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DE UITVINDING VAN DE TELESCOOP



Over de uitvinding is al veel 
gezegd…..

In schoolboeken staat zelfs dat
kinderen de kijker hebben 
uitgevonden door twee lenzen 
achter elkaar te plaatsen.

De telescoop is in 1608 uitgevonden.



Hoe zit het werkelijk?

Waarom duurde het zo lang voordat de telescoop het licht zag?

Lenzen werden immers al lang gebruikt voor brillen.



Dat een bolle lens een vergroting geeft was dus al lang bekend.

Ook werd er al volop geëxperimenteerd met het combineren van lenzen.



De oorsprong van de telescoop ligt in Middelburg!



Inleiding

Middelburg is in de late middeleeuwen een bloeiende stad, strategisch gelegen in de monding van 
de Schelde.



De uitvinding van de telescoop kunnen we 
niet los zien van de 80-jarige oorlog (1568 –
1648)

De onafhankelijkheidsstrijd van de 
Nederlanden was succesvol vanaf 1573: 
Bij Alkmaar begint de Victorie!



Middelburg gaat in 1574 over van Spanje naar de Prins van Oranje



Middelburg  groeit enorm dankzij de ‘val van Antwerpen’ in 1585.

Antwerpen (100.000 inwoners!) had zich in 1576 aangesloten bij de Nederlandse gewesten 
(pacificatie van Gent), maar Spanje nam de stad in.

Alexander Farnèze, Hertog van Parma



Hertog van Parma trekt Antwerpen in.

De helft van de bevolking trekt weg.



Het stadsbestuur van Middelburg stuurt zelfs een vloot met schepen naar Antwerpen om daar 
mensen op te halen.

Middelburg groeit van 6.000 naar 18.000 inwoners.

Vele Antwerpenaren komen in Middelburg terecht.



Ambachtslieden, wetenschappers, 
kooplieden en kunstenaars zorgen 
voor een enorme ontwikkeling van de 
stad.

De Gouden Eeuw is begonnen! 



Antwerpenaar Govaert Haeghe krijgt van 
het Middelburgs bestuur het alleenrecht 
op de fabricage van glas.

Hij heeft de techniek afgekeken van de 
Italianen:

Gebruikt Venetiaans kristal, zonder
luchtbellen en minder zand dan in 
normaal glas.

De plaats van de glasfabriek



Er werken rond 1608 wel 60 vrouwen en 
kinderen in de Middelburgse glasfabriek

1605: glasfabriek wordt geleid door Antonio Miotto en 
Simon Fabri uit Venetië



In Middelburg is eind zestiende eeuw het allerbeste glas van de wereld beschikbaar.

Ene Lipperhey, “een eenvoudig, godsdienstig en godvrezend man” is brillenmaker, vlakbij de 
Groenmarkt in het centrum van de stad.



Lipperhey gaat met zijn “Seeckere Instrument om verre te sien” naar Prins 
Maurits in Den Haag en demonstreert zijn kijker aan het Binnenhof.

Hij heeft een aanbevelingsbrief bij hem van de Staten van Zeeland.



Lipperhey vraagt patent aan, maar 
dat wordt niet toegekend: het 
principe van het instrument is 
moeilijk geheim te houden.

Hij krijgt wel de opdracht van 
Prins Maurits om een 
‘dubbele kijker’ te maken, 
voor twee ogen.

Deze demonstreert hij op 15 
december 1608 en wordt 
goed bevonden!

Hij belooft de kunst van het 
maken van deze “glasen”  
niet aan anderen te leren.

In totaal maakt hij drie 
kijkers voor Maurits



Hij ontvangt bijna duizend gulden beloning en hij koopt daarvan het huis van zijn buurman in de 
Kapoenstraat in Middelburg.

Woonhuis van Lipperhey
tot 1608: “de Amandel 
Bale”

Woonhuis van Lipperhey na 
1608: 
“In De Drie Vare Gesichten”

“in het huys daer de 
verrekijckers plegen uuyt te 
steken”



Woonhuis van Lipperhey:
“In De Drie Vare Gesichten”

17 mei 1940



Hoe kwam de uitvinding eigenlijk tot stand?

-Lenzen werden al eeuwenlang gemaakt.

-Er werd ook volop geëxperimenteerd met het combineren van lenzen

-Ontwikkeling telescoop was een TECHNISCH probleem

Transparantie van glas liet te wensen over.

Toegepaste slijptechniek was niet goed genoeg.



Eenvoudige lenzen zijn prima voor een bril.

Een telescooplens moet perfect sferisch geslepen zijn.

De telescooplens maakt een beeldje en de HELE lens 
moet in orde zijn.



De lange weg tot de uitvinding van de telescoop:

Rolf Willach testte honderden oude lenzen met behulp van de Ronchi-test:

Wat blijkt: alleen het centrale deel van de lenzen blijkt goed te zijn.

Perfect geslepen lens



Heeft Lipperhey het nut van het diafragma ontdekt?



De oudst bekende afbeelding van een telescoop door 
Giovanpattista della Porta in een brief uit augustus 1609 waarin
hij de “Hollandse Kijker” beschrijft.

Zien we hier een diafragma?



Oudste kijkers zijn flink gediafragmeerd.

Kijker van Galileo

Kijkertje, gevonden in Delft in 2014. Datering: vroeg 17e eeuw.



Franse kijker, ongesigneerd +/- 1690

Italiaanse kijker, Venetië. Ongesigneerd +/- 1750

Italiaanse kijker, Venetië. Gesigneerd: Semitecolo. Datering: +/- 1720

Oudste kijkers op deze 
sterrenwacht:

Ronchi-test Semitecolo kijker



Het nieuws van de “Hollandse Kijker” verspreid zich razendsnel door Europa omdat veel 
diplomaten bij de demonstratie van de kijker in Den Haag aanwezig zijn vanwege 
vredesonderhandelingen tussen de Nederlanden en Spanje.

Maurits en Spinola
geven elkaar de 
hand in 1608 bij het 
begin van de 
vredesbesprekingen



De diplomaten kwamen uit Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Nederlandse gewesten.

Mogelijk een 
misrekening van 
Prins Maurits, want 
het nieuws van de 
bijzondere 
(militaire) vinding 
kon niet meer 
geheim gehouden 
worden.



Vanaf nu zal ik niet meer veilig zijn, 
want jullie kunnen me van veraf zien.

Wij zullen onze mensen 
verbieden om op u te 
schieten.

Spaanse veldheer Spinola

Prins Frederik Hendrik

De Spaanse veldheer Spinola is ook bij de demonstratie aanwezig.



De telescoop vindt zijn weg in Europa en de ‘moderne’ sterrenkunde is geboren

Galileo Galileï (1564 – 1642) verbeterde de kijker



Zijn eerste waarneming: de maan. Conclusie: de maan is net als de aarde een wereld op zich.



Bevestigt de theorie van Copernicus dat de aarde en de andere planeten rond de zon 

draaien.



7-1: Galileo ziet drie ‘sterren’ in het vlak van de ecliptica

dichtbij Jupiter

8-1: Jupiter lijkt tegendraads te bewegen t.o.v. de kleine

‘sterren’

10-1: Galileo ziet twee ‘sterren’. (twee stipjes ‘versmelten’

in de eenvoudige kijker van Galileo)

11-1: Galileo ziet weer twee ‘sterren’.

13-1: Galileo ziet voor het eerst vier ‘sterren’

Zijn belangrijkste ontdekking in 1610: Jupiter heeft manen!



15-1: Galileo concludeert: Jupiter heeft manen.

Hij berekent zelfs de omlooptijden!



Galileo publiceert razendsnel zijn ontdekkingen in 
Sidereus Nuncius (Boodschapper van de sterren).

Zijn bevindingen zijn wereldnieuws!

Het boek markeert het begin van de moderne 
sterrenkunde.



Het Proces (1632-1633)

Galileo verklaart dat er 
geen twee waarheden 
kunnen bestaan en DUS 
moeten de kerkvaders 
de geschriften anders 
uitleggen.



Hij geeft een demonstratie om 
te bewijzen dat hij gelijk heeft: 
Jupiter heeft manen!

De demonstratie mislukt

Er was ook twijfel over de 
telescoop: Is wat je er door 
ziet wel de werkelijkheid?



Afbeelding lichtgang in een telescoop van Galileo – overigens verkeerd 
geïnterpreteerd – in Sidereus Nuncius - 1610



Terug naar “onze” Hans……



Pas op: We doen Lipperhey te kort als we hem uitsluitend neerzetten als een ambachtsman die 
een instrument maakte voor het leger van Maurits.

Hij heeft zijn kijker dus niet alleen getest op de haan 
van de Abdijtoren, maar ook op de sterrenhemel!

Hij besefte ook dat je met de kijker “sterren kunt zien die je niet met het blote oog kunt zien 
vanwege hun geringe omvang en lichtzwakte”

Hij keek EERDER DAN WIE OOK met een 
kijker naar boven en besefte de 
potentie er van!



Lipperhey woonde in een inspirerende omgeving:

Diverse geleerden zoals Isaäc Beeckman, Philippus Lansbergen, Johan Radermacher de Oude en 
Jacob Cats woonden en werkten in de buurt van de Abdij.

Daar waren ook openbare colleges van de “Illustre School” (=academie zonder promotierecht) 



Lipperhey was bevriend met de wetenschapper Johan Radermacher de Oude en was 
daardoor weldegelijk op de hoogte van het WETENSCHAPPELIJKE belang van zijn uitvinding!

Johan Radermacher de Oude stelde 
grammaticaregels op voor de Nederlandse 
taal, maar was veelzijdig wetenschapper.



Hoe zit het met de andere claimanten van de uitvinding?

Lijfarts van de Franse koning Lodewijk XIV, Pierre 
Borel, doet in opdracht van de Middelburgse 
diplomaat Willem Boreel onderzoek naar de 
ware uitvinder van de telescoop. (1656)

Reden: Uit Vaderlandsliefde.
De uitvinding werd namelijk toegekend aan de 
Italiaan Galileo, de Duitser Velser of de 
Alkmaarder Metius.  

Willem Boreel wist uit zijn jeugd te herinneren 
dat de kijker in Middelburg was uitgevonden 
door iemand uit de Kapoenstraat.

Een Zeeuw (Middelburger) moest die eer krijgen.



Pierre Borel komt naar Middelburg en doet onderzoek. Hij klopt aan bij het stadhuis.

Als eerste valt de naam Hans Lipperhey

Dat komt Johannes Sachariassen te weten 
en hij zegt dat zijn vader Zacharias Janssen 
de eerste was.



Zacharias Janssen (1585 – 1632), was marskramer, 
brillenmaker en valsemunter. Hij woonde vlakbij Lipperhey. 

Johannes Sachariassen verklaart dat zijn vader in 1590 de 
kijker heeft uitgevonden, naar een ontwerp van een 
Italiaan. 



In de 19e eeuw kreeg 
Zacharias Janse de 
eer de uitvinder te 
zijn van de telescoop 
in 1590.

En dit zou zijn telescoop zijn.

Het is echter een oculair van een 
latere telescoop.



En dan hebben we ook nog iemand uit Alkmaar:

Jacob Metius vroeg enkele weken na Lipperhey
patent aan voor zijn uitvinding van de telescoop. 

Patent werd ook geweigerd.

Uit frustratie liet Metius al zijn telescopen bij zijn 
dood vernietigen. 

Vader van Jacob Metius: 
Adriaan Metius.



2008: 400 jaar telescopie. Historici zijn het eens: Lipperhey is 
de eerste die een bruikbare telescoop demonstreerde.



Oudste afbeelding van een telescoop in de Nederlanden: Schilderij van Jan Breughel de oude uit 
1611



Schilderij van Jan Breughel de oude uit 1617: de vijf zintuigen



Afbeelding in een werk van 
de dichter-staatsman Jacob 
Cats door Adriaen van de 
Verre, Middelburg 1623



Gravure door Adriaen van de Verre, Middelburg 1624



De demonstratie in Den Haag markeert het begin van het gebruik van de 
kijker als WETENSCHAPPELIJK instrument. 

Anderen, vóór Lipperhey, presteerden dat niet.



Pauze



NU HIER VERKRIJGBAAR ( 10 eurootjes slechts). 

Het complete verhaal over de uitvinding van de telescoop. 



Middelburg en sterrenkunde



Over Middelburgse sterrenkundigen

-Philippus Lansbergen (1561 – 1632)

-Jan de Munck (1687-1768)

-Cornelis Tevel (1763 – 1838)  

-Paulus van Middelburg (1446 – 1534)



Over bekende Middelburgse sterrenkundigen

-Paulus van Middelburg (1446 – 1534)

-Rekende als wiskundige aan de kalenderhervorming in
opdracht van Paus Gregorius.

-Gebruikte daarvoor tabellen van Copernicus, 
waarmee hij uitgebreid correspondeerde.

-Positief was Paulus van Middelburg niet over 
Zeeland. In een van zijn geschriften noemt hij het
zelfs 'barbara Zelandiae insula' oftewel het 
barbaarse eiland Zeeland.



Over bekende Middelburgse sterrenkundigen

-Philippus Lansbergen (1561 – 1632)

-berekende maan-, zon- en planetenposities

-publiceerde boek over de:



-Jan de Munck  (1687-1768)

Over bekende Middelburgse sterrenkundigen

-Officieel ‘Stadhouderlijk Astronomus’ 

-Zelfs lid van prestigieus ‘Royal Society of London’

-Ontdekte in 1743 een komeet
November 29 – Discovery of C/1743 X1, the 'Great Comet of 1744' (sic.), by Jan de Munck at 
Middelburg and subsequently by de Chéseaux and Klinkenberg

-Correspondeerde met diverse beroemde astronomen



-Observatorium aan de Zuidsingel

-zonnewijzer aan het stadhuis



Zilversmid en sterrenkundige te Middelburg

( 1763 – 1838 )

‘liefhebber-astronoom’

Cornelis Tevel



-legt in 1791 zijn meesterproef af. 

-Werk van hem nog te zien in Zeeuws Museum en in diverse kerken (doopzilver)

-woonde aan de Markt (huidige “Tympaan”) 



Testte zijn kijkers op de ‘Abdeij-thoorn’

Lange Jan werd in 1819 opgeknapt:

“Zoo is mijn aandagt bij het vergulden van het Kruijs
een zonderlingen manier en behandeling om te
vergulden was deze, dat den windt het Goud niet zou
doen weg-maaijen, zij gebruijkte eene grote trommel
die beplakt was, met Middelburgsche Couranten, en
deden dien doorscheijnende trommel over het Kruijs
van den Abdei-thoorn.”



Wij testten in 2017 tijdens vijftigjarig bestaan van Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen ook 
historische kijkers op de “Lange Jan”.





Het briefje van de “Thoorn wachter” en zoals Cornelis dat kon 
waarnemen met de omkerende telescoop van de “Phijsica”

Vergelijkt zijn “Dollondsche verrekijker”, met de telescoop van de “Phijsica” (het Natuurkundig 
Gezelschap) 

Nog een test:



Voor de duidelijkheid:

Met een verrekijker werd een lenzentelescoop bedoeld.

Een telescoop was een spiegeltelescoop. Meestal Gregoriaans of Newton

Binoculairs (in de hedendaagse taal – verrekijker) kwamen pas eind 19e eeuw in zwang.



Zijn zon-waarnemingen

-Eerste tekening op 5 april 1816 



Zon-waarnemingen d.m.v. projectie



In totaal 850 stuks





Eerst volledige schijf maar
later ook details in de vlekken zelf.



Volgens Cornelis zijn de vlekken (mini) planeetjes die 
rond de zon draaien.

Mercurius is soms ook als stip voor de zon 
waarneembaar.
En Mercurius is slechts een paar keer per jaar goed 
waarneembaar kort na zonsondergang of kort voor 
zonsopkomst.

Hij neemt ook nog een overgang van Mercurius waar op 
5 mei 1832.



Verdere ondersteuning van zijn theorie:
Begin 19e eeuw zijn vier nieuwe planeten 
ontdekt: Ceres, Vesta, Juno en Pallas



Hij deelt zijn bevindingen met zijn vader Jan-
Pieter Tevel en zijn neef Jan Tevel, die ook 
liefhebber-astronomen zijn.

-Neef Jan Tevel is bierbrouwer te Oostkapelle 
en “hij was driftig in zijn antwoorden, je bin 
een vuijle ketter”

-De vader van Cornelis moest neef Tevel
gelijk geven, want neef Jan Tevel, “heeft een 
goede telescoop, die hij bij dag, en bij 
avonden veel gebruijkte”. 



Cornelis zit er naast, maar blijft vasthouden 
aan het idee dat zonnevlekken eigenlijk 
planeten zijn.

In 1836 maakt hij zijn laatste zonnetekening
Hij is dan 73 jaar

Hij zet ook zijn zilversmidgereedschap te 
koop

Zijn telescopen zet hij niet te koop
Zijn die in de familie gebleven?



Zijn waarnemingen worden door de erfgenamen geschonken aan 
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen



Meteoroloog Buys Ballot (1817-1890) hoort hiervan en stuurt 
alle waarnemingen naar de Zwitser Rudolf Wolf die onderzoek 
doet naar de zonnecyclus. Hij kan, mede op basis van de 
waarnemingen van Tevel, de zonnecyclus bevestigen.



252 1806 1810 284 BUGGE, M., COPENHAGEN
253 1821 1844 101 GRUITHUISEN, B., MUNICH
254 1826 1835 426 STARK, AUGSBURG, ZERO DAYS
255 1826 1836 1075 STARK, J.M., AUGSBURG
256 1814 1814 17 GAUSS, H. FR., GOTTINGEN
257 1815 1816 6 EYNARD, ROLLE
258 1816 1836 858 TEVEL, C., MIDDELBURG
259 1816 1829 21 ESMARK, KONGSBERG
260 1816 1818 83 WATTS, CAPE DIAMOND, QUEBEC
261 1817 1817 5 BIANCHI, G., MODENA
262 1819 1823 977 ADAMS, C.H., EDMONTON
263 1819 1833 1477 PASTORFF, J.W., DROSSEN
264 NA NA 0 PASTORFF/WOLF, DROSSEN
265 1819 1819 3 HALLASCHKA, F.I.C., PRAGUE
266 1820 1820 1 NICOLAI, F., MANNHEIM
267 1820 1820 1 ZACH, F.X., GOTHA
268 1820 1820 1 LUTHMER, HANNOVER
269 1820 1847 4 GERLING, C.L., MARBURG
270 1820 1820 1 VAN SWINDEN, AMSTERDAM
271 1821 1821 1 STRUVE, F.G.W., DORPAT
272 1821 1822 24 ARGELANDER, BONN
273 1822 1830 923 ARAGO, F.D., PARIS
274 1822 1837 122 HERSCHEL, J., LONDON
275 1823 1823 9 LORENZ, WITTENBURG
276 1823 1824 16 BIELA, J., PRAGUE
277 1825 1830 364 SCHWARZENBRUNNER, KREMS.
278 1825 1826 183 VON BOTH, G., BRESLAU
279 1825 1867 12414 SCHWABE, H., DESSAU
280 1826 1837 1207 HUSSEY, T.J., ENGLAND



Zijn waarneemboeken zijn 
voorzien van allerhande 
informatie over de toestand in de 
wereld en het weer. 



Opening nieuw 
Havenkanaal in 
1817.



“dat deze mijn gedaan arbeidt zoude moogen
dienen tot nut van mijn Even-mensch en tot 
lering zal mogen strekken. Dan heb ik het 
waare Doel-punt getreffen, en zal voor mij zijn, 
als volledige betaaling, van mijn gedaane
arbeidt, en tot volle quittansie zal verstrekken”



En zo zien wij ook het werk van onze volkssterrenwacht:

Dat het nut mag hebben!



Dank u voor de belangstelling!




