onderzoeksinstellingen, een proces dat zich in de jaren 1830 voltrok, dient te
worden beschouwd als specialisering van het systematisch verzamelen en mag
niet verward worden met het proces van afstoten van museale en universitaire
collecties dat we kennen van het eind van de 20ste en begin van de 21ste eeuw.

4 Jan van der Waals, ‘Wankelend wereldbeeld, onderzoek naar taal, geloof en tijd in rariteitenkabinetten’,
in: De wereld binnen handbereik, 135-152, 152.
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Handje versierd met kant houdt oog omhoog. Geprepareerd door Frederik Ruysch. Foto Rosamond Purcell.
Sint-Petersburg, Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie (Kunstkamera), Russische Academie van Wetenschappen.
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Ruysch-preparaat. Verhemelte en deel van de tong van een groot zoogdier, leeuw? voor en na restauratie. SintPetersburg 2002. Zie hiervoor, p. 260.
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Ruysch-preparaat. Blaaswand voor en na restauratie. Sint-Petersburg 2002. Zie hiervoor, p. 261.
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Wim J. Mulder van het Universiteitsmuseum in Utrecht en Anna B. Radzjoen, de conservatrice van de
Ruyschpreparaten in de Kunstkamera namen 70 Ruysch-preparaten onderhanden in de zomer van 2002.
Foto Wim J. Mulder. Zie ook hiervoor, p. 259.
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Voor toelichting zie hierna Bijlage II. Linksboven: halfaapje met noot met een groene dekselversiering, Seba(?)
Aquarel. SPbARAN IX. 4. 719. Rechtsboven: aapje met grote ogen en vis in zijn poten met een groene dekselversiering, Seba(?) Aquarel door Maksim Rykov (1730-na 1762), 1752. SPbARAN IX. 4. 720. Onder: Seba
noemt veel slangen in zijn Notitie. Aquarel. SPbARAN IX. 4. 661.
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Links: kleine krokodil uit het ei kruipend, Seba, Notitie, Insecta 66. Aquarel. SPbARAN IX. 4. 715.
Rechts: krokodil in fiool met rode dekselversiering, preparaat van Ruysch (?) of Seba, Notitie, Insecta 66.
Aquarel door Maksim Rykov (1730-na 1762), 1749. SPbARAN IX. 4. 718. Zie hierna Bijlage II.

Links: ‘Natuurlijk gegroeide sotskap’ van een kokospalm, Seba, Notitie, Diversa 8. Aquarel, ca. 1730.
SPbARAN IX. 4. 412. Zie ook Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. I, tab. III. Rechts: ivoren kistje.
Uitgesneden Adam en Eva met de appel. Aquarel, ca. 1730. Hermitage ERR 7081. Zie hierna Bijlage II.

Kleurenafbeeldingen

279
Links: een dubbel katje met twee lichamen
en een hoofd, Seba, Notitie, Animaliën
in liquor 48. Aquarel, 1751. SPbARAN
IX. 4. 591. Het preparaat bevindt zich in
het Museum voor Antropologie en Etnografie (de voormalige Kunstkamera),
4901-14. Zie hierna Bijlage II.

Onder: metamorfose van een kikvors in
een vis. Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. I, tab. LXXVIII. Seba, Notitie,
Animalien in liquor, 160-165. Zie hierna
Bijlage II.
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Kleine Japanesen, Seba, Notitie, Diversa 11 (?). Aquarel. SPbARAN IX. 4. 245. Zie hierna Bijlage II.
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Kruipende kindertjes, Seba, Notitie, Diversa 10 (?). Aquarel door Michail Machajev (1730-na 1762),
1736. SPbARAN IX. 4. 48. Zie hierna Bijlage II.
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Boven: Chinees landschap, op dezelfde stokgewonden als Tijgerjacht, Seba, Notitie, Diversa 92. Aquarel,
1735-1740. SPbARAN IX. 4. 153. Onder: tijgerjacht, Seba, Notitie, Diversa 92. Aquarel. SPbARAN IX. 4.
154. Zie hierna Bijlage II.
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Zal deze tafeldecoratie van koraal, metaal en verguld zilver met koning Salomons kasteel en oordeel en eromheen tekens van de dierenriem nog ergens in de Hermitage opduiken? Seba pakte hem in: Seba, Notitie, Diversa, 108. En hij staat beschreven in de MIP, vol. II, pars I, 88, nr. 64. Iudicium Salomonis ex corallio elegantissime sectum et in arca Indica adservatum. Omdat deze aquarel verhuisde uit de Kunstkamera naar
de Hermitage inv. no. ERR 7769, is de tafeldecoratie ook daar naartoe overgebracht. Zie hierna Bijlage II.
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‘Nieuw geïnventeert kleet om in te swemmen’. Seba, Notitie, Diversa 57. Aquarel, ca. 1730. SPbARAN IX.
4. 479. Op deze tekening staat in de linkeronderhoek ‘Scrin IX, n.1’. Daarboven met potlood ‘Mus. Petr. p.
94’. Bert van de Roemer keek in de MIP. Vol. II. dl. I, 94, nr. 1 daar staat: Thorax cum braccis, subere [=kurk]
effultus[=versterkt], ad natandum aptus[geschikt om in te zwemmen]. NB: In Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden (1996) gepresenteerd als kostuum van Peter I. Zie hierna Bijlage II.
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Een schoon roodt oostindis hout kabinet, tot de animalien in liquor, Seba, Notitie, Diversa 12 (?). Aquarel
door Michail Machajev (1717-1770), 1737. SPbARAN IX. 4. 88. Zie hierna Bijlage II.

Links: helm van ‘schildpads ruggen’, Seba, Notitie, Diversa 28. Aquarel, ca. 1730. SPbARAN IX. 4. 381.
Rechts: tabaksstoppertjes. Hertenpootjes in goud gezet. Seba, Notitie, Diversa, 41. twee paar Hoorens van
de Muscus rhee uyt Tonquin. 42. twee dito van steenbocken. 43. een kleyne dito van Delmina. Aquarel,
1730. Hermitage ERR 7135. Zie hierna Bijlage II.
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Ivoren kistje met hoorntjes, hoeven en tanden. Zie hierna Bijlage I, Artificialia nrs. 1, 3, 4 en 5.

BIJLAGEN

Bijlage I Objecten afkomstig uit de collectie Seba,
teruggevonden in Petersburgse verzamelingen.
Naturalia
1 Nerita peloronta, Linnaeus 1758
Verspreidingsgebied: zuidelijk Florida, West-Indië en Bermuda-eilanden.
Afmetingen: 3,3 x 3,16 mm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Zoölogisch Instituut van de Academie van Wetenschappen.
* Afb: Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. III, Tab. XLI, LIX.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 168, afb. 54 midden onder; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 158, afb.
244.
2 Lambis truncata sebae, Kiener 1843
Verspreidingsgebied: Stille Oceaan, Rode Zee, oostelijke kust Arabisch schiereiland. De schelp is
naar Seba genoemd.
Afmetingen: 27,6 x 18 mm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Zoölogisch Instituut van de Academie van Wetenschappen.
* Afb: Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. III, Tab. LXXXII.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 168, afb. 54 boven; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 158, afb. 244.
3 Neptunea despecta, Linnaeus 1758
Verspreidingsgebied: zuid-, west- en noordkust Spitsbergen, rond de zuidelijke eilanden van
Franz Josephland, Barentszee, oost- en noordkust IJsland, kust van Groenland, Groot-Brittannië,
Shetland en Faeröer Eilanden.
Afmetingen: 9,64 x 5,05 mm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Zoölogisch Instituut van de Academie van Wetenschappen.
* Afb: Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. III, Tab. LII.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 168, afb. 54 links; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 158, afb. 244.
4 Fissurella glaucopis, Reeve 1848
Verspreidingsgebied: Kaapverdische eilanden.
Afmetingen: 1,27 x 4,12 mm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Zoölogisch Instituut van de Academie van Wetenschappen.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 168, afb. 54 rechts onder; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 158, afb.
244.
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Artificialia

1 Ivoren kistje met voorstelling van De zondeval. Ceylon(?). 16e of 17e eeuw.
Zie hiervoor kleurenafbeelding p. 278 en 286.
Afmetingen: 20,5 x 15 x 14,5 cm. Ivoor, hout, zilver.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Hermitage, inv.nr. E 7583.
Seba, Notitie, Diversa, nr. 10. een kleyn dito uytgesneden cabinetje van ivoor daar ingepakt 24
stuks kleyne krupende kinder[t]jes na de aard van de Cineesen in speksteen.
MIP, Vol II, pars prima, 109, nr. 112: Icunculae Chinenses 24. ex alabastro Indico diversi colore sectae.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 167, afb. 52 a; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 174, afb. 273.
2 Kruipend kindje in speksteen. China. Vóor 1716.
Afmetingen: ca.3 cm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera
Sint-Petersburg, MAE Kunstkamera, (?).
Seba, Notitie, Diversa, nr. 1: een kleyn dito uytgesneden cabinetje van ivoor daar ingepakt 24 stuks
kleyne krupende kinder[t]jes na de aard van de Cineesen in speksteen.
MIP, Vol II, pars prima, 109, nr. 112: ’Icunculae Chinenses 24 ex alabastro Indico diversicolore
sectae.’
* Afb: Aquarel van kruipende kindertjes in speksteen. China. Voor 1716. Linker onderhoek:
Scrin XVI n. {STRIKE-OUT}38{strike-out} 112; rechterhoek onder: risoval Michail Machajev 1736
goda, ijoelja 27 dnja. Sint-Petersburg, Archief van de Academie van Wetenschappen, inv.nr.
R.IX op. 4, nr. 50.
3 Twee paar hoorntjes van een muskushertje in goud gezet. Pijpestoppers. Tonkin/Nederland.
17e eeuw. Zie hiervoor kleurenafbeelding p. 285 en 286.
Afmeting: 8 cm. Hoorn, goud.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Hermitage, inv.nrs. E 3415, 3416.
Seba, Notitie, Diversa, nr. 41. twee paar Hoorens van de Muscus rhee uyt Tonquin [=Hanoi. In het
koninkrijk Tonkin had de VOC van 1636-1699 een handelspost].
MIP, Vol II, pars prima, 203, nr. 4. Quatuor cornua cervorum Guineensium, lamina aurea ornata
[Vier hoorns van Guineese herten, versierd met goudbeslag].
* Afb: Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. I, tab. 43.
* Afb: 1730-1740. Onbekende kunstenaar. Afmetingen: 535 x 320 mm. Aquarel, goudverf. Herkomst: Kunstkamera. Sint-Petersburg, Hermitage, inv. nr. ERR-7135.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 167, afb. 52 links; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 174, afb. 273, 274.
4 Twee hoeven van een Guinees hertje in goud gezet. Pijpestoppers. 17e eeuw. Guinea, tegenwoordig Ghana. Zie hiervoor kleurenafbeelding p. 285 en 286.
Afmeting: 4,2 cm en 4,7 cm. Hoorn, goud.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Hermitage, inv.nr. E 3418.
Seba, Notitie, Diversa, nr. 43. een kleyne dito van [het Kasteel] del Mina [in Guinea].
MIP, Vol II, pars prima, 204, nr. 5. Pes eiusmodi [Guineensi] cervi, eodem modo ornatus [: lamina aurea ornata]. [Poten van hetzelfde [Guineese] hert, op dezelfde wijze versierd [=met een
goud beslag].
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* Afb: Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. I, 1734, tab. 43.
* Afb: 1730-1740. Onbekende kunstenaar. Afmetingen: 535 x 320 mm. Aquarel, goudverf. Herkomst: Kunstkamera. Sint-Petersburg, Hermitage, inv. nr. ERR-7135.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 167, afb. 52 links; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 174, afb. 273,274.
5 Twee tanden van steenbokken in goud gezet. 17e eeuw. Onbekende herkomst.
Zie hiervoor kleurenafbeelding p. 285 en 286.
Afmeting: 5,0 cm. Tand, goud.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Hermitage, inv.nr. E 3420.
Seba, Notitie, Diversa, nr. 42. twee dito [=paar Hoorens] van steenbocken.
MIP, Vol II, pars prima, 203, nr. 6. Duo dentes apri [sic], auro muniti [Twee slagtanden van een
everzwijn [sic], gezet in goud].
* Afb: Seba, Naaukeurige beschrijving, dl. I, tab. 43.
* Afb: 1730-1740. Onbekende kunstenaar. Afmetingen: 535 x 320 mm. Aquarel, goudverf. Herkomst: Kunstkamera. Sint-Petersburg, Hermitage, inv. nr. ERR-7135.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 167, afb. 52 b; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 174, afb. 273.
6 Dolk-kris. Java. 17e eeuw.
Afmeting: 52 cm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Hermitage, inv. nr OR-454.
Seba, Notitie, Diversa, nr. 102. een Japanse kris met goud en zilver.
MIP, Vol II, pars prima, 183, nr. 5. Pugio Americanus, cuius manubrium speciem. Idoli Indici praefert, formatum ex argento inaurato, ferrum instar flammae curuatum, auro distinquitur et
vagina bacteis aureis, sculptura conspicuis, tegitur [Een Amerikaanse dolk met zilveren heft
met verguldsel, naar gelijkenis van een Amerikaanse afgod, een gedraaid lemmet met gouden
inkeping; de schede is omwonden met zilver en onzorgvuldig bewerkt met goud].
Noot: Aan een kris worden op Java magische krachten toegeschreven. Het was begin 18e eeuw
uitzonderlijk dat dergelijke krissen in Europese verzamelingen terechtkwamen. Er zijn maar
enkele krissen waarvan we weten dat zij al in die tijd in een Europese collectie zijn opgenomen.
* Afb: 1730-1740. Onbekende kunstenaar. Afmetingen: 535 x 320 mm. Aquarel. Herkomst:
Kunstkamera. Sint-Petersburg, Hermitage, inv. nr. ERR-7070.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 166, afb. 49; Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 153, afb. 233.
Met behulp van deze aquarel is de kris van Seba geïdentificeerd temidden van de vele krissen
die tegenwoordig worden bewaard in de Oosterse Afdeling van de Hermitage.
* Afb: Peter de Grote en Holland, 166, afb. 50. Pjotr I i Gollandia (tent.cat.), 153, afb. 69.
7 Boomwortel met snijwerk. China(?). 17e eeuw.
Afmetingen: 89 x 64 x 20 cm.
Herkomst: collectie Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Hermitage. Inv.nr. OIRK D-112.
Seba, Notitie, Diversa, nr. 106. een kasje darin een zeer raar gewas van Paradieshoutwortel, en van
de Cineesen zeer konstig met riviertjes, schuytjes en beeldjes uytgesneeden.
MIP, Vol II, pars prima, 113. no. 221. Fani Chinensis simulacrum, in quo idolum inauratum, et aliae
imagines sanctorum et litteratorum Chinens. conspiciuntur.
* Afb: 1735-40. Onbekende kunstenaar. Linker benedenhoek: Die Lange ist 3 schu 1 zoll. Die braite
2 schu. Aquarel. Oostindische inkt. Afmetingen: 470 x 280 mm.
Sint-Petersburg, Archief van de Academie van Wetenschappen, inv.nr. R.IX op. 4, nr. 229.
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9 Opgezette slang Anaconda
Afmeting: 300 cm.
Herkomst: collectie Albert Seba; Kunstkamera.
Sint-Petersburg, Zoölogisch Museum

Bijlage II

Seba’s lijst van zijn collectie, kopie gemaakt in Sint-Petersburg in 1716

Albert Seba, Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette met alle bedenklyke soorten van Rariteyten. Alberta Seby sobranië natoeralnych vesjtsjej.Sint-Petersburg 1716.
Sint-Petersburg, Bibliotheek van de Russische Akademie van Wetenschappen, Inv. Roek. nr. 188.
1-18v.
Watermerk CDG. Hoogte 45.5 cm. Breedte opengeslagen 62 cm, dicht 29,5. Dikte 1 cm. Het
handschrift is in lopend Nederlands schrift, niet in het handschrift van Seba, geschreven. Een
tweede deel van dit manuscript draagt de titel Musaei Gottwaldiani (...) en is, in een andere hand,
geschreven in het Duits.
Januari 1716 kocht Peter I de collectie van Seba. Rond die tijd kocht Peter ook de verzameling van
Christoforus Gottwald (1636-1700), uit Danzig, die voornamelijk uit mineralen, schelpen, edelstenen en veel in barnsteen opgesloten insecten bestond.1 Gottwalds verzameling was vóór Peter
hem kocht, in 1714, deels in prent gebracht.2
Deze Notitie is in Sint-Petersburg gekopieerd door een schrijver die het Nederlands niet goed beheerste. Schrijffouten die daaruit volgden zoals bijvoorbeeld ’dar’ voor ’daar’ en ’belden’ voor
’beelden’ zijn stilzwijgend verbeterd.
Notitie van verscheyde uytmuntende Cabinette, met alle bedenklyke soorten van Rariteyten
Voor Eerst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

De Animalien in liquor
Een grote Luyaard uyt America
Een Linguaan extra groot en schoon van America
Een groote Slang van America
Een Tuwaanse duyvel van Asia
Een groote Papegayvis van Ambona met twe mooije slangeties
Een zee kat of zee duyvel, waar in de Ossa Soephiae groeyd, uit de zee van Hollands
een dito zee monster of suyger genaamd Polypus van Ceylon
een Philander of Bor Roten Tas, die de jongen uyt en in de Buyck kruypen uyt America
Een dito, het Manneke of masculinum
Een fraije getekende slang van America
een zeer mooije getekende savogaar van America
een dito
een mooije Miere Eeter van Surinaame
een mooije slang van America

1 Bacmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités, 86.
2 Christoforus Gottwaldt, Museum Gottwaldianum. [Danzig 1714]. Zonder titelblad. Deel 1 telt 60 bladzijden illustraties en 1 bladzijde met een portret. Deel 2 telt 48 bladzijden illustraties. Nissen, Die zoologische
Buchillustration, dl. I, 146, 610.
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16
17
18
19
20
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een dito
een schoone blaauwe Oost-Indise slang
een dito Rottevanger slang met een Linguaan
twee dito fraaije slangen
Twee van deze dito met een schoone Langstaart Linguaan
een schoone slang de Vogelvanger genaamd, van America

1 verso
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Een schoone kam Linguaan van America
een fraaye Oost Indise slang
een groote witte Biceps of tweehoofdige slang van America
een Cineese Afgod slang, zeer compleet en schoon geteekend
een dito mede zeer schoon
een Oost-Indise Ratelslang ongemeen schoon
een extra schoone Bril slang van Ambon
een Oost en een West Indis Slangetje schoon geteekend, met een Oost Indis gewasje
een Oost Indise mooije slang
een gantse stock groote Oost Indise Slangen Eyeren
Foetus van een schaap, met twee jonge ongeboore Lammertjes, het eene in zijn vlies, en
’t andre aan de navelstreng
Een Oost-Indis weseltje met een hagedisje
Een Genuees Hartebeesje, de grootste soort
Een Inkhoorentje van Noorwegen
Een ongeboore Miere Eter uyt Oost Indien, zeer seltsaam en raar
Een Neger-kindje van zes Maanden uyt de West Indien met een Colubrie of Blomzuyger
op zijn handje
Een Oost Indis gelobde Loeris Mascul: met een Scorpioentje
een dito ongelobd, foemina, of Wijfje
Een Surinaams Haay Visje
een extra schoon gestreepte Vis van Ambon
twee andere Oost-Indise Vissen
twee Pricken of Neger Oogen, in de Keyzersgraft tot Amsterdam gevangen
een extra groote Oost Indise Rana of Kickvors
Een groote Padde of Bufo van America, met de jongen uyt de Rug kruypende en genereerende
een dito het Masculinum, of ’t Mannetje van deese Voorgaande

2 recto
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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Twee seltsaame Kickvorssen met ooren benevens een zeegewasje van America
een andere zeer Rare en seltsaame Bufo Margautifera ex Asia
Een dubbelt Katje, met een Hooft agt pooten en twee staarten uyt Oost Indien [zie hiervoor
kleurenafbeelding p. 279].
een Armodil of schild-varken van America
twee extra ordinare Hagedissen uyt Oost Indien
een schoone geteekende Ambonase Vis, een ander inslokkende
Een Surinaamse Vis gelykende een Negen Oog
een raare Oost-Indise Vis, met een zeer lange staart
Een schoone geteekende Savogaard, zijnde een Mannetje, van Oost Indie met een Witte
bicepsslang
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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een dito Savogaard Hagedis van Oost-Indien foemina
een dito extra schoon
een Oost Indise Crocodil of Cayman met een raar slangetje en Visje
een Crocodil van America
twee dito
een dito van Africa met een jonge Philander en Vliermuysje
een Oos-Indis klijn Aapje of doodshoofje ’Foemina
een dito Masculinum
een West Indis Conyn met een mooy slangetje
een raare Oost Indise Vogel
een dito
een Surinaamse krop Linguaan met twee Hagedisjes
een Crocodil van de Caap
een Langstarte Hagedis met twee mooije slangen van America

2 verso
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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Een Philander uyt Oostindien het Mannetje
Raare zeegewassen met een Kickvors
een Oost Indis Surikatje
een zeer mooije geteekende slang, van de Caap de Bonne Esperance
een curieuse slang van Curacao, zeer net geteekend met drie slange Eyeren
een .steneus Marinus met een Africaanse scorpioen
een slang Wiedoeda zeer vergiftig van Westindien
een Europiaanse Viperslang
een zeer schoone geteekende slang van West Indien
een Oostindise Bruynvis
twee mooije geteekende Savogaarde met een Americanse Rusp
een schoone compleete Oostindise Cayman of Crocodil
een Surinaamse Vogelvanger slang
een Zee kat of Ossa Sophia, uyt Noorwegen
een Wit Armyntje
een blaauw Krop Linguaanrje, met een kikkertje van America
een mooij bont Biceps slangetje met een Millepedes van Westindie
een mooije Surinaamse Krametsvogel
een zeer Raar Oostindis Savogaardje
De Blom, Bladen en Vrugten van de Caneelboom van Ceylon met een Roos van Jericho
een Westindis Inckhoorentje
een salmvis, uyt de Rivier den Ryn, een Engels Sprotje, en twee zee starretjes.

3 recto
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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twee Acus visjes
een Bosrot van America die haar jongen om den staart dragende
twee extra moije Americaanse Slangen
een Oostindise Crabbe zijnde de Soldaat buyten zijn Harnas
een ongeboore Lammetje het masculinum
een dito het foemininum
twee Raare Oostindise Vissen
een ander, dito
een ander dito
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106
107
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een ander dito
een Surinaams visje met dito Karssen
een mooije Biceps van de Spaanse Westindien
Het gewas de Ryst van Africa
een Africaanse groengestreepte Scincus, met een gewasje van de Caap
een vliegend visje van de Caap
een Hagedis van de Spaanse Westindien, met een raar Krabbetje en witte kikker
een groen slangetje met geele streepen van America
een bezondere Vis met twee pooten van Curacao
twee extra ordinare Oostindise Vissen
een Guinese Gekko of salamander
een blaauwe Americaanse slang
een mooij Krop Linguaantje

3 verso
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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een zeer raare vliegende Vis van Tarnate
een Americaanse Crocodil
een Surinaamse Padde met Eyeren op de Rug daar de jongen uyt voortteelen
een Oostindis Visje met een jaculatrix
een mooije Goudvis van Sumatra
een dito
een andre raare Vis van Sumatra met een klein sartelletje
een ander Oost Indis visje met een Remoraatje
een kikvors met breede en ronde Pootjes uyt de Virginica
een Cinessen ruygen Duyvel
een viperslange met een scincus van Surinaame
een Soldaaten Harnas met zeegewas begroeyd en een Mossel uyt de Middelandse zee
een Bonte Oost Indse Capricornus
een Oost Indse Gekko of salamander
een Parkietje van America
een Armodil of schildvarreken
een Ceylonse Hagedis, een dito van Africa met een kleyn duyzend pootjen
een vliegende vis uyt Ternaten
een ander uyt Oost Indien

4 recto
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
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een raare zwarte West Indse vogel met een roode borst
een Crocodil
een OostIndse Garnaal
een Hagedis met ziyn Eyeren
een blaauw Linguaantje
een extra schoon Kemphaantje Hagedis van America
een slangetje van een Neger of Moor in Surinaame levendig uytgebraakt, volgens de attestaties
een raare Oost Indise vogel met een Lange staart
twaalf Surinaamse Spinnen in soorten
een Virginiaanse gespikkkelde kikvors
een Oostindis zilver Visje
een ander Curacaous Visje
een ander seltsaam Visje van Isakeep
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twee mooije gebandeerde Oostindise Vissen
een Oostindis vliegend visje
een ander Americaans visje
een mooije blaauwe Gekko van Curacao
Placenta de Aborte
een extra mooy Oostindis slangetje met eenige Africaanse hagedis

4 verso
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

164
165
166
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Twee mooije geteekende Surinaamse Slangen
een raar gebandeert visje van Guinea met een .cteus. visje
een zeer raare en schoone getekende slang van America
een Ambonse Kreeft
een Letterhoutse Pot met Spinnekoppen etc. van Surinaame
een raare Oostindise Hagedis
diverse mooije gespikkelde en gebandeerde slangetjes
een mooy gevlakt Oost Indis Visje met een vliegend dito van de Caap.
een Groenlandse vogel
een Kikvors van Suriname in de Rivier Comarina Kreek veranderende successive in een
volkomen vis, die daar te lande gegeeten word [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 279]
een dito daar de staarte voorschijn komt en de voorste pooten verteeren en krimpen
gantselijk in
een dito verandert de staart van tijd tot tijd grooter, en de voorste pooten krimpen hoe
langer hoe meer in.
een dito die de voorste pooten al ingetrokken zyn, en de agterste ook klynder beginnen
te worden en het hooft mede tot een Vis veranderd is, wordende de staart allengskens
grooter
een dito is byna in de heele vis veranderd, behalven dat nog een kleyn gedeelte van de agterste Pooten, die by na ingekrompen of verteert zyn.
een dito is tot het volkomen visje gemetamorficeert.
een ander dito soort, daarmede overeenkomende

5 recto
167
168
168
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
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een zeer mooy gevlakt tijger visje van Ambona
een geele Padde van de Virginies
een groen Rottevanger slangetje van America
een Engelvisje buyten den-Haag gevangen
een mooy Hagedisje en kikertje van Pensylvanien
Twee mooije visjes en een slangetje, van de Berbiesjes
twee Oostindise Scorpioenen
een raar gebandeert visje uyt Pensylvanien
Twee andere gedoorende dito
een dito extra groot
een mooije gevlakte kikvors uyt de Virginien
een Gekko of Salamander van de Berbiesjes
Twee zee rubsen met schoone weerschijnende Coleuren
Diverse kikvorsjes uyt de Virginien
drie Americaanse Scorpioenen met een mooy slangetje.
een zeer mooy groen Hagedisje en witte kikvors van America en slangen Ey
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5 verso
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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Een extra schoon getekende Savoyaard uyt Ambon
een mooije gebandeerde en geteekende slang van Suriname die een kikvorsje ingesogen
heeft en nog volkomen in zyn Buyck te zien is.
eenige Surinaamse kikkers en Paddetjes
een Oostindis Water schilddetje
een extra mooy geteekende Rups van Ambona met een mooy bont slangetje
een ander mooy gebandeert slangetje een dito bruyn van Delmina een Chamelioen
Een Oost-Indis Hagedje
een mooy scinius Marinus van America
een bonte Biceps van Delmina
een Linguaantje
de Rottevangerslang van Delmina
een Surinaamse Garnaal
twee mooije Rottevangertjes van America
een Ambons Arus visje
een Surinaamse Vliermuys
Twee Africanse Muysjes met een Chamelioen
Drie scinei Marini van America

6 recto
201
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

De Animalien in Liquor
Een Westindis Conyntje, een millepedes, een witte haerige Rups.
een mooije Tijgerslang van Delmina
een Tyger Vis van Ambona
een Oost Indise Spinnekop
een raar Oost Indis Visje
een mooy groen Linguaantje
een extra mooy groen silvercoleurd vogelvangertje of slange van America
een Ambonse Tasse Kreeft
een raare ruyge Rubs met tweeduysend pooten en een zwarte Tot alle van Surinaame
diverse Africaanse Paddetjes
een witte Canarie vogel
een mooije doornige Rubs met een raar kikkertje en kreefje
een kleyn slangetje met een Africaanse Padde
een mooije biceps slang van Delmina
een Surinaams schilvarken, met een dito visje
een Oostindise Eyder
een dito Gecko of Salamander

6 verso
218
219
220
221
222
223
224
225

De Animalien in Liquor
Een Oostindis Gecko getygerd van Ceylon
een Caaps Hagedisje met een gedoorende staart en een kikker
een Hollander of Aardmol
twee Oostindise Visjes met Poma amoris
een Oostindise Rot en een Draakje
een schildpadde Ey met een mooy slangetje
een mooy Ambonees Visje
een mooy gekolleurd krabbetje van Curacao

296
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
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een Europiaanse Salamander uyt Italien
een dito
drie Africaanse Hagedissen met doornige staarten
een mooye gebandeerde slang
een vliegend Draakje van Africa
een dito
een Aspis en twee andre slangetjes uyt OostIndien
Drie Raare Oostindise Vissen
een dito van Curacao
een twee hoofdige slang van Guinea met drie Sprinkhaanun uyt Mosco van Walgoda [uit
Wologda]
een zilver vis van Delmina

7 recto
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

De Animalien in Liquor
een Goudvisje van Ambon
een Amsterdamse Knorhaan vis
een mooije Ambonse Rubs met we dito spinnekoppen
twee Oostindise Visjes
een duytse Rivier kreeft
een groene scineus
twee visjes van America
een Maan vis
een vogeltje uyt Vrankryk
een Crocodil met een Mannetje in zyn bek en een mooy Africaans slangetje
de Eyeren van Americaansen Wespen
een Kemphaans Eyder
een groote Oostindise Blomme zuyger met een Africaanse sprinkhaan
Het Herff en de Matrix daar het ingroeyd
eenige raare en mooye slangetjes uyt Candia
drie schoone Rubsen met raare gewassen van Africa
een gebrandeerde slang van de Canade uyt Italien
een Ys vogeltje met een goud Torretje van Ambon
twee mooije Rubsen van Ambon

7 verso
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

De Animalien in Liquor
Een OstIndis visje met de . . .
een ander dito neffens eenige andere soorten
een Guinees Muisje
een Bos Rottje of Philander van Surinaame
een zeepaartje of Maria Visje uys Oost Indien
Twee gedoornde Rubsen van Surinaame
een raar geteekende Ambons visje
een Chamelion met een mooy slangetjen van de Caap de goede Hoop
een kleyn seytoer visje van Delmina
een Oost Indise Sprinkhaan
Drie mooije millepedes of duysend pooten van America
een dito visje
een extra schoone slang
een visje uyt Africa

Bijlagen
270
271
272
273
274

twee Surinaamse Granaaten
een mooy geteekend Ambons schildkrotje
een mooije Africaanse Chamelion
een Ambonse Garnaal
een bezondere Ambonse krabbe, met een groote schaar

8 recto
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

De Animalien in Liquor
twee klyne vliegende vissen komen uyt de Levant in Smirna
twee visjes uyt Oost Indien
een graauw Colubrietje van Asia
een extra raare spinne van Delmina
drie raare gebandeerde vissen van Ambon
een Ambons zilver visje
een Aspis en een dipsas slang van Delmina
een raar vogeltje van Ternate
twe groote Americaanse Gouwe torren
een schoon blaauw slangetje van Morea
een gebandeerd bipes slangetje van Delmina
en klyn Armodilletje van America
een jong vogeltje uyt groenland
een dito vogeltje
een raar slangetje met een Eyder van ’t Eyland Java
een schoone scorpioen van Banda uyt Oostindien
twee gedorende Rupsen van America de Dominco
een vogeltje uyt duytsland
twee mooije schildpaddetjes van America

8 verso
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

De Animalien in Liquor
Een schoon gebandeert visje van Banda uyt OstIndien
een ander dito zeer raar getekend van Tanabima
een curieus viper slangetje van Badaki Java
een Amboins krabbetje
een Oostindise scorpioen van Banda
een schoon schilpaddetje van America
een raar witt slangettje met een bont hoofd, van ’t Eyland Cormandel
een raar gedoorend Visje of Orbicularis van Sumatra
een vogeltje uyt America
een gebandeerd Hagedisje van ’t Eyland Helena in Africa
een Inlans Krabbetje
een gebandeerd visje van Java
drie dito van Ambon
een schildpattetje van Madura
een Orbicularis Visje van Sumatra
een Americaans Philandertje
Twee visjes van America
een raar gebandeerd slangetje, en witt Kikvorsje van America
Twee Oost Indise Visjes
Hollandse Puytvisjes van Garnaalen

297

298
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9 recto
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

De Animalien in Liquor
Twee visjes van Ambon
twee dito extra schoon getekend
een ander dito
een dito
twee dito Blaasvisjes
twee visjes van Delmina
twee dito van Porta bello
twee dito van Ambon
twee dito van Delmina
een groote Americaanse Spinn
Conchia Anatifer aan zyn takje van schotland
drie Africaanse gebandeerde Hagedissen
een Aspides ex Libia, een Rups en Eyder van Africa
...
een Surinaamse Tor en equus marinus
een Cerastes slang ex Libia, en een groote scorpioen
een bezondere sprinkhaan en visje van Africa
drie raare Zee boomties van Oostindiën

9 verso
De Animalien in Liquor
332
twee dito uyt de Krooszee
333
drie andere van Delmina
334
een dito roode
335
een dito
336
een schoone Aspides slang van Delmina
337
een Hollandse Bunsing
338
een groote Vles met diverse Animalien van America
339
een dito van Oostindien
340
een dito vol Americaanse slangen
341
een dito met diverse Animalien van Africa
342
een dito met diverse raare gediertens
343
een zeegewas met de vrugten en bladen
344
dito
345
dito
Diverse kleine glaasjens met diverse raare gediertens van verscheyde gewesten
NB: 4 Raare Anatomise Preparata van de Heer Professor Ruysch.
10 recto

Insecta

Alderhande bekende en onbekende soorten Insecten, van Papilionen, groot en klein, nevens diverse raare andere gedrogtens uyt Asia, Africa, America en Europa, met veel moeyte bij een vergadert, en in grote langwerpige schuyfdoosen in order gestooken, en op navolgende weize genummert namentlijk.
1
Vier extra groote spiegel uylen of Capellen van Ambon, een dito van America en drie anderen
2
Twee extra groote Atlas Pauwogen, een dito klyndere en diverse andere
3
twee extra schoon groen en zwart geschulpte Capellen van Amboina, benevens diverse
andere schoon geteekend, en waarsscheynende van Oost en West Indien

Bijlagen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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een dito met diverse raare getekende Oost en West Indiese Capellen
een dito met 12 curieuze met .Iigs., groen en blaauw Weerschijn, van Oost en Westindien
diverse met alderhande schoon koleuren getekend van Oost en West indien
40 diverse dito
30 diverse dito
extra schoone Rouw Capellen van Oost- en Westindien diverse soorten
diverse andere schoon getekend van Oost en Westindien
Diverse dito met .doese. .weerschijnen. Americanise
Diverse dito alle Amboinise
de drie middelste geele Oostindise en alle de andere Westindise Capellen

10 verso
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Insecta
Goud en silver en diverse andere soorten Amerikaanse Papilioentjes, extra Raar
alle Americaanse
dito
dito
dito
dito
dito
dito
compositie
dito
alle americaanse
dito
africaanse en americaanse
drie surinaamse lantaarndragers, Ambonse ronde spiegeluyl en diverse andere Americaanse en Europeaanse Capellen
Surinaamse en Inlandse Capellen
Een groote lange snuyt Tor uyt Oost Indien, een andere extra groote .letterkarte. Tor van
Surinaame, nevens zeer veel staande Americaanse Capellen en Torretjes
de geheele generatie van de Folium Ambolans nevens diverse anderen

11 recto
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Insecta
Surinaamse zuurzakse Uylen of Onrusten Lieren draaijers en diverse anderen
diverse soorten Asiatische en Americaanse sprinkhaanen of Hausschrecken
twee groot en klein langpoote Ambonse torren 3 dito zwarte Renoster en Olyphants Snuyte en diverse mooije Surinaamse torren
Surinaamse langhoorense voorpooten of lettertorren, en diverse andere
drie Ambonse spooken, 3 dito groote scorpioenen, 3 Surinaamse dito 2 Tiroolse dito en
vreemd Kreefje van Garnale een Kaaps Sprinkhaantje 1 dito Granaal een Surinaams dito
diverse gereguleerde troupen van Torren uyt Asia, Africa America en Europa
twee Surinaamse spooken 2 Caapse vliegende drakjes ronde en twee dito jong Vleermuysjes een dito groote met een hondekop van Surinaame
diverse raare Westindise Juffertjes folium Amblans sprinkhaanen en andere
diverse soorten groote spinnen van alle gewesten, met een nest van deselve, uyt Aarde geformeerd
diverse opgezette crocodillen, linguanen, hagedissen, sinru sen etc.
Diverse vreemde uytlandse soorten van spinnekoppen, groote mieren, torren etc.
diverse raare uytlandse torren
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11 verso
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Insecta
diverse raare uytlandse torren
diverse dito
diverse dito
diverse soort persiaanse, caapse, en surinaamse beyen, wormen en wespen
diverse soorten raare americaanse torren en vliegen
diverse scorpioenen van de vier deelen der wereld
grote oost-en westindise millepedes of duyzend beentjes, schildpaddetje en schildspinnen
div. extra raare Americaanse torretjes en papelioentjes
div. raare Oost en West indise vogeltjes, een roodbosje op zijn nesje, en een tweede soort
Bos Rose, met zijn jongen om de staart geslingerd
diverse andere Oost en Westindische columbietjes of blomsuygers etc.
diverse raare Oostindise vogeltjes, daaronder drie mooije Konings vogeltjes
Twee extra schoone Tarnataanse Afgode vogeltjes van beyde secte en twee extra schoone
andere uyt Mogoll
diverse Oost en Westindise Vogeltjes.
diverse andere dito

12 recto
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

Insecta
Vreemde vogeltjes Cheletons
een droog Surinaams Conijn 1 bos rot 1 Inkhoorn een Doodshoofje, of Aapje drie klijne Philanders.
diverse raare soorten van Oost en Westindise Krappen
andere dito
vijf extra schoone Amboonse dito
een extra groote Surinaamse Krabbe, 2 dito van Delmina 3. klijne dito 2 Hollandse dito
een Curacoase Crabbe en Ambons eenige raare schaaren van Malucca
twee groote Amboonse snuyttorren een Gecko van Oost-Indien 1 Crocodil 3 dito kleyntjes
uyt de eyeren, twe groene Hagedisjes uyt Constantinopol [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 278]
diverse hagedissen van de Caap; 2 vliegende draakjes; 2 jonge crocodillen ongebooren
uyt het Ey gehaald, met het .oortje. aan de navelstreng vast, van de Caap een bosje Conchia anatifer. 1 slangetje met 4 pootjes van ’t Eyland Java
diverse raare Oostindiuse visjes en zeepaardies
diverse andere waaronder een Triangularis cornutus; 1 Beervis; een vogelbekvisje; 1 Japans silver visje; 1 vis met 2 poten; twee schildpaddetjes
diverse .Ruype. Nesjes van Marbonsen, in Cacou bladen, 1 ander in Oranie tak en Blaasjes daar de bezondere vliegen ingroeijen van America
een ronde Doos met diverse raare inlandse Torretjes het Waapen van Amsterdam gestooken

12 verso
72
73
74
75
76
77

Insecta
een dito van Torretjes mooy.
. gestoken
een ander dito
een ander dito
een ander dito
een dito met een Paketje met Blomen en raare Uytlandse Capellen vercierdt
een dito

Bijlagen
78
79
80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

een doosje inlandse Capellen tot.
een ander dito
een ander dito

301

.

Diversa
Een curieus uytgesneden ivoore Japans cabinet en daar ingepakt 12 stuks curieuze uytgesnedene sandelhoute Cineese beelden.
2 dito boeken in Malakse taal.
4 uytgesnedene speksteene beeldjes.
1 dito afgod op zijn throon.
1 dito uytgesneden draakje met zijn jongetje.
diverse raare uytges[n]eeden beeldje, leeuwtjes, bockjes, hertjes etc.
diverse antique penningen.
2 natuurlijke gegroeide sotskappen van een zekere klapperboom in America [zie hiervoor
kleurenafbeelding p. 278].
1 gestikte corala lapje dat de voornaamste negers of swarte mensen voor haar schaamte
binden.

13 recto
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Diversa
een kleyn dito uytgesneden cabinetje van ivoor daar ingepakt 24 stuks kleyne krupende
kinder[t]jes na de aard van de Cineesen in speksteen [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 281].
24 kleyne Japaneesen zeer raar uyt een zekere massa in Japan geformeerd [zie hiervoor
kleurenafbeelding p. 280].
een schoon roodt oostindis hout cabinet, tot de Animalien in liquor; daarbij gepakt, in
een doos [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 285].
3 schoone uytgesneden vogelstruys eyeren.
3 dito ongesnedene.
3 dito casuaris eyeren.
2 crocodille eyeren.
een liguaan ey.
een water schildpadt ey.
4 blaauwe Americaanse boshoenen eyeren.
twee Persiaanse getekende eyeren.
diverse andere Oost en Westindise als mede eenige inlandise vogeleyeren.
een vel van een Africaanse Muscus rat.
een vel van een witte Oostfriese mol, uyt den Roennkamp.
een rare uitgesnedene Oostindise noot in raare gevlogtene mandtjes.
Cocus Maldivia op een voet.

13 verso
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Diversa
4 extra ordinaire grote tritons hoorens.
een dito nog grooter van Tarnaten.
een stormhoed van Seram van schildpads ruggen [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 285].
twee grote hoorens stormhoede.
4 groote lange St.Jacobs schulp op Hammen.
3 piramieden van Hoorens op pedestellen gezet.
een weversgestel van Suratte, daar de chitsen en neteldoeken op gemaakt worden.
een groote vliegende Tarnataanse kat of vliermuys.
een gedroogde crocodil of kayman van Oostindien.
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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2 groote Americaanse slangen.
twee groote slangenvellen van Oostindien.
een schuytje uyt de straat Davids.
een Neptunus Muz of fungus marinus.
een dito groote Spontieuse schaft.
een Eenhoorn uyt de straat Davids.
twee paar Hoorens van de Muscus rhee uyt Tonquin [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 285-286].
twee dito van steenbocken.
een kleyne dito van del Mina.
een groote slangen k[l]uwe van Oostindien.

14 recto
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62

Diversa
twee Renoster hoorens aan malkaar gegroeid van de Caap.
een dito Renoster voet.
een extra groot schildpade schild.
een walviskraan.
een koker met klijne pijlen, en een boog van Morea.
een groot swaard van een vis met tanden, neefens eenige klijner.
een dito zonder tanden.
een paar Cineese schoenen.
een paar dito van Japan.
een paar dito van Westindien.
een extra groot zeegewas.
een Oostindis riet met bloeisel.
een nieuw geinvendeert kleed om in te swemmen [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 284].
een schoon Oostindien cederenhoute Cabinet, met alle bekende en onbekende soorten
van conchilien of zeehoorens uyt Asia, Africa en America, nevens diverse andere raare
zeegewassen en frayigheden gevuld.
een japaneetse vliegensweep of peytse.
twee stuks membra Hypopotam Marin.
drie doodshoofdjes van Apen.
vergifte negerspijlen.

14 verso
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Diversa
dito pijlen van vistongen.
twee paar bekken van lepelanten.
12 stuks zwarte Ebbenhoutene handjes, van Cineesen gesneden.
een pakje Hoorentjes et Dentali.
2 stuks Egagropile ex Vitulis Europiani.
een generatie of Matrix van Vissen.
een Pagottje van Suriname.
diverse raare zeegewassen en diverse andere.
een japaneeser sabel.
drie Koninglijke scepters van de wilden uyt America.
6 stuks Cineese Printen op Papier inleevens grote, op ’t allercierelijkst na t’leeven, met
waterverf in koleuren afgetekend, syn de voornaamste van dat landt.
6 dito verbeeldende haare vrouwen.
12 roomse keysers van lood in ronde lijsten gevat [zie hiervoor afbeelding p. 243].
12 dito verbeeldende haare vrouwen.

Bijlagen
77
78
79
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een lang kasje met twee schone Paradijsvogels.
5 ordinaire zeer schone en complete Paradijsvogels, met een zonder Pooten.
een extra ordinaire raare en vremde Paradijsvogel, van Tarnaten.

15 recto
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Diversa
twee raare vogeltjes met zeer lange staarten, van de kust Seram in Oostindien.
een complete blaauwe Westindische Raave.
een schoone roode opgezette Tarnatanse Papegay.
een compleete Touraan.
een Oostindische hen.
een doos vol diverse raare uytlands en inlandse vogels, daaronder eenige raare colubrieties van America met haar nes[t]jes en eyers.
diverse Tocaans en andere raare vogelbekken.
een verlakt Cabinetje met verheven zilver opgelegd, daarin 12 fraaye uytgesnedene beelden van speksteen na ’t leeven.
nog diverse raare zeegewassen van verscheide coleuren.
een dito cabinet daarin verscheyde Japanse verlakte raare stukken en doozen.
twee kleine Cineese afgoden.
twee ivoore in Japan graay uytgesnedene mortiere met haar stampers.
een japans schilderey verbeeldende een jagt van haaren overheer zeer net geschilderd, en
op een stok gewonden door de langte [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 282].
een Microscopium.
een uytgedrayd houte bekertje van 100 in malkaar.
twee dito uyt slangenhout gedraayd.

15 verso
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

109
110

Diversa
een schoone uytgeschnedene spekksteene schaal.
een dito.
twee Japanse garde feus.
twee uyt was geboetseerde oute mannetjes verbeeldende de winter.
een dito uyt was verbeeldende een Italianse slaapende dame naakend, met een verliefde
boer.
een zakje met Surinaams Brood op diverserhande wys uyt wortels van boomen gemaakt.
een Japanse kris met goud en zilver.
twee beeldjes uyt Aguilhout gesneeden.
diverse zaaden en gewassen uyt Oost en Westindien.
een lange Caneelstok, eenige Oost en West Indise Pieken, Pylen en Boogen etc.
een kasje darin een zeer raar gewas van Paradieshoutwortel, en van de Cineesen zeer konstig met riviertjes, schuytjes en beeldjes uytgesneeden.
van dito hout twee uytgesneede vogels en diverse andere.
een Japans cabinet, met een uyt Rood bloed coraal gemaakte slot in een Rotz met diverse
beeldjes, verbeeldende Salomons gericht, alles zeer konstelijk gesneeden [zie hiervoor kleurenafbeelding p. 283].
Een crucifix van rood bloedcoral, door de Engelsen in Spanien bij Vigos van een Altaar
geroofd, en in Holland gebragd.
Een machine van de Ambonneesen uyt fijne tientjes van Rotting gevlogten, en verlakt,
om op de reis tot coffie en thee
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16 recto
Diversa
te gebruyken, voor den geweezenen generaal van Hoorn gemaakt
diverse fyne roode coraale takken.
diverse vissen en zeegewassen.
Een Japans verlakt cabinet, daarin een servies tot coffie thee en chocolade, benevens verscheyde bakjes, alle op het fynste zwart en rood verlakt.
115
twee curieuse uytgesnedene speksteene pedestallen.
116
twee andere dito.
117
een kroon van kruytnagelen op Ceylon gemaakt.
118
een wit en rood zandelhoute schuitje, met diverse cierlyke blommen en beesjes, van speksteen opgelegd.
119
twee zwart ebenhoute cabinette met zilver en schildkrot in geleyd, de laaden met diverse
Raarigheden verzien.
120
drie porceleyne rotsjes, diverse albasterde beeldjes van Napels, nefens 2 Piramiden van
Italiaanse marmor, en over de 150 stuks diverse soorten van gepetrificeerde, of in steen
veranderde conchilien en andere zeegewassen.
121
een ingelegd cederen cabinet, met veel schuyfladen, alle met Europiaanse insecta opgevuld, en op het fraayste in ordere gerangeerd.
122
Benefens verscheyde boeken van alle deze liefhebbery handelende: als Aldrovandus opera omnia, bestaande uit 13 Tomis, alle in witte hoorne banden gebonden, en wel geconditioneert.
16 verso
Diversa
123
Juffrouw Susanna Merians3 een extra groote Foliant van de gewassen, en insecta op Suriname zeer fraay geillumineerd.
124
Rumphius, Amboinse Rariteitkamer in France band.
125
Jonston de avibus et insectis in folio France band.
126
Een ander engels autheur in folio France band.
127
diverse boekjes van zeegewassen uyt de Crooszee.
128
Een boek waarin alle Oostindise vissen bij Ambon na ’t leeven geteekend en afgezet zijn
zeer schoon.
129
Een Oostindis boek, met Malaks caracteren en diverse rariteiten.
130
Een Oostindis wit en rood verlakt groot theebakje, met een dito verheeven deksel
[einde]
111
112
113
114

3

Maria Sibylla Merian (1647-1717).

Bijlagen
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Bijlage III Lijst van de bestelling van vogels uit de collectie Seba door de Academie van
Wetenschappen in Sint-Petersburg op de veiling in 1752 in Amsterdam.
Sint-Petersburg, Archief van de Russische Academie van Wetenschappen.
SPbARAN 3.1.164, 301-305
De nummers verwijzen naar de afbeeldingen op paginagrote prenten (Tab.) in het eerste deel
van de Thesaurus van Seba
[303]

Tab. 30. No. 5.
Tab. 31. No.10.
Tab. 36. No. 6.
Tab. 37. No. 4.
Tab. 38. No. 6.
Tab. 42. No. 5&6.
Tab. 45. No. 3.
Tab. 46. No. 3.
Tab. 51. No. 7.
Tab. 52. No. 3.
Tab. 57. No. 3&4.
Tab. 59. No. 3.4.5.
Tab. 60. No. 1,4,5,6,7,8.
Tab. 61. No. 4,5.
Tab. 62. No. 3
Tab. 63. No. 3&4.
Tab. 65. No. 2,3.
Tab. 66. No. 1,2,3,5.
Tab. 67. No. 4,3.
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Bijlage IV Lijst van aankopen van preparaten van dieren uit de collectie Seba door de
Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg op de veiling in 1752 in Amsterdam,
alsmede de prijs die betaald is.
Sint-Petersburg, Archief van de Russische Academie van Wetenschappen.
SPbARAN 3.1.164, 315-315v.

Slechts in drie gevallen staat in de veilingcatalogus een andere prijs vermeld. Dat afwijkend bedrag in de veilingcatalogus staat met een sterretje aangegeven, tussen haakjes. Vergelijking van de
twee bedragen toont aan dat Dietrich niet de Academie van Wetenschappen maar zichzelf te kort
heeft gedaan. Tussen vierkante haken heb ik de afbeelding van het betreffende dier in deel 1 van
de Thesaurus toegevoegd. TAB. en nummer heb ik overgenomen uit de veilingcatalogus waar ook
naar de afbeelding verwezen werd. Eén enkele drukfout in de veilingcatalogus in het TAB. nummer heb ik stilzwijgend verbeterd.
[315]
Nota
Desjenigen was bey gehaltenen Auction von Seba gekauft von INSECTEN4
1.
Lit.
A.
2.
een bonte Tijgerkat
ƒ 42–.–
3.
een westindische Boskat
ƒ 36–.–
6.
een witte Luiaart
ƒ 20–.–
8.
een Philander dier met een Sak daar de
Jongen in en uit kruipen
ƒ 42–.–
12.
een wilde Bergkat uit Amerika
(ƒ 12*) ƒ 10–.15
13.
een Westindische Boshond met een lange staart (ƒ 20*) ƒ 12–.–
14.
een blanke dito
(ƒ 16*) ƒ 20–.–
18.
een Cylons Luasje
ƒ 18–.10
26.
een extra witte Virginiaansche Veld-muis
ƒ 9–.–
een Siamse Taoaansche Duivel van ’t Eyland Formosa
ƒ 31–.10
315.
34.
een witte MierEter uit de Spaanse West-Indien
ƒ 16–.–
39.
een Bosmuis met haar Jongen,
uit de Spaansche West-Indien
ƒ 13–.–
42.
een extra fraaije Thoaanse Miereter
ƒ 27–.–
44.
een afgeschilt Staarteinde van
+
een gedorent Stekelvarken
ƒ 21–.–
45.
een vliegende Hond of Teef van Ternate
46.
en vliegende Katt van Ternate
ƒ 33–.–
+ 47. een Americansche Padde, hebbende vele Eijert op den rug
56.
een Aromadil
ƒ 30–.10
ƒ 382–.5

[Tab. 48, No. 2]
[Tab. 30, No. 2]
[geen vermelding]
[Tab. 36, No. 2]
[Tab. 42, No. 2]
[Tab. 30, No. 1]
[geen vermelding]
[geen vermelding]
[geen vermelding]
[Tab. 53, No. 5]
[Tab. 37, No. 3]
[Tab. 31, No. 2]
[geen vermelding]
[Tab. 52, No. 2]
[Tab. 57, No. 1]
[Tab. 58, No. 3]
[Tab. 77, No. 1]
[geen vermelding]

4 De afdeling INSECTEN beslaat in de veilingcatalogus UBASD HSS XXIII C3 de bedrukte en onbedrukte pagina’s genummerd 162 – 196. De pagina’s dragen de gedrukte paginanummers 1 – 18. Het gedrukte titelblad luidt: Catalogus van diverse Rare en Uitmuntende Insecten uit alle de Werelddeelen, gevolgt, zoo veel mogelijk is,
na de Beschrijvinge van den Thesaurus Rerum Naturalium, het tweede deel van wijlen de Heer Albertus Seba. De aanduiding ’tweede deel’ dient begrepen te worden als tweede band van het eerste deel.
5 De vetgedrukte nummers zijn extra aangekocht. Zij komen niet op de bestellijst voor.
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[315v]
57.
B.+ 58.
61.
+ 62.
65.
+ 66.
82.
85.
+ 86.
96.
105.
+ 106.

transport
ƒ 382–.5een fraij getekent Hagedisje
[geen vermelding]
ƒ 17–.–
een wit Wezeltje
[geen vermelding]
een gemeene Westindische Vleermuis
[Tab. 55, No. 2]
ƒ 27–.–
een dito gelykende na een kat zijnde een Mannetje
[Tab. 55, No. 1]
een extra fraije Mol
[geen vermelding]
ƒ 12–.–
twee dito
[geen vermelding]
een Cylonse Luiaart van het grootste zoort, een Mannetje ƒ 13–.–
[Tab. 47, No.1]
een Tor meet fraije coleuren
[geen vermelding]
ƒ 33–.–
een Cylonsche Luiaardt een Wijfje
[geen vermelding]
een Aromadil
ƒ 20–.– [geen vermelding]
een jonge Luiaard van Cylon
[Tab. 33, No. 4]
ƒ 17–.–
een zeer fraai Eekhorentje met
witte banden uit nieuw Spanje
[Tab. 47, No. 2]
115.
een vliegende Boskat van Ternate
[Tab. 56, No. 1]
+ 116. een dito
ƒ 37–.– [geen vermelding]
+ 117. een groote Kamelion
[geen vermelding]
Fac
ƒ 558.5 st.
Von denen DIVERSEN ANIMALIEN6
3.
2 Paradys-vogels
ƒ 12–.5 [geen vermelding]
39.
een Tajowaausche Duivel of groot geschubde
Ceilonse Aromadil
[geen vermelding]
+ 40. een Egelvarken
ƒ 29–.– [geen vermelding]
Suma
ƒ 599.10 st.

Bijlage V

Bestellijst voor schildersmaterialen in Amsterdam voor de Academie van
Wetenschappen in Sint-Petersburg, 31 maart 1724.
Sint-Petersburg, Archief van de Russische Akademie van Wetenschappen. SPbARAN 1.3.2.201v.
Specification
Allerley sorten von farben welcher umb Rechnung vor die Academie in Holland gekauft undt
durch Ihro Keyserliche Majestät Commercien Rath undt Agent herren Van den Burgh sollen anhero abgesandt werden. St. – Petersburg, 31 martij 1724.
10
Fell maagden kalbspergament
om te schilderen [zu] [der] [gonde]
mit schlup witt gelackt
2 duyzin waterverf penseelen, van groot tot kleijn,
van jeder sorte,
[13] halve trekkers van de grootste tot de klijneste
by Van Bree op den eglandiers gragt7 voor Juffr. Merian.
2
duyzin bleystifft of potloot
20
lb schulp witt [lb = 1 pond]
1
lb Gutti Gombe
1
lb Mastigote
1
lb vermillioen
1
lb lakmoes
6
7

Verwijst naar Catalogus van de uitmuntende cabinetten, UBAsd HSS XXIII C 3, 143.
Egelantiersgracht.
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1
lb gedistilleert spaans groen
1
lb ombre
1
lb indigo
4
lb alluyn
1
lb gomm arabicom
2
lb soedak
6
lb menie
1
/4
lb conjenille
1
/2
lb ivoor swart
1
/4
lb bruijn rood
1
/4
lb saap groen
4
loth saffraan [loth = 1/30 pond]
2
loth Berlinisch blau
1
/2
loth ultremarin
1
/2
loth Carmin
4
loth Mastic
2
loth bernstein
alderley soorten van graue aschen tot groen
2
riem postpapier
6
- gut hollandisch
2
- goes Royal
3
- Median
2
lb roth sigelllack
1
lb schwartz dito
1
lb allerley erteblatten
20
feren pennen
300
Bücher fun goschel ergoldt

Bijlage VI

Lijst van de munten en penningen die de erven Jacob de Wilde te koop aanboden,
14 april 1722.
Sint-Petersburg, Archief van de Russische Akademie van Wetenschappen. SPbARAN 1.3.5,105.

Gazophilacium Jacobi de Wilde, 14 april 1722.
Gazophilacium Jacobi de Wilde
Numismata aurea imperatorum
Signa Zodiaca aurea completa
Signa Zodiaca argentea
Series Reges Syriae & Egijpti
Nummi Consulares argentei
Idem aurei
comprenhunt inter se 143 familias differentes.
7.
Series Imperatorum Romanorum argentei
8.
Series Imperatorum Romanorum aurei
9.
Series Imperatorum Graecis inscriptionibus
10.
Selecta Numismata Jacobi de Wilde publicata
11.
Numismata Arabica Samaritana [etc.]
12.
Numismata Geographica plurima Graecis inscriptionibus8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Hier wordt geen aantal gegeven.

166
12
11
180
489
71
953
1373
409
150
39
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Medalliones argentei Graecis inscriptionibus
Etiam aliae
Reges Macedonum et alii aerei Graeci
Gemmae selectae Jacobi de Wilde publicatae
Dito plurimis [auc]tae
Etiam diversae rarissimae
Signa antiqua Jacobi de Wilde publicata
Aucta marmoribus sacrificio Priapi rarissimo
Eodem alio modo sacrificio
Jove cygno, Laedae obstetricis vice
fungenti cum Castor et Pollux par
Izaci benedictione in Jacobum
Idola cinensia diversa
Varia alia signa.

58
32
72
188
455
26
60
1
1
1
1

De kinderen De Wilde hielden de collectie bijna 20 jaar onverdeeld omdat ze trachtten die in
haar geheel te verkopen. Er werd echter geen aannemelijk bod gedaan en in 1740 besloten ze
tenslotte de verzameling te laten veilen. Er bestaat een lijvige catalogus waarvan thans nog een
exemplaar berust op het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. De opbrengst van de veiling van het kabinet was ƒ 5.361.6.–. Het huis van Jacob de Wilde kwam later in
handen van de firma van Holkema en Warendorf uitgevers.9

Bijlage VII

Instrumenten besteld bij Jan van Musschenbroek in Leiden voor prof. Bulfinger
in Sint-Petersburg uit het boek van ’s-Gravesande.
Sint-Petersburg, Archief van de Russische Akademie van Wetenschappen. Minuut van J.D. Schumacher aan J. van Musschenbroek. Sint-Petersburg, 8 maart 1726. SPbARAN 1.3.2, 332-333v.
Den 8 sten martij 1726 à Mons. Mussenbroek
Je me souviens lorsque j’ay eu l’honneur d’être avec vous que vous me disiez que pour avoir les
machines et les instruments qui se trouvent dans le livre de Mons. ’s-Gravesande il ne faloit qu’y
marquer la Tab. et Fig. Le Sr. Bulfinger Professeur de Physique l’a fait ainsi. Je vous prie donc de
les faire suivant sa note, les rendre entre les mains du sr. Van der Bourg, Conseiller du commerce
et Agent de sa Majesté Impérial de Russie, et en recevoir les denier à qui on a écrit de la part de
l’Academie des Sciences.
Tom 1.
Tab. 1. fig. 6. 7. et 5.
Tab. 2. fig. 1 cum omnibus eo pertinentibus sic tamen ut plura quam duo vitra sibi super imponi possint mittantur si haberi possint, set eius modi vitra ad minimum
fig. 4. cum pondusculis
Tab. 3. fig. 5. 6.
Tab. 4. fig. 5.
6. fig. 2. 3. 4. 5. 7. 9.
5. fig. 3. 4. 5. 7 – - Tab. 7. fig. 1. et 2. Hoc est exacte bilan sed sine magnete.
7. fig. 4 sed ita ut brachi sit longius, quo globus possit impegnere, in distantia dupla tripla quadrupla. Prostaret igitur dublius generis juga facere, unum quale est in libro, et unum uti hic prosentatur ead.
9

Van Eeghen, ’De verzameling van Jacob de Wilde’, 91.
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7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tab. 24.
26.
29.
32.
33.
Tom 2
Tab. 3.
[Tab] 13.
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fig. 7
fig. 6
integra
aliqt globuli simpli dupli, tripli et sexdupli
fig. 1
fig. 8 eum pluribq [oochle] is & pondusculis
fig.4 & vestes incurvi / sub angulo 30 grad. ex fig. 8
fig. 4
fig. 1
fig 1 . 6
fig 1.7.8.
integra
integra
22. 23.
fig. 6
fig. 5
fig. 2,3,4
fig. 3 et [qui]dem utrum in duplo
integra / 4.5.6.7 / 8.9. fig. 1. et 4. / 11. fig. 4 / 12. fig.3. / 15,16,17,18.
ubi non addita sunt figura tabula- / rum hic nominatarum ibi intelligitur ut omnia
mittantur quae ad totum apparatum illorum / experimentorum pertinent.

Bijlage VIII

[Johann Daniel Schumacher], Beschrijving van de bibliotheek, de collecties en de
Kunstkamera, 1744.
[Johann Daniel Schumacher], Beschrijving van de bibliotheek en de kunstkamer van de Sint-Petersburgse
keizerlijke academie van wetenschappen met een korte aanwijzing van alle er zich bevindende artificialia en
naturalia, samengesteld voor hen die lust hebben deze zaken te bekijken. [Sint-Petersburg 1744]. Vertaald
uit het Russisch10, 13-25.
Toelichting bij de plattegrond van de Keizerlijke bibliotheek en kunstkamer.
A. Vestibule.
I-XI Trappen.
B.C.D. Magazijn met boeken van de Akademiepers.
E.F. Binderij.
G. Kamer van de Onder-bibliothecaris.
Kast 1 Catalogi van de boeken die zich in de Keizerlijke Bibliotheek bevinden.
Kast 2 Catalogi van de objecten die zich in de Keizerlijke Kunstkamer bevinden.
Kast 3 Journalen bevattende de Keizerlijke bibliotheek en Kunstkamer en andere de wetenschappen aanbetreffende notities.
Kast 4 Verschillende catalogi van bibliotheken en verzamelingen in Kunstkamers in andere landen.

10 [Johann Daniel Schumacher], Palaty Sanktpeterboergskoj Imperatorskoj Akademii Naoek Biblioteki i Koenstkamery s kratkim pokazaniëm vsech nachodjasjtsjichsja v nich choedozjestvennych i natoeralnych vesjtsjej sotsjinjonnoje
dlja ochotnikov onyja vesjtsji smotret zjelajoesjtsjich. Petsjatano v Sanktpeterboerge pri Imperatorskoj Akademii
Naoek [Sint-Petersburg 1744].
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H. Eerste deel van de bibliotheek, waarin
Kasten 1-5 Boeken bevattende geschiedenis van de wetenschappen.
Kasten 7-11 Boeken van oude en nieuwe filosofie.
Kasten 6-8-9-10 Schrijvers over natuurrecht en volkerenrechten, en stichtelijke en politieke boeken.
Kasten 12-13 Mathematische boeken.
Kasten 14-17 Grammatica’s en lexica.
Kasten 18-21 Critici en boeken van verschillende inhoud.
Kasten 22-23 Schrijvers over de oudheid en over numismatiek.
Kasten 24-25 Boeken over oratoren, rethorici en samenstellers van brieven.
Kasten 26-28 Latijnse, Duitse, Franse, Griekse en andere verzen.
Kasten 29-31 Algemene geschiedenis, Chronologie en Geografie.
Kasten 32-34 Kerkgeschiedenis.
Kasten 35-36 Griekse geschiedenis, oud Perzische en Constantinopelse.
Kasten 37-38 Geschiedenis van het oude en het nieuwe Rome.
Kasten 39-40 Geschiedenis van het Duitse rijk en schrijvers over Romeins recht in Duitsland.
Kasten 41-42 Geschiedenis van Portugal, Spanje en Italië.
Kast 43 Geschiedenis van Frankrijk.
Kast 44 Geschiedenis van Groot Brittannië.
Kasten 45-46 Geschiedenis van de Nederlanden.
I. Kamer van de bibliothecaris.
Kast 1 Griekse en Latijnse handschriften.
Kast 2-3 Franse, Duitse en andere handschriften.
Kast 4 Arabische, Tataarsche, Persische, Turkse en andere handschriften.
K. Kamer van de vertalers.
L.M.N.O. Kanselarij.
P. Tweede deel van de bibliotheek.
Kasten 1-8 Medische, anatomische, chirurgische, apothekers- en chemische boeken.
Kasten 9-11 Beschrijvers van natuurlijke historie.
Kasten 12-14 Reisbeschrijvingen en beschrijvingen van de andere drie werelddelen.
Kasten 15-19 Juridische boeken.
Kasten 20-22 Theologische boeken.
Q. Kamer met boeken en prenten van de Academiepers.
R. Doubletten en incomplete boeken.
S.T. Convoluten en verboden boeken.
V. Kamer voor optische en andere experimenten, met zonlicht en kleuren.
W. Derde deel van de bibliotheek.
Kasten 18-19 Geschiedenis van de Noordelijke landen.
Kast 17 Genealogische en heraldische boeken.
Kast 16 Boeken over kunsten, economie, de inhoud van tuinen en gaarden, landbouw en dergelijke.
Kast 15 Krijgsarchitectuur, artillerie en militaire exercitie.
Kasten 12-14 Allerlei gegraveerde figuren, teken-, schilder- en draaikunst, de wetenschap der symbolen, van de burgerlijke bouw en scheepsbouw, van de gnomonika(?), optica, mechanica, hydraulica en andere.
Kasten 9-11 Atlassen en topografische boeken.
Kast 8 Arabische, Turkse, Perzische en andere dergelijke boeken.
Kasten 5-7 Chinese boeken.
Kast 4 Boeken van de Russische Academische Pers.
Kast 1-3 Russische kerkelijke boeken en burgerlijke, met oude letters gedrukt.
Kast 20-22 Russische kerkelijke en burgerlijke handschriften.
[Tot zover de beschrijving van de bibliotheek.]
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X. De grote Gottorpse globe.
Kasten 1 tot 11 Allerlei geometrische en optische instrumenten, zonnewijzers, brandspiegels,
aardbollen, sferen, modellen van schepen, vestingen en van verscheidene machines en andere
dergelijke zaken.
Y. Lage sterrenwacht.
Z. Hoge grote sterrenwacht.
AA. Hoogste kleine sterrenwacht.
BB. Galerij, waar allerlei artificialia en zeldzaamheden bewaard worden, namelijk:
Kast 1-3 Allerlei portretten, beelden en andere figuren vervaardigd van was en gips.
Kasten 4-8 Allerlei snij- en draaiwerk uit hout, steen en been.
Kasten 9-10 Gewaden van Siberische en andere in Rusland wonende volkeren.
Kast 11 Chinese, Turkse en dergelijke gewaden.
Kast 12-14 Gewaden van Sjamanen, kralen en afgoden van heidense volkeren in Rusland en Siberië.
Kasten 15-17 Chinese en andere afgoden, beeldjes en dergelijk snijwerk uit hout, steen en koper.
Kasten 18-19 Allerlei vaatwerk, hoofdtooien en andere soortgelijke dingen van Aziatische volkeren.
Kasten 20-22 Verzameling van verscheidene curieuze en historisch waardevolle dingen van de antieke en de huidige tijd.
CC. DD. Depots met allerlei kunstvoorwerpen en rariteiten.
EE. FF. Allerlei in Rusland verzamelde naturalia.
GG. HH. II. Draaibanken met alle daarbij behorende instrumenten van de gezegende en gedenkwaardige keizerlijke hoogheid Peter de Grote waarbij in een aparte kast enkele stuks van
door zijne hoogheid zelf gemaakte werken worden bewaard.
KK. Het uit was gemaakt beeld van zijne keizerlijke hoogheid op de troon aangemerkt als 1 en in
de kasten ter weerszijde 2 en 3 het gewaad dat zijne hoogheid droeg op de dag van de slag bij Poltava. Evenals de degen, chponton, en andere memorabilia.
LL. Zaal waarin viervoeters, vogels en planten worden bewaard.
in het midden van de zaal en in de kasten 15-22 grote en kleine viervoeters evenals enkele
monsters.
Kasten 4-8 Verschillende soorten vogels evenals hun eieren en nesten.
Kasten 9-10 beneden: herbarium van Ruysch, geordend volgens de manier van Tournefort.
Kast 11 beneden: planten verzameld door adjunct Schteller bij Irkoetsk evenals de eerste en tweede en deel van de derde plantenverzameling van dokter Gmelin
Kast 12 beneden: het restant van de derde plantenverzameling van dokter Gmelin; evenals de
planten van Heinzelman verzameld bij Orenburg en Samara aan de Wolga
Kasten 9-14 boven: allerlei zeegewassen, zoals koralen en dergelijke.
Kasten 1-3 Allerlei zaden van planten voor geneeeskundig gebruik.
MM. Doorgang naar het anatomisch theater.
Kasten 1-8 Beenderen van de Mammoet en andere dieren. Horens van verschillende dieren evenals enkele skeletten.
Kast 9-11 Walvisbeenderen.
Kast 12-19 Skeletten of verzamelde botten van verschillende viervoeters.
NN. Anatomisch theater.
Kast 1-12 Allerlei preparaten die in het anatomisch theater zijn gemaakt.
Aparte kamers 13-15 hier werken de prosector en zijn assistenten. Hierin bevinden zich ook de
anatomische instrumenten en andere toebehoren.
OO. Zaal waarin de uit Holland aangevoerde anatomische preparaten van de beroemde dokter
Ruysch bewaard worden evenals allerlei soorten vissen en reptielen, te weten:
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Buitenste kasten
Kasten 1 en 2 bevatten: De eerste afdeling Huid.
Kast 3 De tweede afdeling Myologi of spieren en pezen.
Kasten 4 en 5 Derde afdeling Hersenen.
Kast 6 Vierde afdeling Zintuigen.
Kast 7 Vijfde afdeling Longen en hart.
Kast 8 en 9 Zesde afdeling Maag, ingewanden en overige daartoe behorende delen.
Kast 10 Zevende afdeling Lever, milt en magen.
Kast 11 Achtste afdeling Nieren en de urineblaas.
Kast 12 Negende afdeling Mannelijke geslachtsorganen.
Kast 13 Tiende afdeling Vrouwelijke geslachtsorganen.
Kast 14 Elfde afdeling ?? lever en vliezen.
Kasten 15 en 16 Twaalfde afdeling Foetussen en onvoldragen kinderen.
Kasten 17 en 18 Dertiende afdeling Monsters en zieke delen van het menselijk lichaam.
Daartussen op geschikte plaatsen tussen de kasten en in de kasten zelf zijn grote en kleine skeletten opgesteld of verzamelingen van menselijke botten.
Binnenste kasten
Kasten 7 en 8 Kikkers en schilddragende dieren.
Kasten 1 24 23 22 21 20 Allerlei soorten hagedissen.
Kasten 12 tot 18 Slangen.
Kasten 2 3 4 5 9 10 11 Vissen.
Kasten 6 en 19 Allerlei reptielen.
PP. QQ. RR. Mineralen kabinet.
Kast 1 Verschillende soorten aarde en klei,(?), zwavel, teer, kobalt en andere.
Kast 2 Zout, (?) en tinerts.
Kast 3 In het midden: Een model van een mijnfabriek. Aan de linkerkant: Inovarnye ertsen. Aan
de rechterkant: Goud en gouderts.
Kast 4 Kopererts.
Kast 5 Lood- en zilvererts.
Kast 6 IJzererts.
Kast 7 Edelstenen, marmer en barnsteen.
Kast 8 Allerlei grote en ruwe stenen.
Kast 9 tot 10 Versteende zaken en stenen gevonden in de ingewanden van verschillende dieren.
Kast 11 Bergkristal en baarmoeders waarin edelstenen groeien.
Kast 12-16 Meerdere in Rusland gevonden koperertsen en andere ertsen en stenen.
Kast 17 Kabinet met schelpen en aan weerszijde twee kunstig gemaakte grotten uit zeestenen, zeegewassen en schelpen.
SS. Muntenkabinet.
Kast 1 Antieke Griekse en Romeinse penningen en munten.
Kast 2 en 3 Geldstukken en penningen uit Rusland en andere Europese koninkrijken, republieken, steden en van vooraanstaande mannen en dergelijke.
Kast 4 Kistje met koperen penningen van de Franse koning Lodewijk de XIV van 1638 – 1700, gemaakt naar ontwerp van de Franse academie van opschriften en decoratieve kunsten, door Moger en andere medailleurs.
Kast 5 Penningen van alle Rooms pausen vanaf het allereerste begin tot en met Clemens XI gemaakt door Laufer.
Kast 6 Punische, Gothische, Joodse, Indische en andere munten.
Kast 7 Arabischse en Tataarse munten.
Kast 8 Perzische, Turkse, Oud-Arabische en andere munten.
TT. Allerlei curieuze en kostbare voorwerpen uit goud zilver en edelstenen.
1
Kistje uit Japans ivoor, heel fijn gemaakt, waarin enkele oude tataarse en perzische dolken
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met edelstenen, gouden armband(?), halssnoeren, diademen en paardentooien.
Een kast waarin allerlei oud Tataars vaatwerk, afbeeldingen van verschillende dieren en andere huisraad en hoofdversieringen van goud en zilver met edelstenen die gevonden zijn in
graven evenals ook bovengenoemde.
3
Kast waarin ook allerlei kostbare voorwerpen uit goud en zilver zoals bijvoorbeeld glazen en
bekers en ander soortgelijk vaatwerk evenals sleutels van verschillende veroverde steden.
4. 5. 6 Drie kistjes uit ivoor met verschillende gouden en andere voorwerpen evenals allerlei figuren die uit edelstenen zijn gesneden.
UU. kamer waarin
1
Het Engelse kabinet van zijne hoogheid Peter de Eerste met geschilderde miniaturen.
2
Boeken met tekeningen van alle zich in de kunstkamera bevindende zaken.
3
Boeken met figuren met waterverf geschilderd.
4 en 5 Twee kistjes van zwart hout zeer fijn werk, in de een waarvan een veldapotheek zit met zilveren en vergulde flesjes en in de ander waarvan aan de buitenkant prachtige(?) landschappen zijn afgebeeld.
2

Woordenlijst
archiater
artificialia
chirurgijn

composita
diak
dragonder
ducaton
fiool
gulden
hortus botanicus
hortus medicus
kabinet
(1)
(2)
’kabinet van de
tsaar’
kunstdraaier
kunstkamer

(1)
(2)

kunstkamera

(1)

(2)
medische faculteit
naturalia

hoofdlijfarts en president van de kanselarij van de ganse medische faculteit
van het Russische rijk.
door mensen vervaardigde objecten
ook wel wondarts, opgeleid door zijn meester, lid van het chirurgijnsgilde,
met veel praktijkervaring in tegenstelling tot een arts, die een meer theoretische universitaire studie heeft voltooid.
samengestelde geneesmiddelen uit een of meer van de drie groepen simplicia.
hoge ambtenaar
lichte cavalerist
ƒ 3.15
glazen houder voor bijvoorbeeld dieren en mensen op sterk water.
20 stuivers, honderd cent.
botanische tuin
apothekerstuin
een kast of kamer waarin objecten worden bewaard die deel uitmaken van
een verzameling
verzameling objecten bewaard om in hun samenhang te bestuderen of te tonen.
aanduiding van de kamers waarin de memorabilia van Peter de Grote bewaard
werden, sinds zij in het jaar 1728 waren overgebracht naar de Kunstkamera.
ambachtsman die uit hout of ivoor kunstige voorwerpen vervaardigt op een
draaibank.
een kamer of een gebouw waarin objecten worden bewaard die deel uitmaken van een verzameling.
verzameling objecten bewaard om in hun samenhang te bestuderen of te tonen.
benaming van het gebouw waarin Peter de Grote collecties, bibliotheek,
theater anatomicum en sterrenwacht onderbracht,
benaming van de collecties (tegenover de bibliotheek).
benaming voor de afdeling die op ministerieel niveau de medische zaken bestuurde in Rusland.
natuurlijk gegroeide objecten

Bijlagen
ongodist
petrefacta
potas

rariteiten

(1)

(2)
rariteitenkabinet
simplicia
wissel

wondarts

(1)
(2)
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atheïst, godloochenaar iemand die het bestaan, de bestaanbaarheid of bewijsbaarheid van een persoonlijke god ontkent.
fossielen
potas is as, anorganische resten van verbrand plantaardig materiaal, bereid in
potten, kaliumcarbonaat geheten. Het is nodig bij het verven van textiel; salpeterzure potas wordt gebruikt om kruit te vervaardigen.
tegenwoordig: zeldzaamheden bijeenverzameld zonder onderling verband
of achterliggende bedoeling, anders dan om daar met anderen of alleen vermaak uit te putten.
vóór 1800: zeldzame objecten bewaard om in hun samenhang te bestuderen
of te tonen.
verzameling van meest zeldzame objecten, bewaard om in hun samenhang te
bestuderen of te tonen.
enkelvoudige plantaardige, dierlijke en delfstoffelijke geneesmiddelen.
een gedagtekend wisselmiddel tot overdracht van geld.
geschrift waarbij de ondertekenaar iemand last geeft om een daarin uitgedrukte geldsom in een andere plaats, op of na zicht of op een bepaalde tijd
aan een andere, genoemde persoon of aan diens order te betalen, met erkenning van ontvangen waarde of waarde in rekening.
zie chirurgijn

Overzicht van munten, maten en gewichten
Vloeistoffen
aam

anker
okshoofd
pijp

(1) vat of ton ongeveer een aam bevattende.
(2) oude vochtmaat van vier ankers. De grootte varieert naar het land en de vloeistof: een Amsterdamse aam wijn 155,22 liter, een aam olie 145,52 liter.
inhoudsmaat voor o.a. wijn. Circa 36 liter wijn, 44 of 45 flessen.
(1) vat of ton ongeveer een okshoofd bevattende.
(2) oude vochtmaat van zes ankers. Gebruikt voor wijn, bier en brandewijn.
soort van langwerpig vat waarin men olie, wijn, azijn enz. verzendt.
Apothekersgewichten

medicinale pond
ons
drachme
scrupel
obolen
grein

12 ons
8 drachmen
3 scrupels
2 obolen
10 grein

368,4 gram
30,7 gram
3,84 gram
1,28 gram
0,64 gram
0,064 gram
Papier

riem papier

twintig boek papier, elk boek 24 vellen, maakt 480 vel.
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Munten

gulden
roebel
stuiver

3 gulden is ongeveer 1 roebel
2,67 – 2,92 gulden (1715-1718)
20 stuiver in een gulden

Hoofden van de Medische Faculteit
1714-1718
1718-1730
1730-1732
1732-1734
1734-1741

Robert Areskine
Johan Deodat Blumentrost
Doctorencollectief: Theyls, Bidloo, Van der Hulst, Schober en Sevasto
Johann Christoph Rieger
Johann Bernard Fischer
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Summary

The Kunstkamera of Peter the Great. The Dutch contribution, a reconstruction
from letters by Albert Seba and Johan Daniel Schumacher, 1711-1752
Modern historiography often deals with Tsar Peter the Great’s Kunstkamera as
a haphazard collection of incoherent rarities. Rarities in the sense of objects
valued for their strangeness, eccentricity or rarity. Rarities brought together without correlation or system other than mere chance, by which they were presented
to, bought or taken by the Tsar. Studying, however, the correspondence of the
Amsterdam apothecary Albert Seba and the curator of Peter’s Kunstkamera and
doing some additional research, I discovered that the objects in the Kunstkamera
are of a totally different nature and were collected systematically subject to a welldefined plan.
Purchasing objects for his Kunstkamera, Peter the Great’s main interest was in
naturalia: plants, animals and minerals, rather than in the so-called artificialia,
man-made precious objects. Two naturalia-collections acquired by Peter in Amsterdam - one from apothecary Albert Seba, the other from anatomist Frederik
Ruysch - appeared to be the basis of the Kunstkamera. Actually, the Kunstkamera
was built specially to house these two extensive collections.
Design and intent of Peter’s Kunstkamera resembled those of the big Amsterdam kunstcammers. The idea underlying these kunstcammers was to acquire full
knowledge of the world. Tangible knowledge of all animals, plants, and minerals.
Often including prints or drawings of views of major cities and their principal
buildings. Some kunstcammer owners collected scientific instruments to demonstrate the laws of nature, script samples or words of little known languages,
inscriptions and archeological finds, and samples of clothing, weaponry, and
utensils used by indigenous peoples. Such kunstcammers paved the way to systematization of knowledge. During his 1697-1698 stay in Amsterdam, Peter took
the opportunity to study the collections of Frederik Ruysch and Levinus Vincent,
both specialised in naturalia, and of Jacob de Wilde, collector of statuettes,
scientific instruments, gems, coins and medals.
Peters Kunstkamera as an encyclopedic museum
It occurred to me that Peter’s Kunstkamera was founded to contribute to the new
European endeavour of augmenting existing knowledge. The Kunstkamera was
Peter the Great’s participation in the ‘republic of amateurs’, where every man
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and woman, irrespective of rank or birth, was welcome to further knowledge by
collecting examples, by experimenting, by looking for similarities or dissimilarities, or even by going beyond the immediacy of their fact-finding aim and drawing conclusions from their observations. All this clearly aiming at gaining more
profit, power, wealth, honor and fame. The main characteristic of this New
Science, propagated by Francis Bacon, was in its low esteem of endless reasoning
and eruditely quoting contemporary or ancient authorities, while it highly
valued an individual’s discovery proved by experiment. It follows that the New
Sciences were of a practical character, which naturally appealed to autodidact
Peter I. Tsar Peter the Great’s cultural, economic and political motives to introduce science in Russia in accordance with this program would be no different,
I presumed, from those of other authoritarian European rulers.
The interpretation of Peter’s Kunstkamera as a basis for a new kind of encyclopedic collecting, different from seventeenth century princely collecting in being
a starting point for the natural sciences, together with some peculiarities of Peter
the Great’s personality, viz. his interest in monsters (malformed creatures) and
his severe actions against the Church’s manipulation of wonders, were intriguing. In the rich Peter-literature, no one offered a sensible explanation of Peter’s
striking way with his monsters. Not until 1996, in Jonathan Israel’s study The
Dutch Republic, and more explicitly in his 2001 Radical Enlightenment did I find
such sensible explanation of Peter’s behaviour as I was looking for. Israel points
out that denying the existence of the devil and combatting wonders were two important characteristics of the Dutch discussions in the early, so-called Radical Enlightenment. An enlightenment almost a century ahead of the French Enlightenment. As these discussions were written in or translated into the vernacular,
they were read by thousands and discussed by even more. These Dutch discussions found their way to France, England, Germany and, obviously, even Russia.
Tsar Peter encouraged research of deformities, all along trying to debunk the
superstitious fear of monsters. He issued a ukase ordering malformed, still-born
infants to be sent from all over the country to the imperial collection. The ukase
included deformed animals as well as human babies. He subsequently had them
put on show in the Kunstkamera as examples of accidents of nature. To Peter, deformities were neither the devil’s doing nor God’s punishment, but simply exceptions to the laws of nature. In this sense he was a Spinosist.
Cultural transfer by Dutch specialists
The correspondence clearly showed the Dutch influence at the time of introduction of the sciences into Russia. This influence was far greater than hitherto
generally accepted. As it was, chiefly people from Holland furnished the Kunstkamera with collections of naturalia, scientific instruments and books, paving the
way for the Academy of Sciences. Untill the discovery of the Seba letters, Dutch
instrument makers were not known to have exported their products to as far
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away as even Russia. The collectors Seba and Ruysch from Amsterdam, Nicolas
Chevalier from Utrecht, the instrument makers Jan van Musschenbroek from
Leiden and Daniel Fahrenheit from Amsterdam, and the publishers-booksellers
Pierre van der Aa and the Van Waesbergens were among the intellectuals from
Holland who have contributed to the collections of the Kunstkamera.
In 19th century literature on the Kunstkamera I found my presumption confirmed that in modern German and Russian historiography the Dutch role is
generally underestimated.
Seba en Areskine
The Amsterdam apothecary Albert Seba was more than merely a trader. He also
was a collector of knowledge, an amateur without special education or training
proudly making his contribution to the advancement of learning. As a serious
collector of knowledge he found a common language with Robert Areskine,
head-physician to the Tsar, head of the Apothecary Chancellery in Moscow.
Areskine granted Seba the yearly deliveries for the Moscow and the Petersburg
Imperial Pharmacy, amounting to 30.000 Dutch florins, or 10.000 ruble. This
large amount of money, almost the entire budget of the Apothecaries chancellery, reveals how magnificent and profitable a position Seba had acquired on
the Russian market.
The letters also shed light on the way in which the Tsar financed such huge
purchases.
Transport of the pharmaceutical supplies and the Seba collection
Transport of the pharmaceutical materials was no problem. Every summer,
Dutch ships sailed from Amsterdam - often straight - to Saint-Petersburg. Even at
times when the Nordic War endangered passage through the Baltic Sea did Seba
manage to ship his wares safely to the Russian port of Archangel, following his
routine route of delivering goods to the Moscow Pharmacy.
Whereas other traders would sell wide varieties of products, accepting in payment any profitable return cargo off the Russian market, – supply guided the
choice of their purchases –, Seba solely sold one line of products: medication and
drugs (dried herbs, chemicals, paints and dyestuffs), merely accepting money in
payment.
Purchase sequence of the Seba and Ruysch collections
It is often claimed in writing that the Tsar had bought the two collections during
his second stay in Amsterdam. This was not the case. As appears from the correspondence between Seba, Areskine and Johann Daniel Schumacher – Areskine’s
secretary and in charge of the Kunstkamera – the purchases of the Seba and
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Ruysch collections have not been bought impetuously. Quite the opposite, they
are the fruits of deliberate, well-prepared and solidly argued correspondence,
the initiative of which clearly was the apothecary’s. The Seba collection was
bought on January 10th, 1716, upon exchanging many letters and sending samples of the quality of Seba’s specimens. Seven months later, on August 19th, 1716,
the collection had arrived in Petersburg, long before October 1716, when the
Tsar prepared himself for his second visit to the Netherlands, where he arrived in
December 1716.
Unlike the Seba collection, which he had bought unseen, the Tsar had inspected the Ruysch collection during his first visit in Amsterdam in September
1697 prior to buying it. Peter was much impressed by Ruysch’s art of preparing
human tissue and organs so as to look exactly as they were when still functioning
inside the human body. Ruysch himself demonstrated to the Tsar in a lecture the
educational value of an anatomy collection.
Whereas the Seba collection was actually sold by correspondence alone, the
sale of the Ruysch collection was only partly negotiated by letters. It was Seba who
paved the way for selling the Ruysch collection to Peter. Seba first proposed the
Tsar to buy a few small samples of Ruysch’s specimens. This, then, happened on
April 24th, 1716, more than half a year before the Tsar’s arrival in Holland. A
year later, on April 8th, 1717, the contract of sale was signed in Amsterdam: the
Tsar bought the whole collection at a price of ƒ 30.000. On top of that amount,
he paid another ƒ 5.000 for the secret recipe of the preservative liquid with which
Ruysch injected his specimens.
When it filtered through that Ruysch had sold his secret, colleagues from France
pushed the new keeper of the secret to share it with them, demanding to be given some of Ruysch’s preparations. However, a knowledge of Ruysch’s secret
recipe alone would fail to do the job. Merely knowing the ingredients (clotted
pig’s blood, Berlin blue and mercury oxide), one would sorely lack and want
Ruysch’s experience and dexterity of injecting them. This will be clear from a
glance at the Petersburg preparations. In the Kunstkamera, the preparations by
Ruysch are on display facing the Russian ‘monsters’, prepared in Petersburg.
The lifelike pink of Ruysch’s art flatly defies the deadly bleak Russian preparations.
Johan Daniel Schumacher taking care of the collections
The letters reveal that in Saint Petersburg there was only one person to really
take care of the collections upon arrival and delivery in the city. It was Johann
Daniel Schumacher, librarian of the Imperial Library. Luckily, in the young city
with its narrow housing facilities, an empty building was found for the costly collections. Schumacher took upon himself the supervision of the museum infrastructure. Peter I entrusted him with the realisation of the exhibition rooms.
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Artist Dorothea Maria Gsell from Amsterdam, daughter of a distinguished member of the ‘republic of amateurs’, Maria Sibylla Merian, took care of the design.
Schumacher, a well-educated man born in Colmar, had held a position in Paris
prior to being charged with arranging the library and the collections. In a letter
to Areskine, he reports his completing an inventory of Areskine’s library. It was
the first catalogue of a Russian library. A copy of it was discovered in the Archives
of the Academy of Sciences. A short glance at it will suffice to ascertain that
Areskine’s library contained every reference work needed for Schumacher to fulfill his task. In this respect, Russia was no way the tabula rasa Gottfried Wilhelm
Leibniz suggested it to be to a friend of his.
Foundation of the Academy of Sciences
Together with a few minor collections acquired for the Kunstkamera in 1716-1717,
the Seba and Ruysch collections constitute the basis of the Academy of Sciences.
In 1719, Tsar Peter I had laid the foundation stone of a new building designed
to house the Kunstkamera. As the building rose higher and higher above the
banks of the Neva, so also the idea arose to invite scientists to come and work with
the collections, offering them luring allowances.
In 1724, Schumacher and Laurentius Blumentrost, late Robert Areskine’s
successor, sent numerous invitations to scientists abroad. Letters were sent to several German countries, the Netherlands, and France. Some responded declining
politely, others accepting eagerly. Two years later, the first Academic publications
were sent to European relations.
To enrich the library, Schumacher ordered books in various European cities.
He also managed to create a surprisingly extensive system of book exchange, involving the books run off the printing presses of the Academy of Sciences.
The importance of the collections to the Academy’s young members clearly
appeared from their teaching method and their publications. A recent archival
find establishes that, thirty years later, the Amsterdam collections were still held
in esteem. As it was, in 1752, long after the death of Seba, his second collection
went on auction in Amsterdam. The Petersburg Academy hastened to try and
buy several objects to replace those burnt in the fire of the Kunstkamera in 1747.
In this thesis, I hope to have proved that the foundation of the Kunstkamera
marked the start of a new, scientific way of collecting. The letters in the Archives
reveal how the Tsar had set himself the task of gathering knowledge methodically.
Schumacher?
Actually, Schumacher was the key-figure ruling the Academy. He maintained all
contacts with members of the Academy of Sciences, foreign Academies and
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other relevant institutions. He supervised the academic press, the academic
workshops for drawing, printmaking, and the construction of scientific instruments. He hired the assistants and specialists to serve the members of the Academy. He decided on the budget. For the Academy of Sciences to have survived
the six turbulent changes of power following Peter the Great’s death in 1725 has
been the merit of this one tireless, unswerving, ever-committed person, Johann
Daniel Schumacher.
The end of the universal museum
The end of the Kunstkamera as a centre of encyclopedic science came round
1830. At the time, everywhere in Europe, a process of differentiation in the
sciences had come about. This differentiation made itself felt in the reshuffle of
museum collections as well.
Dividing up of the collections of Seba and Ruysch
In effect of the scientific differentiation, the Seba and Ruysch collections were divided up. Animals, anatomical specimens and their reference libraries moved to
the Zoological Museum. The anatomical cabinet, including the Ruysch-anatomy,
found new accomodation there too. The artificialia from the Seba collections
took up residence in the Hermitage Museum. The minerals of Seba went to the
Geological Institute. The herbaria of Ruysch ended up divided over many stories
of the Petersburg Herbarium.
The small selection of Seba-artificialia that stayed behind has ever since remained a part of the Kunstkamera. In 1878, the merging of the Anatomical Cabinet and the Ethnographical Museum resulted in the Museum for Anthropology
and Ethnography. The anatomical specimens returned to the Kunstkamera. With
the refreshment of preservative liquids in 1843, any decayed specimens were
disposed off. About 900 specimens, made by Frederik Ruysch predominantly of
human material, were preserved. Since 2003, these have been on display more
prominently than ever in a permanent exhibition on the original premises of the
Kunstkamera.
With Peter the Great’s acquisition of the Seba and Ruysch collections, the Russian Academy of Sciences had two modern, very well-documented collections at
its disposal. Evaluating these collections, one should recognize them as early
examples of modern university research collections.
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Bidloo, Lambert apotheker, vader van
Nicolaas 49
Bidloo, Nicolaas (ca. 1670-1735) arts
werkzaam in Moskou 49, 81, 222,
230, 236
Bignon, Jean-Paul (1662-1743) bibliothecaris, voorzitter van de Académie
76, 146, 147, 185, 199, 215
bijbel 27, 32, 34, 36-40, 42, 45, 47, 58,
64, 192
Bils, Louis de ca 1662 ontleder te Den
Haag 124
Bion, Nicolas (1652-1733) natuurkundige 215, 238

Blankaart, Stephanus (1650-1702) arts
13, 183, 270
Blumentrost, Johan Deodatus (16781756) archiater, voorzitter van de
medische faculteit 185, 186, 193,
200
Blumentrost, Laurentius (1692-1755)
lijfarts, hoofd Kunstkamera en AvW
16, 75, 76, 77, 103, 138, 140- 164, 167,
168, 185-189, 193, 195, 197-199, 201,
202, 205, 206, 208, 210-215, 218, 220,
221, 225, 246, 268, 269
– ontwerper Academie van Wetenschappen, 209
– pakt collectie Ruysch in 76, 138-142
– studeert in Parijs 76, 265
– ontmoet Leibniz 76
Bochum 14
Bock, Hieronymus (1498-1554) botanicus 45
bodemvondsten 182
Bodisco, Hen. Pietersz. koopman in
Rusland 101, 103, 104, 187
Boë Sylvius, François de le (1614-1672)
arts, chemicus 66
Boedapest 30
boeken 21, 22, 34-36, 53, 60, 63, 64,
71, 106, 109, 150-152, 168, 171, 172,
174, 176-180, 183, 188, 192, 197, 198,
205, 208, 210, 215, 218, 224, 226-228,
230, 264
– boekenruil 227
– boekhandel zie handel
– in Petersburg gedrukt 38, 224, 271
– ingekleurde boeken 46, 237
– leer- en handboeken in het Russisch
17, 38, 39, 46, 59, 210, 247
– over verzamelen en verzamelingen
27, 168, 172
– reisverhalen 27
– Russische boeken in Amsterdam gedrukt 59
– verboden boeken 37
– vertalingen van Aesopus en Erasmus
59
– wereldlijke boeken 28, 58, 59
– woordenboekjes 59
Boendermaker, Theodoor Amsterdams verzamelaar, eigenaar van een
beroemde atlas 201
Boerhaave, Herman (1668-1738) arts
17, 24, 34, 35, 53, 64, 66, 124, 132,
140, 177, 198, 213, 214, 221, 223, 246
Bologna 42, 64
Boom, Henric en Theodorus uitgevers
te Amsterdam 125
Boonen, Arnold (1669-1729) schilder
203, 206
boranets half dier, half plant 245, 246
Boreel, Jacob (1630-1697) Nederlands
diplomaat 27

Boss, Valentin wetenschapshistoricus
31, 32, 38, 61, 62, 212, 213, 239
botanie zie plantkunde
bouwkunde 210
bouwstijlen 13
Boyle, Robert (1627-1691) natuurkundige 36, 52
Brand, Heinrich Hamburgs natuuronderzoeker 85
Brandenburg 56, 57, 60, 137, 166,
179, 185
Brants, Christoffel (1664-1732) Russisch resident in Amsterdam 77,
86, 103, 133, 137, 144, 187, 188, 201,
202, 206, 268
Brazilië 50
Breslau 85
brieven 17-18, 20, 23, 24, 51, 60, 64,
69, 74, 75, 76, 83-118, 131-132, 136,
139-147, 149-156, 163-168, 171-178,
180-189, 194-198, 200-204, 206-208,
212-217, 220-223, 227, 246-247
Bruce, Jacob Daniel (1670-1735) generaal en natuuronderzoeker 32,
38, 59-64, 68, 72, 162, 163, 175, 177,
221, 225, 228, 237, 238
Bruce, Peter Henri (1692-1757) werkte in Rusland 162
Brunfels, Otto (1488-1534) botanicus
45
Bruyn, Cornelis de (1652-ca.1726)
schilder en schrijver 69-71
Bry, Johann Theodor de (1561-1623)
tekenaar, etser 47
Buffon, George-Louis Leclerc, graaf
van Buffon (1707-1788) natuuronderzoeker 190, 272
Buis, commies-generaal in Amsterdam
150
buitenlandse reizen 13, 21, 39, 179,
234, 263
buitenlanders
– in Rusland 13, 20, 21, 27-30, 75,
103, 152, 210, 219, 264
– buitenlanderswijk 21, 28, 29, 32,
103
Bulffinger, Georg Bernardt(16931750), natuurkundige in Petersburg
212, 213, 221
burgemeesters 14, 27, 37, 47, 50, 60,
121-123, 148, 155, 177
Burgh, Johannes van den (ca.16701731) koopman 194, 200, 201,
203, 206, 207, 220, 222, 254
Burman, Johannes (1706-1779) botanicus 50, 258
Buxbaum, Johann Christian (1693/41730) botanicus 206, 217, 218,
225, 246, 247
Buys, Willem (1661-1749) ambtenaar
150

Register
Cambridge, Nathaniel en Richard,
kooplieden te Londen 31, 44, 63,
99, 100, 101, 179, 266
Catharina I (1684-1727) tweede vrouw
van Peter I, sinds 1725 keizerin van
Rusland 40, 73, 74, 133, 136-138,
148, 173, 175, 203, 221, 223, 224, 226
Catharina II de Grote (1729-1796)
1762-1796 keizerin van Rusland
203
Chatelain, Henri Abraham (16841743) schrijver te Amsterdam 172
chemie 55, 66, 85, 214, 258
Chevalier, Nicolaas (1661-1720) uitgever en boekhandelaar te Utrecht
199, 235, 238
chirurgie 14, 26, 49, 76, 173, 182, 184,
210, 215, 222
chirurgijn 38, 49, 65, 66, 68, 80-85,
103, 121, 122, 184, 193, 217, 247, 265
– opleiding 15, 49, 121, 122, 124,
222
Clermont, dominee te Amsterdam, correspondent van Areskine en Schumacher 150
Clifford, Isaac koopman op Rusland
87, 88, 89, 91, 92
Clusius, Carolus (1526-1609) botanicus
46
Colbert, Jean Baptiste (1619-1683) minister in Frankrijk 54, 57
Collegicum Chirurgicum 49
Collegium Medicum 49, 122
Comenius, Jan Amos (1592-1670) pedagoog, encyclopedist 47
Commelin, Caspar (1668-1731) Amsterdams botanicus 37, 49, 174
Commelin, Jan (1629-1692) bestuurder Amsterdamse hortus botanicus
37, 49, 50
confectio hyacinthi 66
Copernicus, Nicolaus (1473-1543) astronoom 33, 38, 45
Court van der Voort, Pieter de la (16641737) tuinspecialist, schilderijenhandelaar 17, 24, 193, 195, 196,
205, 206, 207, 214, 224
Cracraft, James historicus 21, 40
Crafft, Johann Daniel, chemicus 85
Crossen aan de Oder 85
Cruys, Cornelis (1657-1727) zeeofficier
in Russische dienst 14, 74, 83
cultuur, Russische
– Duitse invloed 16, 21, 28, 215, 263,
264
– Nederlandse invloed 16, 28, 215,
264-267
cultuurexport 156, 264-267
cultuurimport zie import
Cuper, Gijsbert (1644-1716) burgemeester van Deventer 42, 47

Curaçao 50
Danzig 53
decorateurs 216
Deknatel, Adrianus Amsterdams verzamelaar 245
Demidov, Gregori Akinfovitsj (17151761) botanicus-liefhebber 50,
258
Demidov, Prokofi (1710-1786) plantenkenner 50, 258
denunciatie 34
Derham, William (1657-1735) schrijver
35
Descartes, René (1596-1650) filosoof
en wiskundige 32, 33, 37, 63, 195
dierkunde 14, 15, 19, 25, 45-51, 54, 70,
71, 108, 117, 124, 125, 126, 129, 142,
143, 155, 169, 171, 191, 192, 200, 230,
243-254, 258, 259, 261-263, 272
– soorten 44, 47, 50, 190
dierentuin 28, 56
diplomaten 13, 94, 133, 138, 148
Dodoens, Rembert (1517-1585) botanicus 46
Dohnell, Johann (-1713) lijfarts Peter
I 81
Domsterf, Nicolaes apotheker 65
doodkistenmaker 14
Doppelmeyer, Johann Gabriel (16711750) natuurkundige 215
Dordrecht 149
Dousenbray zie Ons en Bray
draken 42, 48
Dresden 14, 235, 247
drukkerij 71, 223, 224, 257
drukkers 13, 246
drukletters 17, 222
– Latijnse 71
Du Ry, chemicus werkzaam in Leiden
214
duivel 34, 35, 41, 264
duiven 68
Duverney, Joseph-Guichard (16481730) arts 68, 76, 146, 147, 151,
152, 193, 268, 269
Duvernoi, Johannes Georgius (1691/
98-1751/59) anatoom en chirurg in
Peterburg 212, 223, 247
Dvina, Noordelijke 78
edelsmeden 13
Edinburgh 38, 68, 177
eenhoorn 42, 47, 65
Effen, Justus van (1684-1735) tijdschiftuitgever 195
elektriciteit 52
Elisabeth (1709-1761) sinds 1741 keizerin van Rusland 253
Elliger, Ottomar (Amsterdam 1701-Petersburg 1735) etser, graveur 219
Elmsall, William koopman op Rusland
78

343
Engeland 14, 19, 22, 34, 35, 41, 53, 6062, 68, 97, 136, 137, 142, 164, 169,
176, 179, 184, 193, 227, 239
Erskine, Chr. broer van Robert Areskine 18, 68, 137, 177
Erskine, Mary familie van Robert Areskine 178
Erskine, Robert zie Areskine
Ettling, ontvangt thermometers 200
Euler, Leonid (1707-1783) wiskundige
216, 218, 237, 257
Europa 21, 22, 29, 32, 34, 42, 61, 118,
119, 125, 145, 158, 177, 179, 193,
205, 213, 223, 245, 258, 264, 268,
269
Evans, Giles koopman op Rusland 78,
205
expedities 15, 71, 235, 258, 259
export zie cultuurexport en handel
fabeldieren 47, 245, 246
– boranets zie boranets
Fahrenheit, Gabriel Daniel (16861736) docent natuurkunde 53,
193, 200, 238, 265
Farquharson, Henry (gest. 1739) wiskundige 32, 62, 72
Fénelon (1651-1715) schrijver 35
Filips II (1527-1598) koning van Spanje 29
filosofie 22, 31-34, 36, 39, 53, 60, 73,
76, 173, 180, 193, 202, 209, 212
Firth of Forth 68
Flamsteed, John (1646-1719) astronoom 62
Fontenelle, Bernard le Bovier, heer van
(1657-1757) secretaris Franse Academie van Wetenschappen 62, 151
fosfor 32, 85
Frankrijk 20, 22, 35, 53, 57, 61, 68, 72,
76, 79, 137, 145, 146, 148, 150-152,
154, 176-179, 183, 185, 193, 213, 227,
245
Frans Guyana 50
Frederik I (1657-1713) koning ‘in’ Pruisen 56, 57
Frederik III (1657-1713) keurvorst van
Brandenburg 56, 57
Frederik III (1597-1659) hertog van
Holstein Gottorp 56, 206
Frederik III (1609-1670) koning van
Denemarken en Noorwegen sinds
1648 170
Frederik V (1723-1766), koning van Denemarken 25
Frederik Hendrik (1584-1647) van
Oranje-Nassau, vader van keurvorst
Frederik Willem 56
Frederik Willem (1620-1688) keurvorst
van Brandenburg 56
Frederik Willem I (1688-1740) koning
van Pruisen 212
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Fuchs, Leonhard (1501-1566) botanicus 46
fysico-theologie 36
Gagarin, Matvej Petrovitsj(-1721) gouverneur van Siberië 102, 182
Galenus, Claudius (130-201 v C) arts
45
Galilei, Galileo (1564-1642) natuurkundige en astronoom 33, 38
Gaubius, Hieronimus David (17051780), arts 64
Gausin onderzoeker, diplomaat, ca.
1716 72, 180
geheim genootschap 32
geleerden 13, 15, 20, 42, 48, 53, 56,
63, 64, 85, 177, 193, 199, 208, 210216, 219, 221, 223, 225, 226, 246,
257, 264, 271
– arriveren in Petersburg 211-218
– kregen ondersteunend personeel
216
geloof
– geen geloof 36, 38
– gereformeerde, protestantse 28,
29, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 51, 184, 227
– islam 14
– katholieke 28, 29, 32, 33, 38, 39, 41
– Russisch orthodoxe 14, 28-30, 39,
41, 187, 264
– zelf kijken 13, 45, 46, 54, 55, 62,
124, 129, 219
geneeskunde 27, 35, 36, 38, 46, 75,
76, 141, 173, 246
geneesmiddelen 46, 65, 66, 70, 77, 81,
82, 83, 91, 93, 97, 98, 100, 102, 106,
108, 109, 112, 139, 186, 266, 267
geneesmiddelenimport 77, 80, 81,
82, 93, 100, 139
generatio spontanea 33
genootschappen 42, 51, 57, 64, 128,
257
– Leopoldina 42, 64
– Royal Society 31, 42, 51, 52
– Teylers 57
geometrie 55, 63, 209, 210
George I (1660-1727) keurvorst van
Hannover, sinds 1714 koning van
Engeland, 136, 137, 200
Gesner, Conrad (1516-1565) arts en natuuronderzoeker 46, 47, 172
gevangenis 35, 38, 181
gewetensgevangenen 38
gezantenkanselarij 80, 82
gilde 39, 49
Glück, Ernst (1654-1705) dominee en
bijbelvertaler 75, 138
Gmelin, Johann Georg (1709-1755) botanicus 218, 247, 258
Gmelin, Samuel Gotlieb (1745-1774)
botanicus 258
god 31-34, 36, 37, 39, 115, 184

godgeleerdheid zie theologie
godslastering 35, 38
Goesjatnikov, karavaanleider in 17141719 102
Golosov, Loekian Timofejevitsj Russische hoge ambtenaar 27, 81
Golovin, Fjodor Aleksjevitsj (16501706) Russisch staatsman 82
Golovin, I.M. edelman 74
Golovkin, Aleksandr ? Gavriilovitsj
(overl. 1760) Russisch diplomaat
215
Golovkin, Michail ? Gavriilovitsj
(1699-1755) Russisch diplomaat
215
Gordon, Alexander (1692?-1754?) militair in Russische dienst 71
Gottwald, Christoforus (1636-1700)
arts en verzamelaar 113
Gouda 149
Grabar, Igor (1871-1960) kunsthistoricus 166
granen 79
Gravenhage, ’s- 14, 27, 29, 30, 37, 55,
60, 68, 108, 119, 121, 133, 137, 158,
177, 183, 190, 195, 201, 215, 269
Gravesande, W.J. ’s (1688-1742) natuurkundige 17, 53, 195, 198,
202, 203, 213, 220, 221, 224, 238
Greenwich 14, 62
Grekov, Andrej (1711/1723/17261791) graveur, conservator van de
Ruysch-preparaten 240, 247
Grew, Nehemiah (1641-1712) naturalia-verzamelaar 169
Grieken, Grieks 13, 30, 45, 75, 178
grotwerk 109
Grund, Georg Deense gezant van
1705-1710 in Moskou 102
Gsell, Dorothea Maria (1678-1743)
schilderes 187, 216, 217, 270
Gsell, Georg (1673-1740), kunstkenner,
schilder 187, 203, 217
Guenellon, Pieter (1650-1722) arts, docent heelkunde 83
Gueudeville, Nicolas (1652-ca. 1721)
schrijver en vertaler 198
Haarlem 14, 18, 149, 190, 199, 246
hagedis 14, 44, 70
Halle 20, 22, 56, 74, 75, 212, 215, 216
Halley, Edmund (1656-1742) astronoom 61, 62, 238
Hamburg 48, 85, 98, 184, 189, 207, 266
handboeken zie onderwijs
handel 16-17, 28, 49, 65, 75, 77-79, 8183, 105, 107, 109, 125, 133, 153, 187,
193-194, 215, 222, 224-225, 235, 254,
265-267
– boekhandel 17, 20, 197-198, 227,
265
Hannover 30, 85

Harderwijk 34
Hebenstreit, Johannes Ernestus 65
heilige schrift zie bijbel
Heilige Synode 40, 41
Heindelman, verzamelde planten in Siberië 247
Heister, Lorenz (1683-1758) arts 215
Helmont Jan Baptist (1577-1644)
arts, natuurkundige 33
hennep 79
herbarium 45, 71, 120, 191, 241, 246,
259, 260
herbarium van Areskine 71
herbarium van Peter I 148
herbarium van Ruysch 126, 143, 191,
240
Herberstein, Sigismund van (14861566) Ruslandreiziger 245
Herman Boerhaave (1668-1738) arts
17
Hermann, Paul (1646-1695) botanicus
69
Hermitage 4, 17, 22, 23, 104, 259
Hiewitt, Jacob koopman in Rusland
72, 175
Hobbes, Thomas (1588-1679) filosoof
39
Hodgkin(s)(Andrew) koopman in
Rusland 72, 77, 86, 88, 175
Hofapotheken van Moskou en Petersburg 100, 103
hoger onderwijs zie ook Bergcollege, Navigatieschool, chirurgijnsopleiding
– koffiehuizen 53, 62
– hogeschool 127
Holland 4, 22, 23, 32, 38-40, 42, 43,
49, 62, 68, 70, 71, 80, 95, 140, 145,
159, 166, 167, 171, 172, 193, 196,
199, 203, 207, 213, 230, 235, 258
honing 79
Hooghe, Romeyn de (1645-1708) etser
21, 35, 172
Horne, Joannis van (1621-1670) Leids
anatoom 119
hortus 49, 56, 148, 174, 216
– in Amsterdam 14, 21, 37, 49, 50,
118, 122, 125, 148, 174
– in Leiden 46
– in Petersburg 205
– Jardin du Roi, in Parijs 50
– nut 49
hout 79, 116, 126, 165, 169, 236, 263
Houttuyn, Martinus (1720-1798) vissenspecialist 48
Hovius, Jacob arts, correspondent van
Ruysch 124
Hovy, Johan scheepschirurgijn in Russische dienst 103
Hudde, Johannes (1628-1704) bewindvoerder VOC, wiskundige 37, 125
Hugenoten 56

Register
Hughes, Lindsay historica 19, 40, 41,
109
huiden 79
Huis van Kikin zie Kikin-Paleis
Huydecoper, Johan (1625-1704) Amsterdams magistraat 49, 125, 33,
38, 183
Huygens, Christiaan (1629-1695) wisen natuurkundige 33, 38, 52, 53,
54, 60, 63, 85, 137
Huygens, Theodoor Amsterdams
raadslid 136, 149, 251
Hyacinthe, Thémiseul de Saint-Hyacinthe (1684-1746) politieke vluchteling 195, 224
hydrostatica 53
I Tsjing 61
immigratie 13, 56
import
– van cultuur 13, 15, 16, 19, 25, 28,
105, 155
– van geleerden 13, 15, 20, 208, 210219, 271
– van ideeën 9, 13, 24, 35, 39, 40, 61,
63, 264
– van kennis 13-15, 25-28, 31, 39, 42,
49, 50, 58-59, 63-64, 118, 140, 149,
155, 161-162, 174, 196, 210, 262-264,
271
– van luxewaren 87, 88, 90, 101, 104,
150, 151
– van geneesmiddelen 77, 80-82, 93,
100, 139
– van vaklieden 13, 15, 56, 79, 218, 219
injectienaald 52
Inquisitie 39
instrumenten, natuurwetenschappelijke 26, 31-36, 52, 53, 63, 103, 104,
106, 134, 145, 158, 169, 176, 188,
193, 194, 198, 200, 219-222, 231, 237240, 262
– aard- en wereldbollen
55, 159,
165, 239
– brandspiegel 55
– luchtpomp 32, 52, 53, 55, 83, 104,
158, 175, 213, 220
– microscoop 25, 33
– sfera 17, 63, 154, 187
instrumentmakers 52, 219, 264
– M.P.A., Balthasar, G. B., Bernoulli,
Beyer, Bion, Blüher, Boerhave, Bradlee, Bruce, Bruckner, Bülffinger,
Busch, Butterfield, Carver, Cassini,
Chapotot, Chevalier, Cossa, Cotta,
Culpeper, Deane, Deur, Divini, Dobbeler, Drebbelius, Eggerich, Elton,
Esling, V.S.F., Fahrenheit, le Fevre,
Flamsteed, Fontenay, Fowl, Gaertner, Gassendus, Gault, Gravesande,
Gregory, Halley, Hauksbee, Hayes,
Hearne, Helvetius, Hero, Hertel, He-

velius, de la Hire, Homann, Hugenius, Iacowlew, de l’Isle, Keplerus,
Krafft, Lera, Leupold, Leutmann,
Lofft, de Lure, Maquart, Mariotte,
Marshall, Mauriceau, Melott, Metz,
Meyen, Minich, Moxon, Musschenbroek, Narischkin, Nartow, Neper,
Newton, Olearius, Pascal, Pigeon,
Poteria, Prins, Rheinbold, Roll,
Rotgiffer, Rowley, le Roy, Seller, Senex, Singer, Siffon, Slüter, Thiout,
Toricellius, Tschirnhausen, Vesdy,
Wetsetzgi, Wheeler, Whitehead,
Wolffius, Zanepens, 238
islam zie geloof en Arabië
Israel, Jonathan historicus 2, 21, 35,
41, 263, 264
Italië 30, 82, 157, 166, 205
Ivan IV, de Verschrikkelijke (15301584) 78, 237
Ivan V (1666-1696) tsaar van Rusland
29, 30, 161
Jacobaeus, Holger (1650-1701) beheerder Deense koninklijke kunstkamer 170
Japan 50
Johan Willem keurvorst van de Palts
(1658-1716) 120
Jonston, Jon (1603-1675) arts, in Polen
geboren uit Schotse ouders 47,
171, 188
Journal littéraire 195
Jozef I van Hongarije (1678-1711) 21
Kaap de Goede Hoop 43, 50
kaarten 13, 28, 61, 182, 201, 213, 236
kabinet zie kunstkamer
Kaljazina, Ninel (1930-2000) kunsthistorica 31, 166, 230
Kämpfer, Engelbert arts en reiziger
47, 245
kaneel, 50, 87, 90
Kantemir, Antioch (1709-1744) dichter
226
Karel II (1630-1685) sinds 1660 koning
van Engeland 227
Karel V (1338-1380), Frans koning, bijgenaamd de Wijze 178
Karel VI (1711-1740) keizer 56
Karel XII (1682-1718) sinds 1697 koning van Zweden 181
Karl landgraaf van Hessen-Kassel
(1654-1730) 202
kassen 49, 196
Kate, Lambert ten (1674-1731) taalkundige 53
Katsjalov, G.A. (geb. 1711/12) tekenaar
219
kennis zie ook import 22-23, 25-28, 31,
39, 42, 44-47, 49-51, 53, 57-58, 82,
120, 122, 124, 135, 140, 155, 158,
179, 182, 262-263, 265, 269
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Kensington Palace 14, 203
Kepler, Johannes (1571-1630) astronoom 33
kerken 14, 35, 39, 40
Kerkreglement 40
Kiev 39
Kiggelaar, Frans (1648-1722) Haags
apotheker en botanicus 37
Kikin, Aleksandr (?-1718) edelman
167, 168, 270
Kikin-paleis, onderdak voor de Kunstkamera 167, 168, 191, 208, 225
Kircher, Athanasius (1602-1680) verzamelaar 168, 169, 181
Kist, Gerrit Zaanse smid ca. 1700 14
Kistemaker, Renée (geb. 1945) historica 15, 23, 24, 159
klassieke oudheid zie Oudheid
kleermaker 211
Koerakin, Boris Ivanovitsj (1676-1727)
Russisch diplomaat 30, 108, 109,
110, 133, 137, 154, 183, 187, 201,
213, 215, 267
koetsen 13
koffiehuizen
– ontmoetingsplaatsen voor natuuronderzoekers 53
koffieplant 50
Kologrivov, Joeri (1691?-1754) architect en schilderijenkoper voor de
tsaar 203
kometen 33, 62
Koningsbergen 30, 176, 224
kooplieden 19, 28, 31, 36, 39, 72, 75,
77, 79, 82, 86, 99, 101, 103, 105, 137,
158, 175, 187, 266
– bankiers voor de tsaar 105
Kopelevitsj, Judith classica, historica
20, 208, 213, 224, 225, 256
Kopiëvski, Ilja uitgever, boekdrukker,
ca. 1700 werkzaam in Amsterdam
59
Korb, Johann Georg, gezantschapssecretaris van keizer Leopold I 30,
81, 82
Korovin, S.M (1700-1741) graveur 219
Kosmotheoros 33, 38, 183
Kotosjichin, Grigori (ca. 1630-1667)
Russische hoge ambtenaar 80
Krafft, Georg Wolfgang (1701-1754)
wiskundige 237, 238, 239
Krakau 30, 33
krijgsgevangenen 72, 75, 94, 181
kunsten en wetenschappen 14, 27,
29, 61, 62, 118, 130, 193, 210, 211,
213, 214, 219, 228
kunstkamer 14, 199
– catalogi van kunstkamers 135,
169, 170, 191, 202, 236, 252
– definitie 26
– functie 43, 52
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– vorstelijke 234
– in Amsterdam 43, 155, 158
– in de Apothekerskanselarij in Moskou 71, 158
– in Berlijn 56, 166
– in Denemarken 22, 170
– in Dresden 158, 235
– in Gottorp 22
– in Halle 20, 22, 212
– in Moskou 234, 236, 263
– in Oxford, Ashmolean 162
– in Parijs 190, 245
– van Peter I zie Kunstkamera
– van Levinus Vincent 199, 263, 267
– van Jacob de Wilde 202
– van Ole Worm 169, 170
kunstkamer van Areskine 72, 73,
175, 176
kunstkamer van Ruysch 131, 199,
263, 267
– aankomst in Petersburg 166
– bemiddeling Seba bij verkoop 268
– besluit tot aankoop 155
– catalogi Ruysch 125, 126, 131, 142,
143, 153, 190, 217, 220
– opstelling in Petersburg 190
– verkoop, -datum 267, 268, 269
– vervoer 270
– vraagprijs 131
kunstkamer van Seba 191, 199, 235,
247, 253, 258, 259, 261, 262, 267, 272
– aankomst in Petersburg 267
– aankoop, -datum, -prijs 155, 156,
200, 267
– catalogus Seba 19, 42, 44, 48, 64,
67, 68, 111, 113, 115, 248, 252, 265
– opstelling in Petersburg 191
– door brand verwoest 242
– raakte verspreid 259
– tweede collectie 67, 135, 248, 253
– vervangen verbrandde stukken 257
Kunstkamera Peter I 15-20, 23, 26, 40,
41, 59, 67, 73, 74, 146, 155, 157, 159,
165, 166, 168, 180, 181, 185, 188, 190,
193, 205, 207, 220, 225, 229, 234, 235,
242, 248, 253, 257, 258, 263, 271
– beschrijving 158, 190
– bibliotheek en verzameling 180
– catalogus 190, 191, 231, 232, 234,
236-238, 241, 247, 248, 252
– geschiedenis 19
– in het Zomerpaleis 158
– inrichting, opstelling 187, 190, 230
– inventaris 67
– keuze van de bouwplaats 162
– in het Kikinpaleis 167
– ontwerp nieuw gebouw 162, 163,
165, 166
– oprichting 59, 157
– wetenschappelijk karakter 19
kunstschilder 120, 187, 206

landkaarten zie kaarten
Lange, Lorenz ca. 1700 onderzoeker,
diplomaat 72, 180
Latijn 27, 29-31, 35, 45, 58, 63, 65, 75,
124, 125, 153, 171, 178, 190, 192, 209,
210, 217, 222-225, 232, 245, 263, 269
Le Blond, Jean Baptist Alexandre
(1678-1719) architect werkte in Petersburg 164, 165, 270
Le Fort, Frans (1656-1699) officier in
Russische dienst 31
Le Fort, Peter (1676-1754) generaalmajoor in Russische dienst, neef van
Frans Le Fort 73, 164
Leeuwenhoek, Anthoni van (16321723) 33, 60
Leibniz, Gottfried Wilhelm (16461716) filosoof en wiskundige 22,
52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 76, 85, 173,
195, 212, 213, 270
– adviseur van Peter I 60, 61
– almanakken 225
– bezoekt kunstkamers 60
– bibliothecaris 185
– brief aan Areskine 76
– experimenteert met fosforbereiding 85
– indeling van zijn bibliotheek 173
– praktisch kennis verzamelen 22
– zijdeproductie 137
Leiden 34-36, 46, 52, 56, 66, 69, 75,
103, 119, 123, 125, 137, 155, 156,
174, 177, 193-195, 197, 198, 202, 206,
213, 214, 219-221, 227, 237, 245, 246,
258, 264, 267
lettergieters, 13
Leupold, Jacob (1674-1727) instrumentmaker 215, 238
Levinson-Lessing, V.F. (1893-1972)
kunsthistoricus 19, 204, 205, 234,
235, 236
licht 52
Linnaeus, Carolus (1707-1778) natuuronderzoeker 19, 43, 44, 50,
190, 245, 246, 253, 272
L’Isle, Joseph Nicolas de (1688-1768)
geograaf en astronoom 193, 213,
222
Lister, Martin (1639-1712) arts, 124
Locher, Th.J.G. (1900-1970) historicus
27
Locke, John (1632-1704) filosoof 32,
39, 83, 139, 195
Lodewijk XIV (1638-1715), koning van
Frankrijk 21, 35, 57, 82, 138
Lomonosov, Michail Vasiljevitsj (17111765) geleerde 63, 74, 212
Londen 14, 19, 30, 31, 38, 40, 42, 45,
51-53, 59, 60, 62, 69, 83, 97, 99, 101,
109, 137, 155, 171, 179, 193, 195,
198, 200, 201, 209, 226, 246, 252, 266

Lopes, Anna vrouw van Albert Seba
65
Louvre 55, 146, 147, 178, 199, 234
luchtdruk 52
luchtledig 32, 52, 53, 220
luchtpomp 32, 52, 53, 104, 158, 175,
213, 220
Lüders, Johann verzamelaar 202,
235
Lups, Jan koopman in Rusland, ca.
1710 77, 103
lymfevaten 52, 121
Machajev, Michail (1717-1770) prentmaker 162
magie 52
– bovennatuurlijke 52
– natuurlijke 52
magnetisme 52
Mainwarigh, R. koopman in Rusland
72, 175
Major, Johann Daniel arts en verzamelaar 168
Makarov, Aleksej Vasilevitsj (1674/51750) Russisch ambtenaar 97,
183, 206
mammoet 42
Marcus, J. schoonzoon van Seba 64
Margeret, Jacques huurling werkzaam
in Rusland ca. 1604-1614 80
Martini, Christian (1699-17?) natuurkundige werkzaam in Petersburg
212
Martini, Nicolas 178
Mattarnovi, Georg Johann(?-1719) architect werkzaam in Petersburg
157, 165, 166
Matvejev, Andrej (1701/1704-1739)
kunstschilder 203, 206
Matvejev, Andrej Artamonovitsj (16661728) Russisch diplomaat 30, 179
Maurits (1567-1625) prins van Oranje
33
Mead, Richard (1673-1754) medicus
68
mechanica 55, 210
mechanistisch wereldbeeld 33
medische kanselarij 82, 94, 105, 188,
267
Megenburg, Conrad van (ca.1480) botanicus 45
Meijers, Debora J. (geb. 1948) Amsterdams kunsthistorica 23, 143,
271
Mensjikov, Aleksandr (1673-1729) Russisch staatsman 23, 31, 32, 69, 161,
164, 173, 175
Mentse, Claas schipper op Archangel
93
Merian, Dorothea Maria, tweede dochter van Maria Sibylla Merian zie Gsell,
Dorothea Maria

Register
Merian, Maria Sibylla (1647-1717),
schilderes, tekenares en grafica
60, 188, 216, 217, 244, 270
Merian, Mattheus (1593-1650) vader
van Maria Sibylla 47
Messerschmidt, Daniel Gottlieb (16851735) arts, ontdekkingsreiziger
71, 199, 247
metamorfose 244, 245
methoden en technieken 13, 14, 28,
52, 119
Meusens, Jan schipper op Petersburg
88
microscoop 33, 36
Moesin Poesjkin, graaf I.A. (1661-1729)
senator 144
Mollem, David van (1670-1746) zijdefabrikant 137
monsters 47, 70, 158, 182, 263
Moskou 14, 15, 19-21, 27-32, 35, 40,
59, 62, 63, 69, 70, 71, 74, 75, 78-83,
86, 88, 89, 91-105, 110, 112, 152, 158,
159, 163, 166, 174, 176, 178, 180,
182, 187, 188, 204, 206, 211, 222,
223, 225, 236, 265, 266
Mottraye, Aubry de la (1674-1743) reiziger 244, 245
muizen 33, 192
munten 14, 62, 94, 134, 180, 198, 202,
235, 236
munten slaan 14, 62, 69
Muscovy Company 78, 266
museum zie kunstkamer
– Nationaal Museum voor Natuurlijke Historie in Parijs 68
– Teylers museum 68
– Zoölogisch museum 259, 261
Musschenbroeken 52, 220, 222, 237,
258, 264
Musschenbroek, Johan van (16871748) instrumentmaker 17, 24, 52,
103, 104, 193, 194, 198, 213, 220,
221, 222, 265, 271
Musschenbroek, Petrus van (16921761) natuurkundige 37, 48, 64,
265
Musschenbroek, Samuel van (16401681) instrumentmaker 52
muziek 13, 203
muzikanten 13
mythologische dieren 42
Naarden, Bruno (geb. 1940) historicus
2, 24
Nartov, Andrej (1683-1756) ingenieur
40, 73, 156, 175, 257
narval 42
Natalja Aleksejevna (1673-1716) zuster
van Peter I 184
Natorp apotheker te Hamburg 96,
97, 98
naturalia 15, 18, 52, 56, 60, 64, 65, 66,

70, 107, 156, 157, 158, 169, 211, 217,
228, 235, 244, 246, 251, 257, 258, 267
natuurkundige instrumenten zie instrumenten
natuurkundigen 31-34, 36, 52-54, 60, 63,
104, 134, 145, 169, 176, 193, 194, 198,
202, 215, 219-222, 238, 239, 263, 271
navigatie 30, 62, 63, 193
Navigatieschool 15, 31, 32, 62, 63
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 4, 22
Negelin, Zacharias ontvangt thermometers 200
Neptunus 31, 42, 65
Neverov, Oleg kunsthistoricus 17,
23, 159, 235
Newton, Sir Isaac (1642-1727) natuurkundige 31-34, 36, 38, 52, 53, 6163, 177, 195, 202, 212, 213, 238, 239
Nierop, Dirck Rembrantsz. van (16101682) schoenmaker en wiskundige
63
Nieuwenteit, Bernard (1654-1718) wiskundige en theoloog 35, 36
Nissen, Claus boekhistoricus 46
Noordkaap 78
Nürnberg 215
NWO 4, 22
Obel, Matthias de l’ (1538-) botanicus
46
occulte kwaliteiten 212
Oeral 47
Oldecop, S.H. handelsagent van Rusland in Amsterdam 254
Olearius, Adam (1603-1671) wiskundige en Ruslandreiziger 206, 238
Olonets 40, 184
onderwijs
– Academie van Wetenschappen
209, 210
– anatomie 14, 49, 55, 56, 68, 76,
119, 121, 124, 129, 130, 146, 147,
154, 193, 223
– botanie 49, 55, 118, 122, 128, 143,
148, 174, 210, 214, 218, 223
– bouwkunde 210
– filosofie 73, 209, 213
– geneeskunde 27, 49, 55, 122, 124,
209, 272
– Grieks-Latijnse academie 30
– handboeken, leerboeken 17, 38,
39, 46, 59, 210, 215, 222, 247
– juridisch 53, 209
– lezen en schrijven 30
– natuur- en sterrenkunde 29, 52,
62, 210, 237
– Navigatieschool 32, 62, 63
– studeren in het buitenland 30, 62
– taalproblemen 59, 210
– theologie 28, 39, 209
– wiskunde 29, 62, 210, 237
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onderzoek 15, 19, 21, 23, 24, 25, 36,
39, 41, 43, 54, 55, 58, 59, 61, 67, 68,
83, 121, 124, 146, 195, 204, 209, 212,
213, 223, 235, 253, 257, 262, 272
ongodisme zie atheïsme
Ons en Bray, Louis Léon Payot graaf
van (1678-1754) leraar van de dauphin, verzamelaar 145, 146, 147,
152, 183, 184, 185
optica 53, 210
Oranienbaum 31
Orffyreus pseudoniem van de natuurkundige Johann Ernst Elias Bessler
(1680-1745) 193, 202, 212
Orsoy, J.A. van (1700-1753) Amsterdams letterkundige 36
Oskolkov, karavaanleider in 1711-1716
102
Osterman, Heinrich (1687-1747) eerste
minister van Rusland 14, 94, 205
Oude Testament zie bijbel
Oudheid, Klassieke 33, 230
– schrijvers 13, 42, 44, 45, 47, 49, 54,
124
Oxford 14, 17, 21, 40, 41, 53, 75, 149,
162, 177, 179, 195, 215
Padua 38
Pallas, Peter-Simon (1741-1811) botanicus 48, 258
pamfletten 34, 35, 39, 40
parlementen 14
Parsons (Vejvas (ca. 1720, na 1726) of
William (werkzaam s. 1706-overleden 1722)) koopman 91, 92, 93,
97, 101, 112, 113, 186, 266
patriarch 41
Pause, Johann Werner (1670-1735) leraar, vertaler aan de Academie van
Wetenschappen 38, 75
perpetuum mobile 169, 193, 202, 203, 212
Perrault, Claude (1613-1688) arts en
natuurkundige 13, 54, 55
Perzië 69, 193, 206, 207, 208, 218
Peter I (1672-1725) sinds 1682 tsaar van
Rusland
– adviseurs 56, 59, 61, 62
– becommentarieert ontwerp AvW
210
– begraaft Areskine 184
– Berlijn als voorbeeld 56
– bevordert wetenschap 29, 31, 41,
58, 263
– bezoekt Frederik Ruysch 164
– bezoekt Jacob de Wilde 134
– bezoekt Seba 67, 136
– bezoekt Staten Generaal 137
– bezoekt Universiteitsbibliotheek
van Leiden 137
– bezoekt zijdefabriek 137
– geeft opdracht Seba te betalen
17, 153
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– haalt collectie uit Apothekerskanselarij 157
– handelspolitiek 79
– houdt van verkleedpartijen 29
– huwt Catharina 74
– informeert in 1714 naar aankomst
boeken 176
– inrichting kunstkamer in zijn zomerpaleis 157
– jeugd 27, 29
– koopt in 1697 naturalia 70, 158
– koopt in 1698 luchtpomp 83
– koopt schilderijen 188, 203-207
– koopt verzamelingen 111, 139,
159, 202
– krijgt les van Frederik Ruysch 118,
130, 148
– laat Huis van Kikin gereedmaken
159, 167
– laat leerboeken vertalen 17, 59, 210
– ontwerpt gebouw voor zijn kunstkamer 166
– ontwerpt zomertuin 157
– opleiding 14, 29
– raadgevers 31, 59, 61, 155
– reis naar het buitenland 14, 19, 29,
31, 40, 42, 56, 58, 60, 109, 118, 155,
166, 167
– richt particuliere apotheken op
82
– spreekt een beetje Nederlands 29
– staat en kerk 39, 41
– tegen wonderen 40, 41
– verblijf 1716-1717 in Amsterdam
29, 67, 133
– verzamelt ‘monsters’ 41
– Vroege Verlichting 41
– wil land moderniseren 14, 59
– wil lid worden van de Académie
146, 151
– wordt begraven 221
Peter II (1715-1730) tsaar sinds 1727
224
Petersburg 4, 15, 16, 17, 20-23, 26, 31,
38, 40, 41, 50, 59, 60, 62, 67, 70-74,
77-82, 86-115, 127, 131, 134-139, 143,
147, 149-167, 171, 173-194, 197, 198,
201, 204-214, 217-225, 230, 232, 235,
245-249, 253-259, 267-271
Petiver, James (ca.1663-1718) apotheker en botanicus 64, 69, 171, 180,
252
Pfeil, (gest. 1718) apotheker in Petersburg 103, 104, 173
Philips II, hertog van Orléans (16741723) regent voor Lod. XV 138
Philosophical transactions 51
Picaert, Pieter (1668/9-1737) prentsnijder in Rusland 21
Pigeon, Jean (1654-1739) instrumentmaker 145, 238

Piper, Karl (1677-1718) Zweedse krijgsgevangen graaf 181
Pitcairne, Archibald (1652-1713) arts
177, 178
Pjotr Petrovitsj(1715-1719) zoon van
Peter I 152
planten 13, 14, 26, 37, 45, 49, 50, 51,
66, 69, 120, 143, 148, 169, 173, 174,
196, 206, 217, 218, 221, 244, 246,
247, 249, 258, 260, 262, 263
– exoten 49, 50
– indeling 50
– kassen 49
– koffie 50
– in buurt Moskou 174
– uit Japan 50
– vaten 121
plantkunde 45, 46, 49, 55, 122, 128,
143, 148, 210, 214, 218
Plantijn, uitgeverij 46
Plato (427-347 v. Chr.) filosoof 50
Pochomovitsj, Boris Russisch ambtenaar 94
Polen 13, 47, 245, 247
Pool, Jurriaan (1665/1666-1745) kunstschilder 120
Pool, Klaas Jan baas VOC-werf 29
Porphyrius (233-304) 50
Post, Pieter (1608-1669) bouwmeester
120
Postnikov, Pjotr Vasiljevitsj eerste Russische arts 82-83
Praskovja Fjodorovna (1661-1723)
vrouw van Ivan V 161, 162, 223,
225, 238, 239, 271
prenten zie afbeelding
preparaten 15, 19, 24-26, 67, 68, 70,
76, 108, 110, 115-116, 118-119, 125129, 131, 138, 143, 145-147, 151,
154-155, 157-159, 164, 181, 191, 192,
217, 230, 240-241, 243, 244, 247-248,
254-255, 258-260, 262, 268-269,
271-272
Prokopovitsj, Feofan (1681-1736) theoloog 32, 39, 40
propaganda 21
propagandaprenten 35
Ptolemeus, Claudius (2e eeuw voor o.j.)
38, 45
Pufendorf, Samuel (1632-1694) staatsrechtgeleerde 39
Putte, van de koopman op Rusland
87-89, 91, 92
Pyrmont 61, 76, 164
Quinkhard, Jan Maurits (1688-1772) tekenaar en schilder 43
Rabus, Pieter (1660-1702) tijdschriftuitgever 33, 38
Radzjoen, Anna Borisovna (geb. 1937)
conservatrice Kunstkamera 70, 131,
193, 223, 260

Raeff, Marc historicus 215
rariteiten
– huidige betekenis 159
rasphuis 35, 38
Ray, John (1628-1705) botanicus 50
Razoemovski, Kirill (1728-1803) voorzitter van de Keizerlijke Academie
van Wetenschappen 257
Reede tot Drakenstein, Hendrik Adriaan (1636-1691) botanicus 174
reisbeschrijving 42, 80
reizen
– uitreisverbod 13, 75
Renaissance 41, 46
reuzen 42
Richman, Georg-Wilhelm (1711-1753)
Russisch natuurkundige 63
Rieger, Johann Christoph (-1744) arts,
werkzaam in Rusland en in Nederland 269
Riga 14, 176, 178, 226, 230
Roemer, Bert van de Amsterdams
kunsthistoricus 199
Rome 30, 41, 42, 118, 161, 215
Romeinen 13
Romswinkel, Nikolaas (1674-1716)
koopman op Rusland 98, 99, 100,
101, 186, 266
Roozen, Jan tuinman in Rusland 157
Rotterdam 17, 35, 159, 180, 264
Rowley, John natuurkundige en instrumentenmaker 202
Royal Society 31, 42, 51, 52, 60, 64, 68,
132, 140, 169, 171, 195, 200, 203,
209, 263
ruilen zaden en planten 50
Rusland 14, 27-32, 39, 41, 43, 45, 51,
80, 263
– cultureel klimaat 27-32 58
– handel op Rusland 103
Russisch Orthodoxe kerk zie onder
geloof
Ruysch, Elisabeth (1684-?) dochter van
Frederik Ruysch 120
Ruysch, Frederik (1638-1731) arts, anatoom in Amsterdam 15, 24, 25, 30,
31, 37, 52, 70, 76, 109, 117-132, 136,
138-156, 159, 164, 166, 167, 181, 184,
186, 188, 190, 191, 199, 215, 217,
220, 221, 235, 240-242, 244, 247, 248,
255, 258-262, 264-269, 271
– apotheker in Den Haag 119, 120
– omvang verzameling 126
Ruysch, Hendrik (1673-1727) arts
120, 188
Ruysch, Rachel (1664-1750) schilderes
120
Ruysch-Post, Maria (1643-1720) vrouw
van Ruysch 119
Satarov, Maksim Petrovitsj (-1732) vertaler in Petersburg 217, 247

Register
Saturnus 33
Schaap, Maria (1658-1725) echtgenote van Hendrik Bicker 148
Schacher, Polycarpus Gottlieb (16741737) arts in Leipzig 18
scheepsbouw 31, 210
scheepsmodellen 13, 169
scheepstimmeren 29
scheepstimmerman 14, 29, 31
schepping 32, 36, 37, 86
Scheuchzer, Johann Jacob (1672-1733)
arts en fossielenkenner 18, 64
Scheuchzer, John Gaspar (1702-1729)
arts zie bibliografie onder Seba
Schijnvoet, Simon (1652-1727) Amsterdams tuinontwerper en verzamelaar 199
schilderkunst 13, 46, 203, 205, 219,
228
schildpad 44, 48
Schlüter, Andreas (1664-1714) architect werkzaam in Petersburg 157,
162, 164, 166
Schmidt, Dietrich Amsterdams handelaar in drogerijen stroman voor
de tsaar 254, 255
Schober, Gottlob (ca. 1675-1739) arts
72, 152
schoenmaker 211
Schoonebeek, Adriaan (1657/16581705) prentsnijder in Russische
dienst 21, 35, 135
Schooten, Frans van wiskundige 63
Schotland 30, 38, 61, 62, 64, 72, 178, 264
Schumacher, Johann Daniel (16901761) 16, 24, 59, 67, 70, 72-75, 77,
88-116, 131, 136, 138, 151, 153-156,
158, 164-202, 205-217, 219, 220-229,
231, 237, 244, 245, 255-257, 267, 268
– bibliothecaris 18, 74, 168, 171, 176,
185, 198, 205, 211, 221, 228, 257, 270
– medeontwerper Academie van Wetenschappen 209
– secretaris van de Academie 211,
225, 257
Schweinfurt 64
Seba, Albert (1665-1736) apotheker
3, 1, 15-19, 22-25, 36, 42-44, 47, 48,
50, 57, 59, 64-68, 73, 75-79, 83, 85118, 131, 132, 135, 136, 138-144, 149156, 159, 164, 168, 170-172, 175, 180192, 197, 199, 200, 235, 237, 244-272
– groothandelaar in medicijnen 77
– inkoop naturalia 65
– jeugd, leertijd 64, 65
– orginele preparaten van Seba 68
– thesaurus 48, 67
– vrachtprijs 79
– wetenschaps opvatting 44, 48, 57
Semy, Andreas apotheker 65
‘sfera’ 17, 154, 187

Sherard, James (1666-1738) natuuronderzoeker 69
Sherard, William (1659-1728) botanicus 69
Siberië 40, 71, 102, 152, 182, 199, 246,
247, 258
Siewerts, Wiebe schipper op Petersburg
113
Sinjavin, Oeljan stadsbouwmeester in
Petersburg 164, 207, 208
Sint-Petersburg zie Petersburg
Sjafirov, Peter (1669-1739) Russisch
ambtenaar 34, 61, 177, 218, 225
slakken 44
slangen 49, 68, 70, 169, 171
Sloane, Hans (1660-1753) verzamelaar
50, 64, 69, 171, 180, 246
Smyrna 69
Soecharevtoren 31, 62, 69
Sofia Aleksejevna (1657-1704) regentes voor Ivan V en Peter I tot 1689
19, 29, 30
Sokolov, I.A. (geb. 1717) tekenaar 219
Solon, (640-558 v Chr.) wetgever te
Athene 60
Solovjov, Osip (ca. 1716) handelsagent
van de tsaar in Amsterdam 86, 133,
148, 204
Sophie van de Palts (1630-1714) hertogin van Braunschweig-Lüneburg,
keurvorstin van Hannover 56
Sophie Charlotte(1668-1705) dochter
van de hertog Ernst August(16291698), keurvorstin van Brandenburg 56, 57, 60
Spellman, Jacob koopman in Rusland,
ca. 1716 72, 77
sperma 33, 138
Spinoza, Baruch de (1632-1677) filosoof 34-36, 39, 40, 60, 264
Staehl, Balthasar (ca. 1716) gezel van
Seba, werkzaam in Petersburg sinds
1716 110
Stählin, Jacob (1709-1785), kunsthistoricus werkzaam in Petersburg
40, 203, 204
Stanjoekovitsj, Tatjana wetenschapshistorica 19, 74, 156, 191, 238, 258
sterrenkunde 14, 29, 45, 51, 55, 56,
61, 62, 63, 193, 213, 222
sterrenwacht 14, 26, 31, 55, 56, 216,
259
– Royal Observatory 62
Stirling 68
Stöberlein, Johann Leonhard (16361696) verzamelaar te Neurenberg
65
Straatsburg 45, 46
Suriname 50
Swammerdam, Jan (1637-1680) entomoloog 52, 60, 64, 169
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synagogen 14
synode 210
talk 79
Tarocca, graaf van, ambassadeur 201
Tatisjtsjev, Vasili Nikititsj (1686-1750)
historicus, geograaf 63
Taubert, Johann Kaspar (1717-1771)
werkzaam Academie van Wetenschappen in Petersburg 253, 254,
255
tekenaars 205, 216, 253
tekening zie ook afbeelding 23, 45-46,
49, 124, 129, 148, 157, 162, 165-166,
193, 196, 198-201, 208, 219, 236-237,
247, 253-254
tekstkritiek 45
telescoop 36
tentoonstelling
– ‘De wereld binnen handbereik’
15, 23, 43, 134, 168, 251, 272
– ‘Peter de Grote en Holland’ 4, 2223, 70, 159, 166
teratologie 272
Teylers genootschap 57
Theatrum Physicum 52
theeplanten 50
theologie 32, 34, 36, 173
Thesingh, Egbert Amsterdams koopman op Rusland 86
Timmerman, Frans scheepstimmerman in Moskou ca. 1690 29
tolken 216, 217, 222
Tolstoj, Peter Andrejevitsj (1645-1729)
Russisch diplomaat 74
Tournefort, Joseph Piton de (16561708) botanicus 69, 242
Tower 14, 62, 234
transcriptie 15
transformatie
– culturele 15, 59, 210
trekschuit 34
Tressini, Dominico (1670-1734) architect werkzaam in Petersburg 208
Troijen, Maijnard koopman op Rusland 95
Tsjerkasski, Aleksej Michajlovistj 164
tuinman 13, 157, 173, 193, 195, 206,
207
Tulp, Nicolaas (1593-1674) arts en Amsterdams burgemeester 121
Turken 14
Tzeewen, Abraham Amsterdams notaris 139
uitgevers 27
universiteit 30, 52, 56, 62, 209, 210,
211
– Boedapest 30
– Cambridge 47
– Edinburg 177
– Franeker 47
– Halle 20, 56, 75, 212, 215, 216
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Harderwijk 34
Koningsbrgen 30
Krakau 30, 47
Leiden 36, 46, 47, 56, 177, 198
Leipzig 47
Padua 82
Uppsala 18, 30
Utrecht 33, 48, 52, 99, 204, 265, 33,
36, 42, 47, 64, 68, 118, 148, 235
– Wittenberg 47
Valentini, Michail Bernard (16941728) verzamelaar 168
Valkenier, Cornelis (gest. 1700) Amsterdams magistraat 37
Vanderbech, Michael (werkte in ca.
1720 in Petersburg) arts 31
vanitas-gedachte 125
Veen, Hendrina echtgenote van Jacob
de Wilde 83
Veen, Jaap van der (geb. 1955) Amsterdams kunsthistoricus 23, 43, 251
veilingen, -catalogi 19, 49, 65, 176,
203-207 245-248, 253, 254
Velten, Jan hofkok van Peter I 73
Veluwenkamp, Jan Willem historicus
19, 75, 78, 79, 87, 103, 105, 106
Venetië 65
Verlichting
– Europese 20
– Franse 264
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