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DE DOOS VAN PANDORA 

DE OMZWERVINGEN VAN EEN TELESCOOP 

Hans Hooijmaijers* 

Bij het inrichten van een zaal in Museum Boer-
haave kwam ik een telescoop tegen waarvan 
beweerd wordt dat Frederik Kaiser ermee heeft 
waargenomen.' Mijn nieuwsgierigheid was direct 
gewekt, omdat ik me intensief bezighoud met de 
verzameling van de Leidse Sterrewacht. De naam 
van de initiatiefnemer tot de bouw van de nieuwe 
Leidse Sterrewacht in 1861, Frederik Kaiser, komt 
daarbij veelvuldig voor. 

Frederik Kaiser en de komeet van Halley 
Frederik Kaiser (fig.i) werd in 1808 in Amsterdam 
geboren. Nadat hij op achtjarige leeftijd zijn vader 
had verloren, werd hij opgevoed door zijn oom 
Johan Frederik Keyser (1766-1823). Deze was pri-
vaatdocent wiskunde en gaf zijn neef een gedegen 
opleiding. Zijn contacten zorgden ervoor dat een 
oudleerling van hem, professor MoU in Utrecht, de 
jonge Kaiser in 1826 voordroeg als observator van 
de Leidse Sterrewacht, De directeur van het obser
vatorium, Pieter Uylenbroek, werd hierover niet 
geconsulteerd. Dit was mogelijk een reden dat 
Uylenbroek nooit goed kon opschieten met de zeer 
enthousiaste Kaiser. Dit ging zover dat Uylenbroek 
Kaiser nauwelijks liet waarnemen en dan nog 
alleen onder zijn toezicht.-

Zo kwam het dat Kaiser de komeet van Halley 
in 1835 op zijn eigen zolderkamertje moest bekij
ken. Hiervoor had hij twee telescopen tot zijn 
beschikking. Een eigen exemplaar gemaakt door 
Dollond (waarschijnlijk van zijn oom geërfd') en 
een geleend exemplaar van Fraunhofer. Voor deze 
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laatste kijker bouwde Kaiser een installatie, zodat 
hij stevig stond. Het observeren kon eerst nog 
door het zolderraam, maar aan het einde van het 
jaar moesten enkele dakpannen aan de achterkant 
gelicht worden om de komeet nog te zien. Zijn 
nauwkeurige berekening van het tijdstip van de 
doorgang door het perihelium van de komeet 
bracht Kaiser nationale en internationale bekend
heid.'' Andere berekeningen zaten er twee tot maar 
liefst negen dagen naast, die van Kaiser slechts 1,5 
uur.' 

De instrumentele gegevens van de telescoop 
Is de telescoop die nu in het bezit is van Museum 
Boerhaave ook daadwerkelijk de telescoop die 
Kaiser heeft gebruikt voor zijn observaties aan de 
komeet Halley? Laten we eerst eens naar het ins
trument zelf kijken. De kijker van Museum Boer
haave (zie fig. 3) heeft een buis met een lengte van 
156 cm en een grootste diameter van 11,5 cm. De 
buis is gemonteerd op een driepoot met een hoog
te van 142 cm.'' Ter vergelijking nemen we het 
schetsje dat Kaiser heeft gemaakt van de door hem 
gebruikte telescoop (zie fig. 2).' Als we naar teke
ning en foto kijken zien we een aantal opvallende 
overeenkomsten. Zo tonen beide een driepoot met 
een verhoging aan de bovenkant en een lage beves
tiging voor het vastzetten van de poten. Ook zien 
we dat Kaiser de twee stangen aan de zijkant van 
de kijkerbuis heeft getekend. Als de buis is vastge
zet kan de waarnemer zonder zijn oog van de ster
ren af te halen deze stangen bewegen en zo een 
nauwkeurige en kleine verandering in horizontale 
en verticale richting van de buis bewerkstelligen. 
Het grootste verschil tussen de tekening en de foto 
is de zoeker, die in de tekening ontbreekt. 
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Fig. 1. Frederik Kaiser (1808-1872), 
directeur van de Leidse Sterrenwacht 
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Fig. 2. Kaisers tekening van de telescoop waarmee hij zijn observaties aan de komeet Halley uitvoerde. 
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Fig. 3. Inventar i snummer 3469 Museum 

Boerhaave: telescoop van Utzschneider und 

Fraunhofer, ca. 1820, München 

Fig. 4. lohannes Bernardus Stoop (1781-1856). 
Foto Iconografisch Bureau. 

Kaiser heeft niet alleen een tekening van de teles

coop gemaakt. Hij beschreef deze ook in een aantal 

art ikelen over zijn waarnemingen aan de komeet 

van Halley. Zo staat in de Algcuieene Konst- t'/i 

Letterbode vdn 1835 dat Kaiser zijn met ingen ge

daan heeft met 'eenen goeden kijker van Fraun

hofer' . ' Hij bedoelt hier de firma Utzschneider & 

Fraunhofer uit München. '* Deze i n s t r u m e n t m a 

kers h a d d e n een goede n a a m in het maken van 

opt iek en uu rwerken . Kaiser gebru ik te de n a a m 

van Utzschneider niet, o m d a t deze voornamel i jk 

de geldschieter en organisator was. Fraunhofer was 

verantwoordelijk voor het ontwerpen en produce

ren van de optiek. 

In een volgend stuk in de Algenieenc Konst- en 

Letterbode schreef Kaiser dat de telescoop een 

'opening van 3,8 Engelse du imen ' heeft.'" De tele

scoop van Museum Boerhaave heeft een open ing 

van 97 m m . Dit k o m t overeen met Kaisers tele

scoop want 3,8 X 2,54 = 96,5 m m . In dit stuk komt 

ook de niet getekende zoeker ter sprake. O m aan te 

geven hoe duidelijk z ichtbaar de komeet was, 

schreef Kaiser dat de komeet 'nu door den zoeker 

duidelijker te zien (is) dan vroeger door den kijker 

zelven'." Dus hoewel niet getekend, zat er wel 

degelijk een zoeker op de kijker. 

Verder berichtte Kaiser ook in de Astronomische 

Nachrichten over zijn met ingen aan de komeet . ' -

Hier beschreef hij de i n s t r u m e n t e n die hij ge

bru ik te : 'Une b o n n e pendu le de Lepaute ' (waar

schijnlijk van zijn o o m ' ' ) ; 'un grand et bon sextant 

de Trough ton ' en ' u n e lunet te de Dol lond ' . Even 
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Benediktbcuern. In 1819 werden de optische en mechanische afdeling samengevoegd in München. Na het 
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verderop komt dan de bruikleen van 'une lunette de 
Fraunhofer' met micrometer. Hier noemde Kaiser 
ook de brandpuntsafstand van het objectief: 1,6 m. 
Dit komt overeen met de 160 cm die Engberts opge
meten heeft.'"* En ook de opening van de buis wordt 
weer genoemd, maar nu in meters. Daar is waar
schijnlijk een zetfout in gemaakt want er staat 0,079 
m in plaats van 0,097 ni. 

Uit bovenstaande gegevens kunnen we dus con
cluderen dat de telescoop van Museum Boerhaave 
dezelfde kenmerken heeft als de telescoop die 
Kaiser gebruikt heeft tijdens zijn waarnemingen 
van de komeet Halley. Om te onderzoeken of de 
kijker in Museum Boerhaave inderdaad degene is 
die Kaiser gebruikt heeft, zullen we proberen de 
levensloop van de kijker te achterhalen. 

Waar komt de telescoop vandaan? 
De eerste aanwijzingen vinden we weer in de Alge-
meene Konst- en Letterbode van 1835. Kaiser vertelde 
dat hij 'alleraangenaamst verrast' werd 'door het 
vriendelijk aanbod van den VVelEd. Geb. Heer S. te 
A. ... met eenen cirkelmicrometer toegerusten, kij
ker van Fraunhofer' te lenen voor het waarnemen 
van de komeet.'' Dit klinkt erg mysterieus. In zijn 
stuk in de Astronomische Nachrichten schrijft hij 
'Monsieur S. a Amsterdam'.'' Hier hebben we nog 
steeds niet veel aan, maar gelukkig worden we in de 
necrologie van Kaiser door zijn oud-student Oude
mans wat wijzer. Deze schreef dat 'een voornaam 
liefhebber der sterrekunde te Amsterdam, de heer 
Stoop, een fraaie Fraunhoferschen kijker, met cir
kelmicrometer toegerust, ter beschikking van Kaiser 
stelde'.'' Dit wordt door Van de Sande Bakhuyzen 
bevestigd, die schrijft dat de telescoop van 'den heer 
Stoop uit Amsterdam' werd geleend.'*' 

Wie was deze heer Stoop? De eerste aanwijzing 
wordt gegeven door de stukken van de verwerving 
van de telescoop. De telescoop is door Museum 
Boerhaave in 1967 gekocht van proLdr. L.F. de 
Beaufort."' De naam Beaufort komt nogmaals 
voor in onze collectie bij twee microscopen uit de 
verzameling van W.H. van Seters.-" In zijn catalo

gus schreef Van Seters dat hij de microscopen in 
1933 kocht van 'den heer W.H. de Beaufort'.-' En 
verder dat ze volgens familieovererving oorspron
kelijk eigendom waren van 'den heer J.B. Stoop, lid 
van de firma Hope en Co, te Amsterdam'. 
Twee keer de naam Stoop en De Beaufort, dat kan 
haast geen toeval zijn. Met behulp van het familie
archief van de familie De Beaufort komen we 
erachter dat de koper van de telescoop van Fraun
hofer Jan Bernard Stoop (1781-1856) is (fig.4).'- Hij 
was de zoon van Dirk Stoop en Maria Jansen 
Bouter. Uit brieven aan Stoop blijkt dat hij op de 
Keizersgracht woonde ter hoogte van de Spiegel
straat.--' Uit deze brieven maken we verder op dat 
hij koopman was en niet onbemiddeld. Zo kocht 
hij begin negentiende eeuw honderden bunders 
hei en bos in de omgeving van Zeist en Wouden
berg. Stoop werkte voor de handelsfirma Borski en 
later bij de firma Hope Sc Co. In 1854 was hij een 
van de initiatiefnemers om laatstgenoemde firma 
zelfstandig voort te zetten. 

De eigenaren van de telescoop 
lan Bernard Stoop was getrouwd met Margarctha 
Laurentia Brender a Brandis, dochter van Gerrit 
Brender a Brandis en Alida Blondeel, Gerrit was lid 
van diverse genootschappen als Vlijt is de hoeder der 
wetenschappen te Utrecht, Felix Meritis te Amster
dam, De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 
te Haarlem en enkele letterkundige genootschap
pen. Misschien hebben de activiteiten van zijn 
schoonvader Stoop beïnvloed. In ieder geval blijkt 
uit Stoops aantekeningen dat hij een brede interes
se had en niet alleen voor de natuurwetenschap
pen.-•• In Stoops opschrijfboekje staan door hem 
geschreven stukken over ijsbergen op de polen, 
een luchtreis met een ballon, een 'monster verre
kijker' en Franse vertalingen van klassieke auteurs. 

In het familiearchief De Beaufort is niets te vin
den is van een eventueel lidmaatschap van Stoop 
van een genootschap. Maar er is wel een brief uit 
1851 waarin het bestuur van Felix Meritis de 
'Weledele heer J.B. Stoop' bedankte voor de schen-

14 Engberts (n. 6), 'Descriptive catalogue', 64. 
15 F Kaiser, Algeniecne Konst- en Letterbode no. 44, Haarlem, 1835, 251. 
16 Kaiser (n. 12), 'Schreiben', 178. 
17 Oudemans (n. 2), Levensschets, 10. 
18 Van de Sande Bakhuyzen (n. 2), Frederik Kaiser, 5. 
19 Aankoopmachtiging van Ministerie van CRM afd. OKM No. 136335. 
20 V7116 en V9743, collectie Museum Boerhaave, Leiden. 
21 No. 77 en 78 in handgeschreven catalogus van Dr. W.H. Seters, .'\rchief 134, Collectie .Vluseum Boerhaave. 
22 Familiearchief de Beaufort, collectie no. 53, Het Utrechts Archief 
23 Brieven (1820-1854), Familiearchief de Beaufort, Het Utrechts .•\rchief, inv. no. 1387. 
24 .Aantekeningen, Ibid., inv. no. 1391,1392. 
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king van 'de groote proef met de slinger'.-' In deze 
brief wordt ook gesproken van 'vernieuwd bewijs 
van groote belangstelling', een teken dat Stoop 
vaker met deze maatschappij in aanraking kwam. 
Dat Stoop ook weet had van sterrenkundige ge
beurtenissen, blijkt uit een brief aan zijn kleinzoon 
Willem Hendrik.-*' Hierin legde hij zijn kleinzoon 
uit hoe de komende samenstand van drie planeten 
zal plaatsvinden. Bij deze brief schonk Stoop zijn 
kleinzoon een boek van De Kanter uit 1803, een 
handleiding voor 'min-ervarene beminnaars der 
sterrekunde'.-' 

Helaas heb ik geen correspondentie kunnen 
vinden betreffende het uitlenen van de telescoop 
van Fraunhofer aan Kaiser. Wel stuurde Kaiser 
Stoop een overdruk van zijn artikel uit de Alge-
meene Konst- en Letterbode van 1842.̂ " Hierin staat 
een handgeschreven opdracht aan J.B. Stoop van 
de schrijver. In het artikel wordt een waarneming 
door Bianchi te Modena beschreven, waarbij voor
al de kijker van Fraunhofer wordt geprezen. Een 
bedankje van Kaiser, om te laten zien dat Stoops 
kijker van Fraunhofer net zo goed was? 

Mogelijk kende Kaiser Stoop nog uit zijn tijd in 
Amsterdam, via zijn oom Johan Keyser, in zijn tijd 
een bekend sterrenkundige en voornaam persoon 
in Amsterdam. Zo was hij lid van het Koninklijke 
Instituut van Wetenschappen en Kunsten (de latere 
Koninklijke Nederlandse Academie van de Weten
schappen), en had hij contacten met het genoot
schap Felix Meritis, waarvan hij de sterrenwacht 
gebruikte voor het doen van waarnemingen.-'* 
Misschien kende Keyser Stoop via dit genootschap. 

In 1841 trouwde Stoops enige kind Anna Alida 
(1781-1885) met Arnoud Jan de Beaufort (1799-
1866). Waarschijnlijk niet geheel toevallig, want 
ook de vader van Arnoud Jan, Willem Hendrik de 
Beaufort, was grootgrondbezitter in deze buurt 
van Utrecht. Door dit huwelijk ontstond een groot 
aaneengesloten bezit. Hoewel er geen beschrijving 
van een nalatenschap van Stoop is gevonden, 
nemen we aan, dat aangezien Anna Alida enig 

kind was, de telescoop door haar is geërfd. Een 
terechte aanname, want in 1861 duikt onze teles
coop weer op. In een brief van dr. Hoek van de 
Utrechtse sterrenwacht Zonnenburg aan Arnoud 
Jan de Beaufort bevestigde deze dat De Beaufort 
'de tegenwoordige opstelling van den kijker van 
Fraunhofer op het Observatorium' kan komen 
bekijken."' In 1866 werd de kijker weer teruggeven 
door de lener, dr. F.W.C. Krecke, een van de op
richters van het KNMI op Zonnenburg. Krecke 
had voor zijn 'betrekking bedankt' en omdat hij de 
kijker persoonlijk van de Beaufort te leen had 
gekregen, gaf hij de kijker terug.^' 

De telescoop beleefde zijn laatste wetenschappe
lijke hoogtepunt in 1874. Hij ging op reis naar het 
eiland Reunion. Daar zou een Nederlandse expe
ditie de passage van Venus voor de zon bekijken. 
De expeditie werd geleid door J.A.C. Oudemans.-'^ 
In de voorbereiding op de expeditie beschreef 
Oudemans het instrumentarium dat werd meege
nomen. Verder bedankte hij een aantal genoot
schappen en particulieren voor hun bijdrage. Hij 
noemde hierbij de telescoop met name: 'een uit
muntende kijker van Fraunhofer, ons door den 
heer Mr. De Beaufort welwillend afgestaan'.'-' Ook 
H.G. van de Sande Bakhuyzen vermeldde de kijker 
in het verslag van de Leidse Sterrenwacht: 'een kij
ker van Fraunhofer van 3'/2 duim opening door 
den Wei-Edel Gestr. Heer de Beaufort te Utrecht 
aan de expeditie afgestaan'.-'•• 

In het verslag van de reis in 1905 beschreef 
Oudemans de resultaten van de grotendeels mis
lukte expeditie (het was namelijk bijna de hele tijd 
bewolkt tijdens de doorgang). De waarnemingen 
werden ondermeer gedaan met 'den Fraunhofer
schen Kijker op voet, dien de heer Stoop de goed
heid had, aan de Commissie voor de waarneming 
van den Venusovergang te leen te geven'.-''' In een 
volgend verslag verbeterde hij zichzelf, want Stoop 
was immers al lang overleden. Hij schreef nu dan 
ook 'den Fraunhoferschen kijker van den heer de 
Beaufort' en verontschuldigde zich in een voet-

25 Brief 6 oktober 1851, Ibid., inv. no. 1393. 
26 Brief 10 januari 1855, Ibid., inv. no. 735. 
27 J. de Kanter Philzn, Nieuwe ecliptische tafelen ... (Middelburg 1803). 
28 Overdruk (1842), Familiearchief de Beaufort, Het Utrechts Archief, inv. no. 1390. 
29 Kaiser {n. 2), Geschichte und Beschreibung, voetnoot op .XX en XXI. 
30 Brief 23 mei 1861, Familiearchief de Beaufort, Het Utrechts Archief, inv. no. 722. 
31 Brief 25 april 1866, Ibid. inv. no. 722. 
32 R.H. van Gent, 'De reizende astronoom'. Museum Boerhaave Leiden mededeling nr. 257 (1993) 14-19. 
33 J.A.C. Oudemans, 'De overgang van Venus voorbij de zon', Album der Natuur [jSjj) 33-49. 
34 H.G. van de Sande Bakhuyzen, Verslag van den Staat der Sterrenwacht Leiden ... (Amsterdam 1874) 10-11. 
35 J.A.C. Oudemans, Kort bericht omtrent de bepaling der Lengte van St. Denis, (He de la Reunion), uitge

voerd in 1874, in; Verslag van de gewone vergaderingen der Wis- en Natuurkundige afdceling, KNAW, dl. XIII 
(Amsterdam 1905) 620. 
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noot.-'* Daar vermeldde hij ook dat Kaiser de kij
ker van Stoop had geleend voor zijn observaties 
aan de komeet van Halley. 

Dan wordt het rustig voor de telescoop. Hij komt 
via vererving in handen van de oudste zoon van 
Anna Alida, Willem Hendrik (1845-1918). Dat deze 
in sterrenkunde is geïnteresseerd, hebben we al 
eerder kunnen opmaken uit de brief van zijn opa 
Jan Bernard Stoop, waarin deze zijn kleinzoon ver
telde hoe hij zijn waarnemingen moest doen. 
Willem Hendrik was van 1876 tot 1893 redacteur 
van het tijdschrift De Gids. In 1877 werd hij lid van 
de Tweede Kamer en dat bleef hij (met enige 
onderbrekingen) tot aan zijn dood. Zijn politieke 
hoogtepunt beleefde hij in 1897 toen hij minister 
van buitenlandse zaken werd.-''' 

In de nalatenschap van Willem Hendrik de Beaufort 
staat ook de telescoop.-"* Deze was opgesteld in het 
portaal van de eerste verdieping van het ouderlijk 
huis den Treek. De tweede zoon van Willem 
Hendrik, Lieven Ferdinand (1879-1968) nam de 
kijker voor ƒ60,- over. Lieven Ferdinand de Beau
fort was hoogleraar aan de universiteit van 
Amsterdam en werd later (1922-1949) ook direc
teur van het Zoölogisch Museum in .Amsterdam. 

Op 4 april 1967 kocht Museum Boerhaave de 
telescoop van deze Jhr. L.F. de Beaufort.''' Zo is de 
cirkel rond. We mogen dus concluderen dat de 
telescoop in Museum Boerhaave inderdaad degene 
is waarmee Frederik Kaiser in 1835 de komeet van 
Halley heeft waargenomen. Al met al mag het een 
wonder heten dat een telescoop die zo'n bewogen 
leven heeft gehad er na zijn vele uitstapjes nog zo 
goed uitziet. 

36 J.A.C. Oudemans, Kort bericht omtrent de bepaling der Lengte van St. Denis, (He de la Reunion), uitgevoerd 
in 1874, in; Verslag van de gewone vergaderingen der Wis- en Natuurkundige afdeeling, KNAW, dl. XIV (.'\mster-
dani 1905) 90. 

37 H. van der Hoeven, 'Willem Hendrik de Beaufort' in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 1 (Den 
Haag 1979). 

38 Afwikkeling nalatenschap (1918-1923), Familiearchief de Beaufort, Het Utrechts Archief, inv. no. 752 en 753. 
39 Aankoopmachtiging van Ministerie van CRM afd. OKM No. 136335. 
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