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Ziet hier een Friesch vernuft; ziet EISINGA in print; 
Zoo nedrig in zijn stand, als om zijn Deugd bemind, 
's Mans geest; door eigen kracht ten Hemel opgestegen; 
Bespiedt der sterrenloop! de Maan; en Zonne-wegen, 
En 't Wereld stelsel: waar de Grootheid Gods in speelt! 
Wordt door zijn schrand're konst werktuiglijk uitgebeeld. 
Van Swinden doet zijn Naam voor heel Europa pralen; 
Zoo mag onsterflijke Eer dit achtbaar Hoofd omstralen. 

JAN BROUWEP 
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TER INLEIDING 

IN het maandblad „De Natuur" van 15 November 1922 had ik, aan 
het slot van een artikeltje over het planetarium van Eisinga, den 
wensch uitgesproken, dat de door den maker er van vervaardigde 
beschrijving nog eens het licht zou mogen zien en den honderdsten 

gedenkdag van zijn dood als een haast aangewezen tijdstip voor die 
publicatie genoemd. Op dit stukje had, gelijk met zoovele stukjes van 
zooveel menschen het geval is, niemand gereageerd. Maar in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 12 Juni 1923 las ik een extract van een 
artikel uit „Hemel en Dampkring" van de hand van den Heer E. Ha-
vinga, (wiens naam mij welbekend was als die van den vervaardiger 
van een keurig stel Nederlandsche sterrekaarten), welk artikel ook over 
Eisinga handelde en waarin ook op publicatie der beschrijving werd 
aangedrongen. Het bleek mij toen, dat de Heer Havinga dit plan al 
reeds had geopperd in „De Zeevaarder", het orgaan der Vereeniging 
voor de Zeevaart te Rotterdam van Mei 1923. Het laat zich denken, 
dat ik toen dra contact met hem heb gezocht," het resultaat hiervan 
was een alleraangenaamste samenwerking, waaraan dit boek zijn ont
staan dankt. Wij besloten reeds in onze eerste bijeenkomst om een copie 
van Eisinga's handschrift te maken, dat op ons verzoek door het ge
meentebestuur van Franeker naar het gemeentelijke Archief van Rot
terdam werd gezonden. 

De Heer Havinga bleek aan zijn vroegere beroep van gezagvoerder 
bij de groote vaart een groote mate van voortvarendheid te hebben 
ontleend en had de copie in een verrassend korten tijd gereed, mij 
slechts de taak der collationeering overlatend. 

Toen dit deel van het werk verricht was en wij bovendien in het 
bezit waren van een volledig stel photo's der in het handschrift voor
komende teekeningen, gaven wij door een bericht in alle Friesche en 
algemeene couranten (27 November 1925) aan ons voornemen tot 
publicatie ruchtbaarheid en riepen wij belangstellenden op, om ons 
behulpzaam te zijn. Aan dezen oproep gaven velen gehoor en veel van 
het rijke materiaal, dat in de volgende bladzijden bijeen is gebracht, 
is aan dezen en aan volgende oproepen te danken. Hij bracht ons ook 
in kennis met den Heer J. F. M. G. d'Aumerie, gemeente-ontvanger 
en amateur-astronoom te Vorden, die met een diepgaand onderzoek 
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van Eisinga's planetarium bezig bleek, welke studie hij verrichtte als 
collaborateur van Ungerer in Straatsburg. Ungerer is de auteur van 
het fraaie werk over het groote astronomische uurwerk in de kathe
draal van Straatsburg, welk boek men in de bibliographie bij het jaar 
1922 kan aantreffen. Het resultaat van de studie van den Heer d'Aumerie 
is in de eerste plaats de uitmuntende overzichtsteekening, die dit boek 
siert. Voorts is het de Heer d'Aumerie geweest onder wiens leiding de 
photograaf Hommema te Franeker de détailphoto's van het mecha
nisme heeft opgenomen. Ook is op zijn instigatie de vertaling van Huy-
gens' „Automaten planetarii", in dit werk ingelascht, met welk stuk 
ons land zijn prioriteit voor de uitvinding der planetaria kan bewijzen. 
De vertaling zelf is van de hand van Dr. D. H. A. van Eek, conrector van 
het gymnasium te Leiden en van Dr. J . A. Vollgraff, astronoom, te 
Voorburg, eertijds privaat-docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden in 
de geschiedenis der wis- en natuurkunde. De Heer d'Aumerie bleek 
verder in de materie der planetaria zoo thuis, dat de Heer Havinga 
en ik hem gaarne als „in unsrem Bunde der dr i t te" wilden begroeten. 

De rollen hebben wij als volgt verdeeld: de Heer Havinga vervaar
digde de levensbeschrijving van Eisinga en — gelijk hierboven reeds 
vermeld — de copie der Naaukeurege Afteekeningen, van de brieven 
en van de overige hier voor de eerste maal medegedeelde stukken. Dit 
levensbericht beteekent een groot stuk zorgvuldige arbeid, zoodat men 
Havinga als de feitelijke auteur van dit boek dient te beschouwen en 
zijn naam terecht als eerste op het titelblad is geplaatst. De Heer d'Au
merie heeft de meer technische beschrijving van het gansche kunst
stuk bewerkt, terwijl ondergeteekende redactioneel werk heeft verricht 
en de lijst der planetaria heeft samengesteld. Het is duidelijk, dat we 
voorts allen alles hebben gedaan, wat wij konden om deze uitgaaf 
zoo goed mogelijk te doen zijn. 

Het is tevens duidelijk, dat zonder veler medewerking een zoo 
volledig resultaat als hier thans ligt, niet bereikt zou kunnen zijn. Het 
is ons dan ook een behoefte om te dezer plaatse onzen weigemeenden 
dank te betuigen in de eerste plaats aan den burgemeester der oude 
stad Franeker M. G. de Kruijff, den secretaris G. J. Bosma, den 
hoofdcommies B. H. Lieh, en verder aan het geheele gemeentebestuur 
voor de gelegenheid, die ons is geschonken om alles in alle vrijmoedig
heid te mogen doorzoeken en doorsnuffelen en voor den steun in den 
meest algemeenen zin, dien zij ons bij ons onderzoek hebben geboden. 
Vervolgens: 

aan de Museum Commissie te Franeker, voorzitter de burgemeester 
van Franeker, secretaris de Heer J. C. Annokkee, 

aan het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal
kunde te Leeuwarden, 

aan den directeur van het Friesch Museum, Dr. M. W. Vieweg en 
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aan den amanuensis, den Heer D. Draaisma, die vele ui tmuntende 
photo's voor ons heeft vervaardigd, 

aan Dr. G. A. Wumkes, bibliothecaris van de Provinciale Biblio
theek van Friesland te Leeuwarden en aan den Heer M. Braaksma, die 
ons de wapens van Friesland, Franeker en Menaldumadeel uit ver
schillende jaren heeft bezorgd, 

aan den rijksarchivaris te Leeuwarden, Dr. S. A. Waller Zeper en 
aan den chartermeester Dr. A. L. Heerma van Voss, 

aan Mejuffrouw R. Visscher, archivaresse van de gemeente Leeu
warden en secretaresse van het Friesch Genootschap, 

aan den burgemeester van Menaldum, den Heer C. Pais en aan den 
secretaris, den Heer H. Siderius, 

aan den archivaris van de gemeente Rotterdam, Dr. E. Wiersum 
en ook 

aan de Pers, die wij altijd bereid vonden onze berichtjes te willen 
plaatsen, wanneer wij weer het een of ander wenschten te weten. 

En verder nog aan alle afstammelingen van Eisinga en aan alle 
belangstellenden, die ons zoovele blijken van sympathie hebben ge
zonden in den vorm van visitekaartjes, briefkaarten en brieven. Som
mige van deze brieven waren zeer belangrijk, andere minder; niettemin 
hebben wij álle mededeelingen ten zeerste op prijs gesteld. 

Zoo verschijnt dan nu, honderd jaren na des schrijvers dood, zijn 
werk in een editie, die zeker fraaier is dan hij in zijn stoutste droomen 
ooit kon hebben gewenscht. Zijn werk, door den conscientieusen arbeid 
van den uurwerkmaker D. Wielenga weder in uitstekenden staat ge
bracht, kan nog menig honderdtal jaren getuigenis afleggen van wat 
volharding en schranderheid vermogen. Men moge toch de beteekenis 
van Eisinga niet overschatten maar ook niet onderschatten. „Oft ist 
es Neid, wenn man den Ruhm grosser Männer schmälert; anderseits 
ist es jedoch ein Aberglaube, wenn man ihren Ruhm als ein Letztes 
ansieht", zegt Hegel terecht. Voor de astronomie zelf is een planeta
rium zonder beteekenis, ja zelfs eerder een belemmering, daar het de 
aandacht van den hemel af kan leiden en naar het aardsche mecha
nisme voeren; getuige hier het voorbeeld der Leidsche Sphaera en van 
„de andere verdienstelijke personen, . . . . die op deze misvatting schip
breuk hebben geleden", waarvan bij Eekhoff, pag. 44/45, sprake is. 

De tijden, dat men een doel der astronomie kon zoeken in het ver
vaardigen van een hemelsmodel liggen lang achter ons, waren zelfs in 
Eisinga's dagen reeds voorbij. Veeleer mogen wij thans hopen, dat de 
beschouwing van een planetarium ons, tusschen muren wonende stede
lingen, er aan zal herinneren, dat er boven ons een hemel is, waar ons 
aardsch getob zielige, nietige dwaasheid moet schijnen. 

Vervolgens is het planetarium te Franeker een werk van kunst ; 
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de stijlvolle ordonnantie der onderdeden, de beschaafde kleuren en 
versieringen, de deftige evenwichtigheid van het geheel maken het tot 
een cultuurmonument van beteekenis1). Onze tijd ziet dit ook wel 
weer; het gevaar dat men het planetarium weer zal willen verkoopen, 
schijnt wel blijvend afgewend. Maar wat is blijvend? 

Blijvend is alleen de kracht van den Geest op aarde; als het werk
stuk eenmaal zijn tijd zal hebben gehad, zal dit, zijn boek, daarvan 
nog getuigenis afleggen. Het leert ons hoe of er eenmaal een eenvoudig, 
ongeletterd man is geweest, die zich zelf een probleem heeft gesteld 
en dat hij het heeft opgelost; dat de mensch nimmer behoeft te wan
hopen, doch immer zal vermogen, wat hij naar waarheid wil. 

Rotterdam, 21 Januari 1928 W. E. VAN W I J K 

l) Wie weet, wellicht brengt een volgend kroonjaar weer aan huis en vertrekje „debetimmering 
en meubileering" die reeds in 1824 naar Eisinga's eigen woorden een halve eeuw ten achteren 
was bij den toenmaligen smaak. 
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OPDRAGT VAN J. H. VAN SWINDEN 
AAN DEN WEL EDELEN HEER 
MR. S. P. VAN SWINDEN, 

J . U. D . A D V O K A A T VOOR D E N H O V E VAN H O L L A N D 

Waarde Broeder! 

ZIE hier eene beschrijving, welke, zoo ik hoop, de gevoelens van 
verwondering, door welke ik, op het zien van het kunststuk van 
den vroedsman Eisinga, ben aangedaan geweest, en die in de 
brieven, welke ik u over dit onderwerp geschreven heb, zeer 

sterk doorstraalden, ten volle zal billijken. Die verwondering echter, 
wel verre van door den tijd te slijten, is, daar ik nu het stuk door en 
door ken, nog grooter, dan zij in den beginne was. 

Twee redenen hebben mij aangezet, om deze beschrijving in het 
licht te geven. Vooreerst, omdat het mij voorgekomen is, dat de vroeds
man Eisinga ten hoogste verdient, wegens zijn vindingrijk vernuft en 
bijzondere vermogens voor de werktuigkunde, overal bekend te wor
den. De Engelschen roemen te regt op eenen Harrison, een timmerman, 
die eensklaps, door zijn vernuft, een der grootste werktuigkundigen 
geworden is, en, tot zijn geluk, op een stuk viel, waardoor hij zich ver
rijkt heeft (a). Zij prijzen hemelhoog eenen Ferguson, die, maar een boer 
zijnde, zich op de werktuigkunde toegelegd, en daarin groote vorderin
gen gemaakt heeft (ft). Waarom dan zouden de Vriezen zich niet, met 

(a) Namelijk, op he t vervaardigen van t i jdmeters , of zee-hoiologien, om de lengte op zee 
te bepalen Har r i son heeft eene belooning van t ien duizend pond sterling, meer dan eene ton 
gouds u i tmakende , on tvangen Zie de geschiedenis van deze merkwaard ige u i tv inding in de 
Litgelezene filosofische verhandelingen, deel I I I , bladz 355—397 Die geschiedenis word t 
a ldaar t o t he t j aa r 1762 beschreven, he t o \ e n g e v i n d t men in de uitgezochte verhandelin
gen, deel I X , bladz 309—331, en vooral bij Pezenas principes de la montre de M Harr ison, 
p 20 In d i t werkje t ref t men de beschrijving en teekening v a n Harr i sons t i jdmeter aan De 
heer Mudge, v a n wien ik bl 62, noot 36, gesproken heb, heeft ook onlangs eene belooning v a n 
\ijf honderd pond sterl ing on tvangen , als eene aanmoediging, om zijne zee-horlogien verder 
te vo lmaken Zie lournal de physique, t X I , p 537 

(b) Deze Ferguson is door vele werken en vernuft ige u i tv indingen zeer beroemd geworden 
Onder de laa ts tgemelde is ook een planetarium v a n hetwelk m e n eene p l aa t en beschrijving 
aant ref t in he t werk van den ui tvinder , d a t t en t i te l voer t astronomy explained upon sir 
Isaac Newtons pimciples etc , 4° , London 1757, § 434, 435, 436 Hoewel de twee planetaria, 
aldaar door den heer Ferguson beschreven, zeer vernuft ig u i tgedacht , en t o t aanwijzing der 
bewegingen v a n de Aarde en v a n de Maan wel geschikt zijn, zijn zij echter, als planetaria be
schouwd, veel minder volledig, dan d a t van Wr igh t (zie he t derde hoofdstuk van di t werkje, 
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JAN HENDRIK VAN SWINDEN 
werd 8 Juni 1746 te 's-Gravenhage geboren, waar zijn vader Advokaat voor den Hove 
van Holland was. Hij had slechts drie jaren aan de Hoogeschool te Leiden gestu
deerd, toen hij op 17 Maart 1767, dus op slechts twintigjarigen leeftijd, beroepen werd 
tot Hoogleeraar in de Wijsbegeerte, Logica en Boven-natuurkunde aan Frieslands Hoo

geschool te Franeker. 
Met voorbeeldigen ijver 
legde hij zich daar op 
de wis- en natuurkunde 
toe, makende zich ver
dienstelijk door belang
rijke reeksen van waar
nemingen, betreffen de 
meteorologische, elec-
trische en magnetische 
verschij nselen; hij vorm
de vele voortreffelijke 
leerlingen en schreef 
een aantal geleerde wer
ken. Voor Franeker was 
het dus een groot ver
lies, toen hij in 1785 tot 
Hoogleeraar aan het 
Athenaeum te Amster
dam werd beroepen. 
Daar ontwikkelde hij 
zich in volle grootheid 
en was hij, bij alle om
standigheden en staats-
veranderingen, voor de 
geleerde wereld en de 
belangen van het vader
land hoogst nuttig en 
als mensch beminnelijk 
en eerbiedwaardig. In 
1798 werd ons vader
land op het belangrijk 
congres te Parijs ter 
hervorming van maten 
en gewichten door hem 

erkzaamheden aan die commissie verbonden, was 
an alle de driehoeken op-

Photo „Friesch Genootschap" 

vertegenwoordigd. Behalve de 
aan hem, Tralies, Delambre en Legendre de berekening 
gedragen, die tot bepaling van den boog des meridiaans hadden gediend. Daaren
boven was hij lid van de subcommissie tot bepaling van den meter. Uit Frank
rijk teruggekomen, schreef hij het bekende werk „Over volmaakte maten en gewigten". 
Hij overleed 9 Maart 1823. 

Het getal zijner uitgegeven grootere en kleinere geschriften bedraagt ruim 90. 
Achttien Academiën en Genootschappen hadden hem met het lidmaatschap vereerd. 
Zijn nagedachtenis werd op een waardige wijze gehuldigd door de Hoogleeraren D. J. 
van Lennep en G. Moll en verschillende Dichters. 
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even veel reden, beroemen op eenen Vries, die, in dergelijke omstandig
heden, niet minder vernuft en kundigheden heeft getoond te bezitten, 
en die, ten opzigte zijner vermogens in die stukken, voor velen niet 
behoeft te wijken? Geen ander middel, om dit te weeg te brengen, was 
er in mijne magt, dan het werk te beschrijven, en den maker door het
zelve aan het algemeen te doen kennen. Met dit te doen, heb ik aan 
den pligt van een geletterd persoon voldaan, die niets, dan tot bevor
dering van kunsten en wetenschappen dienen kan, verwaarloozen mag; 
en ik meen dien van een goed burger niet te verzuimen, met iemand, 
die tot roem strekt der stad, in welke ik leef, zoo veel ik kan, bekend 
te maken. Dit doe ik nu, naar mijne vermogens, ten opzigte van ons 
land, door deze beschrijving; dit heb ik reeds buitenlands gedaan, door 
een korte schets van dit kunststuk aan de akademie der wetenschap
pen te Brussel, aan Zijne Excellentie den heer prins van Gallitzin, aan 
den vermaarden heer De Luc, te Londen, aan den beroemden vader 
Cotte, te Montmorenci, en aan den heer Gaussen, te Montpellier, toe 
te zenden. Uit deze beschrijving zult gij kunnen opmaken, of die schet
sen, welke gij voor het afzenden gelezen hebt, genoegzaam naauwkeurig 
waren. Niets, dan gebrek aan tijd, heeft mij belet, dit overheerlijk stuk, 
tot nu toe, aan mijne korrespondenten te Parijs, te Petersburg, in 
Duitschland, Zwitserland en Italië, mede bekend te maken. Meer te 
doen tot aankweeking van vernuft en nuttige bekwaamheden, is buiten 
mijn bereik. Vergeldingen van eenen anderen aard, hangen van mij 
niet af. 

Bij deze reden, die bij mij veel gewigts heeft, omdat zij met het 
denkbeeld van pligt gepaard gaat, voegt zich nog eene andere, het nut , 
namelijk dergenen, die liefhebberij hebben, om het kunststuk te be-
zigtigen. Mijne eigene ondervinding heeft mij doen besluiten, dat het 
niet mogelijk is, alles grondig na te gaan, ten zij men eerst wete, wat 
men behoort te zien, en op welke stukken men zijne aandacht vooral 
behoort te vestigen. Gij begrijpt wel, dat ik hier niet van sterrekundigen 
spreek; aangaande deze kan ik uit mijne ondervinding niets besluiten; 
ik spreek alleen van dezulken, die, zoo als wij beiden, enkel uit liefheb
berij iets van de sterrekunde verstaan, en voor wien het derhalve noodig 
is, dat ieder stuk afzonderlijk ontwikkeld worde, om het te beter in 
zijnen zamenhang te onderscheiden. 

Hoewel ik verscheidene planetaria, en van verschillende soorten, 
gezien heb, en mijne gedachten wel eens over dergelijke stukken heb 
laten gaan; zoo als gij u misschien herinneren zult, dat ik u reeds voor 
bladz. 47). Ik oordeel het bij gevolg niet noodig, breeder over die van Ferguson te handelen. 
Alleen zal ik aanmerken, dat er op het planetarium van Ferguson, even als op dat van den 
vroedsman Eisinga, een wijzer vlak over de Aarde is, die den schijnbaren weg en de plaats der 
Zon aantoont. Ferguson heeft ook (§ 437), in navolging van Desaguliers, een cometarium, of 
werktuig om den loop der kometen te verklaren, beschreven. Wat hieromtrent door onzen land
genoot den heer Struik gedaan is, vindt men uitvoerig behandeld in deszelfs vervolg op de 
beschrijving der staartsterren, vijfde afdeel., bl. 113. 
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vele jaren eene schets van een zeer eenvoudig planetarium gezonden 
heb; hoewel ik ook verscheidene werken over die stof heb doorbladerd, 
moet ik echter bekennen, dat, toen ik het kunststuk van den vroeds-
man Eisinga, met twee mijner ambtgenooten en vrienden, op den 22 
Februarij laatstleden, voor de eerstemaal bezigtigde, daartoe wel twee 
uren besteedde, en in eene wezenlijke verrukking over deszelfs fraai
heid vervoerd was geworden, ik echter op verre na niet alles volkomen 
had ingezien; ik was door de veelvuldigheid der stukken, en misschien 
door de verwondering, als overstelpt. Te huis gekomen zijnde, ging 
ik alles na; teekende het aanmerkelijkste op; liet mijne gedachten over 
dergelijke werktuigen gaan; las verscheidene schrijvers, om, zoo veel 
mij doenlijk was, de innerlijke waardij van het stuk, naar vereisch, te 
overwegen, zelfs afzonderlijk van de omstandigheden des makers. Dit 
overdenkende, bleek het mij niet mogelijk te zijn, dat ik alles volmaakt 
gezien had; want ik bevond, dat hij, die bekwaam geweest was, om 
hetgene, dat ik wel gezien had, te maken, voorzeker vernufts genoeg 
gehad moest hebben, om verder te gaan, en dingen te vervaardigen, 
welke ik dacht dat ontbraken, omdat ik mij niet herinnerde, dezelve 
gezien te hebben. Ik stelde dan eenige gedachten en vragen op, ten 
deele ook, om mij door dezelve in staat te stellen, om in het vervolg 
met meerder grond over dit stuk te kunnen spreken. Kort daarna, 
namelijk den 13 Maart, bekwam ik met eenige goede vrienden de gelegen
heid, om hetzelve nader te beschouwen, waartoe wederom eenige uren 
besteed werden; toen vernam ik inderdaad, dat mij de eerste reize, 
niettegenstaande mijne aandacht en oplettendheid, vrij wat ontglipt 
was; ik bespeurde, wat ik gemeend had te ontbreken; ik ontdekte 
nieuwe fraaiheden; en waarlijk, toen ik, eenigen tijd daarna, het stuk 
voor de derdemaal bezag, bevond ik nog niet alles opgemerkt te heb
ben; en het is niet dan door herhaalde gesprekken en beschouwingen, 
dat ik alles volkomen heb leeren kennen. Wat mij gebeurd is, kan ande
ren, die zich, door hun beroep, niet meer dan ik op de sterrekunde heb
ben toegelegd, ook wel gebeuren; en dit konde den roem van het kunst
stuk benadeelen. Dit oordeelde ik noodig voor te komen; en dit konde 
ik, dacht mij, gevoegelijk doen, door den staat van het geheele kunst
stuk naauwkeurig te beschrijven. Dit was te meer noodig, omdat er 
eenige dingen, en die wel verre de vernuftigste, gevonden worden, van 
welke men het fraaije niet kan opmerken, zonder vooraf onderrigt te 
zijn. Men ziet, bij voorbeeld, de Maanwijzers; doch men ziet in den 
eersten opslag niet, en dit is het gewigtigste, dat zij zich, om de onge
regelde beweging der Maan te volgen, met eene zeer ongelijkvormige 
snelheid bewegen. Dit wordt men eerst gewaar, of met de bewegingen 
van die wijzers, als het kunststuk met de kruk bewogen wordt, zeer 
aandachtig en opzettelijk na te gaan; of wanneer men het raderwerk, 
hetwelk de maker ook laat zien, en geheel uitlegt, beschouwt, zoo-
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dat men uit deszelfs schikking besluiten moet, dat de snelheid der wijzers 
inderdaad ongelijkvormig is. 

Voor het overige, mijne beschrijving is niet opgesierd. Ik heb ge
trouwelijk beschreven, wat ik gezien heb. Zijn er, die twijfelen, of alles 
wel zoo is; ik geef hun gerust tot antwoord: Komt, en ziet, en ik houd 
mij verzekerd, dat zij, na eene naauwkeurige en aandachtige beschou
wing, overtuigd zullen zijn, dat dit kunststuk niet alleen fraai is, in 
aanmerking van de omstandigheden des makers; maar dat het in zich 
zei ven, en in het afgetrokkene beschouwd, overheerlijk schoon, en tot 
vertooning der verschijnselen ongemeen geschikt is. 

Het kunststuk is, uitgenomen eenige dingen, die nog geschilderd 
en verguld moeten worden, voltooid. Ik heb het beschreven, als of het 
reeds naar het bestek geschilderd ware. De maker, die niet minder zedig 
dan vernuftig is, zal gaarne alle onderrigtingen, welke men hem zal 
willen geven, zoo veel mogelijk, in acht nemen. De bezigheden van zijn 
beroep hebben den uitvinder nog niet toegelaten, het schilderen, ver
gulden enz. in het werk te stellen; doch hij heeft voorgenomen, de 
maanden Augustus en September van dit jaar daartoe te besteden. 
Gedurende dien tijd zal het kunststuk niet wel aan liefhebbers kunnen 
vertoond worden. 

Mijne beschrijving is veel langer geworden, dan ik in den beginne 
gedacht had. De voorname oorzaak daarvan is zekerlijk het vermaak, 
hetwelk ik in het opstellen ondervonden heb. Hoe aangenaam is het 
voor iemand, die niet geheel ongevoelig is, de vermogens, door Gods 
goedheid aan des menschen verstand geschonken, na te gaan! Hoe ver
rukkend is het gewaar te worden, hoe de grootste zwarigheden voor 
een groot vernuft als kaf verdwijnen! en hoe men, door eenvoudige 
middelen, wanneer men eenen daartoe geschikten geest bezit, de meest 
zamengestelde stukken kan vervaardigen! Naar mate ik ieder stuk 
in zijne wezenlijke waardij leerde kennen, voelde ik mijne achting voor 
den maker aangroeijen, en mijne blijdschap vermeerderen, van deze 
gelegenheid, om vorderingen in eenige deelen der werktuigkunde te 
maken, bekomen te hebben; want ik kan u niet ontveinzen, (en al 
konde ik, waarom zoude ik het toch doen?) dat ik uit de vinding en 
schikking der stukken in dit werktuig, en uit de redeneringen, die den 
maker daartoe gebragt hebben, veel geleerd heb, vooral in hetgene, 
dat men te regt eenvoudigheid, om iets uit te voeren, noemen kan. 
De eenvoudigheid der middelen, welke men gebruikt, om zamengestelde 
uitwerkselen voort te brengen, is het eigenaardig kenmerk der groote 
geesten, even als van de natuur. Deze aangename genietingen zijn ech
ter somtijds door één éénig denkbeeld wat gestoord geworden. Wat is 
het te beklagen, zeide ik in mij zelven, dat die man zich niet van der 
jeugd aan op de werktuigkunde, en hetgene, dat daarbij behoort, heeft 
kunnen toeleggen! Wie weet, hoe ver hij het gebragt zou hebben! Wie 
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weet, wat hij nog zoude kunnen doen, indien hij niet verpligt ware zich 
met een ander beroep bezig te houden! indien hij, even als Harrison 
en Ferguson, ware in staat gesteld geweest, om zich geheel op de werk-
tuigkunde toe te leggen! 

Vaarwel, waarde broeder! ontvang dit stukje met die toegenegen
heid, waarmede ik het u aanbied, en zijt verzekerd, dat ik met onge
veinsde achting ben, en altijd blijven zal, 

Uw zeer toegenegen broeder, 
J . H . VAN SWINDEN 

Franeker, 
den 15 Junij 

1780 
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HET LEVEN EN DE WERKEN 
VAN EISE EISINGA 

DOOR E. HAVINGA 

OUD-GEZAGVOERDER VAN DEN ROTTERDAMSCHEN LLOYD 

TE Dronrijp, in Menaldumadeel, tusschen Leeuwarden en Franeker, 
woonde in het midden der achttiende eeuw een geslacht waarin de 
aanleg voor de mathematische wetenschappen en werktuigkunde 
erfelijk scheen te zijn. Daar woonden de broeders Jelte Eises en 

Ane Eises, afkomstig uit Oosterlittens in Baarderadeel, die het beroep 
uitoefenden van wolkammer, d. w. z. fabrikanten waren van sajet en brei-
wol. Van jongsaf hadden beiden zich in de uren van uitspanning toegelegd 
op de reken- en meetkunde en zij hielden zich voortdurend bezig met het 
samenstellen van het een of andere kunstwerk, waarin zij zeer bedreven 
waren. Van Jelte is bekend, dat hij op jeugdigen leeftijd een tweemast 
galjootscheepje vervaardigde van 9 voet lengte, met alle toebehooren en 
in juiste verhoudingen, zoo zelfs, dat er twee man mee te water konden 
gaan 1 ) . Als liefhebber van muziek en zang, maakte hij voor huiselijk 
gebruik een klavier en daarna, in 1780, een kabinetorgel, waarvan hij 
de inrichting had gadegeslagen bij gelegenheid der herstelling van het 
kerkorgel van Dronrijp, waarover hij als kerkvoogd het opzicht h a d 2 ) . 
Doch zijn liefhebberij was vooral om zonnewijzers uit te denken, die 
hij gewoonlijk met Rients en Klaas Piers Salverda, wonende te Salverd 
bij Franeker, vervaardigde. Deze gebroeders Salverda munt ten uit 
boven velen hunner landgenooten door vernuft, oordeel en werkzaam
heid. Met hun drieën berekenden en teekenden zij allerlei soorten van 
dergelijke werktuigen voor alle plaatsen en dagverdeelingen. Vele van 
deze zonnewijzers, in verschillende en soms zonderlinge vormen, werden 
in den omtrek aan de huizen aangebracht en als tuinsieraden geplaatst. 

M Eekhoff deelt ons op bladz. 9 van zijn werk van 1851 mede, dat er twee man mede te water 
konden gaan, Scheltema in zijn „Geschied- en Letterkundig mengelwerk, Amsterdam, 1818" 
op bladz. 188, één man. 

2) De Heer J. A. Hibma, administreerend kerkvoogd te Dronrijp, heeft in een oud kerke-
boek, de rekeningen bevattende van 1697 tot 1826, gevonden, dat Jelte Eises op 16 September 
1761 tot kerkvoogd werd gekozen. Van 21 November 1763 tot 19 Maart 1766 is het orgel her
steld. Jelte was gedurende deze laatste jaren administreerend kerkvoogd en is op laatstgenoem
den datum als kerkvoogd afgetreden. Ook is hij nog een jaar tijdelijk ontvanger der belastingen 
geweest, een betrekking die anders door den schoolmeester werd waargenomen. 
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Van twee kunststukken, door hen gemaakt, is de herinnering lang 
bewaard gebleven, hoewel beide, gediend hebbende als tuinsieraden te 
Dronrijp en te Salverd, waarschijnlijk reeds lang geleden door tijd en 
weder geheel zullen zijn vergaan. 

Op een ronde schijf, als een hellend vlak vast liggende, evenwijdig 
met den equator, konden beweegbare schijven gelegd worden, welke 
met wijzers voorzien en in een bijzondere samenstemming met elkander 
gebracht, op een zeer eenvoudige en vernuftige wijze den waren tijd 
deden kennen door het licht der zon, en tevens dienden tot opheldering 
van verscheidene sterrekundige waarheden en leeringen. 

•ft* 

- . ," 
W / i \-V;vÄ.^-"j*?^..- , : ' ^ * - ^ " - ' " 

Photo „Friesch Genootschap" 

Eene mede door Jelte vervaardigde kunstdraaibank van bijzondere 
vinding, bewees bij al deze werkzaamheden groote diensten. Op deze 
draaibank konden schroeven, ovalen en slingerwerk gedraaid worden, 
terwijl er ook op gedraaid zijn de schijven en de assen voor de rondsels, 
die zijn zoon noodig had bij het vervaardigen van het planetarium. 
Sommige van deze schijven hadden een middellijn van 29 duim, de assen 
een lengte van 9 tot 11 voet. Deze werkzaamheden zijn ongetwijfeld van 
grooten invloed geweest op de vorming van Eise als werktuig- en sterre-
kundige. 

De jongste der broeders, Ane, vertrok spoedig naar Franeker, waar 
hij Waagmeester en Ontvanger of Collecteur van het Gemaal, den Turf, 
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enz. is geworden, doch Jelte bleef bestendig te Dronrijp wonen, als 
wolkammer. Hij is op 24 Mei 1739 te Oosterlittens getrouwd met Hittje 
Steffens van het naburige dorp Winsum en schijnt zich daarna al heel 
spoedig te Dronrijp te hebben gevestigd, want zijn eerste kind, Feikjen, 
is aldaar op 30 Januari 1741 geboren, gedoopt op 5 Februari en over
leden op 12 Februari 1747. Verder schonk zij hem twee zonen, n.1. onzen 
Eise en Stephanus, en twee dochters, Feikjen en Trijntje. Van deze 
twee dochters, geboren op 27 Februari 1750 en 7 October 1752. wa« 

» 

-j&\ 

ü H 

il 
W H g -

E I S E EISINGA'S GEBOORTEHUIS 
Photo Hommema Franeker 

weinig bekend; alleen dat de eene stadsvroedvrouw te Franeker is ge
weest en geacht was om haar bekwaamheid en braafheid1). 

Jelte Eises, geb. op 25 Januari 1715, gedoopt op 2 Januari 1716 2), 
bewoonde als huurder van 1746—1749 twee naast elkaar gelegen huizen 
te Dronrijp, No. 145 en 146 van het cohier, dat zich in het rijksarchief 
te Leeuwarden bevindt. Zeer waarschijnlijk zal hij deze huizen ook 

») Zie o.a. ook pag. 3 van den brief van Eisinga aan zijn familie, geschreven te Gronau OD 
16 Maart 1790. r 

-) Uit doop- en trouwboek van Oosterlittens (Rijksarchief in Friesland): „1716 Den 2 
janu heeft Eize Jeltis sijn kmt laaten dopen sijnde een soon genaamt Jelte". 
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reeds bewoond hebben in 1744, toen zijn zoon Eise op 21 Februari van 
dat jaar aldaar is geboren. 

In Juli 1749 kochten Jelte Eises en zijn vrouw een ander huis te Dron-
rijp, „De Trekweg ten Z. en ten N." . Dit huis, (reëelcohier No. 132, na 
1775 no. 137) staat tot 1785 op zijn naam (Jelte is op 24 October 1784 
overleden), daarna tot 1792 op dien van zijn weduwe en sinds 1795 op 
naam van zijn zoon Stephanus. 

De huurhuizen, cohier No. 145 en 146, kunnen we dus beschouwen 
als Eise's authentieke geboortehuis. Het is niet aan te nemen, dat Jelte 

Photo Hommema Fr aneker 

Het huis „de trekweg ten Z. en ten N.", in Juli 1749 door Jelte en zijn vrouw gekocht. 
In dit huis heeft Eise van zijn 5-de tot zijn 24-ste jaar gewoond. In 1768 heeft hij zich te 

Franeker gevestigd als wolkammer, na eerst met Pietje Jacobs van Hijlaard te zijn getrouwd. 
Het huis staat aan de Harlinger trekvaart, is thans genummerd 192 en wordt bewoond 

door den heer F. Venstra. 

en zijn vrouw van ongeveer 1740 tot 1746 nog een ander huis hebben 
bewoond. 

Deze huizen zijn op 6 Augustus 1784 gekocht door den Grietman 
Binnert Philip Aebinga van Humalda, den vader van Jhr . Idsert Aebinga 
van Humalda, den eersten Gouverneur van Friesland en den vriend van 
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Eisinga. Zij bleven het eigendom van de familie Humalda tot 1818 toen 
ze verkocht werden. In het huurboek van Humalda worden verder de 
nummers vermeld die de huizen in de verpondingscohieren droegen, 
t. w. No. 131 en 132, het nummer door Eekhoff vermeld op bladz. 11. 

Een onderzoek van burgemeester C. Pais van Menaldum in het 
bevolkingsregister heeft uitgemaakt, dat het nummer van dit huis, 
Kerkeburen 145 (in 1851 No. 131), later is veranderd in 141, dat 
dit huis nog bestaat en thans bewoond wordt door den Heer Auke 
Buren. 

De jongste der zonen heette Stephanus Jeltes waarbij hij later den 
naam van Eijsinga aannam. Hij werd geboren op 24 Maart 1755 en 
bleef te Dronrijp wonen in het ouderlijk huis en in 's vaders bedrijf. Hij 
hield bijzonder veel van muziek en kon fraai teekenen en schrijven, 
fraaier dan zijn broer Eise. 

In 1776 en 1777 heeft hij twee handschriften van zijn broer Eise 
overgeschreven, getiteld: „Grond-Beginselen der Astronomie of Starre-
loopkunde op een Theoretise wijse verhandelt. E. E. 18 jaar oud 1762" 
en „Gnomonica of Sonnewijsers alle door passer en hjnjaal afgepast Op 
De Noorder breete van Dronrijp, 53°—13' E. 1762 J.". Het eerstgenoemde 
werk, dat zich te Franeker bevindt, bestaat uit 257 bladzijden en het 
tweede, dat aanwezig is in de bibliotheek van het Friesch Genootschap 
te Leeuwarden, uit 170 bladzijden. Ook de beide handschriften van 
Stephanus zijn het eigendom van het Friesch Genootschap1). 

Deze twee handschriften hebben Eekhoff op een dwaalspoor ge
bracht (Zie bl. 10 van den druk van 1851), waardoor hij Stephanus een 
eer heeft toegekend die hem niet toekomt. Want al schreef en teekende 

') Eekhoff deelt ons in zijn werk van 1851 op bladz 9 en 10 mede, dat Stephanus de au
teur is van deze handschriften, doch nadat het boek gedrukt was is hem gebleken, dat niet 
Stephanus doch /ïjn oudere broeder Eise de auteur is en dat Stephanus het laatstgenoemde 
werk van zijn broer eenvoudig heeft overgeschreven Doch Eekhoff heeft zeer waarschijnlijk 
nooit geweten, dat Eise ook de auteur is van het eerstgenoemde handschrift Dat is den schrij
ver van dit gedeelte van den tekst gebleken toen hij in hriesland een onderzoek instelde naar 
alle geschriften van en over Eismga 

Eekhoff heeft m het handschrift van Eise, getiteld „Gnomonica of Sonnewijsers" ge
schreven 

„Dit oorspronkelijk Handschrift van den later zoo beroemden vervaardiger van het Trane-
ker Planetarium Eise Jeltes of, zooals hij zich later schreef Eise Eismga, komt in vele opzichten 
overeen met een dergelijk, reeds voor eemge jaren in de Bibliotheek van het Friesch Genoot
schap geplaatst Handschrift van zijnen jongeren broeder Stephanus Jeltes Eijsmga Daar deze 
laatste, elf jaar jonger, zijne Gnomonica in 1777 bewerkte, zoo schijnt dit handschrift reeds in 
1762 bewerkt, het oorspronkelijke te zijn Het is in November 1851 op eene Auctie te Franeker 
gekocht, zoodat ik hiervan geene melding heb kunnen maken in het Leven van Eismga en 
Geschiedenis Y a n zyn Planetarium, dat toen juist was afgedrukt, en in December 1851 is uit
gegeven Zie het andere Handschrift daarin vermeld op bladz 10 " 

Doch wat ook de reden mag zijn geweest, toch kan ik niet gelooven en zijn er geen vol
doende gronden aanwezig om boos opzet te \eronderstellen, maar meer moet worden ge/ocht 
in een samenloop van omstandigheden Immers, de afschriften \ an Stephanus zullen toch ook 
Eise meer dan eens onder de oogen zijn geweest en wellicht ook door hem zijn gebruikt Zijner
zijds was er dan ook voldoende gelegenheid om tegen fraude of verkeerde bedoelingen te waken 
Dit is ook het oordeel van den burgemeester en secretaris \ a n de gemeente Franeker en van 
het Friesch Genootschap 
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Bovenstaand tegeltableau, voorstellende een wolkammerij, is aanwezig in de gang van 
het reeds genoemde huis van F. Venstra. 

Dit tableau, dat geen naam of jaartal draagt, is zeer waarschijnlijk te Makkum of Harlingen 
vervaardigd. Een onderzoek door den heer N. Ottema ingesteld in de oude boeken, door de 
familie Tigchelaar van Makkum aan het Friesch Museum geschonken, heeft geen resultaat op
geleverd. 

Wij kunnen den lezers dus niet meedeelen waar en door wien het is vervaardigd. 
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Het tegeltableau, door bijgaande photo weergegeven, stelt een wol-
kammerij voor, een bedrijf, dat in ons land tot omtrent 1880 als handwerk 
voorkwam en nadien geheel door het machinale bedrijf is verdrongen. 

Het wolkammen heeft ten doel de langstapelige wolvezels te strekken 
(ontwarren), het vuil en de kortstapelige kammeling te verwijderen. 

Bij het handkammen gebruikte iedere kammer een stel van twee 
kammen, welke beide kammen voor den aanvang van het werk in een met 
doovekolen gestookte vuurpot zoodanig verwarmd werden, dat bij het in 
gebruik nemen de wTol nog juist niet geschroeid werd. 

In het midden op de foto ziet men de vuurpot, waarin verschillende 
sleuven zijn aangebracht, in welke men de ijzeren pennen van de kammen 
stak. 

Een handkam is een plank waarop eenige rijen ijzeren pennen zijn 
aangebracht, het aantal dier rijen verschillend naar den aard van het 
werk: hoe fijner wol des te meer rijen pennen. In het museum „De Laken
hal" te Leiden zijn zulke handkammen te zien. 

Wanneer de kammen voldoende verhit waren bevestigde de hand-wol-
kammer één der kammen aan een „paard" (op de foto de twee palen links 
en rechts) en sloeg nu een afgewogen hoeveelheid wol, variëerende naar de 
fijnte, in deze bevestigde kam. Met de andere in de hand gehouden kam 
nu werd deze hoeveelheid wol eruit gekamd, waarbij een soort van baard ont
stond van de gestrekte langstapelige wol, terwijl het vuil en de kortstapelige 
kammeling in de vaste kam achterbleef. 

Van den z.g. baard werd hierna een „enkel" getrokken, d.w.z. de 
baard werd door een ring, hetzij een stalen, hetzij een ring gevormd door 
duim en wijsvinger, getrokken tot een band wol van ongeveer 1 à 1,5 me
ter lengte, en — hiertoe diende de ring — overal van gelijke dikte. 

Op de foto ziet men aan de zoldering van die wolbanden, „enkels", 
hangen (in min of meer opgekluwden toestand); deze enkels waren zoo 
gereed om bijv. op een spinnewiel versponnen te worden tot wollen garens. 

In het eveneens aan de zoldering hangende wolmandje ziet men de 
ruwe of gewasschen wol zooals deze er vóór het kammen uitziet. 

De zittende man op de foto houdt zich waarschijnlijk bezig met ver
wijderen van de kammeling uit een juist gebruikte kam, alvorens deze 
wederom in den vuurpot te steken; de staande man lijkt bezig te zijn met 
het trekken van den enkel. 

M. HOUBOLT 
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Stephanus ook veel fraaier dan zijn broer Eise, wat de wis- en sterre-
kunde aangaat kon hij niet in zijn schaduw staan. 

Toch heeft Stephanus ons een grooten dienst bewezen door deze 
twee handschriften 
van zijn broer Eise 
over te schrijven, 
daar er in het eerst
genoemde werk te 

Franeker eenige 
bladzijden ontbre
ken en de hand
schriften van Ste
phanus compleet 
zijn. 

Ook na den 
dood zijns vaders 
bleef hij in het 
ouderlijk huis en 
bedrijf werkzaam en 
zijn vrije uren be
steden zoowel aan 
de sterre-, reken
en werktuigkunde, 
als aan de muziek 
en het vervaardigen 
van fraai teeken
en schrijfwerk. Hij 
overleed 27 Januari 
1814. 

Van zijn oud
sten zoon Jelte had 
de geleerde wereld 
zeer veel mogen ver
wachten. Toen hij 
zeventien jaar oud 
was vervaardigde 
hij bij wijze van uit
spanning een astro
nomisch uurwerk 
waarop de vaste 

sterren, met de zon, op- en ondergingen, gelijk op hei: hemelsplein van den 
oom. Naar diens meening was het zelfs volmaakter dan dit hemelsplein, 
omdat de zon aldaar den waren tijd aanwees en op het hemelsplein alleen 
den middelbaren; bovendien was op dat uurwerk nog een afzonderlijken 

Photo „Friesch Genootschap" 
Dit astronomisch uurwerk, vervaardigd door R. B. Gelder te 

Beetgum in 1853, aanwezig in het museum van het Friesch Ge
nootschap te Leeuwarden, vertoont een getrouwe navolging van 
Jelte's (de zoon van Stephanus Jeltes Eijsinga) astronomisch uur
werk. 
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wijzer voor den laatsten. Beide deze zonderlinge bewegingen waren 
zeer eenvoudig en vernuftig uitgedacht. Ook was er nog een wijzer voor 
den ouderdom der maan, en boven op een bol, waarvan de helft zicht
baar was. Deze bol was half verguld en half zwart en draaide in 29 dagen, 
12 uur en 44 min. eens om zijn as, vertoonde dus de lichtgestalten der 
maan, zooals wij het ook in werkelijkheid zien. Hij had dit alles uit
gedacht en vervaardigd, alleen door het beschouwen van het kunst
werk van zijn oom 1 ) . 

Deze zoon is kort na den dood van zijn moeder overleden tengevolge 
van de Fransche conscriptie: hij had een laag nummer getrokken en 
het schijnt dat zijn vader niet in staat was om een plaatsvervanger aan 
te stellen. Hij stierf na de groote vermoei'enissen in den veldtocht naar 
Rusland, in 1812, in een hospitaal te Kauno in Polen, tot groot verdriet 
van de familie, bijzonder van den oom, die den neef had leeren kennen 
als een bij uitstek veel belovende jongeling. 

Uit zulk een geslacht is Eise Jeltes of, zooals hij zich later noemde, 
Eise Eisinga, voortgekomen. Den 21-sten Februari 1744 te Dronrijp in 
het reeds genoemde huis Kerkeburen No. 145 (in 1851 No. 131) geboren, 
werd hij door zijn vader van jongsaf opgeleid in het bedrijf van wol
kammer. Tevens onderwees de vader hem in die wetenschappen, kun
sten en liefhebberijen, die zijn geest voortdurend bezig hielden en zijn 
rusturen aangenaam maakten. Dat die zoon lust, aanleg en geschiktheid 
daarvoor betoonde en zich beijverde den vader behulpzaam te zijn in 
al zijn liefhebberijen, was voor dezen een groot genoegen en een sterke 
aansporing om alles in het werk te stellen om zijn kennis en bekwaamheid 
te vermeerderen. 

Nog zeer jong begaf Eise zich nu en dan naar het nabij gelegen 
Franeker, waar hij van een eenvoudigen burgerman, Willem Wytses, 
eenig onderwijs ontving in het rekenen en de algebra. Hij bestudeerde 
met dezen Wytses de zes eerste en het 11 -de en 12-de Boek van Euclides 
en leerde het een en ander van de bolvormige driehoeksmeting, de sa
menstelling van ons zonnestelsel, het gebruik van de astronomische 
tafelen en het berekenen van eclipsen. Hij heeft echter nimmer eenig 
gedrukt werk over wis- en sterrekunde gelezen, behalve de sinustafels 
en de astronomische tafels van Van der Molen en La Hire. Hij heeft 
alleen de schriften van WTytses gebruikt en deze overgeschreven. Hoe 
onvolkomen dit onderwijs ook was, mede wegens gemis aan geschikte 
leerboeken, zijn buitengewone aanleg en verstand hadden genoeg aan 
enkele vingerwijzingen om het gehoorde te begrijpen, uit te breiden en 
toe te passen en heeft hij zich alzoo door eigen verstand verder ont
wikkeld. 

M Zie de in dit werk voorkomende afbeelding van het astronomisch uurwerk van R. B. 
Gelder te Beetgem, vervaardigd in 1853. 
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In een eikenhouten kistje met glazen deksel, thans in het Museum 
te Franeker, bevindt zich het rekenboek van Eise Eisinga. Vroeger 
was dit kistje met eenige handschriften het eigendom van Mej. Hutje 
Fogteloo, een achter-kleindochter van den grooten man, die den 4-den 
April 1922 het Planetarium heeft verlaten, waarvan zij vele jaren con
servatrice is geweest. Zij liet dit boek gaarne aan den belangstellenden 
bezoeker zien, wanneer zij den bezoekers haar verklaring van het plane
tarium gaf. Dit rekenboek, dat ik met eerbied en bewondering heb door-

Photo „Friesch Genootschap" 

D E KERK TE DRONRIJP IS GEBOUWD IN 1544. 

gesnuffeld, is door Eise Eisinga geschreven in de jaren 1759 en '60. Bij 
het voleindigen van dat groote werk was hij dus nog geen zeventien 
jaar oud. Het is keurig geschreven op folio papier, de teekeningen zijn 
zeer fraai en niettegenstaande er reeds meer dan 160 jaren zijn verloopen, 
is alles nog even duidelijk. 

Het werk bestaat uit 665 beschreven bladzijden en is verdeeld in 
zeven afdeelingen, te weten: 

1. Grond-Beginselen van de Aritmeetica of Rekenkonst (92 bladz.). 
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2. Grond-Beginselen der Geometria vervattende de Ses Eerste Boe
ken van Euclidis in wat ander order gedemonstreert als Si bi den Auteur 
Selfs wort gevonden. Den 20 Juni 1759. (146 bladz.). 

3. Aanhangsel Prob: 1, 2 en 3 en Problema I—XVIII en Bivoegsel 
op Problema XVIII — Dronrijp: Den 4 Januarius 1760. Eize Jeltes — 
Figure Toepasselijk op het Bivoegsel van Problema XVIII. Problema 
XIX—XXIV. (29 bladz.). 

4. Van de Regelen der Driehoeks-Meetinge (81 bladz.). 
5. De ses Eerste Boeken van Euclidis met desselfs Aanhangsels, 

en de Regels van de Driehoeks meeting afgehandelt hebbende zo volgt 
nog het 11de en 12de Boek. Dewelke bestaan uit veelderleie Lighaamelijke 
Figuuren op 't plat wat Swaar te verstaan (61 bladz.). 

6. Algebra (het blad met den titel ontbreekt). Aan den voet van bladz. 
8 staat: Den 6 Juni 1760. Aan den voet van bladz. 174 staat: Den 29 
Xber: 1760. (Verder ontbreken in dit deel bladz. 3 en 4, 29 tot en met 
96, 161 en 162. Op bladz. 180 en 181 van dit gedeelte staat een Quesje 
Bestaande in een Graf-Schrift tot Jorwert Luidende als volgt: 

„Klaas Lieuwes Fopma, leid alhier begraven. Zijn ouderdom doe hi 
Stierf bi de helft van de Jaren Christi geaddeert zijn = 878f j-%-. En de \ 
van Klaas Lieuwes Jaren vermeenigvuldigt met de Jaren na Christi 
geboorte is = 17159-|~§~§--f-f Jaren nu is de vraag in wat Jaar Maand Dag 
en Tijd hi gestorven is, en vervolgens, de Jaren, Maanden, en Dagen 
die hi op Aarde geleeft heeft". 

Oplossing: 40 jaar en 352 dagen = 40 jaar, 11 maanden en 18 dagen; 
geb. 11 Augustus 1634, gestorven 29 Juli 1675. (181 bladz.). 

7. Van de Geomeetrise Algebra (Parabola, Elipsis, Hyperbola, 
Equatjen van drie afmeetingen). (Bladz. 191, 192 en 225 en 226 ont
breken). (73 bladz.). 

In de verschillende afdeelingen komt veel merkwaardigs voor, o.a.: 
Van de Arithmetische speciën, genaamd de 10-de Deelinge. (De tien-

deelige breuken die men anders in dien tijd nog weinig gebruikte). Dit 
staat in de Geometria, tusschen Euclidis, op fol. 67. 

Verder komen in de Vlakke Meetkunde en de Driehoeksmeting een 
aantal vraagstukken voor over Landmeten en over Wijn-Royen, dit is 
het berekenen van den inhoud van vaten en het maken van roeistokken. 

Over dag moest hij werken in de wolkammerij en toch heeft hij nog 
kans gezien om in zijn snipperuurtjes, binnen twee jaar, al die stof te 
verwerken. Hij deed het met bijzonder veel ijver en belangstelling, zulks 
bewijzen de vele figuren, waaronder keurige teekeningen van torens, 
kasteelen, vaten, enz. En dat hij al de stof die hij bewerkte ook begreep, 
bewijzen de reeds genoemde werken, door hem vervaardigd op nog geen 
negentien jarigen leeftijd. 

Gelukkig kwam hij voor zijn verdere ontwikkeling in kennis met 
den beroemden Frieschen wis- en sterrekundige Wytse Foppes, instru-
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mentmaker te Leeuwarden, geboren te Dongjum, een dorpje gelegen 
ten Noorden van Franeker, op een half uur afstand. Deze Foppes (geb. 
16 Sept. 1707, overleden te Leeuwarden op Zondag, 8 Febr. 1778) was 
een eenvoudige timmermanszoon. Zonder eigenlijk onderwijs van iemand 
te ontvangen legde hij zich toe op de reken- en stelkunst, de sterrekunde, 
enz. en bracht het zoover, dat hij de bewondering opwekte van allen 
die hem kenden. Vooral munt te hij uit door het maken van wiskundige 

Photo „Friesch Genootschap'" 

instrumenten. Toen de aandacht der sterrekundigen bijzonder was ge
vestigd cp het merkwaardige verschijnsel, dat de planeet Venus op den 
6-den Juni 1761 voorbij de zonneschijf zou gaan, had Foppes instru
menten gemaakt tot het doen van nauwkeurige waarnemingen. Hem 
werd van staatswege toegestaan deze instrumenten op 's lands kosten 
te vervaardigen en deze waarnemingen te doen op het toentertijd onbe
woonde kasteel Camminghaburg bij Leeuwarden, destijds een oud ver
vallen slot, later een kruitmagazijn en in 1819 afgebroken. Toen deze 
waarnemingen gelukkig uitvielen en Wytse Foppes daarvan in twee 

wumkes.nl



23 

werkjes aan de geleerde wereld meded°elmg deed1) besloten Gedepu
teerde Staten hem bovendien een jaargeld \ a n 100 Daalders te vereeren, 
welke som later nog met 48 Gld werd \erhoogd 

EiseEismga, toen 17 jaar oud, viel het v oorrecht te beurt deze waar
nemingen te mogen bijwonen, waardoor zijn belangstelling voor de 
sterrekunde ten zeerste toenam Onafgebroken bleef hij voortgaan 
Evenals zijn vader hield hij zich bezig met het uitdenken en -vervaar
digen van zonnewijzers en heeft hij, als resultaat van deze studie, het 
reeds genoemde werk geschreven, getiteld „Gnomomca of Sonnewijsers 
alle door passer en hjnjaal afgepast Op De Noorder breete \ a n Dronrijp, 
E 1762 J " 2) En verder schreef hij zijn werk o\er de zons- en maans-
verduistermgen welke zouden voorvallen \ a n 1763 tot 1800 

Zonder te weten dat de beroemdste sterrekundigen m de voor
naamste steden van Europa gewoon waren om, ter bevordering der 
sterrekunde, de standplaatsen van de planeten te berekenen, deed hij 
hetzelfde te Dronrijp en later te Franeker, en maakte hij bij het begin 
van elk jaar tafels voor elke maand, om de planeten bij zijn waarnemin
gen gemakkelijk te kunnen vinden Eismga zag het werk „La Connais-
sance des Temps" voor het eerst op den loden Maart 1780, toen zijn 
planetarium reeds voltooid was 

Deze arbeid van een achttienjarigen jongeling wekte de bewonde
ring op van groote geleerden Van Swmden zegt o a dat „had de Fran-
sche geleerde Du Vaucel voor het bewerken van een gelijke poging lof 
verdiend, deze met minder toekwam aan den Vrieschen jongeling die, 
bij groot verschil van omstandigheden, geheel m stilte, m den ouder
dom van achttien jaren, hetzelfde verngte " 

Al dat werk had Eismga m het ouderlijk huis te Dronrijp verricht, 
geheel m stilte, als uitspanning na zijn volbrachte dagtaak en zonder 
eenig opzien te baren, zelfs zonder eemg uitzicht, dat deze studiën hem 
voor de toekomst van eemg nut en voordeel zouden zijn Alleen zijn 
weetlust werd er door bevredigd hij volgde een natuurlijke ingeving 

Dat ouderlijk huis kon evenwel zijn bestemming met zijn Op vier
en twintig jarigen leeftijd t rad hij m het huwelijk met Pietje Jacobs, 

') Het eerste werkje was getiteld De Conjunctie van Venus met de Zon in 1761 waar 
bij aangetoont wort de grote ISuttigheid \ a n deze zo aanmerkelijke \erschijnmg op de aarde 
Met bijvoeging wegens de Conjunctie \ an Saturnus met Jupiter in 1762 met 7 Platen en het 
tweede Korte dog zakelijke \antekenmg wegens de vinding der Zons Paralaxis grootheit 
der Zonne en afstand van de aarde enz met eene plaat van V enus voor de Zon I ït dank 
baarheid droeg hij dit geschrift op aan Gcdep Staten en noemt al de personen welke de be
rekeningen mede hebben opgemaakt als zijn leerlingen Pieter Christoffels Rmnert Johannis 
Joh Lo\enga Reiner Buismg \lbartus Bloem Joh Sardor en zijn twee zonen V̂  V\ en 1 V\ 
Poppes In de Leeuwarder Courant van 10 Junij 1761 komt een kort verslag van deze waar
nemingen voor 

2) Op bladz 170 de laatste bladzijde van dat werk vindt men de afbeelding van een 
zonnewijzer met het bo\enschrift Een Sonnewijsei om Sonder Compas te gebruiken Klem 
Sijnde kan men die bi zig dragen Deze afbeelding is de trouwe copie van den zakzonnewijzer 
\ an den heer VV annga te \peldoorn 
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van Hijlaard, en vestigde hij zich in 1768 als wolkammer te Franeker 
in het huis de „Ooijevaar", tegenover het Stadhuis. Dat huis schijnt in 
dat jaar gebouwd te zijn daar men nog in den gevel twee hoeksteentjes 
kan zien „Anno 1768". 

De wolkammerij was toentertijd in Franeker een der hoofdneringen 
en door oppassendheid en vlijt kon men er veel geld mee verdienen. Er 
waren 21 sajetfabrieken in werking, welke honderden handen werk 
gaven en tonnen gouds in omloop brachten. 

Photo „Friesch Genootschap" 

Als^een stil burger, die zich met geen andere zaken dan met zijn 
beroep scheen bezig te houden, en die alleen één maal in het jaar voor 
zijn wolhandel een reis naar Leiden deed, leefde hij, zonder veel omgang 
met anderen en zonder door anderen opgemerkt te worden. Dit was een 
gevolg van zijn aard en karakter, dat geheel den rüstigen Fries vertoonde 
die, in stille ingetogenheid, geen behoefte had aan hulp of lof van anderen. 
Zelfs had hij geen omgang met personen die dezelfde wetenschappen 
beoefenden, waaraan hij zijn rusturen voortdurend bleef besteden. 
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STADHUIS FRANEKER 
Volgens een koopbrief, 
berustende in het ar
chief der gemeente, 
hebben Oldcrman, Bur
gemeesteren enz. van 
Hero van Okkinga en 
Anna van Dekama ge
kocht, een hoekhuis 
met schuur, brouw
huis, ledige plaats enz. 
hetwelk gelegen was 
bij de Brolbrugge op 
Feike van Botnvaland. 
Dit gebouw was be
stemd om als Raad
huis te dienen en werd 
in 1591 daartoe ver
bouwd. 
Tevens wordt melding 
gemaakt van het bou
wen van een nieuw 
Stadhuis in een request 
van Burgemeesteren en 
Raden aan Gedepu
teerden (1591), waar
op laatstgenoemd Col
lege een subsidie toe
stond van 1500 caroli-
guldens. 
In 1760 werd het ach
terste gedeelte afge
broken en daarvoor 
een nieuw gebouw ge
sticht. Een inscriptie 
op een koperen plaat 
boven den schoorsteen
mantel in de kamer van 
den secretaris der ge
meente (de voormalige 
Electeurskamer), ver
meldt deze verbou
wing. Van 1887—1890 werd het voorste gedeelte in den ouden stijl gerestaureerd, van
daar dat het front in ouden, het achterste gedeelte in nieuwen stijl is opgetrokken. 
Zooals uit de afbeelding blijkt, maakt het gebouw met zijn toren en zijn topgevels, 
wier spitsen zich fier verheffen, en met zijn zandsteenen lijsten, waarop beelden, lof
werk, arabesken en wapenschilden prijken, een trotschen indruk. In den toren hangt 
een klok, in 1600 gegoten door Geert Pouwels van Emden. 
Dank zij de subsidie der Hooge Regeering, in 1886 toegezegd, mag het Stadhuis 
van Franeker, volgens de bouwplannen van Dr. Cuypers, den architect der Rijks
museum gebouwen, in oorspronkelijken stijl gerestaureerd, gerekend worden tot de 
merkwaardige monumenten van de bouwkunst der 16de eeuw, die na zooveel eeuwen 
nog getuigenis afleggen van de rijke opvatting der ontwerpen en van de bekwaamheid 
der bouwmeesters. 

sjgggïS1 

Photo Hommema 
STADHUIS I E FRANEKER 

(Ontleend aan de Geïllusteerde Gids voor Franeker en Omstreken, door W. Westra, 
Maart H 
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Dit was waarlijk in zooverre ongelukkig daar hij, was hij vroeger in 
kennis gekomen met de Hoogleeraren Ypey en Van Swinden, tusschen 
de jaren 1768 en 1780, in welk laatstgenoemd jaar de kennismaking 
met beiden ontstond, zeker zeer veel had kunnen leeren. Niemand kon 
dus in hem een vernuft vermoeden, dat nog eens wereldberoemd zou 
worden. 

Zoo veel de beslommeringen der huishouding en der kostwinning 
maar eenigszins toelieten werden de snipperuren in stilte aan wis-
en sterrekundige studie besteed en waarschijnlijk zou hij, indien er geen 
zeldzaam voorval had plaats gevonden, er nooit toe zijn overgegaan om 
dat werk te ondernemen waardoor hij nu beroemd is geworden. 

Hoe talrijk destijds ook de liefhebbers van sterrekunde in Friesland 
waren, het grootste gedeelte der bevolking had omtrent den loop der 
hemellichamen nog zulke bekrompen en zonderlinge begrippen, dat 
bijzondere verschijnselen dikwijls aanleiding gaven tot groote bewe
gingen. Kerkelijke nauwgezetheid voedde dan de kleingeestige vrees 
voor verschrikkelijke gevolgen, als zoo vele oordeelen Gods wegens 
de zonden der menschen. Dit bleek ook in het jaar 1774, toen het merk
waardige verschijnsel verwacht werd, dat de planeten Jupiter, Mars, 
Venus en Mercurius, gelijk ook de maan, zich op den 8-sten Mei tegelijk 
in het sterrebeeld de Ram zouden bevinden. Er stond in Friesland een 
schrijver op die in een boekje, getiteld: „Godgeleerde en philosophische 
bedenkingen over de conjunctie van de planeten Jupiter, enz.", op een 
gemoedelij ken toon betoogde, dat deze conjunctie een ver derf elij ken 
invloed zou kunnen hebben niet alleen op onzen aardbol, maar ook op 
het geheele zonnestelsel waartoe ook onze aarde behoort, zoo zelfs dat 
dit een voorbereiding of begin zou kunnen worden van de slooping van 
het Heelal, zoodat de nadering van den jongsten dag als waarschijnlijk 
werd gesteld. Deze schrijver noemde zich een „liefhebber der waarheid" 1). 

Zoodra was dit boekje niet aangekondigd of er werden allerlei dingen 
voorspeld en wel niets minder, dan dat de wereld op den achtsten van 
Bloeimaand van dat jaar zeker stellig zoude vergaan. Hierdoor wer
den de gemoederen van de onkundigen, die van elke bevolking de meer
derheid uitmaken, ten zeerste verontrust. De algemeene vrees waar
mede de achtste Mei werd tegemoet gezien, werd gevoed door drukkers 
en liedjeszangers die er belang bij hadden en door de laatstgenoemden 
werd thans de algemeene boete gepredikt op bruggen en sluizen. Het 
liep eindelijk zoo hoog, dat de Regeering zich er mee moest bemoeien 
en nadat de aangekondigde boekjes bij de drukkers waren in beslag 
genomen en de liedjeszangers waren opgeborgen, liet de Regeering, om 

*) Dit werkje, te Leeuwarden door A. Ferwerda en G. Tresling uitgegeven, begint: „Van 
de Aarde, derzelver Verbranding, de wijze op welke, over de tijd wanneer deze grote gebeur
tenis zal zijn", enz. De in de Leeuwarder Courant breed aangekondigde uitgave werd echter 
opgehouden tot na 8 Mei, toen de vrees geweken was. 
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de ingezetenen gerust te stellen, door een deskundige een bericht in de 
Leeuwarder Courant plaatsen, dat er op dien dag niets anders zou gebeu
ren, dan dat men vóór zonsopang, bij helder weder, de vier genoemde 
planeten en de maan in het reeds genoemde sterrebeeld zou zien, even
als bij de reeds voorgevallene conjuncties van Mercurius en Mars en 
van Mercurius en de zon en dat dit in het geheel geen invloed op de 
aarde zou hebben 1 ) . 

Hoewel dit bericht vanwege de Regeering wel eens het voorwerp 
werd van spotternij, het had echter de gewenschte uitwerking bij velen 
en de dag, met zooveel angst tegemoet gezien, ging rustig voorbij, met 
het schoonste weder en beschaamde alzoo alle dwaze voorspellingen en 
alle kleingeestige vrees. 

Deze volksbeweging was echter niet geheel nutteloos geweest, in
tegendeel, zij had een belangrijk gevolg, want te midden der algemeene 
onrust bleef Eisinga bedaard. Hij vreesde niets omdat de door hem ver
vaardigde tafels den juisten stand der planeten aanwezen, gelijk bij de 
waarneming van het verschijnsel bleek. Hij betreurde de onkunde der 
menigte, die blijkbaar geen begrip had van den loop en stand der hemel
lichamen, terwijl hij met verwondering had bemerkt, hoe algemeen de 
voorstelling nog was ingeworteld, dat de aarde in het middelpunt van 
ons zonnestelsel geplaatst zou zijn en dat de zon en de planeten zich 
rond haar zouden bewegen. 

Dat Eisinga dit wereldstelsel van Ptolemaeus en Tycho de Brahe had 
verworpen en dat van den miskenden Copernicus had aangenomen, was 
wel duidelijk na zoovele jaren van onderzoekingen en studie. De wensch 
om ook anderen daarvan te overtuigen, de gedachte hoe aangenaam 
het zou zijn een werktuig te bezitten, waardoor men ten allen tijde den 
waren stand der planeten zou kunnen aantoonen, de mogelijkheid om dit 
op een eenvoudige wijze ten uitvoer te brengen, dit alles vervulde zijn 
geest. Deze gedachte werd aanstonds gevolgd door het besluit om zulk 
een werktuig, een planetar 'um, te vervaardigen. „Het is", zegt de Hoog
leeraar Van Swinden, bij de vermelding van dit besluit, ,,groote geesten 
alleen eigen zoo groot een stap in eens te doen. De zwarigheden welke 
er zich opdeden, werden wel ingezien, doch verdwenen spoedig". Hij 
besloot zelf de handen aan het werk te slaan, ten einde voor eigen ge
noegen en bij gelegenheid tot voorlichting van anderen, aan den zolder 
van zijn wroonkamer een geregeld bewegend werktuig te vervaardigen, 
dat hem de ware plaats van zon, maan en planeten voortdurend zou 
aantoonen. Beha've het genoegen, dat zulk een huiselijke werkzaamheid 
in zijn liefhebberij vak hem scheen aan te b eden, meende hij door zulk 

') Zie over het voorgevallene de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, 1774, 1ste stuk, 
bl. 412; het 12de deel van het tijdschrift „De Denker", en de Leeuwarder Courant van 16 April 
1774. 
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een aanschouwelijke voorstelling bij samenstand of conjunctie der pla
neten ook de ongegrondheid te kunnen aantoonen van de vrees voor 
nadeelige gevolgen daarvan voor onze aarde. 

Na zijn echtgenoote het plan medegedeeld en den duur van den 
arbeid op zeven jaren bepaald te hebben, sloeg hij ijverig de handen aan 
het werk, echter zonder verwaarloozing van zijn beroep, dat altijd hoofd
zaak bleef. Het geheele samenstel werd nu berekend en overwogen, 
doch dikwijls gewijzigd naar plaatselijke omstandigheden en de bekrom-
pene ruimte waarover hij te beschikken had. Ten gevolge daarvan deden 
zich er weldra bezwaren en moeilijkheden op, d e hij vooraf niet had 
kunnen voorzien en die toch door geduld en vernuft overwonnen moesten 
worden. Wij noemen daarvan alleen de belemmering, welke de bedstede 
veroorzaakte, waarop hij zijn nachtrust genoot. Deze kon hij niet anders 
overwinnen dan door verkorting van den slinger, die het gansche werk
tuig in beweging moest brengen, tot op 80 slagen in de minuut, dewijl 
een meerdere lengte, voor 60 slagen, volgens zijn oorspronkelijk plan, 
die bedstede onbruikbaar gemaakt zou hebben. Ook de dikte der balken 
van het huis, waarvan de plankenvloer verhoogd en aan welke een nieu
wen zolder, waarin het werk zich zou bewegen, verbonden moest wor
den, veroorzaakte een bezwaar bij de plaatsing van al de raderen, zoo
dat hij zich verplicht zag drie assen te gebruiken in plaats van één. De 
berekening van al de vereischte tanden in een honderdtal rondsels en 
raderen, bij zooveel verschillende bewegingen, kostte hem mede groote 
moeite en zorg, ook al omdat hij vervolgens ook een hemelsplein en 
maan wijzers daarmede in verbinding bracht. Alle krachten van geest 
en lichaam moesten daarbij ingespannen worden, omdat hij zelf alles 
verrichtte. Beurtelings toch was hij wolkammer en rekenaar, teekenaar 
en werktuigkundige, t immerman en uurwerkmaker, draaier en schilder 
en dat alles deed hij zonder ooit eenig planetarium of plaat daarvan ge
zien te hebben, zonder gebruik te maken van de vele hulpmiddelen en 
geschriften, die er destijds reeds bestonden, en zonder dat hij van iemand 
eenige andere hulp genoot, dan dat hij de vier benoodigde koperen rade
ren naar zijn voorschriften door een uurwerkmaker liet vervaardigen, 
en dat zijn vader, wien hij over het werk geraadpleegd had, eenige schijven 
en assen op de door dezen vervaardigde kunstdraaibank heeft gedraaid. 
Voor ieders oog verborgen, verstoken van alle aanmoediging en alle 
vertooning en opspraak vermijdende, werkte hij rustig voort en vor
derde dagelijks. En dat hem bij dat alles een vrome geest bezielde, vol 
van eerbied voor den grooten Schepper van het bewonderenswaardig 
Heelal, daarvan getuigt de nog in zijn huis aanwezige spreuk, die hij 
dagelijks voor oogen had: 
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„Gedenkt dat Godt by U Altyd Hier Tegenwoordig is" *) 

Gedurende al deze werkzaamheden deden zich onvoorziene hinder
nissen op, die hem op het verlies van veel kostbaren tijd kwamen te 
staan. Hij werd tot verscheidene onvermijdelijke betrekkingen geroepen, 
o.a. in 1776 werd hij aangesteld tot Collectant voor de armen en tot 
Officier der Schutterij; in 1777 tot Vroedsman of lid der Stedelijke Re
geering, tot Collecteur of Ontvanger van 's Lands middelen op den 
brandewijn en de havenspeciën en in 1778 tot Armvoogd. In de betrek
king van ontvanger vervaardigde hij zeer nauwkeurige lijsten, waarop 
men den impost van allerhande waren uitgerekend vond. Daar deze ook 
voor kooplieden en andere ontvangers zeer dienstig konden zijn, liet hij 
ze in 1778 drukken, en maakte bij die gelegenheid eenige melding van 
het werktuig, dat hij onder handen had. Doch deze lijsten kwamen al
leen onder de oogen van hen voor wie ze vervaardigd waren en zijn mede-
deeling trok dus geheel niet de aandacht van deskundigen 2). 

Als blijken van onderscheiding en vertrouwen waren al deze betrek
kingen hem wel aangenaam en nam hij ze met zorg waar, doch de uren 
die hij zoo gaarne en met liefde aan zijn planetarium besteedde, zag 
hij daardoor zeer inkrimpen. Met des te meer ijver en vlijt werkte hij 
voort, en nog waren er in 1778 geen vier jaar verloopen of het werk
tuig was reeds gangbaar; het geheel was in Februari 1780 nagenoeg vol
tooid. Zie hier een kort overzicht van het geheele samenstel: 

In het midden van de kamer heeft hij aan den zolder een stilstaande 
zon afgebeeld, uitschietende 24 stralen, waarvan om de andere een zwarte 
lijn voorkomt, strekkende tot aan den buitenrand, welke de ecliptica 
voorstelt en deelende dezen cirkel in 12 vakken, die de hemelteekens 
of den dierenriem voorstellen. Tusschen dezen rand en de zon heeft 
hij in het plafond zeven nagenoeg cirkelvormige sleuven aangebracht, 
waarin de planeten, door hangende bolletjes voorgesteld, haar bepaalden 
omloopstijd om de zon volbrengen. Alles wordt in beweging gebracht 
door een uurwerk, waarvan de slinger zich boven de bedstede bevindt 
en de raderen tusschen twee zolders (op en onder de balken). 

Het bolletje in de eerste sleuf stelt de planeet Mercurius voor, die 
in 88 dagen haar loop om de zon volbrengt; — dat in de tweede Venus, 
de morgen- en avondster, die 225 dagen daartoe noodig heeft; — de 
derde cirkel is de weg, die onze aarde in ruim 365 dagen om de zon aflegt; 
om onze aarde is een kleinere bol die de maan voorstelt, die in ruim 

') Deze spreuk had hij geschilderd op een smalle plank, die hij dagelijks op zijn werk
plaats \oor oogen had Deze plank is nog aanwezig op den zolder, bevestigd aan een balk 

2) De titel \ a n dit werk, waarvan een exemplaar aanwezig is in de bibliotheek van het 
Friesch Genootschap, is „De Vnesche Koopman, Zijnde een Uitreekenmg van alle Impositien, 
en bmnenlandsche Middelen, vervat in 't Lands Lijst of Placaat, enz " (Zie den juisten titel, 
de Voorrede en het bedoelde berichtje in de chronologische lijst) In 1780 verscheen een tweede 
\ erbeterde uitgave 
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27 dagen om de aarde en tevens om haar eigen as draait, en met de 
aarde eens in ' t jaar om de zon gevoerd wordt, waardoor dit maanbol-
letje, dat half verguld en half zwart is, altijd de vergulde zijde naar de 
zon gekeerd houdt ; — de vierde bol is de planeet Mars met 687 dagen 
omloopstijd; — de vijfde, Jupiter, met vier kleinere bolletjes, die de 
wachters of manen voorstellen, loopt in 11 jaren en ßlÖ^g dagen rond; 
—in de zesde sleuf stelt een bol, door een platten ring omgeven en van 
5 manen vergezeld, Saturnus voor, die in 29 jaren en 164 dagen zijn 
loop om de zon volbrengt; — de zevende en buitenste sleuf verbeeldt 
den weg van de zon, waarin een wijzer, in 365 dagen eens rond gaande, 
aan de binnenzijde de teekens en graden van de lengte der zon op de 
ecliptica en aan de buitenzijde de maanden en dagen van het jaar en de 
declinatie der zon aanwijst 1). Tot aanwijzing van de beweging der maan 
om de aarde had hij verder aan den zolder twee en aan de bedschutting 
twee groote en vier kleine cirkels met wijzers geplaatst; waar tusschen 
zich in het midden gelijke aanwijzingen bevonden van den dag der week, 
het uur van den dag en het jaartal, alsmede van de schijnbare beweging 
der zon en vaste sterren. Dit laatste hemelsplein en niet minder de maan-
wijzers, die de onregelmatige beweging der maan zeer nauwkeurig voor
stellen, veroorzaakten Eisinga bij de samenstelling de meeste moei
te en zorg. 

Het werktuig was in zooverre voltooid doch nog niet opgeschilderd, 
toen zich op 22 Februari 1780 onverwachts drie Franeker Hoogleeraren 
bij Eisinga aanmeldden, hem mededeelende dat ze vernomen hadden 
dat hij een aardig werktuigje had vervaardigd, hetwelk zij gaarne eens 
zouden willen zien. Het waren de Professoren J . H van Swinden, G. 
Coopmans en E. Wigeri. Met de hem eigene bescheidenheid en nederig
heid antwoordde Eisinga, dat hij niet wist of zijn werktuig de belang
stelling der heeren wel verdiende, dat het nog lang niet klaar was waartoe 
hem de tijd had ontbroken, doch dat hij evenwel bereid was het hun te 
laten zien. Men t rad de burger-woonkamer binnen, hief de oogen op en 
vroeg nu en dan eenige verklaring aan den maker. Wat de twee laatst
genoemde Hoogleeraren dachten en gevoelden, is ons onbekend gebleven, 
doch Prof. Van Swinden die op andere plaatsen eenige planetaria had 
gezien, die dikwijls over dergelijke werktuigen had nagedacht, ja, die 
zelf eens een schets van een eenvoudig planetarium had ontworpen, 
zoodra had hij het geheel niet overzien of begrepen, of hij werd „door 
een wezenlijke verrukking over de fraaiheid van dit kunstwerk ver
voerd" en ofschoon hij twee volle uren aan de bezichtiging besteedde, 
twijfelde hij nog of hij, „door de verwondering als overstelpt, alles wel 

') Deze korte beschrijving van den toestand en uitwendige vertooning van het kunst
stuk, toen Prof. Van Swinden het voor het eerst zag, is genomen uit het hierna te vermelden 
handschrift van Eisinga. 
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volkomen had gezien en nagegaan". Tehuis gekomen ging hij alles na, 
teekende het voornaamste op, las verscheidene schrijvers om zich van 
de waarde van dit planetarium te overtuigen en stelde eenige gedachten 
en vragen tot nader onderzoek op het papier. 

Den 13den Maart bezocht hij Eisinga opnieuw in gezelschap van Prof. 
Schrader, Prof. Garcin, Baron Van Aylva, P. Stinstra, Nicolaas Ypey 
en anderen. Bij een onderzoek van eenige uren bleek hem nu, dat bij het 
eerste bezoek veel aan zijn aandacht was ontgaan en dat het kunststuk 
meer voortreffelijkheden bezat dan hij had verwacht. En na een der
de bezoek en veel inlichtingen van den vervaardiger was „zijn verwon
dering, wel verre van door den tijd te slijten, bij een nauwkeurige kennis 
van het geheel, nog groot er dan zij in het begin was". „Verrukkend was 
het hem, gewaar te worden, hoe de grootste zwarigheden voor een groot 
vernuft als kaf verdwijnen, en hoe men, door de eenvoudigste middelen, 
wanneer men een daartoe geschikten geest bezit, de meest samengestelde 
stukken kan vervaardigen. Naarmate hij ieder stuk in deszelfs wezen
lijke waarde leerde kennen, voelde hij zijne achting voor den vervaar
diger groeijen en zijne blijdschap vermeerderen, van door diens onder-
rigtingen vorderingen te maken in sommige deelen der werktuigkunde" 1). 

Prof. Van Swinden gaf zijn ingenomenheid met dit voortreffelijke 
kunststuk het eerst te kennen door het ontwerpen van een korte be
schrijving daarvan, die hij aan zijn broeder, den advocaat S. P. van Swin
den te 's-Gravenhage zond, alsmede aan de Akademie der wetenschap
pen te Brussel, aan den Prins van Gallitzin, aan de beroemde geleerden 
Du Luc, destijds te Londen, Cotte te Montmorenci en Gaussen te Mont
pellier en alleen gebrek aan tijd verhinderde hem vooreerst gelijke mede-
deelingen te doen aan zijn correspondenten te Parijs, te St. Peters
burg, en in Dùitschland, Zwitserland en Italië. Doch ook als burger 
en geleerde gevoelde hij zich verplicht jegens zijn vaderland om de ver
diensten van een voortreffelijk burger en stadgenoot algemeen bekend 
te maken. Wegens vindingrijk vernuft en bijzondere vermogens voor 
de werktuigkunde mochten toch de Friezen zich evenzeer op Eisinga 
beroemen als de Engelschen op Harrison en Ferguson, aan wie groote 
belooningen ten deel vielen. Dààrom en om ieder voor te lichten, die het 
planetarium voortaan zou willen bezoeken en in zijn waarde leeren 
kennen, doch vooral om geringschatting en verkeerde beoordeeling te 
vermijden, besloot van Swinden een uitvoerige beschrijving van het 
gansche planetarium in het licht te geven. Hij deed dit in Juni 1780 
en dus nog voor het schilderen en vergulden van het vertrek en van de 
voorwerpen, waarmede Eisinga van Augustus 1780 tot Mei 1781 is bezig 
geweest, waardoor het geheel een veel fraaier en meer sprekend voor
komen bekwam. Van Swinden deed dit met een vlijt en studie, welke 

M Van Swinden—Eekhoff, bladz. 21 . 
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overeen kwamen met de waarde, welke hij aan het kunststuk hechtte 
en „werd daarbij veel uitvoeriger dan hij zich voorstelde, uit hoofde 
van het genoegen, hetwelk hem het opstellen verschafte". Hij droeg 
het werkje, waarmede hij groote eer behaalde, op aan zijn broeder boven
genoemd, die na verloop van eenige weken overkwam, om met eigen 
oogen het planetarium te zien en in de bewondering van zijn broeder 
te deelen. 

Nauwelijks was deze beschrijving in het licht verschenen waardoor 
men op de hooge waarde van het planetarium opmerkzaam was gemaakt, 
of de stille woning van Eisinga werd bijna dagelijks door een aantal per
sonen bezocht dat, uit nieuwsgierigheid of belangstelling, de bezichtiging 
kwam verzoeken. Van 22 Februari tot 4 Juni was de bezichting slechts 
aan een twintigtal personen, meest Hoogleeraren en Doopsgezinde Predi
kanten, veelal onder geleide van Prof. Van Swinden, vergund geworden. 
Doch nauwelijks was de beschrijving verschenen of het getal groeide 
dermate aan, dat van 22 Juni tot 31 Juli het getal bezoekers, waar
onder vele aanzienlijke personen en geleerden, ruim honderd bedroeg. 
Hoe aangenaam deze blijken van belangstelling Eisinga ook waren, 
toch hinderden zij hem omdat het werktuig nog afgewerkt en geschilderd 
moest worden. Hij moest dus den toegang weldra een tijdlang weigeren 
om zich daarmede bezig te houden en in dien tusschentijd liet hij slechts 
enkele personen toe. Na de voltooiing, in het laatst van Mei 1781, werd 
de bezichtiging weder opengesteld en groot was van nu af aan de toe
loop van bezoekers, uit alle deelen des lands. Gansche gezelschappen 
maakten een afzonderlijke reis naar Franeker om een kunstwerk te 
zien, dat sedert dien tijd als de meest bezienswaardige bijzonderheid 
dezer stad werd beschouwd. Algemeen was de bewondering en groot 
de lof, welke den eenvoudigen maker daarover, soms al te uitbundig, 
werd toegezwaaid, zoodat deze eerbewijzen hem dikwijls meer hinder
den dan aangenaam waren. Vroeger had hij de namen der bezoekers 
aangeteekend, doch nu voerde hij het gebruik in, dat ieder bezoeker zijn 
handteekening zette in een eenvoudig boekje of album, hetwelk hij 
als herinnering bewaarde x). 

Een kunstwerk, dat in die mate de algemeene bewondering op
wekte, moest ook wel de aandacht trekken van de Staten van Friesland, 
die menigmaal door zoovele eervolle gunstbewijzen de beoefening van 
wetenschap en kunst in Friesland hadden aangemoedigd2) . Op den 
Landsdag van 18 Juli 1783 werd namelijk medegedeeld, „dat door den 

') Twintig albums, eindigende 14 April 1918, met meer dan 120.000 handteekeningen 
en voorzien van vele merkwaardige opmerkingen en gedichtjes, bevinden zich thans in het 
archief te Franeker. 

2) Eekhoff heeft die menigvuldige blijken indertijd bijeen verzameld en medegedeeld 
in een Voorlezing bij het Friesch Genootschap. 
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Vroedsman Eisinga te Franeker uitgevonden en met grooten arbeid en 
kosten vervaardigd was een ui tmuntend „Hemisphaerium", (jat meer 
wereldkundig was geworden door de beschrijving, welke Prof. Van 
Swinden daarvan in het licht had gegeven, waardoor het de aandacht 
en bewondering der geleerden, zoowel binnen- als buitenslands, had 
tot zich getrokken, en hetwelk wel verdiende de zichtbare blijken van 
goedkeuring en deelneming der Hooge Overheid te ontvangen, opdat 
ook 's Lands Universiteit aldaar in het toekomende daarvan nut en 
eere mocht hebben". Voorloopig werd hierop besloten, vooral wegens 
het laatst aangevoerde, daarop de consideratiën te verzoeken van de 
Heeren Curatoren der Hoogeschool te Franeker. 

Gelukkig dat deze daarin raad en voorlichting vroegen van den 
man die het meest bevoegd was over deze zaak te oordeelen. Zij vroe
gen de consideratiën van Prof. Van Swinden en deze voldeed zeer gaarne 
aan hun verzoek. Bij een uitvoerige missive1), groot 17 bladzijden, be
antwoordde hij den 7den September 1783 de twee vragen: „of het kunst
stuk de zichtbare blijken der goedkeuring en deelneming van de Re
geering verdiende, en of die blijken ook zoodanig zouden kunnen wor
den gegeven, dat ook de Universiteit er nut en eere van zou hebben". 
Hij stemt de eerste vraag toe, ten eersten, omdat dit planetarium in zich 
zelf uitnemend en zonder weerga is, dewijl er geen ander kunststuk 
bekend was, waarop de schikking, bewegingen en verschijnselen der hemel-
ligchamen zoo talrijk, zoo zigtbaar en zoo naauwkeurig vertoond worden, 
gelijk bleek uit de vergelijking met andere werktuigen, en ook uit den 
hoogen lof, door buitenlandsche geleerden van den eersten rang, zelfs 
door Engelsche journalisten, na het uitgeven van zijne Beschrijving hier
aan toegekend. 

Ten tweeden, omdat de uitvinder eene schranderheid van geest, 
een vernuft en verbeeldingskracht had aan den dag gelegd, welke de 
meeste bewondering verdienden in eene zaak, die den oppervlakkigen 
beschouwer het minst in het oog valt, namelijk: de kunstige zamen-
stelling van het Raderwerk, dat alle en zeer ongelijke bewegingen op 
de eenvoudigste wijze te weeg brengt, en daardoor de meest moeijelijke 
bezwaren der mechanica overwonnen heeft. Ja, Van Swinden betuigt, 
dat hij meermalen verstomd had gestaan bij het beschouwen van het 
geheele zamenstel der raderen, hoe zich in een man als Eisinga, zonder 
eenig onderwijs in de werktuigkunde genoten te hebben, zonder iemand 
of eenig boek te raadplegen, zonder te weten, dat er soortgelijke werk
tuigen bestonden, ja die vroeger nimmer over werktuigen had nagedacht, 
zich opeens een buitengewone mechanische geest heeft ontwikkeld, waar
van deze zich zelf niet bewust was. „Waarlijk, dus besluit hij dit punt, 

') Deze missive, getiteld: „Oorspronkelijk Advies van Prof. J. H. van Swinden aan Cura
toren over de belooning van 's lands wege toe te kennen aan Eise Eisinga wegens de uitvin
ding van zijn Planetarium", bevindt zich m De Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden. 

3 
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hoe meer ik het kunststuk beschouw, hoe meer ik de eenvoudigheid van 
het raderwerk en van het geheele zamenstel bewonder, en deskundigen 
zijn er met mij over verwonderd geweest". — Vandaar, dat hij ten der
den uitvoerig betoogt, hoe eervol het voor de Staten zoowel als voor 
Eisinga zou zijn als hem, in navolging van Frankrijk, Engeland en an
dere landen, die uitstekende bekwaamheden erkenden en vereerden, 
door de Hooge Overheid ter belooning, ter aanmoediging en ter vergoe
ding der zware onkosten en onbegrijpelijke moeite, eene som gelds werd 
toegekend, waardoor zijne verdiensten en eere als met het zegel van 
de Souverein bestempeld zouden worden, tot geene geringe aansporing 
van vele andere Friezen, ten einde al hun krachten en vermogens in te 
spannen om den lande, de kunsten en de wetenschappen nuttig te zijn, 
en den roem en de eere der Friezen uit te breiden. 

Maar nog grooter blijk van zijn hooge ingenomenheid met het kunst
stuk gaf Prof. Van Swinden toen hij, ter beantwoording van de tweede 
vraag, niets minder voorstelde, dan om Heeren Staten te bewegen Eisinga 
uit te noodigen en in staat te stellen om, tot roem en sierraad van de 
Akademie en van de stad Franeker en tot groot nut van de studenten, 
op Lands kosten in het Akademiegebouw een geheel nieuw en meer vol
maakt Planetarium te vervaardigen dan dat, hetwelk hij naar de bekrom-
pene ruimte van zijne woning had moeten schikken en niet wel geplaatst 
kon worden; alsmede, dat daarvan een uitvoerige en met goede platen 
verrijkte Beschrijving op Lands kosten mögt worden uitgegeven; waardoor 
het nut daarvan voor de studeerende jeugd bevorderd en de roem der 
Akademie, zoo als ook de mildadigheid en prijzenswaardige ijver der Hooge 
Overheid tot het aankweeken van nuttige kunsten en wetenschappen 
algemeen ruchtbaar en verspreid zouden worden. Dan zou de Franeker 
Hoogeschool in dit opzicht niet achterstaan, noch bij het Observatorium 
te Kopenhagen, waar de Koning een Planetarium van Roemers had 
geplaatst, noch voor dat te Leiden, waar ook een schoon Planetarium in 
de bibliotheek voorhanden was, „daar het Planetarium van Eisinga volle
diger is, dan ieder der twee genoemde, of van beide te samen". 

Zooals men hieronder zal zien is dat voorstel toen zonder gevolg 
gebleven, doch de Hoogeschool kwam spoedig in het bezit van een an
der Planetarium. Weinige weken na het jubileum in 1785 schonk de 
stadhouder haar immers het kostbare „Orrery van Wright en Cole", 
dat zich thans in het Friesch Museum bevindt x). 

Zulk een advies van den meest bevoegden beoordeelaar was voor 
Eisinga zeker veel meer vereerend dan het Staatsbesluit, dat dienten
gevolge den 6den Maart 1784 werd genomen. Ondanks de hooge inge
nomenheid van Prof. Van Swinden met het kunststuk en de krachtig
ste bewoordingen, om deszelfs uitstekende verdiensten aan te duiden, 

') De Hoogeschool te Franeker is in 1585 gesticht. 
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werd zijn laatste voorstel daarin voorbijgegaan en, op vroeger vermelde 
gronden alleen besloten „de kundigheid en ijver van Eismga alleszins te 
lauderen, en hem, ten teeken van het genoegen der Staten m zijn arbeid, 
aan te bieden een stuk gewerkt zilvers ter zijner keuze, ter waarde van 
ten hoogste honderd zilveren Dukatons" (f315—) Y) 

Zeker steekt het bedrag van dit geschenk „als blijk der goedkeuring 
en deelneming van de Hooge Overheid" sterk af bij de schatting van Prof 
Van Swinden Aan het besluit zelf werd voldaan met een bijzondere schraal
heid en koude Eismga had een zilveren koffiekan en theepot besteld, 
doch op het zilver was mets te vinden dat aan het doel of aan den oor
sprong herinnerde, ook is het geenszins op een waardige wijze bezorgd 
In plaats dat het hem door of van wege de Hooge Regeermg op een 
statige wijze naar eisch werd overhandigd, is het onzen verdienstelijken 
man thuis gebracht door een knecht van den zilversmid 2) Eismga heeft 
zeer waarschijnlijk m deze kleingeestige en bekrompen handelwijze de 
toentertijd reeds smeulende staatstwisten bemerkt, die hem zoo zeer be
droefden en die hem later op zoovele tranen kwamen te staan De be
langstelling m zijn zeldzame kunstwerk nam echter vóór en m het jaar 
1787 gestadig toe 

Het was er verre af, dat Eismga, met de voltooiing van zijn werktuig 
m Mei 1781, zijn arbeid als geëindigd beschouwde Neen, hij bleef voort
durend aan de verbetering en volmaking van het geheel werkzaam 
Spoedig kwam het hem beter voor de wijzers, die de lichtgestalten der 
maan voorstellen, onder op de pilasters van de bedschutting geplaatst, 
nog tegen den zolder te brengen, waar meer ruimte was om de zaak 
nauwkeurig voor te stellen Daar hier een verplaatsing en verschikkmg 
van het geheele raderwerk dezer beweging aan verbonden was, v olbracht 
hij deze verbetering met zeer veel moeite Doch hij zette de kroon op zijn 
werk door de samenstelling van een geschrift, dat de duurzame \\aarde 
van zijn kunststuk zou verhoogen, ook voor het nageslacht 

In November 1784 vervaardigde hij n l een „Naaukeurege Afteeke-
nmgen en Beschrijving van de Uitwendege Vertoning en Inwendege Sa
menstelling van het alom geroemde Beweeglijk Franeker Planeetarmm 
Hemelsplem Zon en Maanwijsers" Dit met zorg bewerkte handschrift, 
bestaande uit 92 folio bladzijden, met een titelblad en 27 figuren en op 
30 Augustus 1843 geteekend door de Curatoren van het Athenaeum, heeft 
hij opgedragen aan zijn zonen Jelte en Jacobus, opdat zij en hun na
komelingen na zijn overlijden in staat zouden zijn het werktuig m orde 
en gangbaar te houden Later heeft hij een tweede handschrift geschre-

') Een afschrift van dit besluit vindt men in de Voorrede bij den Treeden Druk 
a) Niettegenstaande alle mogelijke moeite is het ons niet gelukt de/e twee \oon\erpen 

op te sporen Misschien zijn ze in het bezit van menschen die de herkomst niet weten waar 
schijnlijk zijn ze versmolten 
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ven, bestaande uit 98 bladzijden, thans zonder titelblad, waar Eekhoff 
melding van maakt op bladz. 27. Het is een trouwe copie van eerstgenoemd 
handschrift en er kunnen twee redenen zijn die Eisinga bewogen hebben 
twee exemplaren te schrijven, n.1. één voor een eventueel verlies of voor 
ieder van zijn zonen één. 

In zeven hoofdstukken beschrijft hij de uitwendige vertooning en de 
inwendige beweging van iederen ring, rad, rondsel of as, met het getal 
tanden, staven en bonkels en den tijd van hun omloop, waartoe hij elk 
stuk van een nummer had voorzien. Hij wijst ons aan hoe alles uit elkaar 
genomen, hersteld en ineen gezet moet worden, het vermogen van den slin
ger, de kracht der gewichten en hoe sommige deelen van de beweging 
afgesloten en het geheel door het ronddraaien van een kruk naar ver
kiezing bewogen kan worden *). Met een bewonderenswaardige nauw
keurigheid en duidelijkheid legt hij hierin het gansche samenstel bloot 
en geeft hij rekenschap waarom hij alles zoodanig heeft ingericht 2). Naar 
deze aanwijzingen onderhouden vleide hij zich, dat het werktuig met 
zeer weinig moeite en kosten gangbaar kan blijven tot eene lengte van 
jaren, ja van geslachte tot geslachte. 

Sedert kwamen er in Franeker geen vreemdelingen of het Plane
tarium van Eisinga werd als de meest bezienswaardige zaak aangewezen 
en voortdurend werd het door Nederlanders en vreemdelingen bezocht. 
Onder de voornaamste personen die het Planetarium vóór het jaar 1787 
kwamen bezichtigen zijn te vermelden Dimitry, Prins van Gallitzin in 
1783 en de Hertog van Saxen Gotha, door den beroemden P. Camper 
vergezeld, in ^ 785. 

Zoo dacht de brave en verdienstelijke man, die meende alles gedaan 
te hebben wat in zijn macht stond, om den onafgebroken gang van zijn 
geliefkoosd en beroemd kunstwerk te verzekeren. Maar spoediger dan hij 
kon vermoeden, ja, nog bij zijn leven zou het stil blijven staan om ja
ren achtereen als in vergetelheid voort te bestaan. De vrede en rust die 
Nederland bij het genot van welvaart en eensgezindheid zoo lang had 
genoten, waren sedert 1780 verstoord door staatkundige geschillen en bur
gerlijke verdeeldheden. In 1787 hadden deze het toppunt bereikt. Franeker 
werd het middelpunt dezer beroeringen, waarin de gewapende ontevrede
nen zich vereenigd hadden tegen het stadhouderlijk gezag en Eisinga, de 
stille rustige burger, die sinds 8 Januari 1777 meede Lid van de Vroed
schap te Franeker was geweest, werd tegen zijn wil in deze beroeringen 

1) De grootere slijtage van liet werk, tengevolge van het telkens ronddraaien, heeft Eisinga 
later genoodzaakt de kruk weg te nemen. 

2) Eisinga had, op nitnoodiging van velen, bijzonder van den Leidschen Hoogleeraar 
C. Ekama, het voornemen deze Beschrijving en Afteekeningen te laten drukken, waaraan 
echter geen gevolg is gegeven. 

wumkes.nl



37 

PETRUS CAMPER, 

j**-~ 

tas&Ä 

JÉÈ* 
U 

geb. te Leiden 1 FMei 1722, 
gaf reeds in zijn vroegste 
jeugd blijken van buiten
gewone werkzaamheid, 
handigheid, weetlust en 
vlug begrip. Zijn vader, 
geholpen door den raad 
van den uitmuntenden 
Hermannus Boerhaave, 
verzuimde niets om deze ' " 
eigenschappen verder te 
ontwikkelen en aan te 
wakkeren. Hij liet hem *,* 
de voornaamste talen, in
zonderheid de Latijnsche, 
leeren en deed hem de tus-
schenuren besteden aan 
het rekenen, de bouw
en doorzichtkunde, het 
draaien, timmeren en 
soortgelijke handwerken, F 
welke hem naderhand van 
zooveel dienst zijn geweest 
in het uitoefenen der ont
leed- en heelkunde. Ter 
zelf der tijd gaf Wilhelmus 
la Bordus hem onderricht 
i n • I " • • • i - 1 . I •• . i n - I- i i : ' • . ; ' • :=_; . 

der wiskunde. 
Aan de Hoogeschool 

gekomen, oefende hij zich 
eerst in de natuurkunde, 
doch verkoos vervolgens 
de geneeskunde tot zijn 
hoofdstudie. In 1746 werd 
hij tot Doctor in de wijs
begeerte en in de genees
kunde bevorderd. In 1748 
begaf hij zich, na zijn 
ouders verloren te heb
ben, naar Engeland waar 
hij met verschillende ge
leerden kennis maakte, 
o.a. met James Bradlev 
te Oxford. Terwijl hij nog buitenslands ver-toefde werd hij beroepen tot Hoogleeraar in de 
wijsbegeerte, genees- en heelkunde te Franeker. Door een zware ziekte overvallen aan
vaarde hij dien post eerst in 1750 en werd hij in 1755 tot Hoogleeraar aan het Athenaeum 
te Amsterdam benoemd. 

Bijzondere redenen deden Camper in 1761 voor het hoogleeraarschap bedanken en 
zich op een buitengoed bij Franeker, „Klein-Lankum" genaamd, vestigen. Xu had hij 
overvloed van tijd om zich geheel aan de beo dening zijner geliefkoosde wetenschappen 
te wijden. Doch slechts twee jaar duurde dit afgezonderd leven, want Camper werd in 
het jaar 1763 tot Hoogleeraar te Groningen beroepen. Slechts tien jaar mocht de Gro
ninger Academie zich in het bezit van Camper verheugen, waarna hij zich naar Fra
neker begaf. Nu had hij weder tijd tot het schrijven en uitgeven van verschillende wer
ken. Doch niet alleen als Geleerde, maar ook als Staatkundige was Camper tot nut 
van 't algemeen werkzaam. Sedert het neerleggen van het hoogleeraarschap kreeg hij 
weder zitting in de Staten vergadering van Friesland en bekleedde als lid van Staat op 
verschillende tijden allerlei ambten en commissiën. Camper overleed te 's-Gravenhage 
op 7 April 1789. 

m 

Photo Hommema Franeker 
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betrokken 1). Weldra herstelde de overmacht der Pruisische troepen het 
stadhouderlijk gezag, het versterkte Franeker werd hernomen en honder
den Friezen vonden het geraden huis, have en vaderland te verlaten om 
alzoo door de vlucht zich in veiligheid te stellen. Ook Eisinga deelde in 
dit lot. Hoezeer van zijn onschuld en goede bedoelingen bewust 1), ook 
hij moest gade en kinderen verlaten en, van zijn geliefd planetarium 
verwijderd, doelloos in den vreemde rondzwerven. Daar moest hij na 
verloop van eenige maanden den dood van zijn beminde vrouw ver
nemen (27 Juli 1788). zonder dat het hem vergund was geweest haar 
in haar laatste uren bij te staan. De opvoeding van zijn zonen moest hij 
aan zijn bloedverwanten overlaten, zijn huis werd verhuurd, zijn meubelen 
verkocht *) en niemand sloeg acht op het stilstaande kunstwerk, om welks 
vervaardiging hij nog zoo kort geleden met zooveel lof en eer was beloond. 

Een tijdlang hield hij zich op te Steinfurt en te Gronau, gebogen 
onder diepe smart. Te Enschede verzachtte de vriendschap van den be
kwamen Lambertus Nieuwenhuis, evenals hij beoefenaar van de natuur
en wiskundige wetenschappen, in wiens familie hij gastvrij werd opgeno
men, eenigen tijd zijn bijna onduldbaar lijden 2). In April 1790 waagde hij 
het Gronau te verlaten en over Coevorden en Assen naar Groningen te wan
delen x), waar hij wilde rondzien naar een gelegenheid om zich ergens als 
wolkammer te vestigen. Hij meende die te Visvliet, aan de Friesche gren
zen, gevonden te hebben en mocht daar bijna een jaar veilig wonen en 
zijn beroep uitoefenen. Doch de vijand waarvoor hij gevlucht was sliep 
niet. In het begin van April 1791 werd hij daar namens het Hof van Fries
land gevangen genomen, naar het Blokhuis te Leeuwarden gebracht 
en, na een breedvoerig proces, op de beschuldiging van als lid van het 
defensiewezen deelgenomen te hebben aan de oproerige bewegingen 
te Franeker in 1787, eerst den 27sten April 1792 veroordeeld om voor vijf 
jaren uit de provincie Friesland verbannen te worden. 

In de processtukken van het Hof van Friesland, aanwezig in het rijks
archief te Leeuwarden, staat o.a., dat het eerste verhoor van Eisinga 
heeft plaats gehad te Visvliet op 6 April 1791 door den Grietman Dr. R. 
T. Nauta en dat hij bij die gelegenheid heeft verklaard zich op 12 Juli 
1790 te Visvliet te hebben gevestigd. 

Uit de volgende processtukken blijkt, dat de eerste processen-verbaal, 
van het verhoor van den beklaagde Eise Jeltes Eisinga te Leeuwarden, zijn 
gedateerd 11 en 12 April 1791. Eise moet dus tusschen 6 en 11 April naar 
het Blokhuis te Leeuwarden zijn gebracht. 

Hij verklaarde, dat hij sinds 8 Jan. 1777 meede Lid van de Vroedschap 

>) Zie o.a. ook de in dit werk gedrukte brieven uit Gronau van 2 Jan. en 16 Maart 1790. 
2) Zie o.a. den brief van Lambertus Nieuwenhuis aan Prof. Van Swinden te Amsterdam, 

gedateerd 9 April 1803. Deze brief is het eigendom van de Leidsche Universiteitsbibliotheek 
en één van de twintig brieven, gemerkt B. P. L. 755. 
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te Franeker was geweest, bij welke Vroedschap het gewoonte was om op 
Den 14 Januarij van ieder Jaar een Loting te doen, wie voor dat lopende 
Jaar als Policiën zitting zouden hebben bij de Gilden. 

Later heeft hij nogmaals vrijwel hetzelfde verklaard, ml., dat hij als 
Vroedsman der stad Franeker destijds door het Lot Gecommitteert was 
als Politie bij de Schutters Officiers, zijnde hij echter bij het nemen dier 
Resolutie absent geweest en niet in de vergadering, dus deze commissie 
geheel buiten zijn weten verricht. 

In Januar i 1787 had deze Loting echter plaats op den 15-den, daar 
de 14-de op een Zondag viel. Op dien datum werd Eisinga door het Lot 
aangewezen tot „Lid van het Defensie Weesen" en dat die betrekking 
zou ingaan nà 12 Mei 1787. Op laatstgenoemden datum werd op verzoek 
van Bevelhebberen een „Stads Defensie weesen" opgericht, doch op die 
vergadering was Eisinga niet aanwezig. 

In Aug. en Sept. 1787 heeft hij eenige vergaderingen van dit Defensie 
weesen bijgewoond, zeer tegen zijn zin. Hij heeft alle mogelijke moeite 
gedaan om tot het bijwonen van die vergaderingen ontslagen te worden, 
als reden opgevende, dat zijn beroep van wolkammer, van Collecteur van 
Turf en Brandhout en van Rentmeester van 't Armenhuis, hem geen tijd 
overlieten zulke zaken waar te nemen, doch al deze aangevoerde redenen 
mochten niet baten. 

Op 15 Sept. 1787 is een brief geschreven aan den Heer Grietman Jo
hannes Casperus Bergsma, eerste Heer van het Mindergetal en deze brief 
is mede onderteekend door Eise Eisinga. 

Voor het Hof van Friesland verklaarde hij echter, dat zulks niet 
waar is en men zijn handteekening buiten zijn weten er onder heeft ge
plaatst. In dien brief (een soort brandbrief) hebben de schrijvers zich 
schuldig gemaakt aan de verfoeielijkste lasteringen en gruwelijkste be
dreigingen tegen eenige regenten, — om het op hunne personen te willen 
verhalen, — en derzelver bezittingen te zullen verwoesten, — en alles wat 
van hun was in vuur en vlam te zetten, — en het geheele land te zullen 
inundeeren. Het schijnt dat deze brief door twee raddraaiers is geschreven 
en Eise's naam er valschelijk onder is geplaatst. 

Dit Defensie Weesen kreeg later den naam van „Staats en Stads 
Defensie Weesen": het werd verdeeld in een Departement van Oorlog 
en Dep. van Financieweesen. Eise behoorde tot dit laatstgenoemde Dep. 
en had niets anders te doen dan voor allerlei doeleinden gelden uit te 
betalen, hem door het Defensie WTeesen opgedragen. 

Het eerste getuigenverhoor heeft plaats gehad op 14 Sept. 1791, ten 
11 uur voormiddag. Vele getuigen, o. a. Adolphus Ypey, prof. aan Fries-
lands Hoogeschool te Franeker, Dr. Jacobus Pierson Tholen, e. a. hebben 
verklaard, dat hij een bijzonder edel mensch was, nooit vloekte, een braaf 
en eerlijk man, menschlievend en beminnaar van al wat recht en billijk 
was. Doch niettegenstaande deze gunstige getuigenissen werd hij op 27 
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April 1792 veroordeeld om voor vijf jaren uit de provincie Friesland 
verbannen te worden. 

Hij begaf zich toen wederom naar Vis vliet, mocht daar vele bewijzen 
van hulp en sympathie ontvangen en ook een tweede gade vinden in 
Trijntje Eelkes Sikkema, die vervolgens de steun en vreugde van zijn leven 
bleef en die hem twee dochters schonk, n.1. Hittje en Minke. 
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Photo L. v. Korompay Buitenpost 

De bocht in de dorpsstraat te Visvliet waar, volgens overlevering, het huis heeft gestaan, 
dat Eise Eisinga van 1790—1795 heeft bewoond. Op deze plaats bevindt zich thans een tuintje. 

De omwenteling van 1795 maakte een einde aan zijn ballingschap x). 
Hij kwam te Franeker terug, doch vond zijn huis verhuurd aan vreem-

') De Heer T. Bos, administreerend Kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk te Visvliet, heeft in 
een oud kerkboek het volgende gevonden: 

Den 23-sten Dec. 1792 werd in de kerk een „voorbereidings Leerrede" tegen (lees: tegen 
den tijd van) het H. A. gehouden. Bij die gelegenheid was bij den Predikant een schrijven inge
komen namens E. J. Eijsinga, wolkammer te Visvliet. Hij verzoekt daarin, dat de Eerw. Ker-
keraad hem zal toelaten tot het gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal, 't Schrijven was 
vergezeld van een Attestatie, waaruit blijkt dat hij tot lidmaat van de Herv. Gem. te Fra
neker was aangenomen. Die attestatie luidt aldus: 

„Eijse Eijsinga is Lidmaat van de Herv. Gemeente alhijr (d.i. Franeker) en heeft onder 
ons zooveel wij weeten altoos sig in zijne gesprekken en wandel als gezond in het geloof en on-
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den 1 ) , zoodat hij voorloopig een andere woning moest betrekken. Eerst 
in het volgend jaar keerde hij in zijn huis terug, hervatte hij zijn vroeger 
bedrijf en werd zijn planetarium, na een stilstand en gemis aan toezicht 
van negen jaren, weder het groote voorwerp van zijn zorgen in de uren van 
verpozing. Met vernieuwden lust werd het hersteld en gangbaar gemaakt, 

Photo L. v. Korompay Buitenpost 

VISVLIET ix DECEMBER 1927 

Het dorp aan de Friesche grens waar Eise Eisinga van 1790—1795 heeft gewoond. 

ergerlijk van Leeven getoont: uitgesondert dat hij in 't jaar 1787 zig mede door die oproerige 
beweegingen heeft laten wegsleepen en inwikkelen". 

Dit getuigt hijr mede gaarne uit naam en op Last van den Kerkeraad, 

Franeker den 7-den Dec. 1790 (get-)- H. Houwink 

't Antwoord v. d. Kerkeraad te Visvliet luidt: 

„De E E Kerkeraad van Visvliet in overweging genomen hebbende 't verzoek van E. J. 
Eisinga om onder ons meede gedagtenisse te vijren van 't Lijden en d. Dood van onzen Dier
baren Zaligmaker Jesus Christus vont geen de minste swarigheit gemelt versoek met eenparige 
stemmen toe te staan omreeden dat zijn E omtrent een geheel jaar voor zijn Detentie onder ons 
heeft veiLïerd, niet alleen als een stil en vreedzaam burger, en als een voorbeeld na navolging 
in 't waarnemen van den openbaren Godsdienst, maar ook omdat opgemelde ( ?) naar zijn 
ontslag uit de gevangenisse meer als een half jaar onder ons met alle bescheidenheid sig als een 
Burger en gedragen hebbe". 

(Volgen onderteekeningen) 
1) Zie o.a. ook de in dit werk gedrukte brieven uit Gronau van 2 Jan. en 16 Maart 1790. 
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zoodat het spoedig weer ter bezichtiging voor het publiek werd openge
steld en opnieuw, zooals vroeger, talrijke belangstellende bezoekers vond. 

Gedurende den tijd van zijn ballingschap hebben alleen Lodewijk, 
Graaf van Bentheim en drie andere personen het kunststuk bezichtigd en 
hun namen ingeschreven. 

Op Maandag, 12 Sept. 1791 is Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Wil
lem V te Franeker geweest om, door Curatoren begeleid, de academie te 
bezichtigen. Aan het verzoek om ook het Planetarium te zien kon niet 
worden voldaan omdat Eisinga in ballingschap was, zijn werk stil stond en 
verwaarloosd werd. 

Onder het genot van huiselijk geluk en de wel verdiende hoogachting 
van zijn medeburgers, sleet Eisinga nu vele en gelukkige jaren. Door het 
algemeen vertrouwen zag hij zich met de waarneming van verschillende 
betrekkingen vereerd. In 1797 benoemd tot Curator der Academie te Fra
neker heeft hij door zijn medewerking tot het herstel van de Hoogeschool 
aldaar uit haar deerlijk vervallen toestand geen mindere eer verdiend 
dan aan Yme Freerks Tigchelaar is ten deel gevallen door de lofspraak van 
den Hoogleeraar Everwinus Wassenbergh x). 

Onafgebroken is hij blijven voortgaan in zijn liefhebberij voor sterre-
kundige berekeningen om, indien het mogelijk was, verbeteringen aan 
te brengen aan zijn hoofdwerk. Hoeveel en wat hij hiertoe heeft uitge
dacht deelt Mr. Jacobus Scheltema ons mede in zijn Geschied- en Letter
kundig Mengelwerk, 2de deel, 2de stuk, Amsterdam 1818, bladz. 186 tot 
en met 236. Mr. Scheltema heeft hem gevraagd: 

„of hij bij de plannen, ter verbetering van het planetarium, ook Ura
nus en de kleine planeten, tusschen Mars en Jupiter, zoude kunnen plaat
sen?" Hij antwoordde: „ja, zeer wel, indien ik maar een locaal en een 
beurs naar wensch had, en mij de omloopstijden, afstanden, excentriciteit, 
de plaatsen der verste en naaste punten en knoopen, met de helling op de 
ecliptica nauwkeurig bekend waren, en de wegen van de laatste niet door 
elkander liepen". 

Hij voegde hierbij: 
„Ik heb ook nog nadere getallen van tanden berekend, om de om-

„loopstijden der planeten beter uit te brengen, als mijn eerst gevondene. 
„Mercurius loopt, in ons planetarium, eens om de zon in 88 dagen net ; 

„doch zijn ware loop is, volgens La Lande, 87 dagen, 23 u. 14', 26"; hiertoe 
„heb ik een stel raderen en rondsels gevonden, welke Mercurius zullen 
„rondbrengen in 87 dagen, 23 u., 14', 26-H-f" dus maar -§• secunde te lang-
„zaam. 

') Wassenbergh werd op 25 Sept. 1742 te Lekkum bij Leeuwarden geboren. In 1771 werd 
hij tot Hoogleeraar in de Grieksche taal te Franeker benoemd, vierde op 19 Juni 1821 daar zijn 
50-jarig jubileum en overleed op 3 Dec. 1826. (Zie de „Letter- en Geschiedkundige Verzameling" 
van Mr. Jan Willem de Crane, 1841, bl. 115 tot en met 120). 
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Mr. JACOBUS SCHELTEMA 

jjftuswwimjji,,,, 

werd 14 b laa r t 1767 te 

F raneke r geboren. In 1782 

werd hij als s t u d e n t aan 

de academie te F raneke r 

ingeschreven en werd hij 

op 4 Sept . 1786, na he t É 

verdedigen van cenige 

rechtsgeleerde stellingen 

„doctor in de beide leg

ten". Daarna vestigde hij 

zich te Franeker als ad

vocaat. Hij nam deel aan 

de staatkundige twisten 

van die dagen en zag 

zich in 1787 genoodzaakt 

Friesland te verlaten, met 

vele zijner stadgenooten. 

Eerst ging hij naar St. 

Omer, daarna naar Burg-

Steinfurt. 

In 1789 keerde hij 

naar het vaderland terug 

en vestigde hij zich te 

Amsterdam als koopman. 

Op 6 Februari 1795 werden de ballingen naar Friesland terug geroepen en begaf 

Scheltema zich terstond naar Franeker. Na nog verschillende betrekkingen in ver

schillende steden bekleed te hebben, overleed hij te Utrecht op 25 October 1835. 

Meer dan door zijn staatkundige bemoeiingen onderscheidde Scheltema zich 

door zijn letterkundige verdiensten: daardoor heeft hij zich een blijvenden naam 

verzekerd. Zeer bekend met de oude talen en aan een academie verder gevormd 

en ontwikkeld, had hij in zijn jeugd vaste gronden gelegd voor een wetenschappe

lijke studie. 

Photo „Friesch Genootschap" 
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„Venus gaat bij ons eens rond in 225 dagen; zijn ware loop is 224 
„d., 16 u., 41 ' , 12". Deze kan ik nu rondbrengen in 224 d., 16 u. 41 ' , 44" 
„dus te langzaam \ min. 

„Onze aarde beweegt in ons planetarium in 365 dagen, en wordt in 
„een schrikkeljaar met den datumwijzer één dag achterwaarts gebracht; 
„men kan dezelve laten bewegen in 365 d., 5 u., 49', 3 3 | " ; zijn ware loop is 
„365 d., 5 u., 48', 45", dus te langzaam 48J seconden; ook kan men met 
„andere getallen tanden, dezelve laten bewegen in 365 d., 5 u.., 48', 43 T V, 
„en dus maar 1̂ -f seconden te schielijk, maar dan moet er onder anderen 
„een rad toe gebruikt worden met 641 tanden. 

„Mars gaat in ons planetarium rond in 686 d., 16 uren; zijn ware loop 
„is 686 d., 22 u., 18', 27"; deze kan ik rond brengen in 686 d., 22 u., 18', 
,,26-f-g''", en dus geen TV secunde te langzaam. 

„Zoo ook met Jupi ter ; maar als men dezen zoo na aan de waarheid 
„zoude willen brengen, moet men grooter getallen tanden, en ten minste 
„voor iedere planeet één rad en één rondsel meer gebruiken, dan in mijn 
„werk plaats heeft. 

„Men kan ook de satellieten van Jupi ter en Saturnus om hare hoofd-
„bollen doen bewegen, zoodanig, dat dezelve in vijf-en-twintig jaar bijna 
„niets merkbaar van de waarheid afwijken. 

„Ook zoude men den ring van Saturnus door radertjes binnen in den 
„bol te plaatsen, kunnen laten rijzen en dalen, na vereisch van zijnen 
„stand, doch de bewegingen van de satellieten en den ring van Saturnus, 
„laten zich in theorie vinden, maar zoude in de praktijk bezwaarlijk worden. 

„Door den grooten afstand van Uranus behoorde het planeetgestel in 
„tweeën gedeeld te worden, dan konde men op het eene brengen Mercu-
„rius, Venus, de Aarde, Mars, Vesta en J u n o ; en op het tweede onze 
„Aarde, Pallas, Ceres, Jupiter, Saturnus en Uranus. Het eerste omringd 
„van een maan- en datumwijzer; het tweede van een teeken- en graad-
„wijzer voor de zon; nevens het eerste de op- en ondergang van de zon, 
„en nevens het tweede de zonsdeclinatie. 

„Als men een lokaal had, hetwelk drie maal zoo lang was als breed, 
„konde men in het midden tusschen de beide planeten-stelsels een hemels-
„plein maken, en schilderen de sterrebeelden en vaste sterren aan den 
„zolder, tot den 38sten graad zuider-afwijking. Dit hemelsplein konde in 
„de ecliptica doorgesneden worden, en dan moest onder hetzelve een be-
„weegbare horizon worden geplaatst, welke in 23 u., 56' en 4" rondging, 
„en een zonnetje, dat in 365 d., 5 u., 49' langs de ecliptica bewoog, dan 
„zag men de zon en de vaste sterren, ieder op zijnen tijd, dagelijks op- en 
„ondergaan, evenals de schijnbare beweging op ons hemelsplein; men 
„zoude dien bewegelijken horizon kunnen voorzien met hoogte-cirkels 
„van tien tot tien graden, en met de acht hoofdstreken van het kompas, 
„om de hoogte van de zon en sterren, en in wat streek dezelve ieder oogen-
„blik te zien zijn, te doen kennen. 
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„De maan wijzers en lengte en breedte, knoopen, verste en naaste 
„punten; deszelfs op- en ondergang, kan men ook naar locale omstandig
h e d e n plaatsen. Tot de bewegingen heb ik ook in sommige, getallen 
„tanden gevonden, welke nader bij de waarheid komen als mijne reeds 
„gemaakt". 

Mr. Scheltema kon zijn gewaarwordingen, die hij ondervond bij het 
zien en overwegen van dit een en ander, niet meedeelen. „Wat zoude het-
een heerlijke zaak zijn", antwoordde hij, „indien ons vaderland zulk 
een volmaakt en grootsch kunst tuk aan den vreemdeling konde vertoo-
nen". Hij zag de geschikte plaats op de zaal der bibliotheek, in het ge
bouw der gewezen Academie te Franeker x) en vroeg: „zoude er tot de 
samenstelling van dit kunststuk wel zulk een groote somme gelds vereischt 
worden, en zoude deze niet door vereenigde krachten van de vrienden 
en voorstanders des vaderlands en der wetenschappen kunnen worden bij
eengebracht ?" Dan vrome wenschen, en hoe vele heeft zeker de brave 
Eisinga reeds ten dezen, na 1784, vergeefs gevoed? (Geschied- en Letter
kundig Mengelwerk van Mr. Jacobus Scheltema, 1818, bl. 221/236). 

Als uitspanning hield hij zich voortdurend met sterrekundige be
rekeningen en werktuigen bezig. Hij vervaardigde o.a. een „Stereographis 
ontwerp der sterren hemel van de Noorder-pool tot de 38 graden zuider 
afwyking van J. E. Bode. Voor het gebruik gemakkelijk gemaakt". Hier
toe had hij deze kaart op een draaiende schijf geplakt en van een rand 
voorzien, waarop de maanden en dagen geteekend waren. Daarvoor 
was een glas, waarop aan den binnenkant de horizon, de hoogtecirkels 
en zestien kompasstreken waren getrokken. Deze schijf was zeer ge
schikt om op een bepaalden tijd den stand der vaste sterren te kunnen 
voorstellen 2). 

Ook hield hij zich voortdurend bezig met de gedachte om een bol, 
onze aarde voorstellende, zoodanig te laten bewegen, dat hij drie be
wegingen aangaf, n.1. 

1. In 365 \ dagen rond een vast punt, de zon, 
2. In 366 \ dagen om zijn eigen as, 
3. dat die as evenwijdig blijft aan zich zelf. 
Hij heeft het zooverre gebracht, dat de bol zich om de zon bewoog 

en om zijn as, ook om de zon en dat de stand der aardas in haar baan 

') Deze zaal was breed, lang en hoog genoeg, vooral toen het voormalige Theatrum Ana-
tonicum er bij was getrokken. 

2) Noot van Eekhoff op bl. 31 : Dit stuk is nog aanwezig bij 's mans schoonzoon J. B. 
Hoffman, Koek- en Banketbakker te Franeker. Later zijn daarvan nog twee ex. vervaardigd, 
welke de Heer O. W. Roelofs te Amsterdam en Paulus Everts Scheltema te Franeker hebben 
bezeten. 

Het is ons gelukt een van deze „ontwerpen" op te sporen. Het is in ongeveer 1890 door den 
vader van den Heer Eise van der Kam te Oosterbeek aan het Friesch Museum te Leeuwarden 
geschonken. De afmetingen van de zwarte lijst zijn 99 en 75 c.M. 
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PJwio „Friesck Genootschap'1'' Leeuwarden-

AFBEELDING VAN HET STEREOGRAPHIS ONTWERP VAN J. E. BODE 

Waarschijnlijk het eenigste exemplaar dat nog bestaat. In den rechter benedenhoek: 

door E. Eisinga te Franeker. 
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om de zon niet verandert, doch hij heeft deze drie bewegingen niet kun
nen vereenigen, dat echter noodig is, zullen er door zoo'n bol de verande
ringen der jaargetijden en dag en nacht worden aangetoond. Hij heeft 
echter nimmer de hoop opgegeven om naar wTensch te zullen slagen. 

Het laatste stuk door hem uitgedacht en geteekend was een klein 
planetarium, waarop de loopbanen van Mercurius, Venus, de aarde met 
de maan, Mars, Jupiter en Saturnus zijn geplaatst in haar onderlinge 
afstanden tot de zon. Dit kunststuk is later bij een familielid op zolder 
terug gevonden, daarna heeft het een plaats gevonden in het museum van 
het stadhuis, en thans bevindt het zich in het Planetarium. Wij zullen als 
bijvoegsel de beschrijving van dit kleine planetarium geven zooals het 
door Eisinga zelf is beschreven. 

Hoezeer hem nimmer, van den jare 1795 tot 1810, eenige blijk van 
goedkeuring van de verschillende collegiën, van de Hooge Regeering of 
van de Ministers van Kunsten en Wetenschappen is te beurt gevallen, 
heeft het hem niet ontbroken aan belangstelling. Duizenden, uit alle 
werelddeelen komende, hebben zijn kunststuk bezichtigd en vele des
kundigen, waaronder zeer voorname geleerden, hebben hun goedkeuring 
uitgesproken op een wijze, welke hem voor veel ander leed schadeloos 
stelde. 

De gedachte om het planetarium van tijd tot tijd te verbeteren, 
werd gevoed door den heimelijken wensch, welke steeds zijn geest ver
vulde en scherpte. Het was de hoop, dat het hem in de kracht van zijn 
leven mocht gebeuren, zich in de gelegenheid gesteld te zien om, zooals 
Prof. van Swinden het eerst had voorgesteld, ergens anders een grooter 
en veel volmaakter planetarium samen te stellen, waartoe hij al de 
vereischte berekeningen gemaakt en de ontwerpen gereed had. Hij had 
dien wensch meermalen te kennen gegeven en zelfs eenmaal als bal
ling, zich tot de uitvoering daarvan aangeboden, slechts tot den prijs 
van vrij en veilig naar Franeker te mogen terugkeeren, maar tever
geefs x). 

Die hoop werd verlevendigd toen Gerrit Hesselink, Hoogleeraar bij 
de Doopsgezinden te Amsterdam, het Planetarium in Augustus 1800 
met zooveel belangstelling en bewondering bezichtigde, dat hij zich 
verplicht gevoelde daarvan mededeeling te doen in Felix Meritis te 
Amsterdam. Deze mededeelingen hadden ten doel om voldoende be
langstelling op te wekken, opdat Eisinga uitgenoodigd zou worden om, 
op kosten van en in het gebouw van die Maatschappij, zulk een kunstwerk 
met alle gewenschte verbeteringen te vervaardigen. Die wensch werd 
ondersteund door den achtenswaardigen kunstminnaar J. d'Amour van 
Amsterdam die, in dezelfde maand Eisinga bezoekende, hem diep ge
troffen zijn bewondering en dank betuigde, en een som van duizend 

M Zie de in dit werk gedrukte brieven uit Gronau van 2 Januari en 16 Maart 1790. 
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guldens aanbood, indien men kon besluiten Eisinga uit te noodigen, 
in Amsterdam een dergelijk planetarium te vervaardigen. Doch ook 
deze zaak had geen gevolg. 

Nog krachtiger werd die hoop verlevendigd, toen Eisinga in 1808 
een bezoek ontving van Admiraal De Winter, Maarschalk van Hol
land, zooals hij zich in het album betitelde. Na met zijn gevolg het 
kunststuk met groote belangstelling bezichtigd te hebben was hij voor
nemens Koning Lodewijk, bij zijn voorgenomen reis naar Friesland, de 
zaak met zooveel aandrang voor te dragen, dat de Vorst overgehaald 
zou worden om het vervaardigen van een volmaakter planetarium en 
hemisphaerium, in het gebouw der Franeker Academie of ergens anders, 
aan Eisinga op te dragen. Mocht hij hierin niet slagen, dan hoopte hij 
dit plan door vereenigde krachten van vele beminnaars der weten
schappen te verwezenlijken. Doch weder tevergeefs; de reis des Konings 
had geen voortgang en door latere gebeurtenissen geraakte het geheele 
plan in het vergeetboek. 

Daarom is het bijzonder vreemd, dat bij al de bemoeiingen van 
het toenmalige bewind, om verdiensten en talenten op te sporen en 
aan te moedigen, waaraan Arjen Roelofs, Sieds Johannes Rienks en 
Bauke Eisma van der Bildt eereblijken en onderscheidingen te danken 
hadden, Eisinga werd voorbijgegaan, en dat hij zelfs niet genoemd werd 
in het bekende verslag van J. Meerman, Directeur-Generaal der Weten
schappen en Kunsten, van Zomermaand 1810 1) . 

Eisinga, die in nederigheid en zelfgenoegzaamheid zich zelven zijn 
grootheid bijna niet bewust was, voelde zich daardoor geenszins ge
krenkt. Maar aangenaam was het hem nochtans in Februari 1816 ver
eerd te worden met de benoeming tot „Broeder der Orde van den Neder-
landschen Leeuw" en in dat zelfde jaar tot Lid van den Stedelijken 
Raad. Ook dat Koning Willem I, die hem eerstgenoemde onderschei
ding had toegekend, met Prins Frederik der Nederlanden, den 30-sten 
Juni 1818 zijn planetarium met een bezoek vereerde en zich alles tot 
in de kleinste bijzonderheden liet verklaren, waarbij beide vorsten zich 
niet hebben ontzien om in de beperkte ruimte van het raderwerk te 
kruipen, vooral om de ongelijke beweging der maanwijzers te bezich
tigen. Hoogst aangenaam waren aan den ouden man de betuigingen 
van de goedkeuring en tevredenheid van den geliefden Vorst en den 
zooveel belovenden Prins die, na afloop van dat bezoek, hun namen 
in zijn album hebben geschreven 2). 

Ook de Kroonprins, de latere Koning Willem II , bezocht het Plane
tarium op 29 Juli 1820 met de grootste belangstelling en reeds in 1818 

*) Zie dat Verslag in de Kon. Courant, 1810, 144, 145; Jaarboeken van AVeten schappen 
en Kunsten, II 187; Konst- en Letter-Bode, 1810, II 4 en 19; De Crane, Verzameling, 98. 

2) Deze blaadjes zijn uit het album verdwenen en niettegenstaande onze courantenbe
richtjes, zijn ze ons niet toegezonden. Ze zijn óf vernietigd, óf de tegenwoordige bezitter wil 
ze niet missen öf men heeft, uit valsche schaamte, /.e niet terug durven zenden. 
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had Mr. Jacobus Scheltema zijn verdiensten in het licht gesteld door 
de uitgave van zijn „Levensbeschrijving". 

De vrienden van kunst en wetenschap verheugden zich ten zeerste 
over dit bezoek omdat hierdoor de hoop werd verlevendigd, dat onze 
verdienstelijke landgenoot toch nog eindelijk, van wege de Hooge Regee
ring, in de gelegenheid zou worden gesteld om een volledig kunststuk 
te vervaardigen. Een ieder vereenigde zich met deze wenschen. 

Roem voor het vaderland, nut voor de wetenschappen, heil en ge
noegen voor den waardigen grijsaard, en zelfvoldoening voor het edel 
hart van den Koning, zouden de eerste en de zekere gevolgen zijn van 
zulk een besluit. En welke gunstige gevolgen wTaren er al niet meer te 
verwachten, wanneer de verdiensten alzoo werden erkend en beloond. 

Daar hij als wolkammer ijverig zijn beroep bleef waarnemen, viel 
hem in 1820 de onderscheiding te beurt, dat de monsters sajet, door 
hem uit zijn fabriek op de tentoonstelling te Gent ingezonden, met een 
medaille van brons werden vereerd x). 

Eisinga had, in den ouderdom van vier en zeventig jaren, nog alle 
vermogens van hoofd en geest, bij een vaste hand behouden. Alle be
rekeningen, tot een nieuw werk benoodigd, waren door hem op papier 
gebracht en werd er alleen nog den geest van den uitvinder vereischt, 
om de zaken naar de plaats te regelen. Dit alles had hij nog met groot 
genoegen in de plaats van zijn woning kunnen verrichten. 

Niet minder verblijdend was het voor Eisinga in 1824 een herdruk 
van Van Swinden's „Beschrijving van zijn Planetarium" te beleven. 
J an Brouwer, rustend leeraar bij de Doopsgezinden te Leeuwarden, 
leidde deze nieuwe uitgave bij het publiek in met een uitvoerige Voor
rede, welke sommige levensbij zonderheden vermeldde en van zijn warme 
ingenomenheid zoowel met Eisinga en Van Swinden als met beider 
arbeid getuigde. De belangrijkheid van dezen druk werd verhoogd, ten 
eerste door de bijvoeging van drie groote platen, het vertrek, de zolde
ring en de bedschutting voorstellende, door Eisinga en zijn vriend, 
den schranderen Klaas Johannes Sannes, in 1820 geteekend en daarna 
in het koper gebracht. En ten tweede door „Bijvoegsels" van Eisinga 
zelven, bevattende een opgave van de veranderingen en verbeteringen, 
die het kunststuk sedert 1780 had ondergaan, benevens een beschrij
ving van de platen. Hij voegde daar achter nog een „Aanhangsel" met 
de beschrijving van het kleine planetarium, door hem uitgedacht en 
geteekend, en door Willem Jans Jansen, landbouwer te Dongjum, in 

J) Deze medaille bevindt zich in het Museum te Franeker, terwijl het Rijksbureau voor 
Monumentenzorg een gedenkstuk aan genoemd Museum heeft geschonken, zijnde een staalkaart 
van ongekleurde en gekleurde, door Eisinga vervaardigde wol, met beschrijving. 

De verklaring van deze acht soorten wol is door Eisinga zelf geschreven. Xaar mijn mee
ning is deze staalkaart indertijd naar Gent gezonden en heeft Eisinga voor deze inzending de 
medaille ontvangen. 

4 
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PZaa« iVo. Photo „Friesch Genootschap" 

Bovenstaande afbeelding is „de afteekening van 't beweeglijk Franeker Planetarium & 't welk 
door den Hooggeleerden Heer Professor J . H . van Swinden zeer naamvkeurig is beschreven, is door 
den Maker van liet werk vervaardigd te Burg Stemfiîrt, in de maanden Maart en April 1788". 

(gecopiëerd door C. Walker, Augustus 1806) 
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hout vervaardigd1). Bovendien werd deze uitgave versierd met een 
welgelijkend afbeeldsel van den eerbiedwaardigen grijsaard, door den 
reeds genoemden K. J. Sannes, graanhandelaar te Franeker, geteekend 
en door Ds. J. Brouwer met een gepast onderschrift voorzien. 

Eisinga had, toen hij wegens staatkundige onlusten gevlucht was en 
te Burg Steinfurt vertoefde, in 1788 eenige platen geteekend van zijn 
planetarium. Deze platen zijn in 1806 gecopiëerd op drie groote platen 
door C. Walker, ambtenaar bij het provinciaal bestuur, overleden in 1847. 

Daar Eisinga na 1795, als lid van het provinciaal bestuur, ook 
verscheidene jaren te Leeuwarden woonde, was Walker in de gelegen
heid om deze copiën van zijn teekeningen te vervaardigen 2). 
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Pi««* ATo. 2 Photo „Friesch Genootschap" 

Deze plaat is door Eisinga geteekend te Burg Steinfurt in Maart en April 1788 en door C. 
Walker gecopiëerd in Augustus 1806. 

Prof. Van Swinden had bij zijn beschrijving van dit kunstwerk in 
1780 geen platen gevoegd; daarom waren deze afbeeldingen vroeger 
van groote waarde. Zooals reeds is gezegd werden door K. J. Sannes 
in 1820 drie nieuwe platen vervaardigd en in 1824, bij den tweeden 
druk, uitgegeven. Twee van deze platen zijn op eene plaat gebracht, 
gesteendrukt en geplaatst achter de derde uitgave van Eekhoff van 1851. 

WTas het aantal bezoekers van het Planetarium voortdurend toe-
4) Dit „Aanhangsel", door Eisinga zelf geschreven, vindt men in dit werk, voorzien 

van een afbeelding van liet kleine planetarium, door den photograaf Hommema te Fra
neker voor ons gemaakt, nadat het door den uurwerkmaker D. Wielenga en den schrijver van 
dit gedeelte van den tekst in elkaar was gezet. 

2) Deze platen bevinden zich in de „Stedelijke Kunstverzameling" op het stadhuis te 
Leeuwarden. 
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Plaat No. 3 Photo „Friesch Genootschap" 

Deze plaat is door Eisinga geteekend te Burg Steinfurt in Maart en April 1788 en door 
C. Walker gecopiëerd in Augustus 1806. 
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D. Heyse I.ith. te 's-Hage Steendr: v: I'. Klemmers te 's-Hage 

AFBEELDING VAX'HET UITWENDIG AAXZIEX VAX HET RIJKS PLANETARIUM TE ERAXEKER 

Het bovenste gedeelte dezer plaat bevindt zich aan den zolder der kamer, 
het benedenste boven de bedstede en kasten. 

Geteekend door E. Eisinga en K. J. Sannes, naar den stand der hemelligchamen op 
Vrijdag den 24 Maart 1820, des morgens te 7 '2 uur. 

Bovenstaande plaat is een afbeelding van de lithographie behoorende bij ,,J. H. van 
Swinden's Beschrijving van het RIJKS-PLAXETARIUII te Eraneker" 

door 
\V. EEKHOFF, 

Archivarius der stad Leeuwarden 
1851 
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genomen, nog meer was dat het geval, toen de herdruk van Van Swin-
den's Beschrijving, waarop ruim twee honderd personen hadden inge-
teekend, in veler handen was gekomen en de algemeene aandacht op
nieuw op het kunststuk was gevestigd. Zeer aangenaam was het den 
waardigen man voortdurend blijken van belangstelling te ontvangen. 

Niettemin behoorde het reeds ten tijde zijner vervaardiging tot 
een wetenschappelijke periode, die voorbij was; het is als een apotheose 
der physique amusante. Kenmerkte die periode zich door het uitdenken 
van steeds vernuftiger en fraaier werktuigen, om bekende wetten te 
demonstreeren (men denke aan het wagentje, het emmertje en den bol 
van ring van 's Gravesande, aan het electrisch pistool, enz.) — in de 
tijden, waarin Eisinga leefde, begon de natuurwetenschap weer hooger 
eischen aan de waarneming en het mathematisch apparaat te stellen. 
De mécanique Celeste werd beoefend en gaf aan de sterrekunde een nieuwe 
richting en een hoogere vlucht. 

De eischen der wetenschap waren strenger, de kunst van waar te 
nemen was een moeilijke taak geworden. Belangrijke en talrijke ont
dekkingen volgden elkaar op. Deze vingen aan met het jaar 1781 toen 
William Herschel op den 13den Maart de planeet Uranus ontdekte en 
Piazzi op 1 Januar i 1801 de planeet Ceres, de eerste der zoogenaamde 
kleine planeten, waarvan er thans reeds meer dan duizend bekend zijn. 
Het jaar 1780, waarin Van Swinden schreef en den naam „volledig 
bewegelijk hemels-gestel" aan Eisinga's kunstwerk gaf, was alzoo het 
laatste jaar, waarop dit van een dergelijk kunstwerk gezegd kon wor
den, 't Was vervolgens toch bijna niet meer mogelijk den zoover ver
wijderden nieuweling Uranus op behoorlijken afstand in het gelid der 
oude planeten te brengen en nog minder de vier kleine planeten Ceres, 
Pallas, Juno en Vesta, wier loopbanen elkaar kruisen x). Toen hielden 
alle nabootsingen van het planetenstelsel, zouden ze den naam van 
volledig dragen, voor altijd op en waren de bestaande planetaria zeer 
onvolledig geworden. Om al die redenen was hun waarde in het oog 
van deskundigen zeer gedaald, en die zelfde reden was een hinderpaal 
geweest om Eisinga tot de vervaardiging van een planetarium op groo-
ter schaal in staat te stellen. Doch wij twijfelen er geen oogenblik aan 
of Eisinga zou alle moeilijkheden overwonnen hebben. 

De voortdurende belangstelling welke het planetarium in weerwil 
van dit alles mocht ondervinden, waren in de eerste plaats gegrond op 
den roem, dien het eens bij zijn voltooiing had verworven en in de 
tweede plaats op het mechanisme van het kunststuk, dat altijd belang
stelling en bewondering zal behouden. Doch tevens heeft het gediend 
tot „volksverlichting". Door dit planetarium n.1., dit kunstwerktuig, dat 
de loop van de planeten om de zon voorstelt, heeft het „Stelsel van 

l) Pallas werd ontdekt op 28 Maart 1802, Juno op 1 September 1804 en Vesta op 29 Maart 
1807. Deze vier kleine planeten waren dus reeds bekend vóór Eisinga's overlijden. 
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Copernicus" bij het publiek gereeder ingang gevonden, is het een volks
geloof geworden en heeft het wanbegrippen verdrongen. En thans, nu 
het vroegere bijgeloof aangaande de betrekking der aarde tot zon en 
planeten verdwenen is, zijn de aanwijzingen van het planetarium in 
volkomen overeenstemming met datgene wat ieder geleerd heeft en 
ieder gelooft; thans begrijpt men de voorstelling en kan men de hooge 
waarde van het kunstwerk beter op prijs stellen. 

De kalme tevredenheid van Eisinga werd meermalen verstoord 
door een grievende gedachte: het was de vrees voor zijn geliefd kunst
werk na zijn dood. Dat zijn huis dan verkocht en door vreemden be
woond zou worden die, minder achting gevoelende voor kunst en weten
schap, een stuk van zooveel waarde, door stilstand en roest, zouden 
laten bederven en, als het eenmaal verwaarloosd was, zouden kunnen 
sloopen — dit alles was vrij zeker omdat hij gedurende zijn verbanning 
soortgelijke ervaring had opgedaan. Vele bezoekers deelden in die vrees 
en gaven hun verlangen te kennen, dat het op de een of andere wijze 
voor kunst en wetenschap bewaard en in stand gehouden mocht wor
den. In genoemde Voorrede had Ds. Brouwer op het gevaar van zulk 
een verlies, dat tot oneer en schande van Friesland en Nederland zou 
strekken, gewezen en de hoop uitgesproken, dat de grootmoedige belang
stelling van den Koning het behoud van het kunststuk ten algemeene 
nut te mocht verzekeren. 

Die wenk ging niet verloren. Jhr . Idsert Aebinga van Humalda, zelf 
smaakvol beoefenaar en nog grooter beschermer van kunst en weten
schap, was destijds Gouverneur van Friesland. Dank zij zijn voorspraak 
besloot Koning Willem I (28 December 1825) het Planetarium voor 
het Rijk aan te koopen. Groot was de vreugde van den waardigen grijs
aard over dit eervolle besluit. Op den 4den October 1826 begaf de Gouver
neur met een notaris en twee getuigen zich naar de woning van Eisinga 
en daar werd de acte van transport geteekend, waarbij hij zijn huis en 
planetarium voor de som van tien duizend gulden aan het Rijk overdroeg 
met de bepaling, dat hem daarin vrije woning en 200 gld. 's jaars voor 
het toezicht werd toegekend, hetwelk vervolgens op zijn zoon Jacobus 
Eisinga zou overgaan. Daarbij werd het oppertoezicht aan den tijde
lij ken Hoogleeraar in de astronomie aan 's Rijks Athenaeum te Frane-
ker opgedragen. Niet lang daarna heeft Eisinga, de vader, het naburige 
huis betrokken en de zoon het huis met het planetar ium 1 ) . 

1) In 1820 werden de monsters sajet van Eisinga op de tentoonstelling te Gent bekroond 
met de bronzen medaille, op 4 October 1826 verkocht hij zijn huis met planetarium aan het 
Rijk. Zeer waarschijnlijk heeft hij in de daartusschen liggende jaren het achterste gedeelte van 
zijn huis, waarin hij zijn bedrijf van wolkammer uitoefende, verkochfaan zijn buurman. Het 
poortje tusschen de twee huizen waarboven „Voersint eer ghy begint", gaf toegang tot deze 
wolkammerij. Deze vroegere werkplaats is thans het eigendom van den heer Van Balen, die 
het gebouw gebruikt voor pakhuis en koffiebranderij. 

De tuinen van deze huizen strekten zich in vroegere tijden uit tot aan het bolwerk, zoo-
als men op den platten grond van Franeker van 1598 kan zien. Later zijn ze versnipperd. 
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JHR. IDSERT AEBINGA VAN HUMALDA 
werd 12 September 1754 
te Leeuwarden geboren. 
Spoedig nadat hij als 
„doctor in de regten" 
de akademie van Fra-
neker verlaten had, 
werd hij aangesteld tot 
Raad in het Hof van 
Friesland, welke waar
digheid hij in 1791 met 
die van Grietman van 
Hennaarderadeel ver
wisselde. Als ijverig 
voorstander van het 
Huis van Oranj e was hij 
in 1795 genoodzaakt 
zijn vaderland te verla
ten en met dat Huis de 
ballingschap in vreem
de landen te deelen. In 
1806 woonde hij te Leer 
in Oost-Friesland, en 
keerde vandaar naar 
Wommels terug, waar 
hij ambteloos leefde, 
totdat hem in 1811 door 
de Fransche Regeering 
de post van Maire 
werd opgedragen. 

Bij de gelukkige om
wenteling van 1813 
werd hij op 13 Decem
ber tot Gouverneur der 
provincie Friesland aan
gesteld en bleef dien 
post tot 1826 waarne
men, in welk jaar hij 
zijn eervol ontslag ver
kreeg en tot Staatsraad 
in buitengewonen dienst 
werd benoemd. Behalve 
dat was hij Komman-

deur van de Orde van den Xederlandschen Leeuw, lid en voorzitter van de ridder
schap van Friesland, curator van 's Rijks Athenaeum te Franeker en lid van ver
schillende genootschappen. 

Niet slechts als staatsman, maar ook als geleerde, vooral wat aangaat de Friesche 
geschiedenis en oudheden en al wat daartoe betrekking heeft, wat hij bekend. Hij 
huwde 19 April 1785 Isabella Boreel, dochter van Jacob Boreel van Haersma, rent
meester der Domeinen in Friesland, en van Anna Henriette van Swinderen uit Gro
ningen. Zij overleed reeds vier jaar na haar huwelijk, 21 Mei 1789, zonder kinderen na 
te laten; hij den 21 Februari 1834 te Leeuwarden en werd te Dronrijp begraven. 
Vanaf 1791 was hij Grietman van Hennaarderadeel. 

Bovenstaande photo is gemaakt naar een olieverf schilderij, het eigendom van Jhr. 
Mr. T. A. M. A. van Humalda van Evsinga, burgemeester van Deventer. Uit belang
stelling met ons werk is het ons door ZEd. welwillend ter reproductie afgestaan. 

Photo J. H. Rutgers Deventer 
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Zoo was dan zijn voortdurende vrees geweken en het bestaan van 
het kunstwerk ten algemeenen nut te verzekerd. Zoo waren dan bijna 
al de wenschen van Eisinga vervuld en kon de 81-jarige man zijn laatste 
uur met gerustheid afwachten. Hij had nu geen wenschen meer, daar 
hij deze koninklijke gunst als de hoogste hulde beschouwde, die hem 
en zijn kunststuk bij zijn leven kon worden toegebracht. 

Doch niet alzoo oordeelden zijn stadgenoot en waarvan de Regee
ring reeds lang gepeinsd had op het meest gepaste middel om den grijs
aard nog bij zijn leven een blijk te geven van hun hoogachting en ver
eering. Mr. Jacobus Scheltema had daartoe in 1819 reeds een wenk ge
geven en gewenscht, dat men zulk een bewijs van belangstelling, deze 
hulde van dankbaarheid en eerbied, niet zou uitstellen tot na 's mans 
dood ten einde ook daardoor den stillen avond van den welbesteden 
dag des levens te veraangenamen en te verhelderen. Namens den Stede-
lijken Raad ging de Burgemeester van Franeker daarover spreken met 
den Gouverneur, Jhr . Idsert Aebinga van Humalda. Deze vernam de 
plannen met veel genoegen, keurde ze niet alleen volkomen goed, maar 
t racht te het bezwaar, omtrent het vinden der kosten, in eens op te hef
fen door te bepalen, dat de hulde aan Eisinga zou toegebracht worden 
door de stad Franeker, doch dat hij, als oudste vriend, dorpsgenoot 
en schoolmakker en niet minder als vereerder van den grijsaard, ver
zocht of aanbood, om uit zijn eigen middelen de kosten daarvan te 
dragen 1). 

Volgaarne werd dit aanbod aangenomen en bepaald, dat het blijk 
van vereering zou bestaan in een afbeelding van Eisinga, die geplaatst 
zou worden in de Raadzaal van het Stadhuis te Franeker. De uitvoering 
werd daarvan opgedragen aan den schilder Willem Bartel van der Kooi, 
den veeljarigen vriend en vereerder van Eisinga, die nu al de kracht 
van zijn uitstekend kunsttalent scheen te ontwikkelen, om de waarde 
van dit kunststuk te verhoogen. In een levensgroot kniestuk stelde hij 
den grijzen denker voor, gezeten in een leuningstoel aan een tafel, waar
op de door hem vervaardigde teekening ligt van de groote zoneclips 
van den 7den September 1820; terwijl het kleine planetarium ter lin
kerzijde nevens hem staat en de achtergrond de afbeelding bevat van 
de kamer, waarin zich het groote planetarium bevindt, welks stand 
juist die is van den lOden April 1827. Dit uitvoerig en meesterlijk be
handeld tafereel werd geplaatst in een eenvoudig fraaie lijst, gemaakt 

') (Xoot van Eekhoff, bl. 38). Zoodanig was de toedracht der zaak, gelijk ik mij levendig 
herinner die vernomen te hebben uit den mond van den edelen Jhr. Van Humalda, in die ge
lukkige uren van de jaren 1828 tot 1834, toen hij mij wekelijks één dag bij zich noodigde, en hij 
mij met vaderlijke goedheid in altijd leerzame gesprekken onderhield over dichtkunst, ge
schiedenis en andere wetenschappen, waarin hij een schat van kennis bezat. Uit de voorstelling 
van den Hoogl. De Crane, Verz. 85, zou toch kunnen afgeleid worden, alsof het denkbeeld van 
Jhr. Van Humalda was uitgegaan terwijl het der Regeering van Franeker toekomt. Genoemde 
Jhr., 12 Sept. 1754 te Leeuwarden geboren, was op Hobbemastate te Dronrijp opgevoed, en had 
daar tegelijk met Eisinga op de dorpsschool onderwijs ontvangen. 
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Photo J. J. Smart Rotterdam 

WILLEM BARTEL VAN DER KOOI 
werd 13 Mei 1786 te Augustinusga geboren. Hij gaf reeds vroeg blijken 
van bijzondere geschiktheid voor de schilderkunst. In 1796 werd hem de 
betrekking opgedragen van praelector in de tcekenkunde bij de Franeker 
Hoogeschool, nadat hij dien van teekenmeester bij dezelfde inrichting ge
weigerd had. Bij de opheffing der Hoogeschool in 1911 geraakte hij buiten 
betrekking. 

In 1818 schilderde hij te 's-Gravenhage de levensgroote portretten van 
den Koning en de Koningin. 

Op den 15den Juli 1836 is hij te Leeuwarden overleden. 
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door Van Gruisen te Leeuwarden, waarboven de smaakvolle schenker 
de volgende kernachtige woorden van Horatius (Od., Lib. I I I , 3) liet 
plaatsen: 

ARCES ATTIGIT IGNEAS 

Hij bereikte de vurige kasteelen (des lichts). 

Dit fraaie gedenkstuk was aan Eisinga en aan de gemeente Franeker 
toegedacht en Dinsdag, 
13 November 1827, de •"-""•"•"—* — — — — — — — 
dag waarop het hem zou 
worden aangeboden, was 
een feestdag voor deze 
stad. Nadat de schilderij 
was opgehangen, verga
derde de Stedelijke Raad 
waartoe ook Eisinga be
hoorde. Door een com
missie, bestaande uit de 
heeren Dr. J. Banga en 
Mr. J. W. de Crane werd 
nu Jhr . Idsert Aebinga 
van Humalda afgehaald 
en binnengeleid, waarna 
hij het pronkstuk dat, nu 
onbedekt, zich in al zijn 
glans vertoonde, ten ge
schenke aanbood ten ein
de de Raadzaal tot een 
blijvend sieraad te ver
strekken. Hij deed dit 
met de volgende harte
lijke en schoone toe
spraak : 

Eise Eisinga, 83 jaar 

Photo Hommema Franeker 

oud 

Edele Achtbare Heeren! 

Toen ik ruim een jaar geleden uit de mond van den Heer Burge
meester Uwer Stad het voorneemen van UEd. Achtb., om een duurzaam 
en opentlijk blijk van achting en hulde aan Uwen Eisinga en diens 
schrander vernuft daar te stellen, mögt verneemen; moest natuurlijk 
bij mij de wensch ontstaan, om ook het mijne daar aan toe te brengen. 
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*-.*?tf: 

Photo J. J. Smart Rotterdam 
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JAN WILLEM DE CRANE 
werd geboren te Hoorn, 11 April 1758 Xa het eerste onderwijs kwam hij in 1768 op 
de Latijnsche school, alwaar hij reeds \ roeg blijken gaf van zijn ijver, door bij een 
bevordering tot een hoogere klasse den prijs te behalen In 1774 werd Inj tot de aca
demische lessen be\orderd en \ erliet de Ldtijnsche school met een oratie .Theologo 
esse timido non licere' In 1775 v ertrok hij naar de Hoogeschool te Groningen, doch 
lang bleef hij daar met en aam aardde Inj op 13 Alei 1776 de betrekking als huis 
onderwijzer bij een der zonen van Daniel Ie Blocq u u Haeisma, Grietman \ a n Acht-
karspelen, die te Buitenpost woonde 

Op 27 \ug 1779 werd hij te Alkmaar tot praeceptor der eerste school aangesteld 
en aanv aardde hij deze betrekking op 11 Oct daaraan v olgende Doch reeds m het 
folgende jaar, den 14 Sept 1780 werd hij tot Rector der Latijnsche en GA mnasiarcha 
over de Xcderlandsche scholen te Dokkum benoemd Hier begon hij reeds den 14den 
Xov zijn arbeid, doch eerst den 18den Juni 1781 had de plechtige aanvaarding daar
van plaats Geëerd en bemind sleet De Crane alhier acht genoegelijke jaren, terwijl 
de school onder zijn bestuur bloeide en verscheidene jongelingen hun eerste \ orming 
aan hem te danken hadden Hij werd 24 \ p n l 1788 beroepen tot Rector te Enkhuizen, 
maar ook daar was zijn verblijf van korten duur want op 15 Xov van datzelfde jaar 
1788 v\erd hij op voordracht van Curatoren der Friesehe Hoogeschool, door den Prins 
Erfstadhouder benoemd tot Hoogleeraar m de geschiedenis en welsprekendheid te 
Franeker 

Op den 15den Juni 1789 hield hij aldaar een Inaugurele Oratie ,de perfecto 
Historico" (uitgegeven te Franeker 1789) In den bloei en roem dezer academie stelde 
hij het hoogste belang en zeer v eel heeft hij daarv oor gedaan Hij leefde met en v oor die 
instelling en voor de bibliotheek aan wier hoofd hij stond 

Zoo ging hem dan ook de bijna gcheele ondergang der academie m het noodlottige 
jaar 1795, zeer ter harte en schier verpletterend was voor hem het bericht van 20 
Oct 1811, dat de academie was opgeheven en hem van zijn laatst genoten tractement 
van / 1500, nu slechts de helft als pensioen zou worden uitbetaald 

Xog v oor het einde v an liet loopende academie jaar behaalde De Crane, misschien 
oordeelende dat hem zulks m het v erv olg in eenig opzicht v an nut zou kunnen zijn, op 
11 Dec den graad van doctor in de legten" Ën eemgermate paste deze graad aan 
de nieuwe betrekking, welke hij sedert den 4den Juli van dat jaar bekleedde, n 1 van 
eersten plaatsvervanger bij het v redegeregt te Franeker" In Juli 1815 werd hij tot 
„vrederegter" aangesteld, hetgeen hij echter met lang bleef n 1 tot 1 Xov van dat 
jaar, toen zijn professoraat aan het, m de plaats der vroegere academie opgerichte 
athenaeum te Franeker wederom inging Voor dien tijd, m 1811, was hij door de maire 
van Franeker tot curator der Fatnnsche school benoemd en in 1812 genoodzaakt ge
weest, tot verbetering van zijn inkomsten, het ambt van traducteur jure bij de hand 
te nemen 

Xa nog dertien jaren het sieraad van het I riesche athenaeum geweest te zijn, er
langde hij op 1 Juli 1828 een eervolle rust 

Op 15 Xovembei 1838 was het juist een halve eeuw geleden, dat De Crane tot 
Hoogleeraar was 1 enoemd geworden en werd hem door de professoren van het athe
naeum en de studenten een fraai beweikte 7ih eren beker aangeboden met het opschrift 
„Joanni Guihelmo de Crane Professon Franequerano munere decem lustra gesto 
d d Athenaei Senatus a d X\ II Kal F)ec MDCCC X X X \ III 

Kort daarna, op 27 Xov omber 1838 ov erv iel De Crane een beroerte en is hij op den 
31 sten Maart 1842 aan de gev olgen daarv an ov erleden Hij w erd op 4 April op het kerk
hof te F raneker begrav en 

Zijn afbeelding, m 1829 geschilderd, berustte bij Mr \. Telting te Franeker 
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Niets konde mij derhalven welgevaliiger zijn, dan dat UEd. Achtb. 
het voorstel ten dien einde door mij aan Z.Ed. gedaan geredelijk tot 
mijne blijdschap geliefdet aan te neemen. 

Immers, ik herinnerde mij met een dankbaar gevoel aan de geluk
kige jaren welke ik ten tijde van een vorig Geslacht aan de vermaarde 
Hooge School in deze stad doorbragt, werwaarts men niet alleen uit 
alle hoeken van ons Nederland, maar uit de verste streken van Europa 
en andere wereld deelen opkwam om wetenschap te haaien, en waar 
ter plaatse de geleerdheid zich nog boven het lot der tijden moedig 
blijft verheffen. 

Ik dacht aan de gelegenheid, welke mij nog eens hier door stond 
geboren te worden om te toonen, hoe zeer mij alles, wat den roem van 

ons Friesland verhoogt, steeds ter harte 
gaat, eene roem waar aan Franeker zoo 
rijkelijk toebrengt. 

Ik beschouwde het oogenblik als met 
verlangen, wanneer ik Uwe Stad, plegtig 
en hartelijk, de verzekering van de hooge 
achting zoude geven, welke mij bezielt. Maar 
waar toe deze verzekering? Het is LT, Mijne 
Heeren! bekend, wat ik gedaan heb ter 
bevordering van hare belangen. 

Ontvang dan Ed.Achtb. Heeren! dit 
geschenk van mijne hand tot een aanden
ken van mijne erkentlijke genegenheid! dat 
het Uwe Raadzaal versiere en dat elk aan-
schouwe den groten Man bewondere en 
eerbiedige! 

Een bijzonder genoegen intusschen is 
het mij U, Eise Eisinga hier te kunnen be
groeten. Gij zult in de hulde U nu toege-
bragt, geen ijdel droombeeld, zoo als trotsche 
Grooten gewoon zijn aan te neemen, vinden! 

neen, maar Uwe nederigheid zal er toch wel in willen opmerken eene 
innige begeerte van Uwe Stadgenoten, om nog lang na dezen tijd, het 
levendig afbeeldsel van eenen beminden en waardigen Medeburger te 
bezitten. Ik huldig U met eerbied en ben grootsch op U als mijnen 
Dorpgenoot en Schoolmakker van vroegere jaren. Uw leven blijve nog 
lang gespaard, tot dat Gij het geluk zult deelachtig worden, van het groote 
Werk der Schepping in al zijn omvang van nabij te beschouwen! 

In het algemeen, Mijne Heeren! ik bedank LT voor de menigvuldige 
blijken van welwillende genegenheid en vertrouwen aan mij bewezen; 
ik bewaar die in mijn hart, en ik zal mijne achting voor LT voegen bij 
die, welke Gij met recht van Uwe Ingezetenen ontvangt. 

Trijntje, 
de dochter van Jelte Eises Eisinga 
en Hittje Gatzes, geb. te Franeker, 
23 Sept. 1804, overl. te Leeuwar

den, 26 Juli 1890. 

wumkes.nl



63 

Het ga Uwe Stad altijd voorspoedig! wel mogen ze vaaren, die 
haar beminnen! 

Deze treffende toespraak van den grijzen staatsman werd namens 
den Raad, met welgemeende betuigingen van erkentelijkheid beant
woord door den Burgemeester Isaäc de Swart, die Jhr . van Humalda 
en den geheelen Raad vervolgens ten zijnen huize onthaalde en allen 

Photo Hommema Franeker 

Eisinga heeft het huis, waarin hij van 1774 tot 1781 zijn planetarium heeft vervaardigd, 
in 1768 betrokken. Dat huis was toen nieuw, want op twee hoeksteentjes in den gevel ziet 
men nog „Anno 1768". 

Op den 4den October 1826 is het huis met het planetarium aan het Rijk overgedragen en 
niet lang daarna heeft Eisinga het naburige huis betrokken en zijn zoon Jacobus het huis met 
het planetarium. In dit huis, waarin thans een slagerij is gevestigd, is Eisinga in den vroegen 
morgen van den 27sten Augustus 1828 overleden. 

Boven het poortje tusschen de twee huizen: 

Voersint eer ghy begint. 

een aangename gelegenheid schonk om dezen feestdag verder door te 
brengen in gezellige vroolijkheid, vol gevoel van eerbiedige dankbaar
heid jegens den edelen Frieschen Maecenas en van hartelijke deel-
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neming in de bedaarde vergenoegdheid van den braven grijsaard, die 
dezen dag onder de 
gelukkigste van zijn 
leven telde x). 

Twee dagen later, 
den 15den Novem
ber, verscheen een 
Notificatie, waarin 
den burgers van 
Franeker werd me
degedeeld, dat het 
schilderij op bepaal
de dagen door al
le belangstellenden 
kon worden bezich
tigd. Deze Notifica
tie kan men vinden 
in de chronologische 
lijst.' 

Het leven van 
Eisinga, zoorijk aan 
zorg en inspanning, 
maar nog rijker aan 
wetenschappelij k 

genot, aan eerbe
toon en aan de vol-
komenste bevredi
ging van al zijn 
billijke wenschen 
en verwachtingen, 
spoedde nu weldra 
ten einde. Zijn twee 
zusters, Feikjen en 
Trijntje, zijn oudste 

zoon Jelte, overleden 31 Maart 1809, nalatende één dochtertje, Trijntje 

Plioto Hommema Franeker 

De hoofdingang van de kerk te Dronrijp met den gedenksteen van het 
Friesch Genootschap, aangebracht op 12 April 1845. Op den voor
grond de grafsteen van Jelte Eises Eisinga en zijn zoon Eise. 

"•) De bovengemelde toespraak van Jhr. Van Humalda werd door hem na het uitspreken 
op schrift overhandigd aan den Secetaris P. J. Romar, om haar in het Archief der Gemeente 
te bewaren. Zij is daar nog aanwezig. 

(Noot van Eekhoff op bl. 41): Ook de hoogbejaarde voortreffelijke Hoogleeraar De Crane 
deed dit, zooals ik dikwijls uit zijn mond mocht vernemen, toen ik, na den dood van Jhr. Van 
Humalda in 1834, in hem een dergelijken vaderlijken vriend mocht vinden, bij wien ik vele 
dagen, vol van wetenschappelijk genot, doorbracht. In zijn belangrijke „Verzameling van 
Biographische Bijdragen", 85, heeft hij dezen feestdag uitvoeriger beschreven. Zelden zag 
men in iemand zooveel humaniteit en geleerdheid vereenigd als in dezen beminnelijker! man. 
Ook daarom verlangen wij zoo zeer naar de Levensbeschrijving, die zijn kleinzoon, de Heer 
Mr. A. Telting, van hem zou geven. 
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genaamd, en zijn broeder Stephanus, overl. 27 Januar i 1814, waren 
reeds vóór hem heengegaan. Voornamelijk de dood van zijn oudsten 
zoon die, door zijn vader gevormd, in lust en geschiktheid voor de wis-
en werktuigkunde, aan dezen gelijk was, was voor hem een groot verlies. 
Zacht ontsliep hij in den morgen van den 27sten Augustus 1828 in den 
ouderdom van 84 jaren en 6 maanden. Volgens zijn wensch werd hij 
alsnu begraven op het kerkhof te Dronrijp, zijn geboorteplaats. Hij rust 
in het zelfde graf als zijn vader en een eenvoudige steen dekt dit graf. 

Na het overlijden van zijn vader had Eisinga het grafschrift ge
maakt, dat ik hier laat volgen: 

Jelte Eises Eisinga 

Was in de tijd van dit Noodlottig heven 
Van God een wonderbaar vernuft gegeeven 
Die door zijn Eigen vinding dingen wrogt 
En door zijn Eigen hand tot rijpheidt brogt 
So dat men boven zijn Natuurgenoten 
Den lof en roem van veele sag vergroten 
'T Lighaam is hier ter ruste neer geleidt 
Tot dat de Heer het wekt tot d'Eeuwigheidt. 

Sijn Ouderdom doe hij stierf met de Jaaren 
Christy Geaddeerd maakt 1854 204l3^5 
En de Jaaren Christy met het 1J4 van Sijn Jaren 
Gemultipliceert komt 31120 292849J 532900 

E I S E EISINGA 

Dit grafschrift van zijn vader neemt ongeveer een derde gedeelte in 
van de oppervlakte van den steen en daaronder staat niets anders dan: 

E I S E EISINGA 

Niets anders dan een eenvoudige steen met het bovenstaande graf
schrift van zijn vader en daar onder niets anders dan zijn naam. Vreemd 
was het dat men bleef verzuimen daarbij een tweede grafschrift te voegen 
voor zijn groot en zoon. Het plan van Jhr . Van Humalda om hierin te 
voorzien bleef onvolvoerd tengevolge van zijn overlijden in 1834. Nog 
in 1841 uit te Prof. De Crane den wensch, dat daar eerlang een eenvou
dig schoon gedenkteeken den wandelaar aan zijn rustplaats en zijn 
verdiensten mocht herinneren en het was voor het „Friesch Genoot
schap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde" weggelegd het verzuim 
te herstellen en aan de gedachtenis van Eisinga een hulde toe te bren
gen, waarop zijn verdiensten recht hadden. J . van Leeuwen, president 
van het Friesch Genootschap, deed het voorstel om, op kosten van 
het Genootschap, een gedenkteeken voor Eisinga op te richten, zonder 
pracht of praal, nederig en eenvoudig, zooals de man zelf nederig en 

5 
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eenvoudig geweest was1). Voor Sicco van Goslinga en Menno van Coe-
hoorn werden, te Dongjum en te Wijckel, door hun dankbare kinderen 
kostbare en prachtige monumenten opgericht en hun roem en luister 
aan de vergetelheid ontrukt. Maar voor Eisinga was een eenvoudige 
gedenksteen, naar zijn meening, in den geest en het karakter van den 
stillen beoefenaar der wetenschappen voldoende, om hem bij het na
geslacht in eere en gedachtenis te doen blijven. Het voorstel werd aan
genomen en daar aan gevolg gegeven 2). Op den 12den April 1845 werd, 
nadat op den vermelden grafsteen alleen den naam tot herkenning was 
gesteld, in den muur der schoone dorpskerk van Dronrijp3), naast den 
hoofdingang en nevens het familiegraf een grooten steen geplaatst, 
bevattende tusschen eenvoudig lof- en lijstwerk het volgende opschrift: 

Photo Hommema Franeker 
De Gedenksteen van het Friesch Genootschap nevens den hoofd
ingang van de kerk te Dronrijp, aangebracht op 12 April 1845. 

') Niet lang na Eisinga's dood werd zijn kunststuk met veel lof vermeld door Bowring 
in zijn „Iets over de Friesche Letterkunde", bl. 48, eerst geplaatst in de „Foreign Review" en 
door Mr. A. Telting vertaald voor zijne „Brieven", in 1829 uitgegeven; alsmede door \V. van 
den Huil, „Over de belangrijkheid eens zestigjarigen ouderdoms", in 1832, bl. 132. Ook in Collot 
d'Escury, „Hollandsen Roem", VI 516, wordt hij naar waarde vermeld. 

2) Zie „Hulde aan Eise Eisinga" door J. van Feeuwen, 1847, bladz. 13 en 14. Aan een 
Commissie van de heeren Mrs. W. \V. Buma en A. Felting, met den voorsteller, werd de uit
voering opgedragen, nadat het ontwerp en de daaraan verbonden kosten, waren goedgekeurd. 

3) De kerk te Dronrijp, gewijd aan St. Salvius, is gebouwd in 1544. 
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H U L D E 

aan 

EISE EISINGA 

Uitvinder en vervaardiger van het 
beroemd Planetarium te Franeker. 

Geboren te Dronrijp den 21 sten Febr. 1744. 
Overleden te Franeker den 27sten Aug. 1828. 

Op dit kerkhof begraven; 
toegebragt 

door 
het Friesch Genootschap van 

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 

MDCCCXLIV. 

f i 

Als latere bijzonderheden, het Planetarium betreffende, kunnen wij 
onzen lezers nog meedeelen: 

In 1828 is het geheel opnieuw opgeschilderd. 
In 1831 is bij G. Ypma te Franeker een nieuwe Uitgave verschenen 

van J. H. van Swinden's Beschrijving van het „•ms*». 
Kunsts tuk; deze druk is echter geheel gelijk 
aan dien van 1824. 

In 1838 is de toegang tot het raderwerk 
veel verbeterd, evenwel met opoffering van 
het kleine en karakteristieke studeervertrekje 
van den maker. 

Z. M. Koning Willem II heeft op 20 Juni 
1841 het kunststuk voor de tweede maal be
zocht, in gezelschap van H. M. de Koningin 
Anna Paulowna en Prinses Sophia, met een 
aanzienlijk gevolg1). In 1843 is het gebouw 
overgenomen door den Gouverneur van Fries
land met al het materieel van het opgeheven 
Athenaeum. 

In 1848 kreeg, door het wegnemen van 
den schoorsteen, het vertrek een ruimer aan
zien, terwijl het tevens werd voorzien van 
grootere vensters en ruiten. Dan zijn boven 
het raderwerk losse planken gelegd om overal 
beter bij te kunnen komen. 

Het raderwerk werd door Jacobus Eisinga 
elk jaar uit elkaar genomen, schoon gemaakt en weer in elkaar gezet 

WOPKE E E K H O F F , 

geb. te Leeuwarden 2 Maart 1809, 
overl. aldaar 12 Februari 1880. 

Archivaris van Leeuwarden van 
Maart 1838 tot Februari 1880. 

>) Zie o.a. de Leeuwarder Courant van 30 Julij 1841. 
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m. 

zonder ooit eenige noemenswaardige herstelling te behoeven, zoodat het 
planetarium verder 
zijn geregelden gang 
heeft behouden. 

In 1851 ver
scheen een derde 
druk van „Van 
Swinden's Beschrij
ving van het Plane
tar ium", bewerkt 
door W. Eekhoff, 
archivaris der stad 
Leeuwarden. Bij de
zen druk behoort 
ééne lithografie. 

In Mei 1858, 
kort na het over
lijden van Jacobus 
Eisinga, die geen 
zonen naliet, ont
ving het gemeente
bestuur van Frane-
ker een schrijven 
van den Commissa
ris des Konings in 
Friesland, waarin 
namens den minis
ter de vraag werd 
gesteld of de ge
meente genegen zou 
zijn het Planetarium 
van het Rijk over te 
nemen: de provin
cie scheen daartoe 
niet genegen. Na
dat het gemeente
bestuur zich eerst 
had vergewist om
trent de te stellen 
voorwaarden, werd 
bij raadsbesluit van 
14 September 1858 
No. 4 tot de overne

ming besloten. De gemeente aanvaardde het geschenk op 25 Februari 1859 x). 

») Een afschrift van deze overdracht is in de chronologische lijst van dit werk opgenomen. 

Photo J. J. Sii'art Rotterdam 

Afbeelding en Onderschrift, voorkomende in J. H. van Swinden's 
Beschrijving van het Rijks-Planetarium te Franeker, van 1773 tot 
1780, uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga. 

Derde, met bijvoegsels en afbeeldingen vermeerderde druk, 
voorafgegaan door Het leven van Eise Eisinga, en eene geschiedenis 
van zijn planetarium, door W. Eekhoff, Archivarius 
Leeuwarden. 

Te Schoonhoven, bij S. E. van Nooten, 1851. 

der stad 
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Sedert dien tijd bleef de weduwe van Jacobus Eisinga, Feddigje 
Hoppers, het vaderlijk huis bewonen en belastte zij zich met het toe
zicht en het gangbaar houden van het kunstwerk: de gemeente betaalde 
de kosten van het onderhoud. Haar hooge jaren lieten niet toe, dat zij 
den bezoekers het kunstwerk verklaarde, doch dat geschiedde met toe
stemming van het gemeentebestuur door haar bij haar inwonende ge
huwde dochter Sjoukje die daarvoor een uitstekende geschiktheid bezat: 
deze dochter was gehuwd met Johannes Bleeker. 

^ * * ' ****** ' • ~ ' 

" '\ ' \-^%*->* 

Gert • • i i te 
MENALDUMADEEL.. 

Photo Hommemcii Frcineker 

D R O X R I J P IX A U G U S T U S 1926 

Na den dood van Sjoukje en haar echtgenoot is de jongste dochter, 
Jeltje, gehuwd met Jacob Fogteloo, bij haar in komen wonen en toen 
de weduwe van Jacobus Eisinga op 5 December 1881 overleed is dit 
laatstgenoemde echtpaar het huis met het planetarium blijven bewonen. 
Jeltje Eisinga is op 23 Januari 1908 overleden en na den dood van haar 
echtgenoot, Jacob Fogteloo, in 1910, heeft een dochter, Hutje Fogteloo, 
aan den Raad der gemeente Franeker een verzoekschrift ingediend om 
het Planetarium te mogen blijven bewonen, waartoe met algemeene stem
men werd besloten. Zij heeft op 4 April 1922 het Planetarium verlaten, 
na zoovele jaren met liefde en toewijding duizenden bezoekers het een 
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en ander van het kunstwerk te hebben verteld èn van haar over-groot-
vader voor wien zij een groote vereering gevoelt: zij was de laatste der 
afstammelingen van Eise Eisinga die het Planetarium hebben bewoond. 

Na haar heengaan is de heer P. Glazema tot conservator benoemd, die 
echter die betrekking niet lang heeft bekleed. Op 24 Maart 1923 heeft 
laatstgenoemde heer het huis met het planetarium verlaten; het is op 26 
Maart 1923 betrokken door den heer K. van der Valk en echtgenoote 
die nu als conservator en conservatrice den bezoekers een verklaring van 
het kunstwerk geven. 

FRANEKER. 

Photo Hommema Franeker 
F R A X E K E R IX A U G U S T U S 1926 

Aan het inwendige van het gebouw en aan het kunstwerk is weinig 
veranderd: het planetarium is nog in denzelfden toestand als voor hon
derd jaar. Wel openbaarden zich inwendig van tijd tot tijd kleine ge
breken, die echter spoedig werden hersteld. Ook is in het voorkamertje 
van het huis van Eise Eisinga van 1860 tot 1874 het rijkstelegraafkan-
toor gevestigd geweest en werd de gevel halverwege vernieuwd, doch daar
door zijn geen veranderingen van eenig belang aan het gebouw gemaakt. 

Kort nadat Mej. Fogteloo het Planetarium heeft verlaten, is in het 
huis electrisch licht aangebracht waardoor het mogelijk is geworden 
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alle deelen van het raderwerk te kunnen photografeeren. En in Februari 
1922 is de Heer D. Wielenga, uurwerkmaker te Franeker, begonnen 
het geheele werk te restaureeren nadat gebleken was dat zulks hoog 
noodig was. De Heer Wielenga heeft ongeveer zes maanden noodig gehad 
dit omvangrijke werk te verrichten, nadat hij eerst Eise's handschrift 
nauwkeurig had bestudeerd. 

Bij mijn bezoek aan Franeker heb ik ook het kerkhof bezocht om te 
zien of ik nog iets belangrijks zou kunnen vinden, o.a. de graven van Pietje 
Jacobs en Trijntje Eelkes Sikkema. Het kerkhof is aangelegd in 1829. 

De Heer Andries Hermannus Swerms, een kleinzoon van Johannes 
Balthasar Hof f man en diens echtgenoote, Hittje Eisinga, de dochter van 
Eise, heeft een onderzoek naar deze graven ingesteld met het gevolg, 
dat hij van Pietje Jacobs, Eise's eerste vrouw, die in 1788 is overleden 
toen Eise in ballingschap was, niets heeft kunnen vinden, doch dat 
Trijntje Eelkes Sikkema, Eise's tweede vrouw, overleden op 24 Februari 
1835, begraven is in het graf no. 113, in de derde rij. 

Dit graf is door de gemeente Franeker gratis afgestaan aan den 
reeds genoemden Hoffman, koek- en banketbakker te Franeker, den lsten 
Maart 1837, en zulks ingevolge Koninklijk Besluit d.d. 30 November 1836. 

„Zijnde de eigendom overgegaan den 1 Januar i 1829 bij wijze van 
schadeloosstelling voor graven in de St, Martinikerk en het daarbij ge
legen kerkhof bezeten geweest". 

Door wettelijke erfopvolging van Jeltje Hoffman, de dochter van J. 
B. Hoffman en Hittje Eisinga, zijn thans erfgenamen: 

Johannes Balthasar Swerms te Apeldoorn en diens broeder, de 
reeds genoemde Andries Hermannus Swerms te Franeker. 

En hiermede ben ik aan het einde gekomen van dit gedeelte van 
den tekst, samengesteld uit alle bronnen die men hier achter in chrono
logische volgorde kan vinden, ook uit mededeelingen, ons door nakome
lingen en vele belangstellenden gedaan. Moge het kunstwerk nog jaren 
weerstand bieden aan den tand des tij ds en geregeld zijn gang behouden 
tot eer en roem van den ontwerper en maker. En zulks kan ook nog 
geschieden door in het gebouw „centrale verwarming" aan te brengen 
daar men mij verzekerd heeft dat het huis erg vochtig is en dat dit zeer 
nadeelig is voor het raderwerk. 

Toen ik op 31 Mei 1920 het Planetarium voor het eerst bezocht, ken
nis maakte met Mej. Fogteloo, die mij zooveel van haar over-grootvader 
wist te vertellen, eenige handschriften en werken liet zien en toen ik het 
samengestelde raderwerk met alle wijzers nauwkeurig onderzocht, steeg 
mijn bewondering en vereering voor den maker van dit kunstwerk en 
vond ik, dat dergelijke figuren niet vergeten mogen worden. Ik heb te 
Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen lezingen gehouden over „Het 
leven en werken van Eise Eisinga en Lolke Siderius", waarbij ik 11 licht-
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beelden had laten vervaardigen 1). Later heb ik die lezing eenigszins 
omgewerkt en geschikt gemaakt voor eenige tijdschriften en verder 
een overdruk gezonden naar al onze voornaamste bladen met het be
leefde verzoek dat artikel geheel of gedeeltelijk te willen plaatsen, waar
aan waarschijnlijk alle couranten hebben voldaan. De Leeuwarder Cou
rant heeft het in zijn geheel opgenomen als feuilleton in de nummers van 
5 tot en met 9 Juni 1923. 

Naar aanleiding van het slot van dat artikel heb ik vele bewijzen 
van sympathie ontvangen, vele brieven geschreven, daarna met Dr. 
W. E. van Wijk kennis gemaakt met het gevolg dat wij besloten niet 
alleen dat Handschrift te laten drukken, maar ook om er een gedenk
boek van te maken, versierd met afbeeldingen, om Eisinga op zijn hon
derdsten sterfdag ook op deze wijze te eeren. En dat verdient de man 
ten volle, want hij is een van de grootste vernuften geweest die ooit 
hebben geleefd. Bovendien was hij zeer godsdienstig en een edel mensch. 
Wel wil ik gaarne toegeven, dat men in den tegenwoordigen tijd waar
schijnlijk volmaakter en fraaier planetaria kan vervaardigen, dat er 
menschen zijn, even knap of nog knapper dan Eisinga, doch dan moeten 
we niet vergeten, dat hij honderd vijftig jaren geleden leefde, niet veel 
onderwijs had genoten en toch reeds op den leeftijd van nog geen negentien 
jaren in zijn snipperuurtjes vier groote werken heef!) geschreven, te samen 
I35° folio bladzijden, voorzien van fraaie teekeningen, waar iedereen be
wondering voor moet gevoelen. 

Afbeelding van een plaquette, 
in December 1927 vervaardigd door den Heer G. Adema. 
Naar het groote olieverf-schilderij van Eisinga, aanwezig 

in de raadszaal van het stadhuis te Franeker. 

*} Te Rotterdam voor de Vereeniging voor de Zeevaart op 28 Januari 1922; te Amsterdam 
in de Kweekschool voor de Zeevaart op 24 Februari 1922 en te Vlissingen in de De Ruyterschool 
op 4 Maart 1922. 
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AANTEEKENINGEN, 
B E T R E K K I N G H E B B E N D E OP EISINGA's 

P U B L I E K E WERKZAAMHEDEN 

1626. 30 December werd besloten, dat de stad tot de verteering, 
na de Raadsbestellinge vallende, niet meer betalen zal dan 50 gld. 

163g. 28 December heeft de Raad met Jacob Pypes Zaagman ge
accordeerd wegens de Stadsmaaltijden voor ieder persoon wegens mond-
kost (Buiten wijn of bier) te betalen dertig stuivers tot een getal van vijf
tig personen. 

1640. Den 22 December, werd deze maaltijd aan dezelfden per
soon aanbesteed voor twee en dertig stuivers de persoon, tot een getal 
van 36 personen. De boden twee voor één gerekend. 

In 1642 voor vier en dertig stuivers de persoon. 
In 1644 voor zes en dertig stuivers de persoon. 
1671. Den 19 December. Is besloten, dat voortaan jaarlijks de twee 

te kiezen Burgemeesters geene maaltijd zullen geven maar in plaats van 
dezelve ten prof ij te van het Stadscomptoir zullen storten één honderd 
Car guldens, alsmede ieder een halve tonne bier en een anker wijn aan 
de Magistraat en Vroedschap. En dat ieder nieuw te kiezen vroedschap 
insgelijks geen zal geven, maar in plaats van die / 125,— ten profyte 
van hetzelfde comptoir en wijn en bier als boven. 

168j. 26 September werden soortgelijke bepalingen vernieuwd en 
eenigszins veranderd. Deze maaltijden worden overdadig genoemd; 
waarmede eene considerabele somma gelds verdaan werd. 

J705. In April werd besloten dat van nu voortaan ieder electeur bij 
het verkiezen van een vroedschap genieten zal een zilveren lepel ter 
waarde van vijf guldens, zonder meer te mogen eischen bij poene van 
/ 25,— boete. 

Op bl. 459 deel I I van de Tegenw. Staat van Friesland wordt gespro
ken van de zaal in het stadhuis te Franeker „waar de openbare stads
maaltijden werden gehouden". 

Na het benoemen van een nieuwen Burgemeester of Vroedschap werd 
een maaltijd genoten, welke kwam ten koste van den nieuwbenoemden. 

175g. 2 October werd voor het eerst te Franeker een stadsvroed
vrouw aangesteld op / 150,—. 
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1774- 12 December. Vermits de uitgaven wegens de maaltijden 
van de Burgemeesters en nieuw gekozen vroedschappen steigen den 
boven de bepaalde somma van / 200,— is geresolveerd voortaan niet 
meer dan / 50,— te geven voor dien maaltijd, buiten het zoogenaamd 
besteedmaal, het welk ook op de meest zuinige manier voor het stads-
comptoir zal worden gerequleerd. Het besteedmaal was bepaald op 
één gulden voor ieder persoon en tien stuivers voor ieder bediende. 

1774. 31 December. Geresolveerd, dat de Electeurs bij de ver
kiezing van een dubbeltal tot Burgemeester of een nieuwen vroedschap, 
niet langer dan tot half zeven uur op de electeurskamer zullen mogen 
vertoeven, en niet meer dan een kwart anker wijn mogen gebruiken. 
Bij aldien zij langer bleven zouden zij verbeuren een half anker wijn 
bij Magistraat en Vroedschap te consumeeren. 

Op bovenstaande hebben ook betrekking (maaltijden, bier en wijn) 
de nummers 302, 391, 528, 550, 619, 546 en 678 van Telting's Archief. 

In het Friesch Museum zijn enkel aanwezig geboorte-, begrafenis-
en gildelepels, maar geen vroedschaplepels. 

1780. 1 Januar i zijn er twee nieuwe burgemeesters benoemd. Van 
de vijf electeurs was Eisinga no. 4. 

1781. 1 Januar i zijn er wederom twee nieuwe burgemeesters be
noemd en was Eisinga wederom no. 4 van de vijf electeurs. 

1781. Den lOden Februari is in plaats van den Hoog Wel Gebooren 
Heer Jr . H : W: Baron van Aijlva uit een opgemaakt Tweetal tot Rege
rend Burgerm: verkoren de Vroedschap Jr . Lamoraal Joachim Johan 
Rengers. Eise Eisinga was no. 2 van de vijf electeurs. 

1781. den 15den Juni werd een tweede extra ordinaire vroedvrouw 
aangesteld op / 50,— welk salaris eenigen tijd later is verhoogd tot 
/ 100,—. 

1783. den 1 Januar i zijn er twee nieuwe burgemeesters verkoren 
door vijf electeurs, o. a. no. 5 E. Eisinga. 

1786. den 1 Januari zijn er wederom twee nieuwe burgemeesters 
benoemd door vijf electeurs, waaronder no. 3 : E. Eisinga. 

1786. 29 Augustus. Besloten om bij de maaltijden der vrouwen van 
nieuwbenoemde Burgemeesters en Vroedschappen in plaats van drie 
gasten, zoovele te vragen als er absente of ontbrekende waren tot vol
tallig maken van het getal der magistraat en vroedschap met den Se
cretaris, dus tot één en dertig. 

In 1787 moest Eisinga vluchten. 
1788. 24 December. Besloten wordt de toelage der vroedschappen 

in plaats van / 600,— te stellen op / 400,— als / 300,— aan het Stadscomp-
toir en / 100,— aan het geestelijk comptoir. En dit jaar geen maaltijden 
te houden. 

In 1795 keerde Eisinga naar Franeker terug, waar hij het bedrijf van 
wolkammer hervatte, en tevens als volksrepresentant, lid van het Provin-
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ciaal en van het Intermediair administratief Bestuur en als lid van het 
Stedelijk Bestuur de belangen van het gewest en de stad zijner inwoning 
heeft behartigd. 

i"795, den 12den Februari zijn door Comité revolutionair de Magis
traat Vroedschap en Secretaris van hunne posten afgezet en daarvoor in 
de plaats aangesteld eene Municipaliteit van zes leden. 

In Maart 1795 is op order van het provinciaal bestuur door dezen 
Raad eene oproeping gedaan van alle stemgeregtigde burgers om bij 
meerderheid van stemmen eenen nieuwen raad van twaalf personen te 
benoemen. Dit geschiedde in de groote kerk. 

In Maart 1J96 moest door alle Ambtenaren hoe ook genaamd eene 
verklaring worden gedaan, om het stadhouderlijk huis af te zweren en 
met een onveranderlijke haat tegen hetzelve. 

Velen weigerden. Er werd een nieuwen Raad der Gemeente aan
gesteld. 

In 1J98 werd weder deze verklaring voor vervallen verklaard en 
een gemeentebestuur aangesteld met de leden: Mr. U. J. Huber Drost, 
E. Eisinga, C. van Rees, M. G. de Boer, Broer Adama, K. F. de Jong, 
J an Peerdemans, Aggens Ennema en Secretaris J. Telting. 

In 1801 was de Regering nog gelijk behalven den Hr. Huber. 
Den 5 Julij 1811 werd er een Municipale Raad benoemd, bestaande 

uit een Maire, twee Adjuncten en twintig Raden, waaronder Eise Eisinga, 
M. G. de Boer, K. J. Sannes, J. \V. de Crane en I. de Swart. 

Den 28 December 1813 is deze geheele raad van zijn functiën ont
slagen en zijn daarvoor in de plaats benoemd vier Burgemeesters en 
tien Vroedschappen. 

Burgemeesters waren o. a. P. Haitsma, M. G. de Boer en J. Banga. 
Vroedschappen waren o. a. E. Eisinga, J. W. de Crane en I. de Swart. 
In 1813 zijn benoemd drie Burgemeesters, o. a. M. G. de Boer en zeven 

Leden van den Raad, o. a. J. W. de Crane, E. Eisinga en K. J. Sannes. 
Bij Koninglijk Besluit van 5 Januari 1824 werd een nieuwe regering 

aangesteld, één Burgemeester, twee Wethouders, zeven Raadsheeren 
en een Secretaris. 

Burgemeester I. de Swart, 
Wethouders R. Fontein en M. G. de Boer, 
Raadsheeren o.a. E. Eisinga, J. Banga, K. J. Sannes en J. W. de 

Crane, 
Secretaris P. J. Romar. 
1828. In plaats van den overleden Eisinga benoemd J. de Vries. 
K. J. Sannes is in 182g, P. J . Romar in 1833 en I. de Swart in 1838 

overleden. 
Bij Kon. besluit van 20 Februari 1868 No. 79 benoemd tot Burge

meester P. Lijcklama à Nijeholt. Eervol ontslagen den 27 September 
1882 no. 4. 
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Bij Kon. besluit van 5 April i88j no. 2 benoemd tot Burgemeester 
Mr. W. W. Wichers Wierdsma. Eervol ontslag verleend bij Kon. besluit 
van 9 Juli i8g8 met ingang van 1 Augustus d. a. v. No. 5. 

Eise, 
Steffen, 
Feikjen, 
Trijntje, 
Stephanus, 

, 21 Februari 1744, 
, 17 October 1747, 
, 27 Februari 1750, 
, 7 October 1752, 
, 24 Maart 1755, 

OUDERS, ECHTGENOOTEN, BROERS, ZUSTERS, K I N D E R E N EN 
B E H U W D - K I N D E R E N VAN EISE EISINGA 

Jette Eises, geboren te Oosterlittens op 25 Januar i 1715, gedoopt op 
2 Januar i 1716, te Dronrijp overleden op 24 October 1784, is op 24 Mei 
1739 getrouwd met Hutje Steffens van het naburige dorp Winsum. 

Hittje Steffens, geboren , overleden te Dronrijp in on
geveer 1788. 

Kinderen, geb. te Dronrijp: 
Feikjen, geb. 30 Januari 1741, overleden te Dronrijp 12 Februari 1747 

„ Franeker 27 Augustus 1828 
„ Dronrijp 1 November 1747 
„ Winsum 
„ Franeker 14 April 1809 
„ Dronrijp 27 Januar i 1814 

Eise is op 23 Mei 1768 te Dronrijp getrouwd met Pietje Jacobs van 
Hijlaard. 

Pietje Jacobs, geb , overleden te Franeker op 27 
Juli 1788. 

Kinderen, geb. te Franeker: 
Trijntje, geb. April 1773, overleden te Franeker 26 April 1773 
Jelte, „ 29 Mei 1774, „ „ „ 31 Maart 1809 
Jacobus, „ 7 Maart 1784, „ „ „ 24 Maart 1858 

Jelte is op 23 Mei 1802 te Franeker getrouwd met zijn nicht Hittje 
Gatzes en liet bij zijn dood in 1809 één dochtertje na, genaamd Trijntje. 

Hittje Gatzes, de dochter van Gatze Ti et es en Trijntje Eisinga, de 
jongste zuster van Eise, is op 11 Maart 1781 te Franeker geboren. 

Na den dood van Jelte op 31 Maart 1809 is zij op 18 Februari 1810 
hertrouwd met Pieter Pieters Postma. 

Deze P. P. Postma is op 7 Februari 1835 te Franeker overleden. Zijn 
weduwe, Hittje Gatzes Westerveld aldaar op 1 October 1835. 

Jacobus is op 27 November 1808 te Leeuwarden getrouwd met 
Aaitje Louws Visser. 
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Aaitje Louws Visser, geb. op 19 April 1785, is op 10 April 1820 te 
Franeker overleden. 

Jacobus is op 22 Mei 1825 voor de tweede maal getrouwd met Feddigje 
Hoppers. 

Feddigje Hoppers, geb. te Sneek, 28 Sept. 1802, overl. te Franeker 
5 December 1881. 

Eise is op 27 Mei 1792 voor de tweede maal getrouwd met Trijntje 
Eelkes Sikkema van Vis vliet. Trijntje is geb. op 21 Febr. 1764, overl. 
te Franeker op 24 Febr. 1835. 

Kinderen: 
Eelke, geb. 14 October 1793, overleden 28 Mei 1795 
Hittje, „ 16 Februari 1796, „ 8 Mei 1843 
Minke, „ 4 Juni 1798, „ 17 Juli 1870 

Hittje is op 24 September 1820 getrouwd met Johannes Balthasar Ho†f-
man. Deze Hof f man is op 17 Februari 1787 te Leeuwarden geboren, overl. 
te Franeker op 11 April 1854. 

Minke is op 25 Mei 1821 getrouwd met Justus van der Kam. 
Van der Kam is op 11 October 1796 geboren, overleden op 31 Mei 1852. 

Feikjen, de oudste zuster van Eise, huwde op 21 Mei 1775 te Dronrijp 
met Rein Jacobs van Winsum. 

Feikjen moet tusschen de jaren 1791 en 1806 te Winsum zijn overleden. 
Rein Jacobs is op 5 Januar i 1831 te Winsum overleden in den ouder

dom van 81 jaren. 
Trijntje, de jongste zuster van Eise, huwde op 23 Februari 1777 te 

Dronrijp met Gatze Tietes. Trijntje is op 14 April 1809 te Franeker over
leden, nalatende 3 kinderen. Haar dochter, Hittje, geb. op 11 Maart 1781, 
is met Eise's oudsten zoon Jelte getrouwd. 

Gatze Tietes is op 11 Dec. 1752 te Dronrijp geboren, overleden ongeveer 
1796/97. 

Stephanus, de jongere broer van Eise, huwde op 11 November 1787 
te Dronrijp met Fijke Jeltes van Marsum. Fijke was op 27 Aug. 1758 ge
boren als dochter van Jelte Sipkes en Akke Jans . Zij overleed te Dronrijp 
op 31 Januar i 1811, oud 52 jaren, nalatende een man met drie kinderen. 

Van de moeder van Eise, Hittje Steffens van Winsum, kunnen wij 
onzen lezers weinig meedeelen. 

Den 27 October 1713 in de kerk tot W7insum gedoopt Jaapke, een 
dochter van Steffen Jacobs. Dit kind is naderhand genoemt Hidtje met 
versoeck van de vader om dit soo aen te tekenen. 
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Blijkens de lidmatenlijst van Winsum, werd Steffen Jacobs in 1700 op 
belijdenis lidmaat met zijn vrouw Feijck Sipkes, en overleed hij in 1716. 

Hittje was dus een weinig ouder dan haar echtgenoot Jelte Eises. Zij 
moet in ongeveer 1788 te Dronrijp zijn overleden. 

Ane Eises, de jongere broer van Jelte Eises, wolkammersmeester-
knecht — toen te Winsum — huwde op 21 Maart 1756 te Oosterlittens met 
Antje Alles, dienstmaagd aldaar. In 1759 kocht hij, zijnde Mr. Wolkam
mer te Oosterlittens, twee huizen aan de Oosterdijkstraat te Franeker. 
14 April 1788 kocht Ane Eises Eisinga, koopmansbode te Franeker, „het 
boelgoedsontvang" aldaar voor de jaren 1788—1795. 

26 Januar i 1793 deden hij en zijn vrouw Antje Walters abandon ten 
behoeve hunner crediteuren van hun boedel. De curatoren daarover ver
kochten een zijner beide huizen in 1793, hij zelf het andere in 1801, terwijl 
hij in laatstgenoemd jaar een ander kocht nabij de Westerpoort. 

Ane Eises Eisinga overleed te Franeker 19 Augustus 1811, 87 jaar 
oud, terwijl zijn vrouw (Antje W. Brouwer) reeds 9 April 1810 gestorven 
was, op 78-jarigen leeftijd. Ane is dus te Oosterlittens geboren in 1724, 
zijn vrouw in 1732. 

In de regenten- of voogdenkamer in het Tehuis voor Hulpbehoevenden 
te Franeker (vroeger genaamd Algemeen Armhuis), bevindt zich een ge
denkplaat, waarop het volgende staat vermeld: 

De vier eerste voogden 1788. 
A. E. Eisenga; B. I. Brouwens; M. P. Pook; G. H. Letting; 

De zorg voor huis en armbestier; Ging men ons eerst vereeren; 
God geeft ons kennis goedertier; Dat wij het wel regeeren. 

Boven de namen van ieder der voogden bevindt zich ieders wapen, 
dus ook dat van A. E. Eisenga. Een onderzoek, naar dit wapen ingesteld 
door den heer R. T. Muschart, rijkshavenmeester te Rotterdam, Mej. R. 
Visscher, archivaresse van Leeuwarden en Dr. A. L. Heerma van Voss te 
Leeuwarden, heeft geen resultaat opgeleverd. 

WTij hebben nooit gehoord en nergens gelezen, dat Eise Eisinga of 
een van zijn familieleden een wapen voerden. 

Ook weten we niet wanneer Eise's eerste vrouw, Pietje Jacobs van 
Hijlaard, is geboren. Zij is op 27 Juli 1788 te Franeker overleden toen Eise 
in ballingschap was. 

Den 24sten Februari 1835 is te Franeker overleden Trijntje Eelkes 
Sikkema, oud 71 jaren, geboren te Visvliet, zonder beroep, weduwe van 
Eise Eisinga, dochter van Eelke Jans en van Minke Tomas, beiden over
leden. 

In het doopregister van Visvliet, aanwezig in het rijksarchief te Gro
ningen, komt het volgende voor: 1764 den 2 Meert gedoopt 't kint van 
Eelke Jans en Menke Tomas genaamt Trijntje. 
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In het huwelijksregister van Visvliet (in het rijksarchief te Gronin
gen) s taa t : 1792 den 27 Maij . . . . naar voorgaande onverhinderde kerk-
kondiging volgens kerkenorder zijn voor de gemeente in den echt staat 
bevestigt Eijse Jeltes Eijsinga en Trijntie Eelkes. 

En in het doopregister van 1793: den 3 November is gedoopt het 
zoontien van Eijse Jeltes Eijsinga en Trijntie Eelkes en genaamt Eelke. 

Eises oudste zuster, Feikjen, was getrouwd met Rein Jacobs van 
Winsum; deze Rein Jacobs was echter geboren te Hijlaard als zoon 
van Jacob Reins en Trijntje Reinders. Hij is op 5 Januar i 1831 te Win
sum overleden in den ouderdom van 81 jaren, moet dus in ongeveer 
1750 zijn geboren. En nu veronderstellen we dat deze Rein Jacobs en 
Eise's eerste vrouw, Pietje Jacobs, broer en zuster zijn geweest. 

Uit de reëelcohieren van Baarderadeel blijkt dat van 1741 —1751 
te Hijlaard een pachter Jacob Reins woonde. Zeer waarschijnlijk is dit 
de vader van Rein Jacobs en Pietje Jacobs. Pietje is dan tusschen die 
jaren te Hijlaard geboren en daar Jacob is geboren in 1750, zal Pietje 
zeer waarschijnlijk eenige jaren ouder zijn geweest. 

Rein Jacobs was bakker te Dronrijp toen hij met Feikjen Jeltes 
huwde, doch kocht in 1780 een huis en bakkerij te Winsum. In 1812 
nam hij voor zich en zijn kinderen den familienaam Reinsma aan. 

Ze hebben vier kinderen gehad, n.1. Hitje, geb. te Dronrijp, 2 Dec. 
1776; Trijntje, ook geb. te Dronrijp, 10 October 1779; Jacob, geb. te 
Winsum, 10 Febr. 1783 en Jelte, ook geb. te Winsum, 14 October 1791. 

In 1812 woonden die vier kinderen respectievelijk te Winsum, Hij
laard, Tzum en Winsum. 

Den juisten datum van overlijden van Feikjen in ons niet bekend: 
zij moet tusschen de jaren 1791 en 1806 zijn overleden. 

Trijntje, de jongste zuster van Eise, op 23 Febr. 1777 te Dronrijp 
gehuwd met Gatze Tietes, is op 14 April 1809 overleden, nalatende drie 
kinderen. 

Gatze Tietes, geb. te Dronrijp op 11 Dec. 1752, was huisman, later 
koopman. Zij lieten te Dronrijp vier kinderen doopen, n.1. Tiete, geb. 
11 Sept. 1778; Hitje, geb. 11 Maart 1781; Eelkjen geb. 18 Juli 1785 en 
Feikjen, geb. 26 Aug. 1787. Een van deze kinderen was dus bij haar 
dood, op 14 April 1809, reeds overleden en haar dochter Hitje is met 
haar neef Jelte, den oudsten zoon van Eise, getrouwd. 

Het echtpaar schijnt financieel niet sterk te hebben gestaan: in de 
hypotheekboeken van Menaldumadeel komen een aantal schuldbekente
nissen ten hunnen laste voor. In één dier akten d.d. 28 Maart 1789, doet 
Trijntje Jeltes ten behoeve van een der creditrices, afstand van de re
venuen die haar na overlijden van haar moeder Hiltje Steffens uit de 
ouderlijke nalatenschap competeeren en haar broeder Stephanus Jeltes 
Eijsinga verbindt zich als testementair administrator die uitkeeringen te 
zullen doen. Hittje Steffens was toen blijkbaar kort te voren overleden. 
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Tot 1794 wonen de echtelieden, blijkens het reëelcohier, te Dronrijp; 
in 1795 en 1796 is Gatze Tiet es huurder van een huis te Franeker, dat 
het volgend jaar op naam van zijn weduwe staat. Gatze Tietes moet dus 
in ongeveer 1796 zijn overleden, oud ongeveer 44 jaren. 

10 Sept. 1798 doet Trijntje Eisinga, wed. Gatze Tietes, te Franeker 
afstand, mede namens haar kinderen, van den boedel ten behoeve der 
crediteuren, terwijl zij 3 Oct. d.a.v. verklaart ten gebruike ontvangen 
te hebben van Eijse Eisinga en Stefanus Eisinga, Mrs. Wolkammers, 
resp. te Franeker en te Dronrijp, een partij meubilair ter waarde van 
/ 129-13-8, door hen gekocht op haar boelgoed op 17 Sept. 1798. 

Op pag. 3 van den brief uit Gronau van 16 Maart 1790 schrijft Eise 
over zijn „arme zuster", waarmede hij Trijntje bedoelt, daar Feikjen in 
beteren doen was en te Winsum woonde. Eise schrijft: 

„'t is altijd Slim hoe men 't ook Wend, dog ik weet er nog geen beet er 
„middel op als haar nog wat geld te verschieten of 't mögt Sijn dat Si 
„in die winkel konde blijven en door haar Examen er wat bij verdiende 
„dan kan 't nog So al wat gaande blijven". 

De zusters van Eisinga heeft Mr. Jacobus Scheltema niet gekend, 
gelijk hij ons meedeelt in zijn „Geschied- en Letterkundig Mengelwerk". 
Alleen wist hij, dat de eene stads-vroedvrouw te Franeker was geweest 
en geacht was om haar bekwaamheid en braafheid. 

Dit is dus Trijntje geweest die eerst nog een examen als vroedvrouw 
heeft afgelegd. 

Stephanus, de jongere broer van Eise, getrouwd met Fijke Jettes, 
heeft vier kinderen gehad, n.1. Jelte, geb. 5 Febr. 1789; Sipke, geb. 20 
Jan. 1792; Ane, geb .12 Dec. 1793 en nog een Sipke, geb. 16 Jan. 1797. 

De eerstgenoemde Sipke schijnt vrij spoedig te zijn overleden en toen 
Fijke Jeltes op 31 Januari 1811 te Dronrijp overleed, liet zij een man en 
drie kinderen na. Jelte overleed het volgend jaar in een hospitaal te 
Kauno, zoodat Ane en Sipke zijn overbleven. 

Die Ane schijnt het ook niet voor den wind te zijn gegaan, want 
in een ouden brief, in het bezit van den heer N. J. Waringa, archivaris 
van Apeldoorn, wordt gesproken over „een Arm man Aan Eizenga vroe
ger wolkammer gelijk zijn vader en diens broeder Eize Eizinga alle dat 
vak hebben uitgeoef f end". Die Ane heeft den zakzonne wijzer van zijn 
oom Eise cadeau gekregen, thans het eigendom van den heer WTaringa. 

En van dien Sipke vind ik niets anders vermeld dan dat hij op 22 
Mei 1825 getuige was bij het huwelijk van zijn neef Jacobus Eisinga met 
Feddigje Hoppers. Hij scheen het beroep uit te oefenen van Muzijk-
meester. 

Jelte, de oudste zoon van Eise en Pietje Jacobs was getrouwd met 
zijn nicht Hittje Gatzes, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren, 
n.1. Pietje, 22 April 1803; Trijntje, 23 Sept. 1804 en Eise, 25 Dec. 1805; 
dit laatstgenoemde kind is op 6 April 1806 overleden. Ook Pietje schijnt 
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vroeg overleden te zijn, want toen Jelte op 31 Maart 1809 overleed, 
liet hij slechts één dochtertje na, nl. Trijntje. Na den dood van haar vader 
Jelte in 1809 schijnt Trijntje bij haar grootvader Eise in huis te zijn 
gekomen, terwijl haar moeder is hertrouwd. 

Deze Trijntje is later te Leeuwarden getrouwd met Eduard Johannes 
Burg en uit dat huwelijk is op 6 October 1833 een meisje geboren, ge
naamd Hutje Gatzes Burg. Dit meisje is later getrouwd met Johannes 
de Groot, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren, n.1. Marie, geb. 
3 Juni 1867 (thans overleden); Trijntje, geb. 24 Nov. 1869 en Pieter, 
geb. 8 Maart 1872. Pieter woont thans te Leeuwarden, Noordvliet 555. 
Van Trijntje de Groot en van een dochter van Pieter, Clara de Groot, 
hebben wij nog al eenige belangrijke mededeelingen ontvangen. 

Trijntje Eisinga, de dochter van Jelte Eises Eisinga en Hittje Gatzes, 
is op 26 Juli 1890 in het Diaconiehuis in de Kerkstraat te Leeuwarden 
overleden. 

Hittje Gatzes is hertrouwd met Pieter Pieters Postma op 19 Febr. 
1810, uit welk huwelijk vier kinderen zijn geboren. Postma was weduw
naar, woonde te Franeker, was van beroep „Inlandsen kramer", en 
woonde eerst Noord no. 53. 

Het schijnt dat deze Hittje den familienaam Westerveld heeft aan
genomen, want Tietje Pieters Postma, oud 25 jaren, meerderjarige doch
ter van P. P. Postma en van Hitje Gadzes, beiden overleden, is den 15den 
Mei 1842 gehuwd met Sijtse Willems Frank, oud 36 jaren. 

In deze huwelijksakte staat dat Hittje Gatzes en Hittje Gadzes 
Westerveld een en dezelfde persoon zijn. En in de registers van den 
Burgerlijken Stand van Franeker staat: Hitje Gadzes Westerveld is alhier 
overleden op 1 October 1835, oud 54 jaren, geb. te Dronrijp, alhier 
woonachtig, weduwe van Pieter Pieters Postma, dochter van Gadze 
Feitses (?E.H.) en van Trijntje Eisinga, beiden overleden. 

Jacobus Eisinga is op 27 Nov. 1808 te Leeuwarden getrouwd met 
Aaltje Louws. Hij was toen bode van 't Hof van Vriesland. Atie Louws 
werd op 19 April 1785 te Leeuwarden geboren als dochter van Louw 
Sipkes en Pietie Wessels. 

Den lOden April 1820 is te Franeker overleden Aattje Louws Visser, 
oud 34 jaren, gehuwd met Jacobus Eisinga, dochter van Louw Sipke 
Visser en Pietje Wessels Panhuis. 

4 Mei 1845 zijn te Franeker gehuwd Pieter de Vries, kantoorbe
diende, oud 25 jaren, geboren en wonende te Franeker, en Pietje Eisinga, 
oud 33 jaren, dochter van Jacobus Eisinga en van Aatje Louws, overleden. 

Uit het huwelijk van Jacobus Eisinga en Feddigje Hoppers zijn waar
schijnlijk meerdere kinderen geboren, doch slechts twee in leven ge
bleven, n.1. Sjoukje en Jeltje. Sjoukje, was getrouwd met Johannes 
Bleeker en Jeltje met Jacob Fogteloo. Uit het laatstgenoemde huwelijk 
is o.a. Hiltje geboren, de laatste der afstammelingen van Eise Eisinga 

6 
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die het Planetarium hebben bewoond. Jacobus Eisinga was arrondisse-
ments-deurwaarder. 

Op een zilveren geboortelepel staat aan de onderzijde van het blad 
gegraveerd: Antje Hoppers is Geboren den 9 Junij 1795 — Feddrigjen 
Hoppers is Geboren den 28 September 1802. Dr. Waller Zeper, rijks
archivaris te Leeuwarden, deelde ons mede, dat Feddigje Hoppers niet 
op 28, doch op 29 Sept. werd geboren: zij is gedoopt op 14 Oct. 1802. 
Haar vader heette Fedde Hoppers, haar moeder Sjoukjen Meinderts. 

Johannes Balthasar Hoffman was een zoon van Lodewijk Hoffman 
en Jeltje Rodenburg. Hij huwde op 6 Oct. 1816 met Antje van der Heide, 
oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Dokkum en woonachtig te 
Franeker, meerderjarige dochter van Luit je van der Heide en van 
Sjoerdje At es Groenenberg, beiden overleden. 

Deze Antje van der Heide is op 27 Maart 1819 te Franeker overleden. 
Justîis van der Kam is op 11 Oct. 1796 te Franeker geboren, zoon 

van Dirk Gabes van der Kam en Neeltje Gercoma (of Gerkema). Zijn 
vrouw, Minke Eisinga, overleed te Minnertsga ten huize van haar zoon 
Eelke op 17 Juli 1870. 

De moeder van Eise heette Hittje Steffens en ook zijn oudste dochter 
uit zijn tweede huwelijk met Trijntje Eelkes Sikkema heette Hittje; 
deze naam staat gegraveerd op een geboortelepel. Vele kleinkinderen 
en achter-kleinkinderen zijn naar deze eerstgenoemde Hittje genoemd, 
doch de namen zijn dikwijls veranderd in Hitje en Hiltje. 

De echtgenoot van Trijntje Eisinga heette Gatze Tietes, doch ook 
deze naam is dikwijls veranderd in Gadze, Gatse en Gadse. 

Dank zij de belangstelling en medewerking van de burgemeesters 
van Franeker, van Menaldumadeel en van Baarderadeel, van den rijks
archivaris te Leeuwarden Dr. Waller Zeper, den chartermeester Dr. 
Heerma van Voss, Mej. R. Visscher, archivaresse van Leeuwarden en 
Dr. H. A. Poelma, rijksarchivaris te Groningen, hebben wij vorenstaande 
kunnen samenstellen. 

Ook hebben wij eenige mededeelingen en data ontvangen van Piet er 
van der Kam, D. Th. Ringoes, N. J. (U. S. A.). Ds. Van der Kam, geb. 
te Leeuwarden, 11 April 1862, is een kleinzoon van Justus van der Kam 
en Minke Eisinga, de jongste dochter van Eise en Trijntje Eelkes Sikkema. 

De ouders van Ds. Van der Kam heetten Knierkus van der Kam en 
Jildo Ymes Oostra: ze zijn op 1 Aug. 1857 te Ylst getrouwd. 
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DE PUZZLE OP DEN GRAFSTEEN OP HET 
KERKHOF TE DRONRIJPx) 

DOOR E. HAVINGA 

TOEN ik in het begin van Juni 1920 voor de eerste maal het kerk
hof te Dronrijp bezocht, heb ik het grafschrift met de puzzle 
heel nauwkeurig overgeschreven en voor den noemer van de 
breuk gelezen 532900. 

Wie heeft dat grafschrift gemaakt? Eekhof f zegt in zijn werk van 1851 
in den noot op bl. 10: „Nog is daar op de zerk het grafschrift leesbaar, 
waarmede de zoon den vader vereerde, en hetwelk een zeldzaam blijk 
draagt van beider geestrigting", doch noemt geen naam. 

Toen Jelte Eises Eisinga op 24 October 1784 overleed, liet hij vier 
kinderen na, n.1. onze Eise, Feikjen, Trijntje en Stephanus en ofschoon 
laatstgenoemde veel fraaier schreef en teekende dan zijn oudere broeder 
Eise, wat de wis- en sterrekunde aangaat kon hij echter niet in zijn 
schaduw staan en moet Eise dat grafschrift met die puzzle gemaakt 
hebben, temeer daar er ook in zijn rekenboek een dergelijk vraagstuk 
voorkomt. 

Die Eise was een merkwaardig man, want een gewoon sterveling 
zou eenvoudig op dien steen vermeld hebben, dat Jelte op een zekeren 
datum van een zeker jaar was geboren en overleden, doch Eise zette 
den bezoekers voor een puzzle die ons, na 140 jaren, nog heel wat moei
lijkheden heeft bezorgd. 

Eekhoff zegt n.1. in den noot op bl. 10, dat die noemer is 332900, 
doch met dien noemer is het vraagstuk niet op te lossen, want uit dat 
getal kan men geen wortel trekken. Hoe is Eekhoff daaraan gekomen? 
Van Swinden, Scheltema en De Crane, drie intieme vrienden van Eise, 
die zooveel over hem hebben geschreven, maken geen melding van 
dien grafsteen met opschrift en puzzle. 

De eerste die er melding van maakt is J. van Leeuwen in zijn werkje, 
getiteld: „Hulde aan Eise Eisinga", gedrukt in 1847, op den laatsten 
regel van bl. 13. 

Het is op voorstel van genoemden Van Leeuwen, President van het 
Friesch Genootschap, geweest, dat op 12 April 1845 naast den hoofdin-

J) Zie pag. 65. 
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gang der kerk de gedenksteen is aangebracht, nadat alleen den naam 
EISE EISINGA op den grafsteen ter herkenning was aangebracht. 
En nu zal Van Leeuwen, bij de onthulling van dien gedenksteen, dat 
grafschrift hebben overgeschreven en is die fout er op de een of andere 
manier ingeslopen. Eekhoff en andere schrijvers hebben dien foutieven 
noemer overgenomen en ook komt hij voor in de biographische woor
denboeken van Schotel en Van der Aa. 

Op 24 Febr. 1922 heb ik in de Kweekschool voor de Zeevaart te 
Amsterdam een lezing gehouden over „Het leven en de werken van 
Eise Eisinga en Lolke Siderius" en bevond zich onder de genoodigden 
o.a. ook de heer R. Lonneman, geb. te Franeker, directeur van de N. V. 
Handels- & Ingenieursbureau Jager & Co. Na afloop van die lezing heb
ben we kennis gemaakt en het verdere gedeelte van den avond gezellig 
doorgebracht bij denCommandant der Kweekschool, den heer J. Oderwald. 

Met den heer Lonneman, ook een groote bewonderaar en vereerder 
van onzen Eise, heb ik over deze puzzle een schriftelijke discussie gehad 
en genoemde heer heeft mij de oplossing gezonden die ik hier laat volgen. 

Wij vinden dan dat Jelte is overleden op den 297sten dag van het 
jaar 1784, d. i. den 24sten October, hij heeft 69 jaren en 272 dagen ge
leefd, zoodat hij is geboren op 25 Januari 1715. Ik heb op alle mogelijke 
manieren nog getracht bevestiging van deze datums te verkrijgen, 
doch dat is me niet gelukt. In het oude kerkboek van Dronrijp wordt 
er wel melding van gemaakt, dat Jelte is overleden, doch niet wanneer. 

Eise heeft alle jaren op 365 dagen gerekend, geen rekening gehouden 
met de schrikkeljaren tusschen 1715 en 1784 en waarschijnlijk ook niet 
met laatstgenoemd jaar ofschoon het wel een schrikkeljaar was. En 
dan vinden we 24 October. Indien hij werkelijk laatstgenoemd jaar op 
366 dagen heeft gerekend, dan vinden we 23 October, maar dat is niet 
aan te nemen. Eekhoff zegt op bl. 10 24 October 1785, doch het jaartal 
is niet goed. 

Voor zoover mij bekend zijn er nog drie heeren geweest die de puzzle 
hebben opgelost en waarvan mij de oplossing is toegezonden, n.1.: 

1. De reeds genoemde Johannes Balthasar Swerms, oud-hoofd der 
school te Dronrijp, achter-kleinzoon van Eise Eisinga, thans wonende 
te Apeldoorn. 

2. Sije de Jong, geb. te Ried op 5 Maart 1881, zoon van schipper 
A. de Jong, bezocht de dorpsschool aldaar van zijn 6de tot zijn 9de 
jaar. Daarna bleef hij aan boord bij zijn vader en bezocht hij de school 
alleen wanneer de vader door het ijs verhinderd was te varen. In den 
winter van 1896/97 bracht het toeval hem op de herhalingsschool van 
den heer L. Bij de Ley te Leeuwarden die bij gelegenheid vernam, dat 
hij het vraagstuk had opgelost. Met zeer geringe hulp maakte hij groote 
vorderingen in rekenen, algebra en meetkunde. 

Hij was echter niet gezond, is nog geopereerd maar na een vrij lang 
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doch zeer geduldig lijden op den lüden Juli 1899 te Leeuwarden overleden. 
Sije heeft dat grafschrift overgeschreven en opgelost toen hij onge

veer 13 jaar oud was, eerst nog al wat moeilijkheden gehad omdat hij 
niet wist wat „geaddeerd" was en iemand hem had medegedeeld dat dat 
„aftrekken" beteekende, doch is er eindelijk toch in geslaagd de oplossing 
te vinden. Ook heeft hij ernstig overwogen of Eise het jaar 1784, dat fei
telijk een schrikkeljaar is, op 365 dagen heeft gerekend, zooals al de 
jaren tusschen 1715 en 1784 en hij was er vast van overtuigd, dat zulks 
het geval is. Ook zijn oplossing geeft, dat Jelte is geboren op 25 Januari 
1715, overleden 24 October 1784, oud 69 jaren en 272 dagen. 

3. Jhr. C. van Humalda van Eysinga,toonkunstenaar te Dresden, 
broeder van den burgemeester van Deventer, Jhr . Mr. T. A. M. A. van 
Humalda van Eysinga. 

Op 30 Januar i 1927 ontving ik van laatstgenoemden heer een schrij
ven met de mededeeling, dat ZEd. op het kasteel Wijchen, bij het nazien 
van papieren, behoord hebbende áan de eigenaresse, wijlen Douarière 
van Andringa de Kempenaer, nog een aanteekening had gevonden, in 
verband staande met de puzzle op den grafsteen van Eise Eisinga te 
Dronrijp. 

De puzzle is vervolgens door den reeds genoemden Jhr . C. van 
Eysinga opgelost en mij toegezonden. De heer Van Eysinga geeft echter 
voor den datum van overlijden 23 October 1784, geloovende dat Eise 
dat jaar op 366 dagen heeft gerekend. 

OPLOSSING VAN DE PUZZLE 
DOOR IR. R. LONNEMAN W.I . 

Sijn Ouderdom doe hij stierf met de Jaaren 
Christy Geaddeerd maakt 1854 204/365 
En de Jaaren Christv met het J van Sijn Jaren 
Gemultipliceert komt 31120 292849/532900 

Oplossing: jaar Christv dat hij stierf x, ouderdom Jelte Eises Eisinga 
gesteld y. 

204 
dan is dus x + y = 1854 ^y= (1) 

365 
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204 676914 
Voor 1854-— schrijven we (1854 x 365 + 204) : 365 = -^=-

365 365 
. , , _ - 292849 . . . (31120 x 532900) + 292849 

e n V O ° r 311205329ÖÖ S C h n j V e n WG 53290Ö = 

16584140849 
2 x 2 x 365 x 365' 

Vergelijking 1 in 't quadraat verminderd met 16 x vergelijking 2 
geeft x2 — 2xy -(- y2 of wel (x — y)2. De wortel geeft dus x — y. 

Is x — y bekend en x 4- y gegeven, dan is de som 2x, dus ook x 
bekend. 

Berekening: 
676914 6769H _ 458212563396 4 x 458212563396 
~v36lT X ~ 365~ ~~ 365 x736ST ° ~ T ^ 3 6 5 x 356~ ° 

1832850253584 , 2 2 0 ^ 2 
2^^x^657x^65 = A = ( x ~ y ) = X 2 x y + y 

16584140849 265346253584 „ ,, 
B = 16 x j xy = 4xy 2 x 2 x 365 x 365 2 x 2 x 365 x 365 

1832850253584 — 265346253584 A — B = C = x2 — 2xy + y2 = 
2 x 2 x 365 x 365 

156750400,00,00 „ n _ 1252000 
C^Y^2^Z6SV36S = X~2xy + y' X ^ y = V c = 27T365 = 

6.260.00 
- - 3 6 5 " <3> 

~ , . , 676914 626000 „ n 1302914 
Derhalve x + y = ~ x — y = — ^ T F ~ optellen: 2x 

x = 1784 

365 J 365 r ' 365 
297 
365 

Derhalve is Jelte Eises Eisinga overleden op den 297sten dag van 
het jaar 1784, d.i. den 24sten October. Hij heeft geleefd 69 jaren en 272 
dagen, zoodat hij is geboren op den 25sten Januari 1715. 
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INLEIDING VAN D E BESCHRIJVING 

van een 

VOLLEDIG B E W E G E L I J K HEMELS-GESTEL 

door den Hooggeleerden Heer 

J . H. VAN SWINDEN, 

uitgegeven in den jare 1780. 

Machina haec non contemnendi usûs est, vel ipsis 
astronomis, qui unico, oculi jactu, inde cognoscere 
possunt omnium planetarum primariorum loca, eaque 
porrecto baculo, demonstrare; ut saepius, si quid 
quaestionis habuerint praesentes, ephemerides, in 
hisce minus versatis non intelligendus, taediose evol-
vendi et configurationes supputandi labore supersede-
re queant. Majori vero usui est tyronibus, qui facile 
ex machinae contemplatione non contemnendam 
astronomiae ideam sibi comparere valent: quae utili-
tas quoque ad docentem redundat, cujus labor et 
taedium in tradendo valde levatur: non enim facile 
ex parvis schematibus, in quibus nihil movetur, com-
prehendunt incipientes, in quo consistant planetarum 
directiones, stationes, retrogressiones. Praecipuus ve
ro ejus usus est in commendanda astronomia prin-
cipibus et magnatibus, quibus plerumque non conce-
ditur tempus libros evolvendi, atque haec sacra, diu 
multumque meditando, expendendi. Etc. 

Dus spreekt de vermaarde Horrebow over het plane
tar ium van Roemer, opera, t. I I I , p. 149. 
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BESCHRIJVING 
VAN EEN VOLLEDIG BEWEGELIJK 

H E M E L S - G E S T E L 

INLEIDING 

DAT alles, wat in zijne soort uitmunt, onze achting verdient, is 
eene ontegenzeggelijke waarheid; doch die achting kan en moet 
toenemen, ja zelfs in bewondering veranderen, wanneer de voor
werpen, welke wij als uitmuntend beschouwen, uitgedacht en ver

vaardigd zijn door menschen, welke men, wegens hunne omstandigheden, 
opvoeding en beroep, als daartoe, of in het geheel niet, of weinig bekwaam 
mögt aanmerken. Dan, immers, is het uitvinden en maken dier achtings-
waardige stukken geen enkel voortbrengsel meer van verkregene kun
digheden, of van een vernuft, dat door dezelve beschaafd is geworden; 
maar van eenen vindingrijken geest, die krachts genoeg bezit, om de 
zaken uit zich zelven na te vorsehen, naar behooren te beschouwen, 
en het uitgevondene, in weerwil van alle zwarigheden, werkstellig te 
maken; welke geesten dus, door hun eigen vermogen, dikwijls in ééne 
vlugt tot hetzelfde geraken, waartoe anderen het onderwijs van kundige 
mannen, en de hulp van vroegere uitvindingen, dubbel noodig hebben. 

Deze redenen doen mij het kunststuk, hetwelk ik thans beschrijven 
zal, niet alleen een zeer schoon, maar zelfs een verwonderlijk stuk noemen, 
aangemerkt zoo wel deszelfs innerlijke fraaiheid, die den kundigsten 
wis- en werktuigkundigen eer zoude bijzetten, als de omstandigheden 
desgenen, die hetzelve uitgedacht en vervaardigd heeft. 

Een hemels-gestel is, in den ruimsten zin genomen, een wrerktuig, 
waarop de bewegingen der hemelsche ligchamen, naar waarheid, na
gebootst en vertoond worden; zoodat men, op ieder oogenblik, den 
waren stand der Aarde, der Maan, der dwaal- en vaste sterren, benevens 
derzelver, zoo ware als betrekkelijke, bewegingen kan gewaar worden. 
Het moet, in één woord, in dit opzigt, hetzelfde zijn, het werktuig in te 
zien, of den sterrenhemel. Er wordt, daarenboven, eene zoodanige naauw-
keurigheid in den toestel der bewegingen vereischt, dat er, in langen 
tijd, geen merkelijk verschil tusschen den loop van de verbeelde ligchamen 
en dien der wezenlijke sterren plaats hebbe, opdat men, zoo wel den 
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vorigen en toekomenden toestand des sterrenhemels, als den tegen-
woordigen, kunne opmaken en vrij naauwkeurig kennen. 

Deze eenvoudige schets van een goed hemels-gestel zij genoeg, 
om, in het algemeen, aan te toonen, dat het vervaardigen deszelven 
niet onder de gemakkelijkste stukken te tellen is, en dat daartoe, of vele 
verkregene kundigheden vereischt worden, of eenen vindingrijken geest, 
die van zelve de grootste zwarigheden weet te overwinnen. Ook hebben 
de schranderste wiskundigen van vroegere en latere tijden, een Archi-
medes 1), een Posidonius 2), een Copernicus 3), een Rheita 4), een Roemer 5), 
een Huigens 6) en anderen 7), mannen in de wis-, sterre- en werktuigkunde 
door en door ervaren, zich als bevlijtigd, om den loop der hemelsche 
hgchamen door verscheidene werktuigen te vertoonen, hetwelk zij, 
op verschillende wijzen, met eenen gelukkigen uitslag, volbragt hebben. 
Dan, indien men de kundigheden en den roem der gemelde wiskundigen 
in acht neemt, zal het niet vreemd voorkomen, dat dergelijke kunst
stukken, hoe veel vernuft en kundigheid zij in het uitvinden onder
stellen, en hoe veel werks zij in het vervaardigen ook kosten mogen, 
indien zij ooit konden gemaakt worden, door zulke mannen gemaakt 

*) Deze uitmuntende man, die derdehalve eeuw voor de geboorte van Christus leefde, 
heeft een werktuig vervaardigd, dat door Cicero (de nat Deorum, lib If, cap 35) eene spliaera 
genoemd wordt, waarop, zoo als uit denzelfden schrijver (Tusc quaes , lib f, c 25) en het be
kende vers van Claudianus blijkt, de bewegingen van Zon, Maan en van de vijf overige hoofd-
dwaalsterren, aangewezen werden. Meer kan er van dit werktuig, omdat er ons geene beschrij
ving van is toegekomen, niet gezegd worden. Proclus, een Gneksch wiskundige van de vijfde 
eeuw, telt onder de deelen der w erktuigkunde de kunst, om sphaeras, ter nabootsing der he
melsche omwentelingen, te maken, zoo als, voegt hij er bij, Ajchimedes er eene gemaakt heeft. 
Comment, in pnm hb. Euchdes, lib I, cap 13, in fine, p 24, ed Lat Barocch. 

2) Posidonius, een tijdgenoot en vriend van Cicero, heeft, volgens het verhaal des laatst-
gemelden, eene sphaera vervaardigd, welker omwentelingen datgene, wat ieder dag en nacht 
omtrent de Zon, de Maan en de vijf hoofddwaalsterren plaats heeft, aanwezen. De nat Deorum, 
hb II, c 35 

3 ) Copernicus heeft m het jaar 1573 het overheerlijke astronomisch uurwerk der domkerk 
te Straatsburg vervaardigd Men vmdt eene afbeelding en zeer gebrekkige beschrijving van 
hetzelve, zoo als ook van dat der stad Lyon, m de reizen van Du Mont door Frankrijk, Duitsch-
land enz bl 30 en 45 der Nederduitsche vertaling 

4) Rheita, een Hoogduitsch sterrekundige, heeft in het jaar 1645, in zijn werk, getiteld 
„Oculus Enoch et Eliae", een werktuig beschreven, waarin, door verscheidene wijzers, de be
wegingen der Zon, Maan en vijf hoofddwaalsterren aangewezen worden Er is eene duidelijke 
beschrijving en eene afbeelding van te vinden m de „technica curiosa" van Schottus, het 6 
boek, 10 hoofdd , bl 397 

°) Zie eene korte beschrijving en nette teekenmg van dit schoone stuk, te Parijs in het 
jaar 1680 vervaardigd m de „machines approuvees par l'academie de Paris, torn I, pag 81" 
Horrebow heeft eene naauwkeurige beschrijving en afbeelding, met bijvoegselen en verbe
teringen, gegeven van een dergelijk planetarium, door Roemer, te Koppenhagen, vervaardigd, 
in zijne „basis astronomia, cap 15", tweede druk, te vinden in zijne „opera omnia, torn 3, pag 
142 sqq" 

6) Deze uitmuntende Nederlander heeft in het jaar 1682 een overheerlijk planetarium 
gemaakt, hetwelk door een uurwerk bewogen wordt Het schijnt tot model aan dat van Dr. 
Desaguliers, en aan vele andere, die men naderhand m Engeland gemaakt heeft, gediend te 
hebben Zie de beschrijving en teekenmg m Hugenn „opera posthuma", en m de „opera reh-
qua". 

') Het zoude overtollig zijn, die alle op te noemen. Men vmdt eene optelling der voor
naamste planetana bij Weidier, hist astron cap 15, § 163, 164 Zie ook bij denzelven, cap. 
7, § 33 De heer B Martin, een Engelschman, heeft in zijne „philosophia Brittanmca", 3 deel, 
bl 165, noot 141, eene korte geschiedenis der planetana gegeven, doch alles, wat door Neder
landers, of Pranschen, op dit stuk gedaan is, geheel verzwegen. 
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zijn. Maar, hoe vreemd, hoe wonderlijk, en misschien ongeloofelijk, zal 
het niet voorkomen, dat een soortgelijk werktuig, ja een hemels-gestel, 
dat in zich bijna alles behelst, wat alle de tot nu toe bekende, te zamen 
genomen, aanwijzen, en bovendien veel meer dingen, die misschien 
nog nooit werkstellig gemaakt waren, en alle zoo veel ik weet, op geen 
zoogenoemd planetarium gevonden worden, door eenen man en uit
gedacht, en berekend, en vervaardigd is geworden, die alleen die kun
digheden in de grondbeginselen der wis- en sterrekunde bezit, welke 
men somtijds bij liefhebbers dier wetenschappen aantreft; die nimmer 
eenige handleiding tot de beschouwende of werkdadige werktuigkunde 
gehad, van niemand, hoe genaamd, eenige hulp genoten, nimmer of 
planetarium, of beschrijving, of teekening van planetarium gezien, of 
boeken, over deze stof handelende, gelezen heeft? 

Eise Eisinga, thans mederaad in de vroedschap der stad Franeker, 
die zich, sedert eenige jaren, met eene neringrijke fabrijk van Vriesche 
sajetten geneert, is de uitvinder en maker van een kunststuk, dat de 
opmerking van alle liefhebbers der sterre- en werktuigkunde ten hoogste 
verdient. Eene groote genegenheid tot de wiskunde, reeds in zijne eerste 
jeugd, gevoelende, besteedde hij, om daarin eenige vorderingen te maken, 
alle de uren, die hij, in zijns vaders huis, aan de wolkammerij kon ont
trekken, en begaf zich ten dien einde, ééns in de week, van Dronrijp, 
zijne woonplaats, naar Franeker, om aldaar van den overleden Willem 
Wytzes, een burgerman, die in de wiskunde vrij wel ervaren was, eenig 
onderwijs te halen. Bij dezen meester heeft de vroedsman Eisinga de 
rekenkunde, de zes eerste en het elfde en twaalfde boek van Euclides, 
doorgeloopen, en iets, doch zeer weinig, van de algebra geleerd. Ver
volgens heeft hij van denzelven eenige handleiding in de klootsche drie
hoeksmeting, de schikking van het hemels-gestel, het gebruik der astro
nomische tafelen en het berekenen der eklipsen ontvangen. Doch hij 
heeft dit alles, door zijn eigen vernuft, verder bewerkt, als hebbende 
nimmer eenige gedrukte boeken, behalve de sinustafelen en de astro
nomische tafelen van Van der Molen en van La Hire, om de wis- of 
sterrekunde te leeren, gelezen, maar alleen de gelegenheid gehad de 
schriften zijns meesters te gebruiken en na te schrijven. Deze zijn mij 
door den vroedsman geleend, waardoor ik in staat gesteld ben, om 
eenigzins te oordeelen, hoe verre het onderwijs gegaan zij. De lief
hebberij wakkerde allengskens bij den vroedsman, toen nog een jonge
ling zijnde, meer en meer op, en hij had veel vermaak in het berekenen 
der eklipsen; zoodat hij eene zeer naauwkeurige uitrekening gemaakt 
heeft van alle de zon- en maanverduisteringen, die, tot aan het einde 
dezer loopende eeuw, alhier plaats zullen hebben1) en er bovendien 

l) De vroedsman Eisinga heeft de goedheid gehad, mij deze verhandeling, over de hon
derd bladzijden in folio beslaande, ter leen te geven. De heer Du Vaucel, een Fransch sterre-
kundige, leerling van den vermaarden La Lande, heeft alleen die zoneklipsen, welke tot aan 
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eene zeer nette afteekening bijgevoegd van die, welke te Franeker zigt-
baar zullen zijn; zoodat men, met een opslag van het oog, het uur van 
het begin, van het midden, en van het einde der verduistering, de grootte 
derzelve, aan welken kant zij beginnen en geschieden zal, zoo als ook 
den schijnbaren weg van de Maan, gewaar wordt. 

De vroedsman Eisinga, ook liefhebberij hebbende, om des avonds 
wel eens naar de dwaalsterren te zien, had de gewoonte, om dezelve 
des te gemakkelijker te kunnen vinden, van, in het begin des jaars, 
eene tafel der standplaatsen van de planeten in iedere maand te be
rekenen; doende dus in stilte een werk, hetwelk hij niet wist, dat jaar
lijks door de beroemdste sterrekundigen te Parijs, Londen, Berlijn, 
Weenen, en in Italië, ter bevordering der sterrekunde, gedaan werd x). 
Zoo ziet men, hoe de wetenschappen somtijds door menschen, van wie 
men het niet verwachten zoude, op eene zeer aanmerkelijke wijze be
oefend worden! 

Dit alles geschiedde in het midden der huishoudelijke beslomme
ringen, en der bezigheden van een beroep, dat veel werks verschaft, en 
zoo weinig verband met sterrekundige liefhebberijen heeft, voor welke 
het toch nooit, zoo als sommigen zich misschien, maar te onregt, ver
beelden zouden, werd verwaarloosd; tot deze worden alleen de snip
peruren gebruikt. Hoe aanmerkelijk alle deze verrigtingen ook zijn 
mogen, zoude de vroedsman Eisinga echter, naar allen schijn, nimmer 
op het uitvinden van een planetarium gedacht of gelegenheid bekomen 
hebben, om zijne vermogens, als werktuigkundige, van welke hij zich 
zelven nog niet bewust was, te oefenen, had niet een zonderling 
geval hem daartoe aangezet. Er werd in het voorjaar van 1774 een 
boekje m het licht gegeven over de gewaande ongelukkige uitwerkselen, 
die eene conjunctie van planeten, den 8 Mei daaraan volgende voorval
lende, op onzen aardkloot zeer waarschijnlijk zoude te weeg brengen: 
hetwelk bij velen eene groote verslagenheid en angst te weeg bragt. 
Dit noopte den vroedsman, om, door middel van zijne jaarlijks berekende 
tafel, na te gaan, wat er op den gemelden dag stond te gebeuren; en 

het jaar 1900 te Parijs zigtbaar zullen zijn, beiekend en afgeteekend De akademie van Parijs 
heeft deze verhandeling met zeer \eel graagte ontvangen, en m het vijfde deel der „memoires 
presentes à 1'academie" laten drukken De heer De Fouch\, sekretans dier akademie, merkte 
bij de/e gelegenheid, te regt, aan, dat dit w erk van veel belang is, en dat men den heer Du Vau-
cel, die de moeite en zorg, om het algemeen de \ ruchten van dezen arbeid in voorraad te doen 
genieten, op zich genomen heeft, veel te danken heeft. Maar is deze lofspraak niet met even 
•veel, ja met meer, regt op den \roedsman Eisinga toepasselijk, aangezien het verschil van de 
omstandigheden der beide personen, van hun beroep, en van het onderwijs, dat zij ontvangen 
hebben? De vroedsman Eismga heeft deze verhandeling in het achttiende jaar zijns ouderdoms 
opgesteld 

1) Het was den vroedsman nog den 16 Maart dezes jaars onbekend, dat er boeken, zoo 
als de ,connoissance des temps", in de Wereld zijn Ik had toen gelegenheid, hem dit werk te 
toonen, ter oorzake, dat hij, met eenige liefhebbers aan mijn huis zijnde, mij vraagde, of ook 
den 22 Maart eene conjunctie \ a n Jupiter en de Maan plaats zoude hebben, zoo als zijn pla
netarium het scheen te zullen aantoonen Mijn antwoord was, dat ik het aanstonds m zijna 
tegenwoordigheid m het gemelde boek zoude nazien, alwaar dit verschijnsel, inderdaad, op den 
22, des morgens ten half zeven uur, aangeteekend staat. 
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hij bemerkte ligt, dat er voor ons niets te vreezen was r) . Deze bereke
ning deed hem invallen, dat het aangenaam zoude zijn, een werktuig 
te hebben, waarin men, ten allen tijde, den waren stand des hemelsche 
ligchamen zoude kunnen gewaar worden; dat men daardoor eensklaps 
van alle berekening in het toekomende bevrijd zoude zijn. Deze ge
dachte werd aanstonds gevolgd door het besluit, om zulk' een werktuig 
te vervaardigen. Het is groote geesten alleen eigen, eenen zoo grooten 
stap in eens te doen. De zwarigheden, die er zich opdeden, werden wel 
ingezien, doch verdwenen spoedig. De handen werden aan het werk 
geslagen, en vermits er niets dan snipperuren aan besteed konden wor
den, zag men te gemoet, dat er verscheidene jaren noodig zouden zijn 
tot het voltooijen van een zoo moeijelijk stuk. Hiertoe werd dan, op 
het verzoek van des uitvinders huisvrouw, die bij het begin des werks 
reeds zeer verlangde het einde te zien, den tijd van zeven jaren bepaald. 
Het zesde is thans verschenen, en het werktuig is, uitgenomen eenige 
kleinigheden, welke meest den uiterlijken glans betreffen, voltooid. Met 
het vierde jaar was het planetarium reeds gangbaar 2 ) . 

De wolkammer werd dan beurtelings in rekenaar, werktuigkundige, 
teekenaar, uurwerkmaker enz. hervormd. Alles werd eerst wel over
dacht, geschetst, geteekend, afgepast, en vervolgens gemaakt, hetwelk 
alles door onzen vroedsman zelven geschiedde, behalve alleen, dat hij 
geen draaibank bezittende, zijnen vader 3 ) , wien hij over het vervaardi-

*) Het verschijnsel bestond enkel hierin, dat Jupiter, Mars, Venus, Merkurius en de Maan 
zich toen alle in het hemelteeken de ram bevonden. 

2) In het jaar 1778 gaf de vroedsman Eisinga eenige zeer naauwkeurige, en den kooplie
den en collecteurs zeer dienstige, lijsten in het licht, waarin men de impositiën van allerhande 
waren en binnenlandsche middelen op het naauwkeurigst berekend vindt. De schrijver had de 
liefhebberij, de dagteekening door de standplaatsen der voornaamste planeten uit te drukken, 
zoo als dezelve, zeide hij, door mijn thans onder handen zijnde half gemaakt beweegbaar pla
netarium aangetoond worden. Dit boek, waarvan ik nooit iets gehoord had, dan in de laatstleden 
maand Maart, vieldenkelij k alleen in handen dergenen, voor wie het geschikt was, en hetplanetarium 
bleef onbekend. De vroedsman werkte in stilte, en voltooide zijn kunststuk allengkens, zonder 
eenige vreemde hulp. Zijne verrigtingen waren mij bijna geheel onbekend, tot dat ik in Februari] 
laatstleden gelegenheid kreeg, om dezelve te zien. Het werktuig zoude denkelijk al voor'ang 
voltooid geweest zijn, ware niet de uitvinder door vele tusschenkomende omstandigheden mer
kelijk verhinderd geworden; dan (in 1776) door zijne aanstelling tot voorstander der stads ar
men, wegens het kollekteren der bekkengelden; dan (in het einde van 1776) door zijne aan
stelling tot burger-vaandrik dezer stad; dan (in Januarij 1777) door die tot mederaad in de 
vroedschap, vervolgens tot collecteur van den brandewijn en der havenspeciën; dan eindelijk 
(in Mei 1778) door die tot mede-armenvoogd dezer stad; alle welke omstandigheden de snip
peruren vrij wat verminderden, voornamelijk de laatstgemelde aanstelling tot armenvoogd, 
welke bediening, in de jaarlijksche tweemaandsche administratie, bijna een ledig mensch ver-
eischt. 

3) Deze is ook een liefhebber der schoone kunsten, en heeft den tijd, dien de bezigheden 
der wolkammerij hem overlaten, besteed tot het maken van eene draaibank, op welke denoo-
dige schijven, somtijds van acht en twintig duimen middellijn, tot dit kunststuk beho'rende, 
als ook de assen, van negen tot elf voeten lengte, voor de rondsels, enz. gedraaid zijn, en ook 
schroeven, ovalen en slingerwerk gedraaid kunnen worden; van een fraai clavecimbaal staart
stuk; en is thans bezig met het voltooijen van een kabinetorgel. In vroeger jaren had deze man 
reeds een tweemast galjootscheepje, van negen voeten lang, met alle zijne toebehooren, gemaakt. 
Zijne liefhebberij valt ook op het vervaardigen van zonnewijzers, in welke kunst onze vroeds
man door en door ervaren is. Getuige hiervan zij een geschrift in folio, door hem opgesteld, 
waarin de zonnewijzers, voor alle mogelijke gelegenheden berekend en afgeteekend, te vinden 
zijn. 
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gen van het kunststuk raadpleegde, verzocht heeft, eenige schijven 
voor hem te draaijen, en dat hij vier koperen raderen, volgens zijn eigen 
bestek, door eenen uurwerkmaker heeft laten maken. 

Dit zij genoeg van des mans omstandigheden. Zij doen wel niets 
tot de innerlijke fraaiheid en wezenlijke waarde van het kunststuk 
zelve; doch zijn zeer geschikt, om de achting, die den uitvinder en maker 
van hetzelve zoo regtmatig toekomt, en den roem, dien hij zich daar
door verworven heeft, merkelijk te vergrooten. 

In het beschrijven van dit kunststuk zal ik deze orde volgen: dat 
ik vooreerst eene algemeene schets van hetzelve zal voordragen; ver
volgens ieder der drie afzonderlijke stukken, waaruit het bestaat, naauw-
keurig ontvouwen, en er tevens eenige aanmerkingen bijvoegen over de 
zwarigheden, welke men in het vervaardigen van dergelijke stukken 
aantreft, en over de vergelijking van dit stuk met eenige andere stukken 
van denzelfden aard: opdat men zoude kunnen opmaken, waarin dit 
andere overtreft, of door deze overtroffen wordt. 

wumkes.nl



95 

VOORREDE BIJ DEN TWEEDEN DRUK, 
VERSCHENEN IN 1824 EN 1831, VAN VAN SWINDEN'S 
BESCHRIJVING VAN EEN KUNSTSTUK, VERBEELDENDE 
EEN VOLLEDIG BEWEGELIJK HEMELS-GESTEL, UIT
GEDACHT EN VERVAARDIGD DOOR EISE EISINGA 

DOOR JAN BROUWER 

NA den afloop van vier en veertig jaren verschijnt deze tweede 
uitgave in het licht, van een, wel niet uitgebreid, maar toch be
langrijk, boekje, de beschrijving behelzende van een volledig bewe
gelijk Hemelsgestel, door Eise Eisinga uitgedacht en vervaardigd. 

Op verzoek van den maker, inwoner en Mederaad in de Vroedschap 
van mijne geboortestad Franeker, sedert lang door mij hooggeschat, 
en meermalen met verwondering aangezien, viel het mij ten deel, deze 
uitgave met eene voorrede te doen vergezeld gaan. 

Te eerder nam ik deze, op zich zelve vereerende, taak op mij, daar 
ik mij alzoo in de gelegenheid bevond, om, als oudste leerling van wijlen 
mijnen diep betreurden vriend en zeer geliefden meester, Van Swinden, 
aan deszelfs nagedachtenis eene nieuwe hulde openlijk te mogen toe
brengen, bij den herdruk van dit zijn boekje, aan velen ligt onbekend, 
bij anderen misschien ter zijde gelegd. 

Niet dat ik dit vlugtig geschreven opstel van den grooten man 
bovenmatig zal verheffen, veel minder vergelijken wil met deszelfs 
andere en meer doorwrochte werken. Genoeg dat hetzelve, thans geheel 
uitverkocht, dubbel verdient andermaal in druk te verschijnen. Genoeg 
indien het Eisinga en mij betaamt, daartoe mede te werken, dat dit 
stukje van kleinen omvang; door den Hoogleeraar geschreven in de 
kracht zijns levens, met eene hem eigene duidelijkheid, bondigheid, 
kennis, en dien warmen ijver tot opbouw en begunstiging van konst 
en wetenschap hem tot het einde zijner dagen bijgebleven; door deze 
uitgave onder de oogen kome van menigen tijdgenoot, die voor of om
trent de verwisseling der eeuw geboren, ter naauwernood kennis draagt 
van deszelfs inhoud, bestaan en waarde. 

Nog was er eene dringende reden, die den herdruk van dit boekje, 
gelijk ik althans vermeen, gebiedend vorderde, omdat dezelve van het 
konststuk zelve ontleend mag worden. Of valt het niet te bejammeren, 
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geëerde lezer en begunstiger dezer uitgave! dat, ondanks de beschrijving, 
volmondige goedkeuring en welverdienden lof, door Van Swinden toe
gekend aan den maker en uitvinder van dit voortreffelijk bewerktuigd, 
en, meer dan eenig ander, volledig Hemelsgestel, nogtans gedurende 
eene reeks van vier en veertig jaren, geene andere plaats in Nederland 
ter bezigtiging en waarneming van hetzelve gevonden wordt, dan de 
binnenkamer der burgerlijke woning van Eisinga? die het daar tot 
eigen gebruik verordende; dáár zich in deszelfs geregelden gang verlus
tigt, en ook aldaar over zijnen arbeid gedurige toejuiching inoogst. 

Intusschen, de nederige man, de tachtigjarige grijsaard, zoo hij 
zich bedroeven konde wegens het gezegde veronachtzamen van zijn 
konstwerk, dat in waarheid ons Vaderland tot eer strekt, is verre af 
van deswege zich eenig beklag te veroorloven. Zijn open gelaat, min
zame lach en weltevredene nederigheid, waarmede hij eiken vriend der 
wetenschappen ter bezigtiging ontvangt, verzelt en voorlicht, legt eene 
deugd aan den dag, die, eigener waarde bewust, daarmede zich ver
genoegen kan, dat ongevergde goedkeuring en regtmatige bewondering 
haar bijblijven in dien hoogen ouderdom, welken Eisinga door des 
Hemels gunst bereikt heeft. Trouwens, wie mögt zich minder dan onze 
grijsaard zulk eenen ongemeenen lof, als hij inoogstte, aanvankelijk 
beloven van eenen arbeid, welks voltooijing, al vroeg door hem op eenen 
tijd van zeven jaren berekend zijnde, ook na genoeg gedurende den-
zelven, en wel te midden van andere afleidende bezigheden, is afgewerkt ? 

Wie kon zich daarenboven voorstellen, te zullen slagen gelijk 
Eisinga? wien aangaande Van Swinden, eerst tegen het voleindigen 
van het werk met den man bekend geworden zijnde, getuigd heeft, 
dat Eisinga nimmer soortgelijke konststukken gezien, nimmer van der-
zelver aanwezen gehoord had, en nogtans alle zijne voorgangers heeft 
overtroffen; zelfs zonder eenige kennis te dragen van nieuwere sterre-
kundige werken en berekeningen, die hem voor zijne onderneming van 
uitstekend nut hadden kunnen zijn, en groot gemak zouden aange-
bragt hebben. 

Alzoo moest onze konstenaar, toevallig, mag men zeggen, op den 
inval gekomen, om eene zoo moeijelijke taak aan te slaan, bij mangel 
van beteren steun, zich zelven grootendeels verheffen; door eigen ver
nuft, inspanning van kracht en taai geduld zich eenen weg banen; ja, 
bij de uitvoering van zijn ontwerp allen onvoorzienen hinder, dien 
vooral zijne eng beperkte ruimte hem aanbood, overwinnen. Intusschen, 
gelijk zijne geboorte, opleiding en beroep, alle uitzigt op roem en ver
maardheid aan Eisinga scheen te betwisten, zoo bedoelde hij ook met 
deze zijne huisselijke werkzaamheid, als liefhebber der sterrekunde, 
niets naders dan zich het gemak en genoegen te verschaffen van den 
stand des Hemels, de ware plaats en geregelden gang van Zon en Maan 
en dwaalsterren, ten allen tijde, in eigen huis en binnenkamer voor 
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oogen te hebben; en bovendien was het zijn loffelijk oogmerk, om eene 
bijgeloovige vrees, uit den zamenstand (conjunctie) van vijf planeten, 
in 1774, bij het volk ontrezen, door zinnelijke blijkbaarheid, voor altijd 
te mogen tegengaan en verbannen met dit zijn konstwerk. 

Welk eene grootheid straalt ons, dit een en ander overwegende, hier 
tegen! Hoe verborg en omwond zij zich, als het ware, in eigene stille 
deugd en huisselijk genoegen! Zonder Van Swinden, tenzelfden tijde 
Hoogleeraar te Franeker, laat zich denken en gevoelen, zoude zij in 
duistere vergetelheid gebleven, of spoedig althans ter neder gezonken 
zijn. Hij riep haar ten voorschijn, en stelde den man, wiens waarde hij 
boven anderen grondig leerde kennen, in het volle licht voor Nederland 
en voor geheel Europa. 

Deze edelaardigheid van wijlen mijnen vriend en leermeester, hoe 
zeer verrukt dezelve mij niet! Onwillig word ik schier gedrongen zijnen 
lof sterker te doen uitkomen, door eene voor den koelen beoordeelaar 
misschien te stoute tegenstelling. 

Homerus bezong den Trojaanschen krijg en Achilles, zijnen held. 
Hij verwierf zich zelven verdienden roem in Griekenland en bij de 
Wereld, door daden, weinig meer in aandenken bij den nazaat, met 
keur en konst van dichterlijk bijwerk op te vijzelen. Geheel anders, 
maar, van eenen zedelijken kant ingezien, meer achtingwaardig, ken-
teekent zich voor ons de Hoogleeraar en Wijsgeer. Van Swinden brengt, 
door zijne reeds helder schijnende vermaardheid, de nederige en stille 
verdiensten van eenen tijdgenoot en medeburger, opregt en ongekun
steld, aan den dag. Hij, aan den naam en het konststuk van Eisinga 
regt doende, bevordert alzoo den eeuwigen roem van eenen Vries, die 
daarop regtmatiger aanspraak heeft, dan de dapperheid van den hoog-
moedigen Griek, in deszelfs vervoering tot ziedende drift, en wreed, 
en onverbiddelijk. 

Nog eer dit boekje werd uitgegeven, had Van Swinden reeds, na 
het behalen van den eereprijs aan de Fransche Akademie der Weten
schappen, met vele voorname mannen in Europa in briefwissel, krachtig 
bijgedragen tot de vermaardheid van den konstenaar, door dezen aan 
hen voor te stellen, en te leeren kennen in zijne waarde. Van toen af 
stroomde, zoo van inlanders als uitheemschen, van reizigers, weetgieri-
gen en meer of min beroemde mannen, eene verbazende menigte ter 
bezigtiging toe van het merkwaardige konstwerk. Niemand verliet den 
drempel, dan bij uitnemendheid voldaan, ja opgetogen over het werk, 
en met eene stille, veelmalen ook betuigde, verwondering over den 
maker en diens vernuft. Niemand, of hij was gereed, om in des mans 
voorgelegd album zijnen naam in te schrijven; en hetzelve is bereids 
tot een getal van drie bekwame boekdeelen aangegroeid; waarom wij, 
schoon tegen onzen wensch, derzelver breede lijst geheel moeten ter 
zijde leggen. Van diegenen echter, die met bijzondere opmerkzaamheid 

7 
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het konststuk gadesloegen, en deszelfs bewerktuiging naauwkeurig na
gingen, ja daartoe te meer door den invloed van wijlen Van Swinden 
al vroeg werden uitgenoodigd, mogen wij niet onvermeld laten den 
Prins van Gallitzin, en den Hertog van Saksen-Gotha, de eerste in 1783, 
de andere twee jaren later, door den beroemden Petrus Camper bij 
Eisinga ingeleid. 

Trouwens, na al het gebeurde konde het bezwaarlijk uitblijven, 
of de naam en verdiensten van eenen inboorling, waarvan het gerucht 
wijd en zijd uitging, en die van eenen Hoogleeraar, het sieraad der 
Lands Akademie, geheel belangeloos, in openbaren druk was vereerd 
geworden, moest wel de aandacht tot zich trekken van de Edel Mogende 
Heeren Staten van Vriesland. Werkelijk ook gebeurde zulks. In 1784 
kwam bij de hooge Overheid van het Gewest de zaak ter tafel; en viel 
bij dezelve, op een voorstel, onzeker door wien der Leden gedaan, navol
gend besluit, dat wij, schoon het alreeds van Scheltema x) in druk is 
medegedeeld, aan onze lezers, die in Eisinga, en deszelfs lotgevallen 
belangstellend deelnemen, niet wenschen te onthouden: 

„Bij resumtie gedelibereerd zijnde op het ter vergadering voorge-
„gedragene, namelijk, dat door Eise Eisinga, Vroedsman der Stad Frane-
„ker, was uitgevonden, en met veel arbeid en kosten vervaardigd, een 
„uitmuntend Hemisphaerium, hetwelk meer wereldkundig was ge-
„worden, door eene daartoe gepaste verhandeling, bij den Professor 
„Van Swinden geschreven en uitgegeven; welke uitvinding de aandacht 
„en verwondering der geleerden in dien tak, zoo binnen- als buiten 's 
„lands, na zich had getrokken, en wel zoude meriteren de zigtbare blij-
„ken der goedkeuring en deelneming van de hooge Overheid. 

„Is, na daarop ingenomen te hebben de consideratiën der Heeren 
„Curatoren van des Lands Universiteit aldaar, goedgevonden en ver
s taan , de kundigheid en ijver van voorzeiden Vroedsman Eisinga alle-
„zins te lauderen, en, tot teeken van het genoegen, hetgeen Hun Edel 
„Mogende daarin nemen, aan denzelven te öftereren een present van 
„gemaakt zilver, ter zijner keuze, met authorisatie op het Collegie van 
„Heeren Gedeputeerden, om den inhoud dezer resolutie ten uitvoer te 
„brengen, des dat de penningen, daartoe zullende worden besteed, niet 
„te boven gaan de somma van één honderd zilveren dukatonnen. 

„Aldus geresolveerd op het Landschapshuis, den 6 Maart 1784. 

„Accordeert met voorsc. boek. 

„In kennis van mij, 

G. A. NAUTA" 

) Mengelwerk, deel II , s t uk 2, bl. 218. 
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Streelend was het voorzeker voor den konstenaar, zijnen naam, 
arbeid en verdiensten aldus, „met de zigtbare blijken der goedkeuring 
en deelneming van de hooge Overheid", in een staatsbesluit vermeld 
en geprezen te zien. Wij bedriegen ons nogtans, of de vermelding der 
kosten in het hoofd van het besluit, vergeleken met de strikte bepaling 
en kleinheid der som voor het present, aan den groot en man op het 
einde toegelegd, getuigt, helaas! te veel, den bekrompen geest der toen 
reeds smeulende staatstwist, die het behartigen tegenhield van den 
roem der Vriesche Hoogeschool, waaraan anders een konststuk als dat 
van Eisinga, door hem zei ven in de kracht zijns levens vervaardigd en 
verbeterd, ten nutt ig sieraad had mogen dienen. 

Ook komt hier, ter bevestiging van dit ons vermoeden, bij, die 
koude onverschilligheid en waarlijk slordige, ja aanstootelijke, onacht
zaamheid, waarmede de wil der Staten, vervolgens door hunne Gecom
mitteerden, daartoe gelastigd, werd uitgevoerd. Het gedenkstuk door 
hem gekozen verloor toch hierdoor, niet deszelfs waarde in klinkend, 
sprakeloos metaal, maar in dien onschatbaren prijs, welken de nazaat, 
en des mans welgeplaatst hart , daarop met rede verlangd hadden te 
mogen stellen. Het zilver heeft geen wapen, geen teeken van toewij
zing, geenerlei opschrift, geen blijk van herkomen, of doel. Het zilver 
ontving Eisinga zonder eenigen geleibrief; en bovendien niet uit handen 
van eenen Staatsbode; niet op het Raadhuis der Stad; niet door tus-
schenkomst van den Burgemeester ter overgave gelastigd. Neen! als 
Vries, gevoel ik mij verontwaardigd van te moeten aanteekenen, dat 
hetzelve door den knecht van den zilversmid aan Eisinga is overhan
digd; en nog bij den waardigen man, minder als present der Regering, 
of gedenkstuk, dan wel als een kostbaar meubel, bewaard wordt in zijn 
binnenkamer. Intusschen, zoo eenige lage drift, of trots der aanzien
lijken, bij dezen handel hare rol speelde, dan toch daalt al de schande 
van zulk eene onoplosbare en hoogst bevreemdende daad op den naam-
loozen bewerker neder; onvermogend als hij was, om den waren adel 
der verdienste, welken geen zilver of goud behoeft te vereeuwigen, van 
zijnen echten titel te berooven, of dien te bezwalken. 

Maar andere en meer wezenlijke onheilen van onderscheiden aard, 
hingen Eisinga over het hoofd, en stortten in volgende jaren op hem 
neder. Ook hij, de waarlijk vrome man, zoude in zijnen kleinen kring 
en stand, bij eigene treurige ervarenis, die harde waarheid ondervinden, 
dat zelfs geen stil en huisselijk leven, ofschoon gerugsteund door on
schuld en eene algemeene hulde van groote en kundige mannen, aan 
kunst, verdienste en onbesprokene zeden toegebragt, vooral bij staats-
orkanen, op Aarde tot eenen veiligen waarborg verstrekt tegen ram
pen, die Godsdienst alleen vermag te lenigen 

Vooraf dient echter, met één woord, van ons gewaagd te worden 
van het verlies, hetwelk Eisinga leed bij de verroeping en het vertrek 
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van zijnen voornamen vriend en warmen begunstiger Van Swinden, in 
1785, als Hoogleeraar van Franeker, te Amsterdam ingekozen bij het 
aanzienlijk Athenaeum dier Stad. Welken troost zijn deelnemend hart 
in de bevordering van zijnen maecenas, in diens geluk, vereering, en 
intrede op eene ruimere, nuttiger, en aan den grooten man meer roem 
voorspellende, loopbaan mögt zoeken, en ter opbeuring aangrijpen; het 
gemis van zulken raadgever en voorstander was voor de Stad en Hooge-
school zeer groot, voor Eisinga onherstelbaar. Bitter, onvergetelijk viel 
dezen het afscheid, na de ras vervlogen weinige jaren, die het hem had 
mogen gebeuren met Van Swinden bekend te worden. 

Naauwelijks een jaar later, in 1787, vertoonde zich, en elders en in 
Vriesland, die schrikkelijke onweerswolk, die uit de aanwezige staats-
geschillen voedsel trok, van tijd tot tijd in zwaarte toenam, en op het 
einde, als een onweder, over het Vaderland en in de Akademiestad 
losbarstte, ja eenen onzaligen burgerkrijg te ontsteken dreigde. Eisinga, 
schoon bij voorkeur onledig met eigen beroep, of zijne immergeliefde 
beoefening van sterrekundige wetenschap en konstarbeid, had evenwel, 
reeds jaren te voren tot Mederaad der Vroedschap ingekozen zijnde, 
zijne goede diensten der Stad niet geweigerd. Eisinga, dat meer is, boven 
velen vaardig en geschikt, uit hoofde van zijnen aanleg en smaak voor 
wiskunde, om moeijelijke berekeningen duidelijk uit te werken, was hier
door in zijnen kring en betrekking der maatschappij tot nut geweest. 
Maar, als de storm der driften woedt, velt deze, met onbesuisde kracht, 
meermalen den gaven vruchtboom, terwijl wederom tegen dat onstui
mig geweld het buigzame riet en menige kankerige stronk bestand is, 
in de luwte van bosch of duinen. Rampzalig genoeg voor onzen Konste-
naar, was hem, bij de verdeeling der stedelijke commissiën onder Burge
meesteren en Raden, door loting, in het jaar der onlusten, 1787, de last 
ten deel gevallen over de zaken der Schutterij. Van hier, toen de min
derheid der gewestelijke Staatsvergadering, zich te Franeker nederzet
tende, eene gewapende Burgermagt van Schutterij en Vrijwilligers, zoo 
niet ingeroepen, althans om zich verzameld had; maar ook weiras het 
onderspit moest delven, en uiteen stoof; dat Eisinga zich ingewikkeld 
bevond in den ongelukkigen nasleep der staatsgeschillen. Met achter
lating van zijne gade en beide zonen moest hij van zijnen geboortegrond 
en eigen geliefde haardstede zich verwijderen, om veilig te zijn tegen de 
vervolging en den wrevelmoed veler Grooten, die nog onlangs zijn 
werk en zijne deugd vereerd hadden. Want beter keurde hij, zijner on
schuld en opregte bedoelingen bewust, in het naburige Groninger gewest, 
ja tot in Munsterland, naar Steinfurt, en elders henen, als een vrijwillige 
balling, met een kalm gewisse, voort te zwerven, dan in zijn ongeluk 
zich te vernederen tot laagheid; of met schande gebrandteekend tot de 
zijnen weder te keeren. 

Zwaar intusschen viel het den eerlijken man, door geene misdaad 
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bezoedeld, al vroeg, in 1788, den dood van zijne zeer beminde en waardige 
echtgenoot buitenlands te moeten beweenen, zonder dat hij de zwakke 
en zieltogende vrouw had mogen bijstaan, of het hem vergund was, aan 
hare nagedachtenis en zielloos lijk den laatsten dienst te bewijzen. Zwaar 
drukte hem, na dezen harden slag, de aanhoudende voortduring zijner 
uitlandigheid; terwijl de opvoeding der moederlooze zonen, aan zijnen 
broeder en schoonbroeder aanbevolen, huisselijk bestaan, en zucht voor 
zijn nu stilstaand konstwerk, om het zeerst hem drongen, om zich naar 
Vriesland en eigene woning te begeven. Nog evenwel ondervond hij, tot 
zijne droefenis, eenen hinderpaal in de toenmalige verordeningen; — en 
in 1792 werd den Konstenaar alleen vergund, om zich gerust en veilig, 
nabij de Vriesche grenzen, in het dorp Visvliet, te mogen nederzetten. 

Daar mögt hij nu zijne kostwinning, zijn beroep als Wolkammer, 
met gunstige uitzigten, hervatten; daar genoot hij, en erkent nog met 
dankbaarheid, een krachtigen onderstand, dien hij van edele menschen-
vrienden genoot; en daar was het, dat hij zijn tweede huwelijk aanging 
met eene waardige vrouw, aan wier boezem hij vertroosting ademde, en 
welke, benevens de beide dochters, uit dezen echt geboren, en Eisingas 
jongsten voorzoon, alsnog de steun en het genoegen is van zijnen ouder
dom; zijnde de oudste van des mans zonen in het jaar 1809 overleden. 

Uit het gezegde heeft welligt menig lezer, niet geheel onkundig van 
de gebeurtenissen in ons vaderland, tegen het einde der vorige eeuw, 
reeds het besluit opgemaakt, dat de omkeer van zaken, in 1795, onzen 
Konstenaar terugbragt in Franeker; waar hij nogtans, zijne eigene wo
ning verhuurd zijnde, tot Mei 1796 eene andere betrok, en tot zoo lang 
van zijn hooggeschat Hemelsgestel verwijderd bleef. Maar toen ook was 
dit konststuk, dat na den langen stilstand, en na een gemis van toevoor-
zigt, gedurende bijkans negen jaren, de hand des makers inriep, weder 
het groote voorwerp zijner zorgen, in de uren van verpoozing. Spoedig 
wist hij dan ook de kleine gebreken destijds met onvermoeide vlijt, en 
met hernieuwden lust, te herstellen, en het werk van eigen vernuft en 
zamenstel in geregelden gang te brengen. Na korte weken, in Junij, stond 
reeds het huis van Eisinga weder open voor elk, die op de bezigtiging 
van het konststuk prijs stelde; en de grijsaard, die in zijnen hoogen 
ouderdom, van ruim tachtig jaren, een vast en gezond ligchaam omdraagt, 
en alzoo de zoete vruchten inoogst van een matig, arbeidzaam en wei-
geregeld leven, zoo wel als van huisselijke vrede, mag zich nog heden 
daarin verblijden, dat hij vriend en vreemdeling mag verzeilen en voor
lichten bij het opnemen van het hoogst eenvoudig, dan tevens verwonder
lijk, werktuig. 

Weinig stof moge dit latere leven van den Konstenaar ons opleveren, 
om den lezer daarbij te doen vertoeven; wij mogen echter niet onvermeld 
laten, dat de man, hoezeer hij, wegens de onlusten in den Staat, met on
dankbaarheid en vervolging zelfs in zijn Vaderland had moeten worstelen, 
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zich evenwel nimmer onttrokken heeft, om aan de Stad of Maatschappij 
alle diensten te bewijzen, waartoe hij zich, naar zijnen kring, berekend 
gevoelde, of waarin hij, door gunst en ijver van anderen schier tegen zijnen 
wensch, betrokken werd. Maar hierover uit te weiden, loopt buiten ons 
bestek. Alleen de waarheid mag niet vergeten worden, dat Eisinga, als 
Medecurator over de Friesche Hoogeschool, dat voormaals luisterrijk Ge
sticht der Vorsten van Nassau, Stamvaders van onzen Koning, inzonder
heid heeft medegewerkt, om deszelfs toen vooral bedreigde vernietiging 
af te weren, en die vermaarde kweekschool van Geleerdheid te helpen 
redden uit een volslagen verval. 

Wat ging intusschen onzen Eisinga meer bestendig ter harte, dan 
het Konststuk, door hem vervaardigd? Wat streelde hem zoo zeer, jaren 
achtereen, als de hoop van een bewegelijk Hemelsgestel, bij zijn leven, 
en onder zijn opzigt, te mogen daarstellen in eenig aanzienlijk Vader-
landsch gesticht? En wat bedroefde den waardigen man eigenaardig 
derwijze, als dat die vleijende hoop, wanneer zij iets te beloven scheen, 
ja ondanks veel bemoeijing van begunstigers en vrienden, telkens ver
ijdeld werd? 

Na zijn terugkomst in Vriesland en in zijn burgerlijke woning, 
was de kundige G. Hesselink, Hoogleeraar bij de Kweekschool der Doops
gezinden te Amsterdam, welligt de eerste, die zulk een ontwerp met allen 
ernst ter harte nam. Niet alleen als Uitlegger der schrift, maar ook als 
Wijsgeer, is de naam van wijlen Hesselink, door uitgegevene verhande
lingen, te overbekend, om hier ter plaatse uit te weiden in zijnen behaal
den roem. Genoeg, in hooge achting was deze Hoogleeraar bij een aantal 
voorname mannen in die Wereldstad. Van Swinden, en deze alleen gelde 
hier voor velen, waardeerde zijne kunde, prees zijne schranderheid en 
doorzigt, rangschikte hem onder de sieraden van onzen tijd. Een bezoek, 
door Hesselink, in 1800, bij Eisinga afgelegd, overtuigde hem alzoo van 
het schoone, voortreffelijke en nuttige van deszelfs Konststuk, dat hij in 
het gebouw Felix Meritis, of elders te Amsterdam, zoodanig een Hemis-
phaerium en Planetarium van den maker wenschte vervaardigd te zien. 
Te bejammeren is het, dat de verhandeling, door hem, als spreker in ge
noemde aanzienlijke Maatschappij, met zulk een doel voorgedragen, 
noch bij des mans leven uitgegeven werd, noch onder zijne nagelatene 
schriften gevonden wordt. Meer echter valt het te betreuren, dat, om re
denen bij ons onbekend, de wensch van Hesselink onvervuld gebleven is, 
ofschoon de kunstminnende en achtingwaardige d'Amour, door eigene be-
zigtiging overtuigd van de waarde van Eisingas werktuig, ten gezegden 
einde, een geschenk van duizend guldens heeft aangeboden. 

Acht jaren later (in 18n8) vond de Konstenaar zich op nieuw vereerd, 
door een voor hem niet minder aangenaam, en, gelijk Scheltema, niet zon
der reden, opteekent, „het meest belovende bezoek, dat van den Admiraal 
De Winter" . Wij deelen het verslag hiervan te liever met de eigene 
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woorden mede van dien geacht en schrijver, te vinden in deszelfs Mengel
werk 1), omdat wij wegens het voornemen des Admiraals, ons op zijne 
getuigenis vooral zouden moeten beroepen. Dus luidt de plaats bij Schel-
tema, waarop wij het oog hebben: 

„Met ongemeene goedkeuring het kunststuk bezigtigd hebbende, had 
„de Admiraal, zoo als ik uit de gesprekken, met denzeiven gehouden, zelf 
„weet, alles geregeld, om aan Koning Lodewijk, bij deszelfs voorgenomen 
„reis naar Vriesland, de zaak met zoo veel aandrang voor te dragen, dat 
„die Vorst waarschijnlijk zoude zijn overgehaald, om het vervaardigen 
„van een volledig Planetarium en Hemisphaerium, in het gebouw der 
„Akademie te Franeker, of elders, aan Eisinga op te dragen, en tevens, 
„om, wanneer hij hierin niet slaagde, alsdan hetzelve door vereenigde 
„krachten van vele beminnaars van de wetenschappen en het Vaderland, 
„was het mogelijk, daar te stellen. 

„De voorgenomen reis van den Koning had geen voortgang, en hoe 
„veel gebeurde er later, waardoor de hoop op eenen gunstigen uitslag van 
„de laatste poging geheel verdween?" 

Na de wederkomst, herstelling en vestiging van Zijne Majesteit Wil
lem den eersten op den Troon van Nederland, en gedurende de blijde jaren 
van orde, vrede en teruggekeerden bloei van wetenschappen en konst, 
welke wij sedert beleven mogten, is het ons onbekend, of wel het voor
stel, om Eisinga tot het vervaardigen van een volledig bewegelijk Hemels-
gestel, i nden smaak van het zijne, ondanks den wenk, daartoe van Schel-
tema gegeven 2), bij de hooge Regering in eenige, althans ernstige, over
weging kwam. 

Met dankbaarheid intusschen erkent de grijze Konstenaar, wien het 
aan kracht van ligchaam en geest in zijnen hoogen ouderdom, en vooral 
aan een opregt, gevoelig en Vaderland en Vorst beminnend harte niet 
ontbreekt, daarvoor aan Nederlands geëerbiedigden Koning zijnen warmen 
dank, dat hem, bij de oprigting der Ridderorde van den Nederlandschen 
leeuw, de benoeming tot Broeder dier orde, benevens het eerelint, door 
gunst van Zijne Majesteit, al vroeg is ten deel gevallen. Immers, bij het 
verval dier kostwinning, waarvan de waardige man zich, in vroegere ja
ren, een ruimer bestaan voorspellen mögt, en ook metderdaad genoot, is 
het voor hem en de zijnen eene wezenlijke weldaad, nu te beter beveiligd 
te zijn tegen gebrek en kommer, en in die meerdere ruimte te mogen leven, 
welke de koninklijke waardeering van zijne Verdiensten hem oplevert. 

Bij deze tweede uitgave der beschrijving van het konstwerk, ben ik 
bijzonder van Eisinga uitgenoodigd, om dat luisterrijk bezoek vooral 
niet onvermeld te laten, hetwelk hij van Zijne Majesteit, vergezeld door 
den Prins der Nederlanden, en later ook van den Kroonprins, ontvangen 
heeft. Nog herinnert hij zich, met aandoening en vreugde, het gelukkig 

*) Deel II, st. 2, bl. 232 en 233. 
2) Mengelwerk van Scheltema, Deel II, st. 2, bl. 233. 
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uur, wanneer de Koning zijne binnenkamer intrad, de uitwendige gedaante 
van het zich bewegend Hemelsgestel (gelijk dat op plaat I I I is afgebeeld) 
gadesloeg, en, daarmede niet voldaan, onder zijn geleide en aanwijzing, 
zich ter beschouwing van het raderwerk met alle oplettendheid leende. 

Toen stamelde zijne tong die opregte, en nu van ons, zijnentwege, 
openlijk herhaalde dankbaarheid voor het ordelint, en de weldaad des 
Konings, met dat teregt verkregen eerbewijs verbonden. Toen vergat 
hij allen druk, kommer en grievenissen, eene reeks van jaren door hem 
ondergaan en doorgeworsteld. Toen gevoelde zijn hart nog meer, dan 
hij in staat was met woorden te uiten. Toen sprak de t raan van vreugde, 
vergenoegen en aandoening, krachtiger dan eenige rede, in het oog des 
hoogbejaarden, godvreezenden mans; van dien tijd af vertrouwende, 
het einde zijner dagen in kalmen vrede en rust te zullen mogen bereiken. 

Intusschen beleeft de grijsaard het verblijdend tijdstip, dat deze 
tweede uitgave der beschrijving van het groote werk, dat zijn vernuft, 
konst en wetenschap den nakomeling zal doen leeren kennen en hoog
schatten, in openbaren druk verschijnt. Een tweetal platen (No. I en II) 
zijn van Eisinga zelven ontworpen en geteekend. Des mans weigetroffen 
afbeelding, en de laatste plaat (No. I II) , die de geheele binnenkamer, en 
een gezigt van het konststuk vertoont, gelijk het daar gevonden wordt, 
zijn een geschenk van veeljarige vriendschap, beiden het werk van Klaas 
Joh. Sannes, Koopman te Franeker. Deze was het ook, wiens meerdere 
ervarenheid in het teekenen Eisinga gulhartig bijstond, in de schets van 
de eerstgedachte twee platen, door hem zelven vervaardigd te helpen ver
fraaien en afwerken. 

Noodeloos is het voor mij, om bij dezen arbeid lang te vertoeven. We
gens de platen immers, en den bepaalden stand, waarin het werktuig op 
dezelve is afgebeeld, spreekt de grijsaard zelve in zijne waardige „bijvoeg
selen", achter deze uitgave der beschrijving; en mij is het een streelend 
genoegen, op die verklaring van den Maker zelven te mogen overwijzen. 

Een en ander, men gevoelt zulks, is tot sieraad van het boekje; deels 
ten genoegen van den lezer; deels ook, en voornamelijk, ten zijnen nutte, 
ter nadere toelichting van de beschrijving, en opdat men zich te beter 
het konststuk vertegenwoordigen zoude, hier bijgevoegd. Van juistheid 
en naauwkeurigheid der afbeeldingen houd ik mij even zeer als Eisinga en 
Sannes overtuigd; en zulks behoeft naauwelijks een woord; zij beiden be
doelen geenen anderen lof met dezen hunnen arbeid der teekenkunde. 

Zelfs, gelijk ik niet dan schroomvallig dit keurige opstel van wijlen 
Van Swinden, door deze mijne voorrede ter Wereld inleid, bij deszelfs 
herdruk, zoo zijn ook Eisinga en Sannes zich zelven ten vollen bewust, 
dat al ons bijwerk ongunstig afsteekt, zelfs bij deze kleine en vlug geschre
vene lettervrucht des grooten mans, een sieraad zijner eeuw en van 
Nederland, die rang heeft onder de voorname Wijsgeeren van Europa. 
Niet anders vermogen wij dus, dan dezen zijnen arbeid geheel onveran-

wumkes.nl



105 

derd, en, zoo als zij daar lag, letterlijk, zoo veel men konde, te doen na
drukken, en hierdoor almede onzen eerbied voor zijne zoo volkomen 
schoone beschrijving aan den dag te leggen. 

Het konststuk zelve had echter, na des makers wederkeeren in zijn 
eigen huis, eenige verandering ondergaan, die, hiervan ben ik verzekerd, 
voor een nieuw bewijs van Eisingas bekwaamheid mag aangezien wor
den, en op den titel eener verbetering volkomen aanspraak heeft. Hiervan 
moest verslag gedaan worden; en het is mij een streelend genoegen te 
mogen zeggen, dat de tachtigjarige Eisinga, aan wien men de „bijvoeg
sels" verschuldigd is, deze taak op zich genomen, en haar met zijne keu
rige netheid, duidelijkheid en bondigheid alzoo volbragt heeft, dat geene, 
althans noemenswaardige, verandering daarbij vereischt werd. 

Trouwens, verbazing grijpt mij, en voorzeker met mij elk onzijdig en 
gevoelig beminnaar van wetenschap en verdiensten, aan, telkens, wanneer 
ik Eisinga, en zie en hoor, over zijn werkzaam leven peins, en vooral, be
halve het groote, de kleinere en latere voortbrengselen en bewijzen van 
zijnen vindingrijken geest en konst gadesla. Deze aandoening lost mij eenig-
zins op de verbazing en verrukking, welke Van Swinden betuigt, bij 
des mans eerste en tweede ontmoeting gevoeld te hebben; die Scheltema 
na hem ontwaarde; en die in deze „beschrijving", gelijk in het stukje van 
des laatstgenoemden „mengelwerk", door ons aangenaaid, zoo duidelijk 
doorstraalt. Ik zoude tot herhaling vervallen, en buiten mijn bestek gaan 
zoo ik van Scheltema, wiens boek in veler handen is, overnam, en hier in-
laschte, wat deze geachte schrijver mededeelt, omtrent een en ander gesprek 
met Eisinga ;wegens achtenswaardige bloedverwanten des konstenaars; aan
gaande des mans ontwerpen, of stukken van dezen bearbeid, en wat hij voor
al, ten aanzien van het nutt ig gebruik, waartoe de groote sterrekaart van 
Bode, door deszelfs vernuft en toestelling, is aangelegd, heeft te boek gebragt 
in zijn „mengelwerk", reeds meer dan eens in onze voorrede aangehaald. 

In lateren tijd (na 1818) gebeurde het den hoogbejaarden man, be
kend te worden met eenen Landbouwer, Willem Jans Jansen, geboren 
in het dorp Dongjum, nabij Franeker, en aldaar wonende. Dezen leerde hij, 
als een buitengewoon liefhebber van konsten en wetenschappen, en bijzon
der net werkman in hout, koper, ijzer en ivoor, op hoogen prijs stel
len. Bij velen zal misschien de getuigenis van eenen zoo bevoegden regter 
genoeg zijn ter aanprijzing des Vrieschen Landmans; maar er is bij hem, 
en ook ten huize van Eisinga, eene sprekende proeve voorhanden, die zijne 
bekwaamheid staven kan. Van haar mogen wij hier te eerder gewagen, 
omdat de teekening en het ontwerp van dit nieuwe werktuig van onzen 
grijsaard zijn, en hetzelve in eenig verband staat met deszelfs konststuk, 
door Van Swinden beschreven. 

Dit nieuwe werktuig, waarvan de naauwkeurige beschrijving, door 
Eisinga zelven, bij wijze van „aanhangsel", achter dit werkje gevoegd is, 
levert, op zich zelven beschouwd, eene nieuwe en doorslaande proeve van 
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het vindingrijk vernuft des waardigen mans, hem in zijnen hoogen ouder
dom bijgebleven; en doet tevens de bekwaamheid van Jansen, als den 
bewerker van hetzelve, gunstig uitkomen. 

Intusschen, hoezeer is het te betreuren, dat de ongunst der tijden, en 
voormalige burgertwist, eenen man gelijk Eisinga in deszelfs beste le
vensjaren, vervolgd, te zeer miskend, en hierdoor, ten nadeele der weten
schappen, belet heeft, om, ter zamenstelling van een tweede en volmaakter 
konststuk, dan dat, hetwelk ten zijnen huize zoo zeer verwonderlijk den 
loop en stand der Hemellichten aantoont, de krachten van zijnen geest 
met gezetten ernst in te spannen! Zoude Jansen, ervaren werkman, gelijk 
hij is, en door zijne gemeenzaamheid met den maker hiertoe gewis meer 
berekend, dan iemand anders, indien zulks nog vereischt wierde, in staat 
zijn, om een dergelijk konststuk, als het door Van Swinden zoo hoog ge
roemde, in eenig openbaar of aanzienlijk gebouw, te vervaardigen? Ik 
waag het niet, op deze vraag een beslissend antwoord te geven. 

Hoe het zij, onze Konstenaar, die met een helder en opgeruimd ge
laat, dat den vromen en opregten Christen teekent, in zijnen hoogen ouder
dom den dood en de eeuwigheid ziet naderen; Eisinga heeft, behalve voor 
zijne dierbare betrekkingen op Aarde, ook met eene Vaderlijke teederheid, 
en naar best vermogen, gezorgd voor zijner handen werk, voor dat Kind 
van eigen geest en vernuft, hetwelk hem steeds dierbaar was, menig ge
noegen aanbragt, en de aanleiding geworden is van zijnen onsterfelijken 
naam. Hij staat weldra deze hersenvrucht achter te laten in burgerlijken 
stand en woning, van Vaderlijk toezigt beroofd, en zonder dat aanzien
lijke konstbeminnaars, of Hoofden der Maatschappij, zich tot hiertoe be
kommerd hebben over haar toekomstig lot en bestaan. De ervarenis zij
ner voormalige verbanning, opdat ik de leenspreuk daarlate, heeft hem 
geleerd, gewaarschuwd althans, hoe ligt, na zijn geheel verscheiden, dit 
konststuk van zoo veel waarde, door stilstand en roest, bederven; bij man
gel aan waakzaamheid en tijdige hulp, vervallen; ja, door onkundigen ver-
roekeloosd; en, in onberaden luim van eenen volgenden eigenaar zijner 
woning, verdelgd zal kunnen worden en uitgesloopt. 

Zulk een gevreesd verlies voor konst en wetenschappen, zoodanige 
oneer en schande voor Vriesland, en, mag ik het zeggen, voor Nederland, 
met welken warmen ijver zoude de stichter van Eisingaas roem, de waar
dige Van Swinden, ware hij nog onder de levenden, bij dezen herdruk 
zijner beschrijving, met gepasten aandrang van woorden, en door zijnen 
ver-strekkenden invloed, voorzeker hebben afgewend. Is mij nog eenig 
aandenken overgebleven wegens dien grooten man en zijne gezindheid, 
jaren achtereen door mij opgemerkt en bewonderd, ik durf verzekeren, 
hij zoude ten Hove de zaak van Eisinga bepleit, aangedrongen, ja eenen 
wenk gegeven hebben, om deszelfs konststuk, even als dat van Arjen 
Roelofs en Sieds Rienks, te vereeren, en ten algemeenen nutte in openbaar 
licht te doen stellen. Hij zoude ter bekwamer ure Zijne Majesteit overreed 
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hebben, om, bij de koninklijke onderscheiding en weldaad jegens den 
grijsaard, ook eene toegenegene en vaderlijke zorg aan den dag te leggen 
voor het behoud van een konststuk, dat, gelijk het de bewondering van 
den Vorst mögt wegdragen, even zeer Hoogstdeszelfs grootmoedige be
langstelling inroept. 

Wat mij betreft, deze herinnering aan Van Swinden doet mij te 
zeer de zwaarte van zijn verlies, vooral voor Eisinga, op nieuw gevoelen, 
om niet met aandoening terug te keeren tot dezen en zijne jongste zorgen 
omtrent zijnen voornamen konstarbeid. 

Zal deze konstarbeid in wezen blijven voor de late nakomelingschap, 
en behouden worden tot roem van Nederland, dan is het blijkbaar, dat 
noch deze „beschrijving" van wijlen Van Swinden, noch het „plaatwerk" 
bij deze uitgave gevoegd, tot zulk een oogmerk dienen kan. De verwonder
lijke uitwerking immers, en de verbazing, welke de bezigtiging van het 
werktuig bij den nadenkenden waarnemer te weeg brengt, hangt inzonder
heid af van den toestel, zamenvoeging en onderlinge verhouding der 
raderen en rondsels, die, bewogen door eenen enkelen slinger, zoo vele en 
bovengemeene verschijnselen veroorzaakt, als het oog hier gadeslaat. De 
Hoogleeraar doet ten dezen vooral het vernuft en de vinding des makers, 
op meer dan eene plaats van het boekje, voordeelig uitkomen. 

Voor mij is het een welgevallen, ook ten aanzien des harten, Eisinga in 
een gunstig licht te mogen plaatsen. In weerwil toch van herhaalde teloor
stelling, bij hem ondervonden in den wensch, om een tweede, en gewis volle
diger of beter, Hemelsgestel, te vervaardigen, heeft Eisinga gezorgd, dat de 
toestel van dit voortreffelijk konststuk geen geheim voor den nazaat blijven 
zoude. Daar is toch van hem eene uitvoerige en naauwkeurige, zoo wel als 
volledige, beschrijving opgesteld van het geheele werktuigelijk zamenstel, 
van elk der raderen en rondsels in het bijzonder. Wenschelijk is het, dat deze 
beschrijving, waarvan in het „bijvoegsel" melding wordt gemaakt, met de 
vereischte platen, tot meerdere opheldering, eens in het licht moge komen. 

Uit hoofde van zijne hooge jaren afziende van zijne voormalige, en 
meer dan eens door ons aangeduide, hoop, om het konststuk ten zijnen 
huize, door herhaling van dien arbeid, en nieuwe inspanning van zijnen 
geest, elders te verbeteren, vleit zich nogtans de eerwaardige man, om 
zelve weldra dit zijn opstel, met de vereischte platen, te zullen uitgeven, 
zoo de Hemel gunstig zijne dagen op Aarde daartoe verlengt, en vader-
landsche geleerden en kunstbeminnaars, door toereikende belangstelling, 
dit zijn voornemen ondersteunen. Hoe het zij, deze voor de nakomeling
schap belangrijke taak, de beschrijving en teekening van den werktuige
lij ken toestel, is door en onder het oog van den maker voleindigd. 

Welligt wordt hij zelf, aleer die uitgave haar vol beslag vindt, van deze 
Wereld door de Hoogste Wijsheid opgeroepen, en zijn geest van de Voor
zienigheid in beteren stand verhoogd, en toegelaten tot duidelijker be
schouwing en grondiger kennis, dan eenig mensch op Aarde bereiken 
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mag, van het Goddelijk werk der Schepping. Bedaard staart Eisinga, als 
Christen, deze toekomst tegen, welke hem, het is zeker, onze pen, en het 
welgeplaatst hart van eiken lezer, vroeger of later, hartelijk toebidt. 

Alleen ik heb genoeg gezegd, om te durven voorspellen, dat beide, de 
naam en het konststuk van Eisinga, zullen overblijven in Nederland, tot 
volgende eeuwen. Want rijst niet zelden nederige deugd en konst verdienst e 
met of na den dood in waarde, dan laat zich denken, dat het, voorwaar te 
lang verwaarloosde, konststuk des mans, het bewegelijk Hemelsgestel, door 
Van Swinden geroemd en beschreven, eens, tot verbazing van ons nabu
rige landen, in eenig openbaar gebouw, of vaderlandsche school, zal pralen. 

Gelijk men op zee, ter bepaling der lengte, den naauwkeurigen tijd
meter raadpleegt, zoo mogen dan Sterrekundigen dit konststuk ten vraag
baak nemen, om, bij ontrezen geschil of twijfel wegens de dwaalsterren, 
door eenen enkelen opslag van het oog te beslissen, waartoe anders moeije-
lijke en omslagtige berekening vereischt wordt. Leerlingen, het werktuig, 
in eene zaal voor wetenschappen, met oplettendheid waarnemende, staan 
alzoo wegens den loop der hemelligchamen betere en duidelijker begrippen 
te erlangen, dan zij van elders hebben opgedaan. Hoogleeraren, Onder
wijzers der jeugd, die met veel moeite en verdriet zich in staat bevinden, 
om, bij mangel van eenig beweegbaar werktuig, de rigtingen, schijnbaren 
stilstand en teruggang der dwaalsterren, den aankomeling voor den 
geest te brengen, zullen, wanneer zij ooit op het Hemelsgestel van Eisinga 
aanwijzing vermogen te doen, het lastige van hunne taak ten dezen groo
tendeels zien wegvallen. Bovenal is dit konststuk van het hoogste belang 
ter aanprijzing der Sterrekunde bij Vorsten, Wereldgrooten, aanzienlijken 
en den beschaafderen stand, die zich veelal met de beoefening dier we
tenschap niet langen tijd vermogen onledig te houden, of door gezette 
beoefening van dit uitgebreide vak van kennis bezwaarlijk tot hare 
heiligdommen in staat zijn in te dringen; want deze, bezielt hen anders 
eene warme zucht om van de werken Gods aan het uitspansel, en der-
zelver wijsheid, overtuigd te worden, kunnen kwalijk beter, dan door dit 
voortreffelijk konststuk, op den weg gebragt worden, dien zij met ver
snelden, doch wissen, gang wenschen af te leggen. 

Maar genoeg: dit slot onzer voorrede, uit het Latijn van den ver
maarden Horrebow, door Van Swinden met alle regt op het schutblad van 
den titel der „beschrijving" geplaatst, en van ons met eene losse pen ver
taald, voldingt derwijze de nuttigheid van het werktuig, dat, vollediger 
dan eenig ander, den loop der hemelligchamen en den sterrenstand tevens 
aanwijst, dat ik geen enkel woord bij het gezegde te voegen heb; maar het 
toekomstig lot en de meer openlijke vereering van Eisingaas arbeid aan 
het hart van eiken lezer verblijve, en van den beslissenden invloed ver
beide, dien het opstel van den waardigen Van Swinden, nu herdrukt, zoo 
ik vertrouw, oefenen zal ook na zijnen dood, voor Nederland onvergetelijk. 
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BESCHRIJVING VAN HET PLANETARIUM 
DOOR E. HAVINGA 

Ï
N een achterkamer van_het huis bevindt zich het wereldberoemde 
planetarium. Deze kamer ontvangt haar licht door twee ramen, ge
legen" aan de noordzijde: de schoorsteen, in 1848 weggenomen, be
vond zich tusschen deze ramen. 

Tegenover de ramen bevindt zich een bedstede met aan weerszijden 
een kast. De ruimte boven de deuren der kasten en de bedstede is met 
drie paneelen voorzien: het middelste en grootste dat boven de bed
stede is, wordt door twee pilasters van de twee andere gescheiden. 

De kamer heeft een dubbele zoldering. De eene die op balken ligt, 
is in de kamer niet te zien: de andere zolder ligt vijf tot zes duim van 
de balken af. Het eigenlijke planetarium is aan dezen zolder opgehangen 
en het raderwerk is in_de gemelde ruimte verborgen. 

Een planetarium is een kunstwerktuig, dat de loop der planeten 
om de zon voorstelt. Uns gëheele zonnestelsel is slechts ëën klem nietig" 
groepje in het Heelal. De zon neemt het middelpunt in van dat groepje 
en daar omheen bewegen zich de planeten in elliptische banen, die echter 
zoo weinig van cirkels verschillen, dat ze gewoonlijk door cirkels worden 
voorgesteld. De twee binnenplaneten, Mercurius en Venus, beschrijven 
haar loopbanen tusschen de zon en onze aarde in den tijd van 88 en 
225 dagen. Dan volgen de aarde in 365 en de buitenplaneten Mars, de 
Asteroiden, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, waarvan de As
teroiden en de laatstgenoemde twee groote planeten nog niet bekend 
waren toen Eisinga zijn planetarium vervaardigde. De omloopstijd van 
Neptunus is 165 jaar. 

Ik sprak daar over de nietigheid van ons zonnestelsel. Als voor
beeld het volgende: 

Wanneer we de zon voorstellen door een bol met een middellijn 
van 109,3 cM. en we leggen daar drie bolletjes naast met middellijnen 
van 11,2, 1 en 0,27 cM., dan stelt het eerste bolletje de planeet Jupiter 
voor, het tweede onze aarde en het derde de maan. 

Uit dit voorbeeld kan de lezer de nietigheid van de planeten zien in ver
houding tot de zon. Alleen Jupiter maakt een goed figuur want de massa 
van deze planeet is groot er dan die van alle andere planeten te samen. 
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Tusschen ß en y van het sterrebeeld „de Lier" bevindt zich de be
kende ringnevel, ternauwernood met het ongewapende oog te zien. 
Toch is deze ringvormige nevel zoo groot, dat ons geheele zonnestelsel 
er gemakkelijk een plaats in kan vinden. 

De bekende Andromeda-nevel, met het ongewapende oog duidelijk 
te zien, is zeer waarschijnlijk een Melkweg-stelsel en het helderste ge
deelte van den Orion-nevel, ook met het bloote oog te zien, heeft een 
middellijn, duizende malen grooter dan de baan van onze planeet Nep-
tunus. Uit deze voorbeelden kunt U de nietigheid zien van ons zonne
stelsel. 

Sirius is voor ons de helderste van de vaste sterren en wanneer 
we nu veronderstellen, dat zich ook donkere bolletjes in elliptische banen 
rond Sirius bewegen, die hun licht en warmte van Sirius ontvangen, 
zooals onze planeten haar licht en warmte van onze zon ontvangen, 
en die bolletjes zijn bewoond door menschelijke wezens zooals wij, dan 
zullen zij onze zon ternauwernood met het ongewapende oog kunnen 
zien. En ze zullen heelemaal niet vermoeden, dat om onze zon, voor 
hen een kleine ster, ook kleine bolletjes hun banen beschrijven en dat 
één van die bolletjes, aarde genaamd, bewoond wordt door bijna twee 
milliard menschen. 

Alle sterren zijn zonnen, lichtbronnen, en ofschoon ik het niet kan 
bewijzen ben ik er toch vast van overtuigd, dat de meeste, zoo niet 
alle sterren, het middelpunt zijn van een planetenstelsel, en dat de pla
neten, die bij zoo'n lichtbron behooren, bewoond zijn door menschen 
als wij of die daarmee overeenkomen. Het is toch al te dwaas om te 
gelooven, dat alleen dit nietige stofdeeltje, de aarde, bewoond zou wezen 
en dat al die sterren, die lichtbronnen, gemaakt zijn voor het genoegen 
der aardbewoners. 

Indien wij ons tusschen de ramen bevinden en naar boven kijken, 
zien wij de nabootsing van ons zonne- of planeten-stelsel. In het midden 
van den zolder bevinden zich de zon en de zes planeten, in dien tijd be
kend, en zij bewegen zich in haar ware tijden en betrekkelijke afstanden 
om de zon. De maan, die in één maand zoowel om haar as als om de 
aarde draait, wordt tevens met de aarde in één jaar om de zon gevoerd. 
De planeten zijn bollen, waarvan de halve oppervlakte verguld is, welke 
vergulde zijde steeds naar de zon gekeerd is. Die bolletjes zijn bevestigd 
aan staafjes die door sleuven gaan en aan het raderwerk zijn bevestigd. 
De cirkel, waarin Saturnus zich beweegt, heeft een middellijn van onge
veer 3 Meter. Om den cirkel van Saturnus loopt nog een andere, op welken 
een wijzer de schijnbare plaats en beweging der zon en de teekens, maan
den en dagen aanwijst. 

Verder naar de bedstede bevinden zich aan denzelfden zolder vijf 
cirkels. Op den rand van den middelsten zijn de namen der zeven dagen 
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van de week geschilderd en iedere dag is in 24 uren verdeeld. Een wijzer, 
die in zeven dagen eens ronddraait, wijst eiken dag en elk uur aan. In 
de ruimte tusschen den rand en het middelpunt van dezen cirkel is een 
breede sleuf waarin men het jaargetal ziet. Dit getal blijft een geheel 
jaar staan en verandert in den nacht van 31 December op 1 Januari, 
zoodat men met het begin van het jaar een nieuw getal aantreft. Aan 
de rechterhand van dezen cirkel zijn twee wijzers. De eerste wijst de 
plaats aan van den klimmenden of noordknoop der maan; de tweede 
de schijngestalten der maan. Van de twee wijzers die zich aan de linker
hand bevinden, dient de eene ter aanwijzing van het verste punt der 
maan, het apogeum en de andere van haar lengte op de ecliptica, d.w.z. 
den afstand der maan van het punt Aries. 

Midden boven de bedstede bevindt zich een planisphaerium of he-
melsplein, omringd door een in uren verdeelden horizon. Op dit hemels-
plein zijn de voornaamste sterren geteekend en ook een in teekens ver
deelde ecliptica, waarop zich een zonnetje beweegt; de ecliptica is een 
sleuf. Het hemelsplein doet dagelijks met de zon één omwenteling en 
de zon doorloopt bovendien de ecliptica in één jaar. Men ziet dus op 
ieder oogenblik van den dag de plaats van de zon aan den hemel en 
het uur van haar opkomst en ondergang. Ook de op- en ondergang van 
de voornaamste sterren die te Franeker zichtbaar zijn. Om die sterren 
gemakkelijker aan den hemel, hetzij door haar Rechte Klimmingen, 
hetzij door haar afstanden van de acht hoofdstreken van het kompas, 
te kunnen vinden, nadat men ze op het hemelsplein gezocht heeft, gaan 
er van het middelpunt van het hemelsplein eenige rechte uurlijnen uit 
naar den horizon en uit het toppunt eenige kromme lijnen, die de ge
noemde streken voorstellen; alleen de meridiaan in het midden is recht. 

Rechts van dit planisphaerium geeft een wijzer op een cirkelsegment 
het uur van zonsondergang aan en links het uur van zonsopkomst, 
zooals het ook op het hemelsplein is te zien. Op het hemelsplein duurt 
het slechts een oogenblik, op de sectoren duurt de aanwijzing den ge-
heelen dag. 

Op de twee pilasters, die het middelste paneel van de twee andere 
scheiden, zijn twee kleine wijzers, één op eiken pilaster. Die aan de rech
terhand wijst den afstand der maan aan van haar noordknoop; die aan 
de linkerhand toont aan hoe ver de maan van haar verste punt van 
de aarde af is. 

Eindelijk is er op ieder der zijpaneelen boven de kasten een wijzer; 
die aan de linkerhand wijst het uur aan van de opkomst en de andere 
dat van den ondergang der maan. 

Ziehier een korte schets van alles wat er in dit vertrek is te zien. 
Al de bewegingen worden veroorzaakt door een uurwerk, dat slechts 
uit vier raderen bestaat en een keer per week wordt opgewonden. Dit 
uurwerk, het raderwerk van het planisphaerium, dat der maanwijzers 
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en de rondsels, die de bewegingen in het planetarium overbrengen, 
bevinden zich in de ruimte boven de bedstede en kasten. 

Hoewel alle deelen zoodanig onderling en met het uurwerk zijn 
verbonden, dat zij allen te samen hun bewegingen volbrengen, zoo kan 
toch ieder stuk gemakkelijk worden weggenomen, zonder dat de bewe
gingen der overigen worden gestoord. Dit dient om te voorkomen, dat 
alles stil zou moeten staan, als een der onderdeden soms defect mocht 
raken. 

Het geheele kunststuk dat door het uurwerk bewogen wordt, kan 
echter zeer gemakkelijk van dat uurwerk afgezonderd en op een andere 
manier in beweging worden gebracht. Men kan n.1. het rad, dat zijn 
beweging van het uurwerk ontvangt en verder aan alle raderen mee
deelt, door het wegnemen van een paar wigjes laten zakken: dan blijft 
het uurwerk doorloopen maar de rest staat stil. Vervolgens wordt een 
as, waarop aan het eene einde een schijf bevestigd is, waarover een touw 
loopt, en aan 't andere einde een schroef zonder einde, door het los
maken van een schroefje, neergelaten; de draad van de schroef zonder 
einde pakt alsdan de koperen tanden van het rad, dat met al het overige 
verbonden is. Het touw loopt beneden in de bedstede over een schijf, 
die, in een der kasten, door een kruk bewogen wordt. Wanneer men dan 
de kruk ronddraait, wordt het geheele werktuig met de hand, evenals 
te voren door het uurwerk, bewogen. Zoodoende kan men in „korten 
tijd" alle verschijnselen aantoonen, die door de beweging van het uur
werk eerst na verloop van vele jaren plaats hebben. Bovendien kan men 
den toestand nagaan van het verleden zoowel als van den toekomenden 
tijd. Wanneer men de kruk ronddraait behoeft men slechts bij nieuwe 
en volle maan acht te geven op den afstand der maan van de knoopen 
om te weten of er in dien stand een eclips plaats heeft en, zoo dit werkelijk 
het geval is, het oog te richten naar het midden van den zolder, waar zich 
de dagwijzer bevindt met het jaargetal om het jaar, den dag en het uur 
te zien, waarop de eclips heeft plaats gehad of zal plaats hebben. Doch 
de grootere slijtage van het werk, tengevolge van het telkens rond
draaien, heeft Eisinga genoopt de kruk weg te nemen. 

Het kunststuk is dus geen enkelvoudig planetarium, doch het be
staat uitjiii£_aEiSjchilleiid£u^ : 

1. _Iîe_t_eigenlijke planetarimmdat aan den zolder te zien is, 
2. Het planisphaerium of hemelsplein "met ~de daarbij" behoörende 

wij zers_vjyLd£ri_j2I>JïL^ 
3. De maanwrjzers die^p~lîi~pilastersT~op de zijpaneelen en aan 

den zolder te zien zijn. Deze alle wijzen de ongelijke, en in schijn onregel
matige bewegingen der maan aan. 

Dit zijn de drie deelen die wij thans nader moeten beschouwen en 
nauwkeuriger beschrijven. 
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BESCHRIJVING VAN HET EIGENLIJKE PLANETARIUM 

Om de beschrijving van het planetarium voor een ieder duidelijker 
te maken en opdat men gemakkelijker zal kunnen beoordeelen wat 
een dergelijk kunstwerk behoort aan te wijzen, lijkt het me niet ondienstig 
hier een algemeene schets van den toestand en de bewegingen der pla
neten te geven. 

Zooals reeds is gezegd bestaat ons zonne- of planeten-stelsel uit 
de zon, acht groote en meer dan duizend kleine planeten, Asteroiden 
genaamd, doch deze zoogenaamde kleine planeten en de twee groote 
Uranus en Neptunus waren nog niet bekend toen Eisinga zijn planeta
rium vervaardigde. Verder hebben sommige planeten één of meer bij-
planeten of manen, die zich in banen rond de hoofdplaneten bewegen 
en met deze planeten weer in elliptische banen rond de zon, het groote 
hemellicht, dat het middelpunt inneemt van ons zonnestelsel of, nauw
keuriger uitgedrukt, een der brandpunten van de elliptische banen 
die de planeten om de zon beschrijven. 

De la Lande, de groote Fransche astronoom, geeft in zijn „Abrégé 
d'Astronomie", § 450, 505 voor de omloopstijden der toen bekende 
zes groote planeten: 

87 d. 23 u. 14 m. 26 s. of in 2111,741 u. 
224 d. 16 u. 41 m. 32 s. of in 5392,692 u. 
365 d. 5 u. 48 m. 45 s. of in 8765,812 u 
686 d. 22 u. 18 m. 27 s. of in 16486,307 u. 
315 d. 8 u. 58 m. 27 s. of in 103928,974 u. *). 

Saturnus in 29 j . 164 d. 7 u. 21 m. 50 s. of in 257981,364 u. 

Uit het vorenstaande volgt dat de afstand van een planeet tot de zon 
niet altijd dezelfde, maar nu eens grooter, dan weer kleiner is. Mer-
curius b.v. is in zijn kleinsten afstand een vijfde gedeelte van den ge-
heelen afstand dichter bij de zon dan bij het middelpunt van zijn 
baan; en in zijn grootsten afstand een vijfde gedeelte verder van de zon 
dan van het genoemde middelpunt. Daarom is Mercurius in zijn groot
sten afstand twee vijfde gedeelte verder van de zon dan in zijn kleinsten. 

Iedere planeet is eenmaal in haar omloop op den grootsten en een
maal op den kleinsten afstand van de zon; het eerstgenoemde "punt, het 
verste, wordt aphelium genoemd, het laatstgenoemde, het naaste 
punt, het perihelium. 

Daar de planeten niet altijd even ver van de zon zijn, hebben zij 
geen eenparige beweging, maar zij bewegen zich sneller naarmate zij 
dichter bij, en langzamer naarmate zij verder van de zon verwijderd 

') Het jaar wordt hier op 365 dagen gesteld, aldaar, bl. 503. 

Mercurius in 
Venus in 
De aarde in 
Mars in 
Jupiter in 11 j 
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zijn x). De snelheid is het kleinst in het verste punt van haar baan, wordt 
voortdurend grooter naarmate de planeet dichter bij het naaste punt 
komt en aldaar is zij het grootst. Van het naaste punt naar het verste 
punt neemt zij vervolgens weer af. 

De sterrekundigen zijn gewoon hun berekeningen bij het verste punt 
te beginnen. Zij noemen ware anomalie den afstand eener planeet van 
het verste punt en middelbare anomalie dien afstand, op welken de planeet 
zich van het verste punt zou bevinden, indien zij met een eenparige bewe
ging en met een gemiddelde snelheid was voortgegaan. De ware anomalie 
is kleiner dan de middelbare, wanneer de planeet van het verste punt 
(alwaar de beweging het traagst is) naar het naaste punt gaat; en grooter, 
wanneer zij van het naaste punt (waar de beweging het snelst is) naar 
het verste punt gaat. In de verste en naaste punten zijn de ware en 
de middelbare anomalièn gelijk. 

De baan, die de aarde in werkelijkheid doorloopt, doch de zon 
schijnbaar, wordt zonsweg of ecliptica genoemd; deze weg is verdeeld 
in 12 teekens, ieder van 30 graden. Die 12 teekens zijn: Ram, Stier, 
Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Schutter, 
Steenbok, Waterman en Visschen. 

De banen der planeten liggen niet alle in hetzelfde vlak, doch maken 
hoeken met de ecliptica en snijden haar in twee punten, knoop en ge
naamd. De planeet bevindt zich in haar baan rond de zon somtijds boven 
en somtijds beneden de ecliptica en twee maal in de ecliptica zelf of 
in haar knoopen. Wanneer de planeet boven de ecliptica komt, pas
seert zij den klimmenden knoop, komt zij beneden de ecliptica den da
lenden knoop. 

Denkt men zich door het middelpunt van de sfeer een lijn, lood
recht op het vlak van de ecliptica, dan noemt men de snijpunten van 
die loodlijn met de sfeer de polen der ecliptica. Groote cirkels gaande 
door de polen der ecliptica worden breedtecirkels genoemd. Hemelbreedte 
is dus de afstand van het hemellicht tot de ecliptica, gemeten langs 
den breedtecirkel. 

Komt de planeet boven de ecliptica, passeert zij den klimmenden 
knoop, dan krijgt zij noorder breedte; komt zij beneden de ecliptica, 
zuider breedte. 

De lengte der zon of van een planeet is de afstand der zon of planeet 
van het punt Aries tot het voetpunt van den breedtecirkel, gaande 

J) Kepler ontdekte dat alle planeten, zonder onderscheid, aan drie wetten gehoorzamen, 
door welke haar bewegingen volkomen verklaard worden en waaraan men later den naam de 
Wetten van Kepler heeft gegeven Deze zijn: 

1 Alle planeten bewegen zich rond de zon m elliptische banen, waarvan de zon het ge
meenschappelijk brandpunt inneemt 

2 De snelheid der planeten m haar banen is zoodanig, dat de voerstralen in gelijke tijden 
gelijke perken doorloopen, 

3 De vierkanten der omloopstijden der planeten zijn evenredig met de derde machten van 
de halve groote assen harer banen 
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door de planeet; zij wordt gemeten op de ecliptica, van West naar Oost, 
en uitgedrukt in graden. 

De lengte van een planeet, gezien vanuit het middelpunt der zon, 
wordt heliocentrische lengte genoemd en, gezien vanuit het middelpunt 
der aarde, geocentrische lengte. De eerstgenoemde lengte is de ware lengte: 
de tweede die maar schijnbaar is, is de plaats van de planeet nabij de 
ecliptica, gezien vanuit de aarde. 

De heliocentrische lengte van de planeten op het planetarium van 
Eisinga wordt onmiddelijk aangegeven op den verdeelden cirkel, die 
iedere sleuf omringt. Op de in Eisinga's tijd reeds bestaande planetaria, 
o. a. van Roemer, Huygens, Wright en de Leidsche Sphaera, wordt deze 
lengte niet aangegeven. Deze planetenstelsels worden allen maar door 
ééne ecliptica omringd en moet men, om de heliocentrische lengte van 
een planeet te vinden, een draad over de zon en planeet spannen. 

De geocentrische lengte van een planeet of de plaats van die pla
neet, gezien vanuit onze aarde, kan men ongeveer bepalen, wanneer men 
langs de bolletjes van aarde en planeet kijkt: dit is zeer gemakkelijk op 
Eisinga's planetarium, omdat men zich vlak onder het bolletje van de 
aarde kan plaatsen. Doch het gevonden punt geeft de lengte maar zoo 
ongeveer aan. 

Om de geocentrische lengte van iedere planeet vrij nauwkeurig te 
kunnen vinden heeft Eisinga, nà de uitgave van de beschrijving van 
Van Swinden in 1780, een groote vergulde bol aan een draad uit het mid
delpunt der zon laten afhangen en een kleiner bolletje aan het bolletje 
van onze aarde: dit laatstgenoemde bolletje wordt dus met onze aarde 
eenmaal in het jaar om de groote vergulde zonnebol gevoerd. Deze beide 
vergulde bollen, waarvan de groote van hout en de kleine of aardbol 
van lood is, dienen hoofdzakelijk om door hun zwaarte de draden strak 
te houden. 

Door middel van deze beide draden kan men nu op de volgende wijze 
de schijnbare of aardmiddelpuntige plaatsen van alle planeten zoeken: 
men gaat naar den kant van de kamer, zoodanig, dat de planeet, waar
van men de schijnbare of geocentrische lengte wil weten, achter den 
draad van onze aarde komt. Het teeken en de graad van de ecliptica 
(de buitenste sleuf), die men dan in de zoo gevormde lijn ziet, geven 
de verlangde geocentrische lengte dier planeet. 

Als verder de planeet met de zon en de aarde in een rechte lijn 
staat, is de ware plaats ook de schijnbare; is de planeet aan de rechter
hand van de zon, dan is de schijnbare lengte altijd kleiner dan de ware 
lengte, doch wanneer de planeet aan de linkerhand is, is de schijnbare 
lengte altijd grooter dan de ware lengte. In het eerste geval komt de 
planeet vóór de zon op en gaat vóór de zon onder en in het tweede ge
val gaat zij nà de zon op en onder. 

De planeten zijn niet allen even groot. Het is echter niet mogelijk 
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haar grootte naar haar onderlinge betrekking en tevens naar de even
redigheid van haar afstanden van de zon te schikken. Want, indien 
het bolletje dat onze aarde voorstelt, een middellijn had van slechts 
1 mM., dan zou die van de zon 109 niM. moeten zijn en die der maan 
slechts 0,27 mM., terwijl dan de gemiddelde afstand van de aarde tot de 
zon ruim 12 M. en die van Saturnus tot de zon meer dan 100 M. behoorde 
te zijn. Zulk een grootte kan aan geen enkel werktuig van deze soort 
worden gegeven. Men is dus genoodzaakt hiervan af te zien en heeft alleen 
zorg te dragen dat de bolletjes, die de planeten voorstellen, in verhouding 
zijn tot de ware grootte. 

Uit het voorgaande blijkt, dat men aan een goed planetarium de 
volgende eischen mag stellen: 

1. De planeten moeten op haar betrekkelijke afstanden en in haar 
ware uitmiddelpuntigheden geplaatst zijn. 

2. Zij moeten zich in haar ware tijden om de zon bewegen. 
3. Men moet ten allen tijde haar lengte, breedte, knoopen, verste 

en naaste punten duidelijk en gemakkelijk kunnen waarnemen. 
4. De planeten moeten in gelijke tijden minder afstand afleggen 

bij het verste dan bij het naaste punt en dus voldoen aan de tweede 
wet van Kepler. 

Het planetarium van Eisinga beantwoordt ten volle aan deze vier 
eischen. 

Al de ellipsen waarin de planeten zich bewegen, zijn uitmiddel-
puntig en wel zooveel als ons door waarnemingen is geleerd, zoodat 
de planeten dan eens dichter bij de zon staan, dan weer verder van 
haar verwijderd zijn. 

De raderen waaraan de stijltjes gehecht zijn die de planeetbollen 
dragen, en de rondsels waardoor zij haar beweging van het uurwerk 
ontvangen, zijn van zooveel tanden voorzien als noodig is om de ge
noemde ware omloopstijden voort te brengen. De raderen zijn vlakke 
houten ringen, die zich op en tusschen rolletjes bewegen en van boven 
voorzien zijn van ijzeren pennen als tanden. Deze raderen worden op 
dezelfde wijze ondersteund als in het planetarium van Huygens. 

De sleuven waarin de aarde, de vijf hoofdplaneten en de zon-wijzer 
zich bewegen, verdeelen den zolder in zeven uitmiddelpuntige banden 
of riemen, die door schroeven aan de balken bevestigd zijn en desnoods 
er uitgelicht kunnen worden opdat men bij het raderwerk kan komen; 
zooals b.v. vereischt werd om de raderen en rondsels op haar plaatsen 
te stellen. 

De rand van iederen band die het dichtst bij de sleuf komt is, voor 
de planeten Saturnus, Jupiter, Mars en onze aarde, in teekens en graden 
verdeeld. Doch voor Venus maar van 5 tot 5 en voor Mercurius van 
10 tot 10 graden, daar deze banen te klein zijn dan dat alle graden er 
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op geteekend zouden kunnen worden. Behalve deze verdeelingen zijn 
om de baan der aarde in den buitenrand, de namen der maanden en 
het getal der dagen daarvan geschilderd. Men kan nu onmiddellijk de 
lengte van iedere planeet aflezen. 

Bij ieder van deze verdeelde cirkels worden de naaste en verste pun
ten door de letters N.P. en V.P. aangewezen. Deze punten zijn echter 
niet standvastig, maar ze verplaatsen zich, volgens de orde der tee-
kens door twee oorzaken, n.1. door de praecessie en door de onderlinge 
aantrekking der planeten. Deze bewegingen worden noch op dit, noch 
op andere planetaria voorgesteld. Wel zou dat mogelijk zijn maar het 
nut zou geenszins aan de moeite en kosten beantwoorden. Gemakkelijker 
en eenvoudiger is het de letters N.P. en V.P. alle vijftig of honderd jaren 
iets te verplaatsen. 

Iedere planeet wijst ook haar breedte aan daar ook de plaatsen van 
den klimmenden en dalenden knoop door teekens worden aangewezen. 
Deze plaatsen zijn ook aan verandering onderhevig, doch die is te klein 
om in aanmerking te worden genomen: want de grootste, n.1. die van 
Jupiter, bedraagt maar één minuut in een eeuw. 

De verdeelde cirkel die bij de sleuf van iedere planeet geteekend 
is tot aanwijzing van de lengte, is van den klimmenden tot den dalenden 
knoop aan den buitenrand, en van den dalenden tot den klimmenden 
knoop aan den binnenrand der sleuf geteekend. Zoodat men, zonder 
te zoeken, met één oogopslag ziet of de planeet noorder of zuider breedte 
heeft, want de buitenrand toont de noordelijke, de binnenrand de zui
delijke breedte aan. 

Om de grootte der breedte aan te toonen gaat er door de knoopen 
van den lengtecirkel een andere cirkel, die voor de noorderbreedte boven 
den buitenrand, en voor de zuiderbreedte onder den binnenrand van 
genoemden lengtecirkel is geteekend, en in wiens omtrek de grootte 
der breedte, van 5 tot 5 of van 10 tot 10 graden lengte, is getee
kend. 

Wij hebben gezegd, dat de planeten zich met ongelijke snelheid 
bewegen en dat haar ware plaatsen verschillen met die waarop zij zou
den staan indien zij wel met een eenparige snelheid voortgingen. Deze 
ware standplaatsen, of anomaliën der planeten, worden ook op dit pla
netarium aangewezen, hoewel de planeetbolletjes zelf die door een ge-
lijkgaand raderwerk worden voortgedreven, een gelijke snelheid hebben. 
Om deze ongelijke beweging aan te geven zijn de graden, die op den 
lengtecirkel van iedere planeet geteekend zijn, niet even groot, maar 
grooter bij het verste en kleiner bij het naaste punt; van het eerstge
noemde tot het laatstgenoemde in dezelfde evenredigheid afnemend 
als de snelheid van de planeet toeneemt. Wanneer een planeet in de 
nabijheid van die twee plaatsen een zekeren afstand aflegt, dan door
loopt zij in de eerste plaats een kleiner aantal graden dan in de tweede. 
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Hierdoor verkrijgt men den indruk alsof de planeet werkelijk met een 
ongelijke beweging was voortgegaan. 

Met het vorenstaande hebben wij bewezen dat het planetarium 
van Eisinga aan de vier genoemde eisenen voldoet, doch dit is nog niet 
alles wat op dit planetarium te zien is. Want , hoewel onze aarde inder
daad om een stilstaande zon gevoerd wordt, zijn wij echter gewoon 
de aarde als stilstaande, en de zon als zich bewegende, te beschouwen: 
ook de sterrekundigen schrijven de werkelijke beweging der aarde toe 
aan de schijnbare beweging der zon. Dit heeft Eisinga genoopt die schijn
bare beweging voor te stellen. Daarom is er buiten de baan van Saturnus 
een zevende sleuf, die dezelfde uitmiddelpuntigheid heeft als de baan 
der aarde of de schijnbare weg van de zon. Door deze sleuf bewTeegt zich 
een wijzer die ten allen tijde de schijnbare plaats van de zon in de ecliptica 
aantoont, d. i. den schijnbaren weg van de zon aangeeft. 

De buitenrand van deze sleuf is in twee banden verdeeld: op den 
eersten zijn de twaalf maanden van het jaar en op den tweeden de dagen 
van iedere maand geschilderd. Aan den binnenrand zijn ook twee ban
den: op den eersten zijn de graden, op den tweeden de teekens van de 
ecliptica geschilderd. Deze wijzer staat altijd recht tegenover onze aarde, 
zoodat, wanneer b.v. de aarde in den eersten graad van Aries is, de 
wijzer op den eersten graad van Libra staat, en zoo vervolgens. 

Deze wijzer wijst dus de dagen, de maanden en de graden aan die 
de zon op de ecliptica schijnt te doorloopen. Maar omdat onze aarde zich 
niet met een eenparige snelheid in de ecliptica beweegt, zoo schijnt de 
zon zulks ook niet te doen en is haar schijnbare beweging niet regel
matig. Een en dezelfde wijzer moet dan, om de maanden en dagen aan 
te wijzen, een eenparige beweging hebben, doch tevens den indruk ma
ken van een niet eenparige beweging van de zon. Dit laatste geschiedt 
op de volgende wijze: 

De band die aan den binnenrand van de sleuf is geteekend, is niet 
evenwijdig aan die sleuf, noch aan den band der maanden en dagen, 
maar aan beide uitmiddelpuntig. Hierdoor komt het dat de wijzer, wan
neer de zon in haar verste punt is, met het achterste einde de graden 
aanwijst, doch wanneer zij in haar naaste punt is, met het midden. In 
dit laatste geval passen dezelfde graden op een boog van een grooter 
cirkel: want de cirkel door het midden van den wijzer beschreven, is 
grooter dan die, welke het einde beschrijft. Op deze wijze worden er in 
denzelfden tijd meer graden doorloopen, d.w.z.: de schijnbare bewe
ging is grooter in het naaste dan in het verste punt. 

De zon beweegt zich schijnbaar in de ecliptica. Het vlak van de eclip
tica en het vlak van den equator vallen niet samen, maar maken een hoek 
met elkaar van 23,5 graden. Deze twee vlakken snijden elkaar in twee 
punten, Aries en Libra genaamd. De zon bevindt zich slechts twee maal 
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in het jaar, met het begin van de lente en van den herst, in den equator 
en is den overigen tijd van het jaar boven of beneden dit vlak. Deze afstand 
van de zon (en ook van alle andere hemellichamen) tot den equator 
noemt men declinatie of afwijking; de declinatie is noordelijk wanneer 
de zon boven, zuidelijk wanneer zij beneden den equator staat. De zons 
declinatie wordt ook op dit planetarium door denzelfden wijzer, die 
de schijnbare lengte der zon aanwijst, aangewezen. Het is zeer een
voudig. 

De cirkel die den schijnbaren weg van de zon voorstelt, is, zooals 
wij reeds gezegd hebben, de buitenste van allen en wordt onmiddelijk 
begrensd door de plinten van den zolder. Die plinten maken dus een, 
om den cirkel beschreven, vierkant uit. De getallen die de declinatie 
aangeven in graden en minuten, zijn op die plinten, van 5 tot 5 min., 
geschilderd; en van 10 tot 10 min. gaat er een lijn van de plint naar de 
dagen, geschilderd aan den buitenkant van den cirkel. De wijzer wijst 
met zijn punt dus niet alleen de dagen en maanden aan, maar ook de 
declinatie der zon; met het achterste einde en het midden de teekens 
en de graden. 

Hoewel wij zeker weten dat de zon en de planeten om haar assen 
draaien, is deze beweging hier echter niet weergegeven. Niet omdat 
het zoo moeilijk was uit te voeren, maar omdat het van zoo weinig 
nut is. 

En hiermede zullen wij dit gedeelte over de hoofdplaneten eindigen: 
men ziet hoe volledig het planetarium in dit opzicht is. Nu nog iets 
over de manen, satellieten of wachters. 

Onze aarde wordt op dit planetarium door de maan vergezeld. 
Deze beweegt zich 1. om haar eigen as, 2. om de aarde, en wordt 3. eens 
in het jaar met onze aarde om de zon gevoerd. 

De maan draait om haar as in denzelfden tijd waarin zij haar loop 
om de aarde volbrengt; d.i. in 27 dagen, 7 uur en 43 min. Daardoor 
komt het dat de maan ons altijd dezelfde oppervlakte vertoont. De 
maan wordt hier voorgesteld door een bolletje, dat in den genoemden 
tijd om de aarde draait. Doch er verloopen tusschen de conjunctie van 
de maan met de zon en de daarop volgende conjunctie 29 dagen, 12 uur 
en 44 min., omdat onze aarde niet stil staat, maar in de baan om de 
zon voortgaat. 

De vergulde of verlichte zijde van het maanbolletje is altijd naar 
de zon gekeerd: en naarmate zij nieuw of vol is, de zwarte of vergulde 
zijde naar onze aarde: staat zij 90 graden van de zon dan ziet men de 
helft van de vergulde en de helft van de zwarte zijde. Op deze wijze 
kan men de schijngestalten der maan heel nauwkeurig waarnemen. 

In Eisinga's tijd waren er vier satellieten bekend van Jupiter en vijf 
van Saturnus. Ze zijn op den juisten afstand van de hoofdplaneet ge
plaatst, maar bewegen zich op dit planetarium niet afzonderlijk. 
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Saturrms is omgeven door zijn ring. De middellijn A7an den ring is 
twee en een derde maal grooter dan die van de planeet; de breedte is 
een derde van diezelfde middellijn, en de ruimte, tusschen den bol van 
Saturnus en den binnensten rand van den ring, is gelijk aan de breedte 
van den ring. De ring helt op de ecliptica onder een hoek van 31° 23' 
en snijdt de ecliptica in den 17den graad van de Maagd. 

Ziedaar een vrij volledige beschrijving van hetgeen op het eerste 
gedeelte van ons Franeker kunststuk, het planetarium namelijk, is te 
zien en op welk een wijze. Wij hebben reeds gezegd, dat dit stuk door 
den maker voltooid was, alvorens hij iets van dergelijke stukken had 
gezien of gelezen. Toen het planetarium reeds aan den gang was werd 
aan Eisinga, door een goed vriend, de plaat van het planetarium van 
Desaguliers vertoond. En het eerste planetarium, dat hij gezien heeft, 
was van Nollet, waarvan Van Swinden in zijn eerste lessen gewoon was 
gebruik te maken en dat hij hem voor het eerst op den loden Maart 
1780 heeft laten zien. Hoewel Eisinga gewoon was om eens in het jaar 
naar Leiden te gaan voor zijn wolhandel, had hij nimmer gehoord, dat 
er in de bibliotheek van de academie aldaar een bewegende sphaera 
aanwezig was. 

BESCHRIJVING VAN HET HEMELSPLEIN EN DE ZONWIJZERS 

I. Het hemelsplein 

Gelijk een planetarium de beweging der planeten om de zon voor
stelt en zeer geschikt is om zich een goed denkbeeld van ons zonnestelsel 
te vormen, zoo geeft een bewegelijk hemelsplein de beweging der vaste 
sterren, den schijnbaren loop der zon en het achtereenvolgend lengen en 
korten der dagen. Het is dus een onafscheidelijk deel van een hemelsge-
stel, en echter is het, voor zoover wij weten, bij geen enkel planetarium 
gevoegd, dan alleen, en dan nog zeer onvolmaakt, bij het eerste planeta
rium van Roemer, zooals wij het straks nader zullen beschrijven. 

Doch om dit hemelsplein duidelijker te verklaren, is het noodzakelijk 
eenige algemeene beschouwingen over de verschijnselen aan den sterren
hemel te laten voorafgaan. 

Wanneer wij den sterrenhemel beschouwen schijnen alle sterren in 
het Oosten op te komen, in het Zuiden, in den meridiaan haar grootste 
hoogten te bereiken en in het Westen onder te gaan. Deze beweging is 
slechts schijnbaar en het gevolg van de aswenteling van onze aarde van 
WTest naar Oost. Wij schrijven aan de sterren een beweging toe, die wij 
zelve hebben, maar niet gevoelen en daardoor komt het dat wij den indruk 
krijgen alsof onze aarde stil staat en de sterrenhemel eens in 24 uur om 
onze aarde wentelt. 
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Het eerste verschijnsel is dus, dat wij alle nachten de sterren cirkels 
zien beschrijven om de hemelpool, öf altijd boven de kim óf slechts een 
gedeelte van het etmaal. De zon, de maan en al de planeten schijnen de
zelfde beweging te hebben, alleen met dit onderscheid dat zij niet, zooals 
de vaste sterren, dezelfde plaats aan den hemel blijven innemen. 

Indien de aarde zich niet jaarlijks om de zon bewoog of, wat op 
hetzelfde neerkomt, de zon zich niet schijnbaar om de aarde scheen te 
bewegen, dan zou het eerste verschijnsel nimmer aan eenige verandering 
onderhevig zijn. De zon en vaste sterren zouden alle dagen op denzelfden 
tijd opkomen en ondergaan en dezelfde plaatsen aan den hemel inne
men: wij zouden altijd dezelfde sterren zien. Maar, omdat de aarde 
zich om de zon beweegt, schijnt de zon van plaats te veranderen en hieruit 
komen nieuwe en gewichtige verschijnselen voort. 

De tijd, die tusschen twee middagen verloopt, dat is, tusschen twee 
achtereenvolgende doorgangen der zon door den meridiaan of middaglijn, 
wordt een dag genoemd en in 24 gelijke deelen, of zonne-uren, verdeeld. Ge
durende dien tijd gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats is de aarde 
eens om haar as gewenteld, of, wat op hetzelfde neerkomt, heeft de zon 
schijnbaar 360 graden doorloopen. In de tweede plaats is de aarde zelve, 
of, schijnbaar de zon, in haar jaarlijksche loopbaan voortgegaan en aan
gezien deze in 365 dagen en bijna 6 uur volbracht wordt, heeft de zon, 
in die 24 uren, 59' 8" afgelegd. Dus schijnt de zon in die 24 uren door
loopen te hebben 360° (tengevolge van de aswenteling), en dan nog 59' 
8" (tengevolge van de beweging van de aarde om de zon), dat is in het ge
heel 360° 59' 8". Waaruit volgt dat de 360° doorloopen zijn in 23 uur, 56 
min. en 4 sec. en dat dus de aarde zich om haar as wentelt, en al de vaste 
sterren tot haar zelfde plaatsen terugkeeren in 23 gemiddelde zonne-
uren, 56 min. en 4 sec, dus in 3 min. en 56 sec. minder, dan de zon noodig 
heeft om van den eenen middag tot den anderen in den meridiaan te 
komen. 

Het tweede verschijnsel is nu het volgende: daar er 24 gemiddelde 
zonne-uren verloopen tusschen twee achtereenvolgende doorgangen van 
de zon in den meridiaan, er maar 23 dergelijke uren en 56 min. en 4 sec. 
verloopen tot de terugkomst der vaste sterren op dezelfde plaats als een 
dag te voren. 

Een derde verschijnsel dat onmiddellijk uit het tweede volgt is, dat 
de doorgang der vaste sterren in den meridiaan en de tijd van haar op
komst en ondergang iederen dag 3 min. 56 sec. vervroegt en wij dus niet 
altijd dezelfde sterren zien. Want wij zien alleen die sterren die niet door 
den glans der zon verdoofd worden, d. w. z. die ten opzichte der zon aan 
de andere zijde van onze aarde zijn. Maar wanneer een ster b.v. in De
cember des avonds 6 uur opkomt en ten 6 uur des morgens ondergaat, dus 
den geheelen nacht door zichtbaar blijft, dan zal zij na 183 dagen, dat is in 
Juni, 183 maal 3 min. 56 sec. of 12 uur vroeger opkomen en ondergaan, 

wumkes.nl



122 

d. w. z. des voormiddags ten 6 uur opkomen en des avonds 6 uur onder
gaan, bijgevolg des nachts onzichtbaar zijn. 

Een vierde verschijnsel is het lengen en korten der dagen. Dit is het 
gevolg van de declinatie der zon op verschillende tijden van het jaar 
en van de plaats van de aarde waar men zich bevindt. 

De sfeer is een denkbeeldige bol met een willekeurigen straal beschre
ven met het middelpunt der aarde als middelpunt. Wij denken ons alle 
hemellichamen aan de oppervlakte van dien bol geprojecteerd. 

Wanneer wij de as van onze aarde gaan verlengen, dan noemen we 
de snijpunten van die verlengde aardas, de hemelas, met de sfeer: de 
hemelpolen. Een groote cirkel, getrokken op 90° afstand van die hemelpo-
len noemt men hemel-equator en groote cirkels, getrokken door de hemel
polen heetten declinatiecirkels. 

Declinatie van een hemellicht is de afstand van dat hemellicht tot 
den equator, gemeten langs den declinatiecirkel. En aangezien de hemel
polen in het verlengde liggen van onze aardsche polen, liggen ook de he
mel-equator en de aardsche equator in hetzelfde vlak. 

Rechte Klimming van een hemellicht is de boog van den equator, ge
rekend van het punt Aries tot het voetpunt van den declinatiecirkel, 
gaande door het hemellicht. Zij wordt gerekend van W. naar O. en 
doorgeteld van 0 tot XXIV uur. 

Indien de zon zich altijd in den equator of de evennachtslijn bewoog, 
m. a. w. wanneer het vlak van den equator met het vlak van de ecliptica 
samenviel, dan zouden de dagen en nachten alle gelijk zijn, de zon om 6 
uur opkomen en om 6 uur ondergaan, zooals inderdaad in het begin van de 
lente en van den herfst plaats heeft. Maar de zon beweegt zich in een op 
den equator hellende baan, de ecliptica of zonsweg en de zon is in de lente 
en in den zomer boven, in den herfst en in den winter onder den equator. 

Onze aarde wentelt om een denkbeeldige as: de uiteinden van die 
as noemt men polen. Een groote cirkel, getrokken op 90° afstand van die 
polen wordt equator genoemd en groote cirkels, gaande door de beide 
polen, noemt men meridianen of middagcirkels. 

De breedte van een plaats op aarde is de afstand van die plaats tot 
den equator, gemeten langs den meridiaan dier plaats. De breedte van 
Franeker is 53° 15'. 

Het toppunt (zenith) van een plaats op aarde is het punt dat lood
recht boven ons is: het voetpunt (nadir) het tegenover liggende punt be
neden ons. De groote cirkel, getrokken op 90° afstand van top- en voet
punt heet ware horizon. 

Het toppunt van Franeker ligt 53° 15' ten noorden van den equator, 
dus ligt de horizon 36° 45' ten zuiden van den equator: bijgevolg is de 
noordpool der aarde aan den zuidkant 36° 45' plus 90° of 126° 45' en aan 
den noordkant maar 53° 15' boven den horizon verheven. De horizon van 
Franeker (en ook van alle plaatsen, gelegen tusschen den equator en 
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de pool) ligt dan schuin ten opzichte van den equator: dit noemt men de 
schuine sfeer. En daar alle sterren zich schijnbaar bewegen evenwijdig 
aan den equator, bewegen zij zich schuin ten opzichte van den horizon, 
d. w. z. zij beschrijven cirkels die met den horizon schuine hoeken maken. 

Hoe meer nu een hemellicht boven den equator verheven is, hoe hoo-
ger zij boven den horizon staat, hoe grooter boog zij dus moet beschrijven 
van het punt van opkomst tot het punt van ondergang, hoe langer zij dus 
boven den horizon blijft of langer zichtbaar is: de dagboog is dus veel 
grooter dan de nachtboog. 

De declinatie der zon is in den zomer 23° 28' N. en in den winter 
23° 28' Z. In het eerste geval staat zij ver boven, in het tweede ver beneden 
den equator. Volgens bovenstaande zal de dagboog der zon in den zomer 
veel grooter zijn dan haar nachtboog en zijn de dagen in den zomer veel 
langer dan in den winter. Op 21 Juni staat de zon 46° 56' hooger in den 
meridiaan dan op 21 December. 

Hieruit volgt ook dat al de sterren die meer dan 36° 45' boven den 
equator staan of meer dan 36° 45' noorder declinatie hebben, te Franeker 
den horizon nimmer raken en dus nooit ondergaan, zooals de sterren van 
de Groote en Kleine Beer, Cassiopeia, enz. Men zegt dan dat die sterren 
circumpolair boven den horizon staan. Sterren die meer dan 36° 45' be
neden den equator staan of meer dan 36° 45' zuider declinatie hebben, ko
men nooit boven den horizon, blijven dus altijd onzichtbaar. Men zegt dan 
dat die sterren circumpolair beneden den horizon staan. 

Het toppunt van Franeker ligt 53° 15' boven den equator. In den 
winter is de zon er 23° 28' beneden, topsafstand is dus 76° 43 ' ; maar in 
den zomer staat zij er 23° 28' boven, topsajstand is dus 29° 47'. Van 21 
December tot 21 Juni nadert zij het toppunt en van 21 Juni tot 21 De
cember verwijdert zij zich van dat punt. Dit is het vijfde verschijnsel. 

Wij zullen deze verschijnselen nog even in 't kort herhalen: 
I. De hemellicht en beschrijven dagelijks bepaalde cirkels om de 

hemelas en komen, op bepaalde tijden, op bepaalde plaatsen. 
I I . De tijd die er verloopt tusschen twee achtereenvolgende middagen, 

of doorgangen der zon in den meridiaan, is 24 uren; maar de sterren komen 
in 23 gemiddelde zonne-uren 56 min. en 4 sec. op dezelfde plaatsen. 

I I I . De tijd van opkomst van iedere ster op een bepaalde plaats, 
vervroegt dagelijks 3 min. 56 sec. en dus zien wij niet altijd dezelfde sterren. 

IV. De dagen worden van het begin van den winter tot het begin van 
den zomer voortdurend langer: gedurende dezen tijd doorloopt de zon de 
sterrebeelden van Capricornus (Steenbok) tot Cancer (Kreeft). Maar zij 
worden korter van het begin van den zomer tot het begin van den winter, 
wanneer de zon de sterrebeelden van Cancer tot Capricornus doorloopt. 

V. Gedurende den eerstgenoemden tijd nadert de zon voortdurend 
ons toppunt, gedurende den laatstgenoemden verwijdert zij zich van 
ons toppunt en nadert den horizon. 
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Aan deze eischen voldoet het hemelsplein, dat wij thans nader zullen 
beschrijven, ten volle. 

Het hemelsplein is een cirkelvlak van ongeveer 70 c.M. middellijn. 
De voornaamste sterren die men te Franeker kan zien, zijn er op geteekend. 
De equator is in graden verdeeld en de ecliptica, die hier, zooals het op 
een dergelijk stuk behoort, uitmiddelpuntig ten opzichte van den equator 
is aangebracht, snijdt hem in de punten Aries en Libra en is verder in 
teekens verdeeld. Deze ecliptica is echter een sleuf in het hemelsplein, 
zoodat dat plein uit twee stukken bestaat; het eene stuk, het buitenste, 
loopt van de ecliptica tot den rand, het andere stuk is het gedeelte binnen 
de ecliptica. Deze twee stukken zijn wederom aan elkaar gehecht om maar 
één bord uit te maken. De sleuf is echter noodzakelijk voor de beweging 
van het zonnetje, dat op een stijltje is bevestigd. Vervolgens is het middel
punt der ecliptica ook op dit plein 23,5 graad uit het middelpunt van het 
vlak, naar Capricornus geplaatst. Uit dit middelpunt gaat, naar het begin 
van ieder sterrebeeld van den Dierenriem, een kromme lijn; dus wordt het 
plein door die lijnen, die de lengte van de zon en de sterren aangeven, in 
twaalf deelen verdeeld. Alleen de lijn die door den Kreeft en den Steenbok 
gaat, is recht en gaat, zooals het behoort, door het middelpunt van het plein. 
Ook zijn de beide keerkringen en de noordpoolcirkel op het plein geteekend. 

Het hemelsplein wordt door een cirkelvlak van ongeveer 50 c.M. om
geven. Dit vlak stelt den horizon voor, zoodat men alleen die sterren ziet, 
die zich op het oogenblik, dat men het hemelsplein beschouwt, boven 
den horizon bevinden. 

De rand van die oppervlakte, of van den horizon, is in 24 uren ver
deeld, doch er zijn er maar 17 op geschilderd, omdat de zon nooit meer 
dan 17 uur boven den horizon is. De uren van den middag tot midder
nacht zijn met Romeinsche cijfers van boven, dat het zuiden voorstelt, 
aan de rechterhand geteekend; die van middernacht tot den middag 
staan aan de linkerhand en beginnen beneden, dat het noordelijke gedeelte 
van den meridiaan voorstelt. 

Het middelpunt van den horizon stelt ons toppunt voor: dit punt is 
36° 45' boven het middelpunt van ons hemelsplein geplaatst, dat de hemel-
pool voorstelt, omdat deze pool aan den noordkant maar 53° 15' en aan den 
zuidkant 126° 45' van den horizon verwijderd zoude zijn, zooals de breedte 
van Franeker zulks vereischt. 

Door het toppunt gaat, van 12 uur des middags tot 12 uur midder
nacht, een rechte lijn die den meridiaan voorstelt. Uit dit toppunt gaan 
naar den horizon eenige kromme lijnen, die de acht hoofdstreken van het 
kompas voorstellen, opdat men gemakkelijk kan zien, in welk gedeelte 
van den hemel de zon en de sterren zich op verschillende tijden bevinden. 

Dan gaan er uit het middelpunt van het hemelsplein, dat de hemelpool 
voorstelt en dat in den meridiaan is gelegen, 17 rechte lijnen naar de uren, 
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die op den horizon geteekend zijn. Doch daar de zon, wanneer zij haar 
grootste noorder declinatie heeft, toch nog 66,5 graad van de hemelpool 
verwijderd blijft, gaan al die lijnen niet verder dan tot den 60sten graad 
van de hemelpool en zijn bevestigd aan een cirkel. De uurlijnen geven aan 
hoe laat het is wanneer het zonnetje zich onder deze lijnen bevindt. 
Deze lijnen, rechte zoowel als kromme, zijn van dunne koperdraadjes 
gemaakt, die het plein niet raken om de beweging niet te hinderen. 

Het hemelsplein draait eens rond in 23 uren, 56 min. en 4 sec.; daar
door ziet men al de sterren opkomen, den meridiaan passeeren en onder
gaan, zooals het ook in werkelijkheid geschiedt. 

Het bord echter waarop het stijltje is bevestigd, dat door de sleuf gaat 
en het zonnetje draagt, beweegt zich in 24 uren. Dus schijnt de zon zich 
dagelijks met den sterrenhemel te bewegen, doorloopt haar dagboog vol
gens de plaats waarop zij zich bevindt, komt op haar waren tijd op, in den 
meridiaan en gaat vervolgens onder. 

De sterren gaan dagelijks 3 m. 56 s. sneller dan de zon; dit heeft dus 
dezelfde uitwerking alsof de zon zich, in tegengestelde richting, dagelijks 
3 m. 56 s. verplaatst. Door die vervroeging der sterren beweegt zij zich da
gelijks 59' 8" in de ecliptica volgens de teekens van den Dierenriem en 
doorloopt zij de ecliptica in één jaar. 

Men ziet dus hoe de schijnbare dagelijksche beweging der zon en 
sterren en tegelijkertijd de jaarlijksche beweging der zon, op dit hemels
plein nauwkeurig wordt aangetoond. 

De ecliptica is, zooals wij reeds gezegd hebben, uitmiddelpuntig aan 
den equator of evennachtslijn op het plein geteekend, en het plein uit
middelpuntig aan den horizon, of het toppunt, bewegelijk: dus bevinden 
de verschillende teekens van den Dierenriem zich in hun dagelijksche 
omwentelingen op verschillende afstanden van het toppunt. Capricornus 
is er het verst van verwijderd en dus het dichtst bij den zuidelijken rand 
van den horizon: Cancer daarentegen het dichtst bij het toppunt en het 
verst van den genoemden rand verwijderd. Wanneer nu de zon, in het 
einde van Juni, van Juli, enz. tot het einde van December, van Cancer 
naar Capricornus gaat, verwijdert zij zich van het toppunt, doch zij na
dert dit toppunt weer, wanneer zij van het einde van December, in Janu
ari, enz. tot het einde van Juni, de sterrebeelden van Capricornus tot 
Cancer doorloopt. Zij beschrijft dan in het eerste geval kortere en in het 
tweede langere dagbogen. Het lengen en korten der dagen en de jaarge
tijden worden dus ook op dit hemelsplein aangewezen. 

Wanneer de zon opkomt of ondergaat, wijst zij op den oostelijken 
of westelijken rand van den horizon het uur van opkomst of ondergang 
aan: vervolgens wijst zij, door de verschillende uurlijnen, ook den tijd aan. 
Doch, om ook des nachts den tijd van de verschijnselen waar te kunnen 
nemen, is er vlak over de zon een wijzertje dat, zoodra de zon onder 
is, boven den horizon komt en de plaats en de bewegingen aantoont, 
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die de zon beneden den horizon heeft en bijgevolg ook het uur van den 
nacht op de uur lijnen aanwijst. Men weet dus altijd, zoowel over dag als 
des nachts, hoe laat het is en ook op welk uur iedere ster op- of onder
gaat, in den meridiaan staat of zich op een bepaalde plaats bevindt. 

Uit het vorenstaande blijkt duidelijk hoe vernuftig hier alles ver
vaardigd is om de verschijnselen van den sterrenhemel nauwkeurig aan 
te toonen. Wij moeten echter de opmerking maken, dat al de uren die hier 
aangewezen worden, middelbare zonne-uren zijn, omdat de zon hier een 
eenparige beweging heeft in de cliptica. Doch dit is in werkelijkheid niet 
het geval, want de zon beweegt zich sneller in haar naaste dan in haar 
verste punt. In het eerste geval doorloopt zij 61' 11" op de ecliptica, in 
het tweede maar 57' 11", terwijl wij verondersteld hebben dat de gemid
delde snelheid 59' 8" bedraagt. Doch wij rekenen in de samenleving altijd 
maar 24 uren van den eenen middag tot den anderen, onverschillig of de zon 
zich 61' 11" of 57' 11" verplaatst heeft en men zegt altijd dat het 12 uur 
is wanneer de zon in den meridiaan staat: dit noemt men den waren tijd. 

Wanneer de zon 61' 11" doorloopt, verloopen er meer dan 24 gemid
delde zonne-uren, want het zonnetje legt maar 59' 8" af; daarom is het 
reeds later dan 12 uur gemiddelde tijd, wanneer de zon in den meridiaan 
komt of wanneer het 12 uur ware tijd is; dus verachtert de zon ten op
zichte van den gemiddelden tijd. Maar, wanneer de zon maar 57' 11" 
doorloopt, verloopen er minder dan 24 gemiddelde zonne-uren, en bijgevolg 
is het nog geen 12 uur gemiddelde tijd, wanneer de zon in den meridiaan 
komt; dus vervroegt dan de zon op den gemiddelden tijd. Waaruit blijkt, 
dat de ware en de gemiddelde tijd meest altijd van elkander verschillen. 

Daar komt nog bij, dat de zon zich in de ecliptica en niet in den equator 
beweegt en deze twee vlakken een hoek met elkaar maken van 23,5 graad. 
De zon beweegt zich in de ecliptica, doch we rekenen den tijd op den equa
tor: daarom moet de zonsweg op den equator overgebracht worden. 
Maar omdat de ecliptica op den equator helt, zal het zelfde aantal graden 
van dezen cirkel dan eens een groot er (zooals in Capricornus en Cancer), dan 
eens (zooals in Aries en Libra) een kleiner aantal graden op den equator uit
maken; de zon zal dus een grooteren of kleineren boog doorloopenen bijge
volg, wanneer we zelfs de eerstgenoemde oorzaak buiten beschouwing laten, 
den tijd van den eenen middag tot den volgenden groot er of kleiner doen 
zijn en een verschil geven tusschen den waren en den gemiddelden tijd. 

Door deze twee oorzaken zal er bijna altijd een verschil zijn tusschen 
waren en middelbaren tijd: slechts vier maal in 't jaar zijn ze gelijk, n.1. 
op 14 April, 15 Juni, 31 Augustus en 23 December. Het grootste bedrag is 
ruim 16 minuten. 

Dit verschil in tijd wordt tijdsvereffening genoemd en er bestaan ta
fels waarin deze tij ds vereffening van dag tot dag wordt opgegeven. Er 
moet dan ook, om den waren tijd van de verschijnselen van dit hemels-
plein te kennen, een dergelijke tafel gebruikt worden. 
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I I . Vergelijking van dit Hemelsplein met eenige andere 

Wat wij schijnbaar als een halven bol om ons heen zien, wordt op een 
hemelsplein voorgesteld op een plat vlak. Zulks kan niet geschieden zon
der dat de sterrebeelden min of meer vervormd worden en de teekeningen 
en berekeningen van zoo n hemelsplein geschieden volgens wiskundige 
regels, ons door verschillende schrijvers medegedeeld. Zulk een tee-
kening noemt men een stereographische projectie. 

Toen Eisinga dit hemelsplein vervaardigde wist hij van het bestaan 
van zulke regels niets af, doch met behulp van een globe en een passer 
heeft hij zich weten te behelpen en is het hem gelukt dat hemelsplein 
zeer nauwkeurig te vervaardigen. 

Maar, wat dit hemelsplein boven de reeds vermelde doet uitmunten, 
is de dubbele beweging der zon: bij niet één der reeds genoemde planetaria 
was een dergelijk hemelsplein gevoegd. Roemer had wel zijn eerste plane
tarium zóó ingericht, dat de planeten zich op de oppervlakte van de doos, 
waarin het raderwerk besloten was, bewogen en een hemelsplein op de 
andere geteekend, maar, in de eerste plaats was dat hemelsplein onbe
wegelijk, ten tweede had het niets met de beweging der planeten gemeen 
en ten derde kon de cirkel, die den horizon voorstelde, op de as van het 
plein draaien en in denzelfden tijd draaide de aarde op het planetarium 
eens rond, zoodat één jaar op het planetarium één dag op het hemels
plein voorstelde. Ten vierde: om iets op het hemelsplein van Roemer te 
kunnen zien, moest men eerst den uurcirkel, die afzonderlijk bewogen 
kon worden, op den graad plaatsen waar de zon zich op een bepaalden 
tijd bevindt, om vervolgens door de beweging van den horizon de ver
langde hemellichten te zien. 

Op dit hemelsplein van Roemer wordt dus niets meer aangewezen 
dan op andere, waaronder dat van Bode een eerste plaats inneemt x) 
en dat in geen enkel opzicht behoeft onder te doen voor het planisphaerium 
van Cassini en even gemakkelijk kan gebruikt worden tot oplossing van 
verschillende vraagstukken 2). Het bewegelijk hemelsplein van Eisinga 
kan even gemakkelijk tot diezelfde oplossing dienen, wanneer men het 

*) Men vindt er een beschrijving en plaat van m zijn „Einleitung zur Kenntnis des ge
stirnten Himmels", dat ook in het Nederlandsch vertaald is Men behoort de eerste en tweede 
plaat, naar het voorschrift van Bode, op te plakken dan is het hemelsplein zeer geschikt om 
de sterren gemakkelijk te leeren kennen In de Isederlandsche vertaling is de eerste plaat met 
doorschijnend zooals zij in het oorspronkelijke werk is en behoort te zijn om nuttig te kunnen 
wezen, wat erg jammer is Iemand in Traneker heeft de lijnen van de eerste plaat op een stuk 
glas gesneden, waardoor het zeer duidelijk en gemakkelijk in het gebruik is geworden 

2) Zie er de beschrijving en teekening van in de „Machines approuvées par 1'Academie, 
torn I, p 136" Cassini heeft om den rand der onderste plaat van dit fraaie werktuig de maan
den en dagen geteekend, dat Bode niet heeft gedaan Bode heeft de Rechte Opkhmmmg op 
den rand geteekend en behoeft men maar in de vijfde tafel, bl 500 van het Duitsche werk te 
zien, hoeveel R O de zon heeft Van Sw inden heeft deze tafel op den rand der kaart overge
schreven, ook de namen der sterren zooals zij met de letters van het Grieksche alphabet worden 
aangegeven en op bl 497 te \ inden zijn ook nog het reeds genoemde alphabet en de grootte 
der sterren zooals die te vinden zijn op pag 467 e v en op pag 492 e \ 
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geheele werktuig van het uurwerk losmaakt en door de kruk laat bewegen. 
Dit hemelsplein overtreft dus alles wat er tot dien tijd op dat ge

bied was vervaardigd. Toch is de loop der zon ook op andere kunststuk
ken aangebracht, o. a. op de astronomische uurwerken van Straatsburg 
en Lyon x). 

Op het astronomisch uurwerk van Straatsburg is een globe, waarop 
de zon en maan haar dagelijkschen loop om den Zodiak of Dierenriem 
volbrengen: verder een sterrewijzer die den loop des hemels aanwijst. 

Du Mont zegt van het astronomisch uurwerk van de stad Lyon: 
„Het eerste dat men beschouwt is een groot hemelsplein waarop men 

„den stand en loop der sterren op ieder uur van den dag nauwkeurig kan 
„waarnemen. De zon beweegt zich in den Dierenriem en staat altijd op 
„de plaats waar zij zich in werkelijkheid moet bevinden, vertoont alle 
„dagen haar opkomst en ondergang, de lengte der dagen en nachten en 
„zelfs de lengte van het schemerlicht met een groote nauwkeurigheid aan. 
„De maan, die alleen verlicht wordt aan die zijde die naar de zon is ge-
„keerd, wijst daardoor haar ouderdom en schijngestalten aan. Ook is er 
„nog een wijzer die deze schijngestalten aanwijst. 

„Een wijzer die dezelfde lengte heeft als de middellijn van het hemels-
„plein, geeft de beweging der zon in de ecliptica aan 2), tevens de 24 uren 
„van den dag, de maand, den dag van de maand en de graad van het tee-
„ken van den Dierenriem, waarin zich de zon op dien dag bevindt. Maar 
„het merkwaardigste is, dat terwijl die wijzer zijn beweging van het 
„Oosten naar het Westen in 24 uren volbrengt, het geheele samenstel en 
„alle andere deelen hun bijzondere bewegingen behouden, en dat al de 
„bijzondere omwentelingen, ieder op haar tijd, zonder hapering vol-
„bracht worden. 

„Verder kan men ieder uur zien welke sterren boven of beneden den 
horizon zijn". 

1) In een klem werkje, dat tot titel voert „Descnption et usage des Telescopes, micros
copes, ouvrages et mventions de Passemant, ingenieur du roi, au Louvre, a Paris", vindt men 
op pag 73 de beschrijving van een fraai uurwerk, waarop een bewegelijke sphaera geplaatst 
is Xadat verteld wordt hoe nauwkeurig de omloopstijden der planeten daarop aangetoond wor
den, zegt men „Men ziet den op- en ondergang der zon voor alle landen op aarde, de dagen 
lengen en korten regelmatig, de jaargetijden volgen elkaar op, de maan wast en neemt weer af, 
de eclipsen geschieden op dezelfde tijden als in de natuur, men ziet er de stilstanden en terug
gangen der planeten, zoodat dit kunststuk den stand des hemels op elk oogenbhk aangeeft" 
Een uitvoeriger beschrijving of plaat is nergens aangetroffen, zoodat we niet weten of de ver-
toonmg eenvoudiger of samengestelder is dan op het planetarium van Eismga, w aar dit alles 
ook vertoond wordt Op pag 81 vmdt men ook de beschrijving van een hemelglobe die in 23 
uur, 56 mm en 4 sec om haar as wentelt en waar omheen zich een zon beweegt in eén jaar 
Zulke globen zijn meermalen vervaardigd 

2) Zooals uit de beschiijvmg en afbeelding blijkt komt het ons met waarschijnlijk voor dat 
de zon, zooals op ons Franeker planetarium, zich in een jaar in de ecliptica beweegt, maar dat 
haar beweging alleen door een wijzer wordt aangegeven, ongeveer op dezelfde wijze zooals Mej. -
nier ook heeft gedaan op een door hem in 1723 zeer fraai vervaardigd uurwerk Zie de beschrij
ving van dit kunststuk m de ,Machines approuvees par l '\cademie, torn IV, pag 59" De uit
vinder had er ook een wijzer op gemaakt om de plaats van de maan m den Dierenriem, haar licht-
gestalten, enz te vertoonen Doch die wijzer is met beschreven, ook niet afgebeeld, noch aan 
de Academie te Parijs vertoond geworden 
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ÉPÜ^. 

Met uitzondering van het schemerlicht wordt er op dit astronomisch 
uurwerk niets vertoond, dat ook niet op ons Franeker kunststuk, hetzij op 
het planetarium, hetzij op het 
hemelsplein, hetzij doordemaan-
wijzers, waarover wij straks zul
len spreken, vertoond wordt. Wij 
gelooven zelfs, dat alles op ons 
planetarium duidelijker, nauw
keuriger en natuurlijker is te zien. 

Op den eersten Juni 1780, 
toen Van Swinden met eenige 
belangstellende bezoekers uit 
Leeuwarden en Harlingen het 
planetarium bezichtigde, werd 
hem door iemand uit laatst
genoemde plaats medegedeeld, 
dat de zeer bekwame uurwerk
maker, Tjeerd Radsma, eenige 
uurwerken had vervaardigd, 
waarop de dagelijksche en jaar
lij ksche beweging der zon te zien 
waren 1). 

Deze uurwerken hebben veel 
overeenkomst met ons hemels
plein. Boven de gewone wijzer
plaat is een ring die, evenals de 
horizon van Eisinga's hemels
plein, in uren is verdeeld. In 
dezen ring beweegt zich een 

•) Zie o.a. ook „Bijdrage tot de uur-
werkmakerskunst in Friesland" door K. 
Ottema, uitgegeven door het Friesch Ge
nootschap van Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde, 1923. Op bl. 29 tot en met 32 
maakt de schrijver melding van deze uur
werken en den vervaardiger, Tjeerd Jacobs 
Radsma. Op de laatste bladz. één van 
deze gangklokken, hiernaast gereprodu
ceerd. 

Bij het vervaardigen van dat hemels-
plein heeft Radsma zeer waarschijnlijk „ , , , , .„. , T , 
gebruik gemaakt van een fraaie sterre- Gangklok met planetarium van ljeerd Jacobs 
kaart, in 1699 vervaardigd door Claes Radsma, werkzaam te Harlmgen van 1731 tot 1790. 
Jansz. Voogt en uitgegeven door Johan-
nis van Keulen, Boeckverkooper aan de Nieuw-brugh in de Gekroonde Lootsman te Am
sterdam. 

Deze sterrekaart heb ik op 16 Juli 1926 cadeau gekregen van Jleindert en Johannes Rads
ma, wonende te Harlingen, achter-kleinzonen van genoemden Tjeerd Jacobs Radsma. 
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hemelsplein, waarop de sterren en de ecliptica zijn geteekend. Op den 
rand van dit plein vindt men de namen der maanden, de dagen, de 
teekens van de sterrebeelden van den Dierenriem en de graden. Een 
zonnetje dat op een bijzondere wijze op een stijltje is bevestigd, draait 
alle 24 uren eens rond en blijft op de ecliptica, daar het met het stijltje 
kan rijzen en dalen. Daar nu het plein een beweging heeft waardoor het 
alle 24 uren eens rond gaat en dan nog een tweede, waardoor zich het 
zonnetje dagelijks ongeveer één graad verplaatst, volgt hieruit, dat het 
zonnetje dagelijk met de sterren op- en ondergaat en bovendien, in één 
jaar, de ecliptica doorloopt. 

Het midden van het hemelsplein wordt door een vlak van een be
paalde grootte en vorm, een sector, tot op een zekeren afstand van het 
middelpunt, bedekt. Dit vlak stelt den horizon voor. Op den middag 
en in den zomer is het zonnetje er verder van verwijderd dan in den 
winter, raakt den horizon des morgens en des avonds in één, volgens 
de verschillende jaargetijden, meer of min van den middag verwijderde 
plaats, komt dus op en gaat onder, zooals het ook in de natuur plaats 
heeft. In dit vlak is een opening waardoor men de schijngestalten der 
maan kan waarnemen. 

Ziehier een korte beschrijving van het kunstwerk, dat den uitvinder 
en maker alle eer aandoet. Het verschilt van het Franeker hemelsplein 
voornamelijk door het volgende.' 

1. door den vorm en plaatsing van den horizon op het uurwerk 
zijn aldaar de sterren die de pool omringen en hier in ons land nooit 
ondergaan, altijd achter den horizon verborgen, terwijl zij op het Fra
neker hemelsplein altijd boven den horizon zijn, zooals wij dat ook in 
werkelijkheid zien. 

2. Daar het toppunt het middelpunt van den horizon is en het 
zonnetje op het genoemde uurwerk niet, zooals op het Franeker hemels
plein, in een sleuf binnen den rand van den horizon, maar zich buiten 
om laatstgenoemd vlak beweegt, blijkt het, dat wanneer het zonnetje 
des winters den horizon nadert, het ook nader bij het toppunt komt 
en in den zomer integendeel zich van het toppunt verwijdert, ook van 
den horizon. Dit is niet juist want de ware zon komt in den zomer dichter 
bij het toppunt en verder van den horizon dan in den winter. Dit is 
op het Franeker hemelsplein duidelijk te zien. 

Men moet zich dan voorstellen, dat het toppunt op het uurwerk buiten 
het middelpunt van het vlak valt, dat den horizon voorstelt. 

3. De hoofdstreken van het kompas worden op het uurwerk niet 
gevonden, maar wel op het Franeker hemelsplein, waar ook 17 uur-
lijnen zijn aangebracht. Doch het stijltje waarop het zonnetje ge
plaatst is, kan op het uurwerk als een bewegelijke uurlijn beschouwd 
worden. 

4. En eindelijk is het raderwerk, dat de beweging van het hemels-

wumkes.nl



131 

plein en van het zonnetje voortbrengt, verschillend van dat van het 
Franeker hemelsplein. 

Het is mij bijzonder aangenaam geweest gelegenheid gehad te heb
ben deze twee kunststukken met elkaar te vergelijken, beide uitgedacht 
en vervaardigd door menschen die, zonder eenige hulp en zonder te weten 
wat anderen reeds hadden vervaardigd, deze kunstwerken uit te den
ken en bij het vervaardigen zeer verschillende wegen hebben ingeslagen. 
Eisinga en Van Swinden hadden nooit iets van deze kunststukken van 
Radsma gehoord of gezien, hoewel deze bekwame uurwerkmaker in zijn 
tijd reeds acht had vervaardigd. Dergelijke uitvindingen bleven toen
tertijd lang onbekend. 

III. Van de Zonwijzers 

Zooals reeds is gezegd bevinden zich naast het hemelsplein twee 
wijzers waarvan wij ook het een en ander willen vertellen. 

Het zonnetje op het hemelsplein komt op en gaat onder op denzelf
den tijd als de ware zon en wijst op het oogenblik, waarop het op- of 
ondergaat, den tijd op den rand van den horizon zeer duidelijk aan. 
Dit duurt slechts een oogenblik, doch de twee wijzers wijzen deze uren 
den geheelen dag aan. 

Op den längsten dag komt de zon bij ons ten 3 u. 38 m. op en-
gaat ten 8 u. 22 m. onder; op den kortsten dag komt zij ten 8 u. 22 m. 
op en gaat ten 3 u. 38 m. onder. Daarom zijn de uren op den rand van 
iederen wijzer alleen geteekend van 3 u. 38 m. tot 8 u. 22 m. en iedere 
wijzer beschrijft maar een boog van 4 u. 44 m. 

Deze wijzers loopen dus niet rond, maar beschrijven zeer langzaam 
den genoemden boog, eerst vooruit gaande, daarna terug keerende. 
Van 21 Juni tot 21 Dec. b.v. gaat de wijzer die de zonsopkomst aan
wijst, van de rechter naar de linkerhand, van 3 u. 28 m. tot 8 u. 22 m. 
en daar de dagen dan weder gaan lengen, gaat deze wijzer van 21 Dec. 
tot 21 Juni, van 8 u. 22 m. langzaam tot 3 u. 28 m., op die manier aan
wijzende, dat de zon iederen dag vroeger opkomt dan den voorgaanden. 

Van 21 Juni tot 21 Dec. daarentegen gaat de wijzer, die den onder
gang van de zon aanwijst, van 8 u. 22 m. tot 3 u. 38 m., op die manier 
aanwijzende dat de zon eiken dag vroeger ondergaat. En van 21 Dec. 
tot 21 Juni gaat de wijzer van 3 u. 38 m. tot 8 u. 22 m. terug, aldus aan
wijzende dat de zon iederen dag later achter den horizon verdwijnt dan 
den vorigen. 

Dit is dus de eerste merkwaardigheid van deze wijzers: zij gaan 
dus niet rond, doch bewegen zich langzaam heen en weer. Maar er is 
nog een tweede bijzonderheid, n.1. dat die wijzers zich niet met dezelfde 
snelheid bewegen, maar op een zekeren tijd heel langzaam, op een an
deren tijd veel sneller voortgaan. Dat moet zoo zijn, 
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want van 21 Dec. tot 21 Jan. lengen de dagen des morgens 24 min. 
21 Jan. 
21 Febr. 
21 Mrt. 
21 April 
21 Mei 
21 Juni 
21 Juli 
21 Aug. 
21 Sept. 
21 Oct. 
21 Nov. 

21 Febr. 
21 Mrt. 
21 April 
21 Mei 
21 Juni 

56 
57 
62 
50 
23 

21 Juli korten de dagen des morgens 20 
21 Aug. 51 „ 
21 Sept. 61 „ 
21 Oct. 60 „ 
21 Nov. 55 „ 
21 Dec. 25 „ 

Waaruit blijkt, dat de wijzers zich van 21 Maart tot 21 April wel 
drie maal sneller moeten bewegen dan van 21 Juni tot 21 Juli. Het 
middel dat Eisinga uitgedacht en vervaardigd heeft om deze twee bij
zonderheden uit te voeren, is buitengewoon vernuftig, eenvoudig en 
nauwkeurig. 

Dit hemelsplein geeft dus een duidelijke voorstelling van de ver
schijnselen van zon en vaste sterren, is zeer geschikt om deze ten allen 
tijde na te gaan, zoowel bij dag als bij nacht en behoort bij een plane
tarium om een goed denkbeeld te verkrijgen van den geheelen sterren
hemel. 

BESCHRIJVING VAN HET DERDE EN LAATSTE GEDEELTE VAN HET KUNSTSTUK, 

N.L. VAN DE MAANWIJZERS 

Na de zon is de maan voor de bewoners der aarde het belangrijkste 
hemellicht. De maan is door Eisinga op het planetarium aangebracht, 
beweegt zich om onze aarde, wordt met de aarde om de zon gevoerd en 
beweegt zich zoodanig om haar as, dat zij in 29 dagen, 12 uur en 44 
min. weder in conjunctie komt met de zon. Doch al haar bewegingen en 
schijngestalten konden aldaar niet zoo nauwkeurig worden aangegeven, 
ten eerste om haar kleinheid en ten tweede om vele andere redenen, 
zooals haar ongelijke snelheid, verandering van breedte, declinatie, 
enz. Eisinga heeft eenige maan wijzers uitgedacht en vervaardigd om de 
belangrijkste verschijnselen der maan nauwkeurig weer te geven. Waarom 
dit derde gedeelte van het kunststuk heel belangrijk is en men spoedig 
zal bemerken, dat het uitdenken en vervaardigen van deze wijzers 
Eisinga de meeste moeite heeft gekost, omdat al de bewegingen der 
maan zeer moeilijk zijn weer te geven. 

Wij kunnen al de verschijnselen der maan onderbrengen in vier 
groepen, n.1.: 

I. De schijngestalten, 
IL de beweging van de maan om onze aarde, 
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I I I . de op- en ondergang en 
IV. de zon- en maansverduisteringen. 
Dit alles zullen wij beschrijven en aantoonen hoe al deze verschijn

selen door de maanwijzers worden aangewezen. 

I. De licht gestelltem (schijngestalten) der maan 
(De wijzer aan den zolder aan de rechterhand) 

De schijngestalten der maan worden veroorzaakt door haar ver
schillende standplaatsen ten opzichte van de zon. 

Laten we een oogenblik veronderstellen, dat onze aarde stil staat, 
doch dat de maan, evenals nu het geval is, zich om onze aarde beweegt. 
De zon verlicht de helft van de aarde en van de maan die naar de zon 
is gekeerd. Wanneer de zon, maan en aarde in een rechte lijn staan, 
zoodat de maan zich tusschen zon en aarde bevindt, dan zegt men dat 
de maan in conjunctie is met de zon; haar verlichte oppervlakte is naar 
de zon gekeerd, wij zien haar niet en we zeggen dan dat het nieuwe maan is. 

Wanneer de maan zich in haar loopbaan om onze aarde van de 
zon verwijdert, wordt de verlichte zijde gaandeweg zichtbaar en wij 
zien er de helft van als de maan het vierde gedeelte van haar baan heeft 
afgelegd: het is dan eerste kwanier. Eindelijk komt zij tegenover de 
zon, zij is dan in oppositie, haar geheel verlichte zijde is naar ons toege
keerd en het is volle maan. Vervolgens wordt de verlichte zijde weer 
kleiner en wanneer zij drie vierde van haar baan heeft afgelegd, zien 
wij wederom maar de helft van haar verlichte oppervlakte: het is dan 
laatste kwartier. Vervolgens nadert zij de zon steeds meer en meer, haar 
sikkel wordt steeds kleiner, to tdat zij zich wederom in conjunctie bevindt 
met de zon en het wederom nieuwe maan is. 

De beweging van onze aarde om de zon brengt hier geen ander 
verschil in, dan dat die schijngestalten eerst na längeren tijd plaats 
hebben. Want er verloopen 29 dagen, 12 uur, 44 min. en 3 sec. om de
zelfde schijngestalten weer te zien en in dien tijd doorloopt de aarde 
ongeveer 29° 6' 24;/, die de maan dus ook doorloopen heeft, om weder 
ten opzichte van de aarde, in conjunctie b.v. met de zon te zijn. De maan 
heeft dan niet alleen den geheelen cirkel of 360° afgelegd, maar in werke
lijkheid 389° 6' 24/; in den reeds gemelden tijd. Met die zelfde snelheid 
zou zij dien cirkel om onze stilstaande aarde hebben afgelegd in 27 da
gen, 7 uur, 43 min. en 4,5 sec. Deze periode, ten opzichte van een vast 
punt, b.v. ten opzichte van het punt Aries, wordt tropische omloopstijd 
genoemd. Maar de 29 dagen, 12 uur, 44 min. en 3 sec. die de maan noo-
dig heeft om weder in conjunctie met de zon te komen, wordt synodische 
omloopstijd genoemd. 

De schijngestalten der maan hangen dus af van de gedeelten van 
haar baan die zij heeft afgelegd: deze gedeelten noemt men afstanden 

wumkes.nl



134 

der maan van de zon. En daar de baan in 12 teekens en ieder teeken in 
30 graden wordt verdeeld, worden die afstanden door teekens en graden 
uitgedrukt. Dus is het eerste kwartier, wanneer de maan het vierde ge
deelte van haar baan heeft doorloopen en is haar afstand van de zon 
90° of drie teekens; bij volle maan heeft zij 180° doorloopen of zes teekens; 
bij laatste kwartier 270° of negen teekens en wanneer zij weer in conjunc
tie is met de zon beginnen we weer opnieuw te rekenen. Daar de maan 
in ongeveer 29,5 dagen dezelfde schijngestalten vertoont, noemt men 
deze dagen: Dagen van den ouderdom der maan. Wanneer er b.v. gezegd 
wordt, dat de maan zes dagen oud is, dan wil dat zeggen dat er zes dagen 
verloopen zijn sinds de maan in conjunctie was met de zon, dus sinds 
nieuwe maan x). 

De afstanden, schijngestalten en ouderdom der maan worden thans 
aangewezen door een langen wijzer aan den zolder, aan de rechterhand 2), 
die in 29 dagen, 12 uren en 44 min. eens rond gaat (Zie plaat no. I). Op 
de plaat van dezen wijzer zijn 24 wassende en afnemende schijngestalten 
geteekend, zoodat men dagelijks het verlichte gedeelte ziet aangewezen. 
Binnen deze schijngestalten is nog een cirkel, verdeeld in 29,5 dagen 
die den ouderdom der maan voorstellen, veel duidelijker dan vroeger 
op den pilaster, omdat de cirkel, waarop die schijngestalten nu zijn ge
schilderd, een middellijn heeft van 22 duim, veel grooter dan op den 
pilaster. De wijzer draagt nu tot opschrift licht gestaltens der maan. 
De afstand der maan van de zon is voor ieder der afgebeelde figuren 
15 graden of een half teeken. Met de nieuwe maan s taat de wijzer op een 
geheel donkere plek; in den eerstvolgenden stand is een kleine sikkel 
verlicht; verder wijst de wijzer op de zesde afbeelding, dat is drie teekens 
van de zon, het eerste kwartier, half verlicht. Het verlichte deel der maan 
wordt steeds grooter, totdat de wijzer de twaalfde plek aanwijst en het 
volle maan is; neemt vervolgens weer af, to tdat het verlichte gedeelte 
weer voor de helft verdwenen is: dan is het laatste kwartier. Het verlichte 

1) Daar men in het dagelijks leven niet met halve dagen kan rekenen, maakt men 
maans-maanden, wanneer men daaimee wil rekenen, afwisselend 29 en 30 dagen, zoodat 12 
van zulke maanden 354 dagen of een maanjaar uitmaken Doch daar 12 van zulke maanden 
ongeveer 8 uren en 48 mm korter zijn dan 12 maans-omloopen (omdat een maans-omloop niet 
29 dagen en 12 uur is, maar 29 dagen, 12 uur, 44 mm en 3 sec ), zijn 30 van zulke maanjaren 
11 dagen te kort Een cyclus van 30 jaren bestaat dan mt 19 jaren van 354 en 11 schrikkeljaren 
van 355 dagen 

2) Toen Eismga m 1781 zijn kunstwerktmg had voltooid, waren er op elk der twee pilasters 
boven de bedstede, twee kleine wijzers 

De onderste wijzer aan de linkerhand diende tot aanwijzing van den afstand der maan van 
de zon en werd door dezen wijzer de ouderdom der maan en de schijngestalten aangewezen De 
onderste aan de rechterhand wees den afstand van de maan van Artes of haar lengte aan Daar 
er aan den zolder meer ruimte was heeft Eismga deze twee wijzers verplaatst en de bovenste 
twee wijzers, die den afstand der maan van 't verste punt en afstand der maan van de noorder 
knoop aanwijzen, iets laten zakken 

Ook had hij voor de beweging van die beide wijzers nog andere tanden berekend, die nog 
iets nader bij de waarheid komen, doch door deze verplaatsing moest er een geheele verschik-
kmg m meest al het raderwerk van de maanwijzers plaats vinden Voor de aan den zolder over
gebrachte wijzers moesten nieuwe assen en verscheidene nieuwe raderen gemaakt worden 
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gedeelte wordt steeds kleiner totdat het geheel verdwenen is en dan is 
het weer nieuwe maan. De ongelijke lengte van de eene nieuwe maan 
tot de andere wordt door dezen wijzer nauwkeurig aangegeven. 

De schijngestalten der maan worden veroorzaakt door twee bewegin
gen, n.1. de beweging van de maan om onze aarde en de beweging van 
onze aarde met de maan om de zon, waaruit volgt, dat, hoewel de tropi
sche omloopstijd der maan 27 dagen, 7 uur en 43 min. bedraagt, de 
conjunctie met de zon plaats heeft na 29 dagen, 12 uur, 44 min. en 3 sec , 
na een synodischen omloopstijd. Indien de beide bewegingen eenparig 
waren, zou de toeneming der schijngestalten ook gelijk zijn en was het 
voldoende om den wijzer, die de schijngestalten aanwijst, een eenparige 
snelheid te geven. Doch beide bewegingen zijn niet eenparig. Onze aarde 
en de maan bewegen zich dan eens sneller, dan weer langzamer en om 
nu den ouderdom en schijngestalten toch nauwkeurig aan te wijzen, is 
het noodig om ook aan dezen wijzer een beweging te geven die met de 
werkelijkheid overeenkomt. 

De eerste oorzaak is de niet eenparige beweging van de maan om de 
aarde. Zij beweegt zich om onze aarde in een elliptische baan, heeft in 
haar naaste punt een grootere snelheid dan in het verste punt. Wan
neer zij van het verste naar het naaste punt gaat, is haar beweging lang
zamer dan de gemiddelde en daarom vertraagt zij wel 6 graden ten 
opzichte van die gemiddelde beweging, als zij drie teekens doorloopen 
heeft. Doch daar de snelheid voortdurend grooter wordt, heeft zij die 
vertraging weer ingehaald, wanneer zij zes teekens doorloopen heeft, 
d. i. in het naaste punt . Daar de beweging in het naaste punt het grootst 
is, vervroegt de maan dan op de gemiddelde beweging en het verschil 
is wel zes graden als er drie teekens, dus negen in het geheel, doorloopen 
zijn. Daar die snelheid nu voortdurend afneemt, verdwijnt die ver
vroeging weder in het verste punt. Deze niet eenparige beweging wordt 
door den wijzer aangegeven. 

De tweede oorzaak is de niet eenparige beweging der aarde om de 
zon, die in haar naaste punt, in December en Januari , grooter is dan 
in het verste punt in Juni en Juli. In het eerste geval is de aarde dichter 
bij de zon dan in het tweede; hierdoor wordt de aantrekkingskracht 
der maan op de aarde verminderd, zoodat de snelheid der maan kleiner 
wordt en de omloopstijd grooter moet zijn. Dit is de oorzaak dat die 
omloopstijd in de verschillende jaargetijden niet gelijk is; de langste in 
December en Januari , de kortste in Juni en Juli. Eisinga heeft de be
weging van dezen wijzer zoodanig ingericht, dat hij zich ook in de ver
schillende jaargetijden ongelijk snel beweegt. 

Wij zien dus dat door dezen wijzer niet de gemiddelde, maar de ware 
tijden van de schijngestalten der maan worden aangewezen, omdat 
de beweging van dezen wijzer zoodanig is ingericht, dat hij de ongelijke 
snelheden, voortkomende uit de uitmiddelpuntige banen van onze 
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aarde en maan, volgt. De wijze waarop Eisinga deze beweging heeft 
verkregen is buitengewoon eenvoudig en vernuftig uitgedacht. 

Het was moeilijk aan de zonwijzers een ongelijke beweging te geven, 
alleen veroorzaakt door de beweging van onze aarde om de zon; nog 
veel moeilijker is het geweest een wijzer te vervaardigen, die twee zeer 
verschillende bewegingen moet aangeven. Hoeveel vernuft steekt er 
niet in dezen wijzer alleen? 

I I . De beweging van de maan om onze aarde 

Deze beweging wordt aangegeven door vijf wijzers, drie groote aan 
den zolder en twee kleine op de pilasters boven de bedstede. 

De maan beweegt zich om onze aarde in een elliptische baan vol
gens dezelfde wetten als de hoofdplaneten om de zon; die baan valt niet 
samen met de ecliptica, maar maakt er een hoek mee van 5° 9'. De maan 
heeft dus breedte en lengte, klimmende en dalende knoopen, naaste en 
verste punten. 

Wij hebben gezien hoe al deze plaatsen van de hoofdplaneten nauw
keurig op het planetarium worden aangewezen, doch zulks kon aldaar 
van de maan niet geschieden, omdat de maan, die met onze aarde om 
de zon gevoerd wordt, voortdurend van plaats verandert en ook omdat 
de knoopen en het verste en het naaste punt, aan zeer snelle veranderingen 
onderhevig zijn. 

1. V a n d e l o o p b a a n d e r m a a n 

De plaatsen van het verste en naaste punt en der knoopen van 
de hoofdplaneten zijn bijna aan geen verandering onderhevig', ze zijn 
na een eeuw of langer nauwelijks merkbaar. De hoofdplaneten behoeven 
dus alleen haar lengte en breedte aan te wijzen, maar met de maan 
is het heel anders. Het verste, en dus ook het naaste punt van de maan 
ten opzichte van de aarde, verandert voortdurend van plaats en wel 
ongeveer 3 graden gedurende één omloop en wordt de geheele baan der 
maan om de aarde doorloopen in 8 jaren, 311 dagen, 8 uren, 34 min en 
57,5 sec. volgens La Lande. Het is dus niet genoeg om aan te wijzen, 
dat de maan in haar verste of naaste punt is, of hoe veel zij er van af is, 
maar men moet ook weten, waar het verste of naaste punt zelf is. Daarom 
heeft Eisinga twee wijzers vervaardigd: de eene, aan den zolder, draagt 
den naam van ([ verste punt, de andere, op den linker pilaster boven de 
bedstede, afstand der maan van 't verste punt. 

De eerstgenoemde wijzer wijst de teekens van den Dierenriem 
aan en ieder teeken is in graden verdeeld, dat gemakkelijk heeft kunnen 
geschieden omdat die wijzer wel 15 duim lang is: de wijzer gaat eens 
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rond in 8 jaar 311 dagen, enz. en wel in volgorde der teekens Aries, 
Taurus, enz. omdat het verste punt werkelijk aan den hemel die richting 
volgt. Het spitse einde van den wijzer duidt de plaats aan van het verste, 
het andere einde die van het naast punt. 

De laatstgenoemde wijzer die aantoont hoe ver de maan van haar 
verste punt af is, wijst, zooals hierboven is gezegd, de teekens van den 
Dierenriem met den kleinen en de graden met den grooten wijzer aan, 
op dezelfde manier als de uren en minuten op een klok. Wanneer de kleine 
wijzer b.v. op VI staat, is de maan zes teekens van het verste punt af en 
dus is zij in het naaste punt ; wanneer de wijzer op I I I of IX staat, is 
de maan drie of negen teekens van het verste punt af, en dus ongeveer 
in haar gemiddelden afstand, enz. 

Deze wijzer doorloopt de twaalf teekens of gaat eens rond in 27 
dagen, 13 uur, 18 min. en 34 sec., want, daar de werkelijke omloops
tijd der maan 27 dagen, 7 uur, 43 min. en 4 sec. bedraagt en het verste 
punt, volgens de orde der teekens, in 8 jaar, 311 dagen, enz. den ge-
heelen cirkel beschrijft, blijkt het, dat dit verste punt zich in die 27 dagen, 
7 uur en 43 min. reeds 3° 2' 38" heeft verplaatst, die de maan dus nog 
moet doorloopen eer zij in het verste punt komt en daartoe heeft zij 
5 uur, 35 min. en 30 sec. noodig. De tijd dien de maan noodig heeft om 
van het verste punt wederom in het verste punt te komen, duurt dus 
5 uur, 35 min. en 30 sec. langer dan de tropische omloopstijd der maan. 
Deze tijd wordt anomalistische omloopstijd genoemd en duurt 27 dagen, 
13 uur, 18 min. en 34 sec. en dit is ongeveer den omloopstijd van dezen 
wijzer. 

Wij hebben reeds iets gezegd van de niet eenparige beweging der 
maan. Men weet dat deze afhangt van de uitmiddelpuntigheid der maans-
baan èn van de plaats der zon ten opzichte van het verste en naaste punt 
der maan of, wat hetzelfde is, van de groote as van haar baan, van de 
afstanden der maan van de zon, èn van de jaargetijden. De wijzer op 
de linker pilaster boven de bedstede, die den afstand der maan van 't 
verste punt aanwijst, heeft dan ook een niet eenparige beweging, kleiner 
bij het verste, groot er nabij het naaste punt. 

2. V a n d e b r e e d t e d e r m a a n 

De loopbaan der maan maakt, zooals die van alle andere planeten, 
een hoek met de ecliptica en snijdt dat vlak in twee punten, knoopen 
genaamd, zoodat men, om den loop der maan te kennen, de plaats van 
deze knoopen, den afstand der maan van deze knoopen, b.v. van den 
klimmenden knoop, en eindelijk nog de breedte der maan moet kennen. 
Tot aanwijzing van deze drie coördinaten heeft Eisinga twee wijzers 
vervaardigd. 

De eerste wijzer is een groote wijzer aan den zolder die den naam 
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draagt (^noord knoop. De knoopen der planeten veranderen bijna niet van 
plaats, doch de knoopen der maan zijn aan een snelle verplaatsing onder
hevig en doorloopen, volgens La Lande, de ecliptica in 18 jaren, 228 
dagen, 4 uur, 52 min. en 3 sec. Doch deze beweging is tegen de orde der 
teekens, d.w.z.: indien de klimmende knoop b.v. thans in Taurus is, zal 
hij over 1,5 jaar niet in Gemini zijn, maar in Aries, over drie jaar in 
Pisces, enz. 

Deze wijzer doorloopt dan de teekens die op den rand geschilderd 
zijn, in 18 jaar, 228 dagen, enz., tegen de teekens, met de wijzers van 
een uurwerk zooals men dat noemt, en wijst met zijn voorste einde de 
ware plaats van den klimmenden of noord knoop en met het achterste 
einde de ware plaats van den dalenden of zuid knoop aan. 

Van den klimmenden tot den dalenden knoop staat de maan, even
als de planeten, boven de ecliptica en van den dalenden tot den klim
menden staat zij er beneden. In het eerste geval is haar breedte noor
delijk, in het tweede zuidelijk en deze breedte is, in beide gevallen, groo-
ter naarmate de afstand van de maan van de knoopen. Staat de maan 
in één der knoopen, dus ook in de ecliptica, dan is haar breedte nul. 
Deze afstanden, met de breedte, worden door den wijzer op den rechter 
pilaster boven de bedstede, aangewezen. Eisinga noemt dien wijzer: 
afstand der maan van de noorder knoop. 

De wijzer wijst op den rand de 12 teekens aan. Wanneer nu de wijzer 
b.v. op III staat, is de maan drie teekens van den noorder knoop af en 
heeft haar grootste noorder breedte; wanneer de wijzer op VI staat, is 
de maan zes teekens van die knoop af, staat in den dalenden knoop, ook 
in de ecliptica, breedte nul. Wanneer de wijzer IX aanwijst, is de maan 
negen teekens van den noorder of drie teekens van den dalenden of zuider 
knoop af, heeft dus haar grootste zuider breedte. 

Daar de knoopen zich tegen de orde der teekens verplaatsen, komen 
zij de maan in haar baan tegemoet. Dus is de tijd, dien de maan noodig 
heeft, om b.v. van den noorder knoop weder in dat teeken te komen, 
korter dan de tropische omloopstijd en wel 2 uur, 37,5 min. De maan 
heeft dus 27 dagen, 5 uur en 5,5 min. noodig om één omloop te volbrengen 
van den noorder knoop tot dien zelfden knoop; dit noemt men de dr aconi
tische omloopstijd. 

Op den cirkel zijn, buiten de Romeinsche cijfers die de teekens 
aanwijzen, in het midden de letters N.B. en Z.B. geteekend. De breedte is 
noordelijk bij de cijfers van 0 tot VI, aan de linkerhand, en zuidelijk van 
VI tot O, aan de rechterhand. Ook zijn bij O en VI de teekens van noorder 
(klimmenden) en zuider (dalenden) knoop geteekend. 

Ook deze wijzer heeft een niet eenparige beweging en gaat sneller 
of langzamer naarmate de maan dichter bij het naaste of bij het verste 
punt is. 

Wij moeten nog de opmerking maken dat de breedte der maan, op 
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dezelfde afstanden van de knoopen, niet altijd hetzelfde is, zooals dat wel 
bij de planeten het geval is, maar dan eens grooter, dan eens kleiner. Dit 
wordt veroorzaakt omdat de aarde niet de eenige kracht is die op de maan 
werkt, maar bovendien de zon, waar omheen zij met onze aarde gevoerd 
wordt. Wel werkt de zon minder sterk op de maan dan onze aarde, omdat 
zij veel verder van de maan verwijderd is dan onze aarde, maar haar in
vloed is vrij sterk. 

Wanneer de zon in dezelfde richting werkt als de aarde, in conjunctie 
en in oppositie, d. i. wanneer de maan nieuw of vol is, werkt zij het sterkst 
en minder sterk wanneer het eerste of laatste kwartier is. Hierdoor komt 
het dat, daar de helling van de maansbaan en dus de grootste breedte 
maar 5° is, wanneer de maan vol of nieuw is, zij wel 5° 18' bedraagt wan
neer de maan in kwartierstand is, omdat in het eerste geval de kracht van 
de zon, om de baan der maan met de ecliptica te doen samenvallen, veel 
sterker is dan in het tweede. 

De grootte der breedte hangt dus niet alleen af van den afstand der 
maan van haar knoop, maar bovendien van haar afstand van de zon. 

3. L e n g t e v a n d e m a a n 

De lengte van een hemellicht is, zooals wij reeds gezegd hebben, de 
boog van de ecliptica, gemeten vanaf het punt Aries tot het voetpunt van 
den breedtecirkel, gaande door dat hemellicht. Daarom draagt de wijzer, 
die de lengte der maan aanwijst en zich bevindt aan den zolder, aan de 
linkerhand, den naam lengte der maan op de ecliptica. 

Toen die wijzer zich nog op den rechter pilaster bevond, droeg hij 
den naam afstand der maan van Aries. 

Op den rand zijn de namen van de sterrebeelden van den Dierenriem 
geschilderd, aan de binnenzijde van dien rand de graden en daar binnen 
de teekens. 

De maan beweegt zich in haar baan volgens de orde der teekens. 
Daarom beweegt zich ook deze wijzer in die richting en doorloopt zij die 
sterrebeelden in 27 dagen, 7 uur en 43 min. 

Het is bijna niet noodig de opmerking te maken, dat ook deze wijzer 
een niet eenparige beweging heeft om de ware beweging der maan aan 
te wijzen. 

III. Van den op- en ondergang der maan 

Naast het hemelsplein, boven de kast aan de linkerhand, bevindt 
zich een wijzer die de opkomst, aan de rechterhand één die den ondergang 
der maan aanwijst. Bij den eerstgenoemden heeft Eisinga geschilderd de 
maan koomt op, bij den laatstgenoemden de maan gaat onder. De rand, 
waarop beide wijzers zich bewegen, is verdeeld in XII uren en ieder uur 

wumkes.nl



140 

in vier deelen of kwartieren. Dit is voldoende omdat men, zooals straks 
zal blijken, uit de schijngestalten der maan die door een wijzer worden 
aangegeven, altijd weet of die uren vóór- of namiddag zijn. Beide wijzers 
volgen de orde der uren, omdat de tijd van den op- en ondergang der 
maan dagelijks verachterd en dus, als b.v. de maan vandaag om 12 
uur opkomt, zij morgen ongeveer ten 12 u. 48 m. en overmorgen ten 1 u. 
26 m. zal opkomen. 

Indien de maan zich, evenals de zon, zou bewegen in een bestendigen 
of ongeveer bestendigen cirkel, wiens helling, knoopen, verste en naaste 
punten altijd ongeveer dezelfde bleven, dan zou de maan ons bij iederen 
omloop dezelfde verschijnselen doen aanschouwen en op dezelfde dagen 
van haar ouderdom, op dezelfde uren opkomen en ondergaan. Doch daar 
zulks niet het geval is, zijn ook de tijden van op- en ondergang der maan 
zeer verschillend; zij hangen af van de afstanden der maan van de zon 
en van de declinatie der maan. 

Indien we voor een oogenblik alle bijzondere omstandigheden bui
ten beschouwing laten zal de maan, als zij in conjunctie is met de zon of 
nieuw, met de zon opkomen, den meridiaan passeeren en met de zon on
dergaan. Wanneer zij drie teekens van de zon af is, dan is het eerste 
kwartier en gaat zij zes uur later dan de zon door den meridiaan. Wanneer 
zij er zes teekens van af is of in oppositie, wanneer de maan dus vol is, 
komt zij op als de zon ondergaat, dus des namiddags en gaat des morgens 
onder als de zon opkomt: zij passeert des nachts 12 uur den meridiaan. 
Wanneer zij negen teekens van de zon af, wanneer het laatste kwartier 
is, komt zij 18 uren later in den meridiaan. En eindelijk, wanneer zij 12 
teekens van de zon af is, dan is zij weer in conjunctie met de zon en is het 
nieuwe maan. 

Dit alles zou plaats hebben indien de maan altijd dezelfde declinatie 
had als de zon, doch het verschil en de verandering van declinatie brengen 
hier vrij wat vervroeging of verachtering te weeg. Maar de zaak blijft 
over het algemeen, ongeveer zoo, en er volgt uit, dat in één omloop van de 
maan om de aarde ten opzichte van de zon óf, wat hetzelfde is, in één sy
nodischen omloopstijd van 29 dagen, 12 uur, 44 min. en 3 sec , de wijzers 
tweemaal rondgaan. En dat dus de wijzers die deze uren aangeven niet, 
zooals die voor de zon, dan eens een voorwaartsche, dan een teruggaande 
beweging moeten hebben, maar dat zij inderdaad den cirkel twee maal 
rondgaan in 29 dagen, 12 uur en 44 min. in een voortgaande beweging. 

De maan legt, volgens haar gemiddelde beweging, dagelijks ongeveer 
13° 10'5 af. Dit brengt dagelijks een vertraging van ongeveer 48 min. 
te weeg in haar opkomst, haar doorgang in den meridiaan en haar onder
gang. Maar de maan heeft een zeer ongelijke snelheid in de verschillende 
punten van haar baan, die nog grooter of kleiner wordt, naarmate de 
verste of naaste punten op dezen of genen afstand van de zon zijn. En 
dit alles heeft op den tijd van den op- en ondergang der maan een groo-
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teren of kleineren invloed, naarmate de maan sneller of trager in haar 
baan voortgaat, d. i. zich in verschillende perken van haar baan bevindt, 
naarmate zij min of meer boven of beneden de ecliptica staat en een 
grootere of kleinere declinatie heeft. Al deze veranderingen maken dat 
de tijden van opkomst en ondergang zeer onregelmatig veranderen. 

Het verschil in tijd van op- en ondergang kan 18, maar ook wel eens 
85 min. bedragen en moeten de wijzers op sommige dagen in denzelfden 
tijd vijf maal meer ruimte afleggen dan op andere dagen. De wijze waarop 
Eisinga een zoodanige onregelmatige beweging aan deze wijzers heeft 
gegeven, is zeer eenvoudig en nauwkeurig; zij volgen de ware tijden 
nagenoeg en het kleine verschil dat er ontstaat, verdwijnt alle halve maans 
omloopen. 

Wij hebben reeds gezegd, dat het moeilijk is om een wijzer een on
regelmatige beweging te geven die van twee oorzaken afhangt. Hoeveel 
moeite moet het Eisinga dan niet gekost hebben deze twee maanwijzers 
te vervaardigen, die met een onregelmatige beweging voortgaan, voort
komende uit drie verschillende bewegingen, n.1.: 

1. van den grooteren of kleineren boog dien zij dagelijks in haar 
baan aflegt, omdat die baan geen cirkel maar een ellips is, 

2. van de breedte der maan, d. w. z. het aantal graden, dat zij boven 
of beneden de ecliptica kan staan en 

3. de verandering van declinatie; deze varieert tusschen 23°,5 
plus 5° 9' en 23°,5 minus 5° 9', noord of zuid. 

Tengevolge van al deze oorzaken kan de maan, op één en dezelfde 
plaats, in één omloop, dan eens nog geen 8 uur, en dan eens bijna 17 
uur boven den horizon zijn. Die tijd wordt door de beide wijzers aange
wezen, wanneer men n.1. de uren, die zij aanwijzen, samen telt. 

Indien de declinatie der maan, tusschen den tijd van haar opgang 
en den volgenden ondergang niet veranderde, zou de helft van den tijd 
dien de maan boven den horizon blijft, d. i. de halve dagboog, gevoegd 
bij het uur van opkomst, den tijd aangeven waarop de maan in den meri
diaan komt. Doch daar de declinatie voortdurend en vrij snel verandert, 
is deze rekening niet nauwkeurig. 

Maar het hemelsplein wijst altijd aan op welk uur de maan in den 
meridiaan komt. Wij weten n.1. door den laatst beschreven wijzer lengte 
der maan op de ecliptica, hoe groot de lengte is. Wanneer dat punt op het 
hemelsplein door den meridiaan gaat, komt de maan in den meridiaan 
en het uur wordt óf door het zonnetje, of door het wijzertje, dat tegenover 
de zon is, aangewezen. 

IV. Van de eclipsen 

Indien de maan zich in de ecliptica bewoog, dan zouden we iedere 
maand een zon- en een maansverduistering hebben, doch dit heeft niet 
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plaats omdat de maansbaan niet met de ecliptica samenvalt, maar er een 
hoek mee maakt van 5° 9'. Het gebeurt dus vele malen, dat de breedte 
der maan, wanneer zij vol of nieuw is, zoo groot is, dat zij zich niet in de 
schaduw der aarde kan bevinden of dat de schaduw der maan de aarde 
kan raken. 

Er kunnen geen verduisteringen plaats vinden of de maan moet zich, 
ten tijde dat zij nieuw of vol is, bevinden in de nabijheid van een van haar 
knoopen en kan men, met behulp van dit kunststuk, altijd weten of er 
een eclips zal plaats hebben of niet. Want, op één wijzer ziet men of de 
maan nieuw of vol is en op een anderen of zij in de knoopen is of niet. 
Zóó dit het geval is, zal er een eclips zijn; zoo dat niet het geval is, zoo 
de maan ver van de knoopen, b.v. 18 graden of meer verwijderd is, dan 
kan er geen verduistering plaats vinden. Maar die zelfde wijzers geven 
nog veel nauwkeuriger bepaling aan. 

Dr. Desaguliers, en na hem Wright, probeerden de verduisteringen 
voor te stellen door op de plaats van de zon een lampje te zetten: dan 
kwam de volle maan in de schaduw der aarde of, bij nieuwe maan, viel 
de schaduw van de maan op de aarde. Doch Desaguliers zag zeer goed in, 
dat dit een zeer onvolmaakte voorstelling was. Om de verduisteringen op 
die wijze naar waarheid voor te stellen, moet de betrekkelijke grootte van 
zon, aarde en maan, de afstanden en de helling van de maansbaan op de 
ecliptica in acht genomen worden, wat op een planetarium moeilijk voor
gesteld kan worden. Waaruit blijkt, hoeveel eenvoudiger en nauw
keuriger de manier is, waarop Eisinga deze eclipsen heeft aangetoond, te 
meer daar hier de werkelijke onregelmatige beweging der maan plaats 
heeft en in het andere geval alleen de middelbare. 

Ons bestek laat niet toe melding te maken van al de werktuigen die 
er reeds vóór of in Eisinga's tijd gemaakt zijn om de eclipsen na te bootsen. 
De Hoogleeraar Segner heeft een werktuig uitgevonden om de zonsver
duisteringen aan te toonen en beschreven in de Phil. Trans. No. 461, 
vol. XLI, p. 781. Ferguson heeft ook een dergelijk werktuig uitge
vonden en beschreven in dat zelfde werk, vol. XLVIII, p. 520 en later be
schreven onder den naam Ecliftsareon, in zijn Astronomy explained, par. 
442. 

Roemer had reeds in 1680 een dergelijk werktuig uitgevonden, dat 
hij Jovilabium had genoemd en dat diende om de onderlinge standen van 
de manen van Jupiter aan te geven (zie Machines approuvées par 1'Aca-
démie, t I, p. 85). Flamsteed verzon een ander, beschreven in de Philos. 
Trans. 1685, no. 178 en La Hire heeft er een vervaardigd en beschreven 
in de „Verklaring" van zijn astronomische tafels. Ook zijn er werktui
gen uitgevonden om de onderlinge standen en afstanden van de manen 
van Saturnus te vertoonen: zulk een werktuig wordt Satumilabium ge
noemd. 
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1. V a n d e m a a n e c l i p s e n 

Een maaneclips wordt veroorzaakt doordat de schaduw der aarde op 
de volle maan valt: de schaduw der aarde is kegelvormig. De halve mid
dellijn van dat gedeelte van den schaduwkegel, dat de baan der maan 
raakt, is nooit grooter dan 47' -1), de halve middellijn der maan is hoog
stens 17', zoodat de som van deze beide halve middelhjnen 64' bedraagt. 
Wanneer nu de maan, d. w. z. haar middelpunt, ten tijde dat zij vol is. 
64' of meer breedte heeft, d. i. wanneer zij ongeveer 12 graden van een 
van haar knoopen verwijderd is, dan kan er geen verduistering plaats 
hebben. Indien echter de breedte der maan kleiner is dan 64', dan zal er 
een verduistering plaats vinden en deze zal grooter of kleiner zijn, naar
mate de breedte kleiner is. 

De grootte der breedte en de afstand der maan tot den knoop worden 
door een wijzer aangewezen, de schijngestalten en dus ook de volle maan 
door den wijzer licht gestaltens der maan, zoodat men altijd door de ver
gelijking van die twee wijzers weet, of er een maansverduistering zal 
plaats vinden en ook of zij totaal of gedeeltelijk zal zijn. 

2. V a n d e z o n e c l i p s e n 

Door middel van de twee reeds genoemde wijzers kan men ook zien 
of er met nieuwe maan een zonsverduistering zal zijn. Want er kan geen 
verduistering plaats vinden of de breedte der maan moet minder zijn dan 
de som van het horizontaal verschilzicht 2) der maan, en van de halve 
middelhjnen van zon en maan: die som kan nooit grooter zijn dan 94' 
45". WTanneermen dan op den wijzer licht gestaltens der maan ziet, dat de 
maan nieuw is en op den wijzer afstand der maan van de noorder knoop, 
dat de breedte der maan grooter is dan 1° 34' 45", of haar afstand van 
den knoop grooter dan ongeveer 17 graden, dan weet men dat er geen 
verduistering kan plaats vinden. 

Zoo die breedte of die afstand kleiner is, dan moet er ergens een ver
duistering plaats hebben en dan moet er berekend worden waar en hoe 
zij zichtbaar zal zijn. In het algemeen echter weet men, zonder bereke
ning, of de zoneclips ten noorden of ten zuiden van den equator zicht
baar zal zijn. Want indien de maan op den tijd, dat er een zoneclips kan 
voorvallen nabij haar klimmenden of noorder knoop, deze reeds gepas
seerd is (dat op den wijzer is te zien), is de eclips ten noorden van den 

1) De halve middellijn der schaduw is gelijk aan het verschil dat er is tusschen de halve 
middellijn der zon, die minstens 15' 45" bedraagt, en de som van de parallaxen of verschil-
zichten van zon en maan, die nooit grooter is dan 61' 45". Het verschil is dan 46', waarbij nog 
46" gevoegd moet worden voor de schaduw* van den dampkring Hen verkrijgt dan hoogstens 47'. 

2) Het verschilzicht is de hoek, gevormd door twee lijnen, getrokken uit het middelpunt 
der planeet, de eene naar het middelpunt der aarde, de andere naar de plaats der oppervlakte, 
waar zich de waarnemer bevindt Het horizontaal verschilzicht heeft plaats wanneer de planeet 
in den horizon is. 
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equator zichtbaar; ten zuiden echter indien de maan dien knoop nog 
niet is gepasseerd. 

Wanneer de maan zich bevindt nabij den dalenden knoop, doch zij 
is dien knoop nog niet gepasseerd, zal de eclips ten noorden van den equa
tor zichtbaar zijn; is zij dien knoop reeds gepasseerd, dan zal de verduis
tering op zuider breedte zichtbaar zijn. 

Het is duidelijk dat men op dit kunststuk de eclipsen van alle ver-
ledene en toekomende tijden kan nagaan, wanneer men het werktuig met 
de hand gaat bewegen en bij iederen maansomloop acht geeft: 

1. of de nieuwe of volle maan zich bij de knoopen bevindt en hoe 
ver zij van deze knoopen verwijderd is, 

2. op het jaartal, den dag en het uur waarop deze eclipsen hebben 
plaats gehad of zullen plaats vinden. 
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BESLUIT 
VAN D E N T W E E D E N D R U K VAN 1824 E N 1831 VAN J. H. 
VAN SWINDEN'S BESCHRIJVING VAN E E N KUNSTSTUK, VER
B E E L D E N D E E E N VOLLEDIG B E W E G E L I J K HEMELSGESTEL 

(PLANETARIUM), UITGEDACHT EN VERVAARDIGD 

DOOR E I S E EISINGA 

DE lezer oordeele thans, uit deze beschrijving, uit alle de bijzonder
heden, die ik aangevoerd heb, uit de vergelijking van dit stuk met 
eenige andere van denzelfden aard, of ik dit kunststuk niet te regt 
een volledig hemelsgestel genoemd heb? Het zoude zekerlijk der 

moeite overwaardig zijn, de schikking van alle de raderen en rondsels, welke 
zoo vele verschillende bewegingen in dit kunststuk veroorzaken, naauw-
keurig te ontvouwen; en tevens in het breede uit te leggen, welke de eenvou
dige middelen zijn, die de uitvinder gebruikt heeft, om de ongelijkvormige 
bewegingen, naar vereisch van zaken, na te bootsen; doch zulks kan, 
zonder behulp van een aantal platen, van welke men voor het tegen
woordige heeft moeten afzien, niet geschieden. Ik zal dan enkel hier nog 
bijvoegen, dat een getal van honderd en drie raderen, of rondsels, of rin
gen, gebruikt is, die alle te zamen iets over de vijf duizend negen hon
derd tanden bedragen. Deze zamenstelling, de uitwerksels van dezelve, 
de naauwkeurigheid der bewegingen, het uitvinden en vervaardigen van 
dit alles, toonen genoeg aan, welke het vernuft des makers zij, en hoe ge
voegelijk, hoe billijk, ja, hoe pligtmatig het was, denzelven, zijn werk 
en zijne verdiensten, bekend te maken. Gelukkig, zoo ik, door dit werkje, 
dit mijn oogmerk, naar wensch, bereikt heb. 

Voor het overige, hoewel ik ten volle overtuigd ben, en, naar ik oor
deel, bewezen heb, dat dit kunst tuk veel vollediger is, dan een eenig, zoo 
ver ik weet, van denzelfden aard, houd ik het echter, in overeenkomst 
met de begrippen des vernuftigen uitvinders zelven, niet, in alle opzig-
ten, voor geheel onverbeterlijk; want, behalve dat wij te voren gezien 
hebben dat er eenige stukken zijn, zoo als de bewegingen der planeten 
om hare assen, en die der Satelliten van Jupiter en van Saturnus; de even
wijdige stand van den, op de ecliptica hellenden, as der Aarde, en van 
den ring van Saturnus, die op een of ander der planetaria, van welke wij 
gesproken hebben, en niet op het onze, vertoond worden, weet ik, dat de 

10 
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uitvinder nog dagelijks zijne gedachten laat gaan over nieuwe bijvoegsels 
en verbeteringen, en met die opregte zedigheid, welke aan groote geesten 
een nieuw sieraad bijzet, rondborstig verklaart, dat, indien hij opnieuw 
een dergelijk stuk had te vervaardigen, hij met minder moeite eenige 
dingen tot meerder volkomenheid zoude kunnen brengen, dan waarin 
zij thans zijn; en andere, welke op dit stuk niet vertoond worden, enkel, 
omdat zij op den behoorlijken tijd niet in de gedachten gekomen zijn, 
zeer gemakkelijk zoude bijvoegen. Eindelijk ben ik er ver af van aan het 
menschelijk vernuft eenige palen te willen stellen, en te denken, dat men 
in vervolg van tijd nimmer verder zal kunnen komen, dan wij thans zijn, 
zelfs in die stukken, welke ons het naast aan de volmaaktheid gebragt 
schijnen. Ik houd mij bestendig aan de verstandige en gegronde spreuk 
van Plinius: Ne quis desper et saecula proficere semper x). 

') Histor. natur., lib. II, sect. XIII . 
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NASCHRIFT VAN EEKHOFF 

IK heb hiermede de voorgestelde taak, zoo kort en zakelijk als mij 
mogelijk was, ten einde gebragt. Baart het altijd een groot genot, wan
neer het ons vergund wordt de verdiensten van een groot man in het 
licht te stellen en zijner nagedachtenis de hulde onzer vereeniging toe te 

brengen, — hier ging de vermelding van Eisinga's leven gepaard met de 
herinnering aan mannen, wier nagedachtenis mij dierbaar is als het on
vergankelijke gevoel van vriendschap en geestverwantschap. Ja, Humalda 
en De Crane, Brouwer, Sannes en Van der Kooi, ook zij, die Eisinga om 
strijd hunne hulde bragten, hebben Friesland tot eer en roem verstrekt, 
en wij, die met allen vriendschappelijk hebben omgegaan en thans tot hun
ne nakomelingschap behooren, hebben de denkbeelden en gevoelens 
van die grijsaards opgevangen, om die onder een volgend geslacht voort 
te planten. Onbepaald was hun eerbied en lof voor het kunstgewrocht 
van Eisinga; maar zij paarden daaraan eene wijze voorzigtigheid of 
voorzigtige wijsheid, die ook wij niet onopgemerkt moeten laten, willen 
wij hem naar waarheid vereeren en niet door overdreven lof onteeren. 
Mogten zij het al betreuren, dat de eenige wensch van Eisinga onvervuld 
was gebleven, om elders een meer volkomen Planetarium te stichten; zij 
verloren, evenmin als Van Swinden (vooral aan het slot der Opdragt), uit 
het oog, dat voor zijn persoon en dit kunstwerk de grootste eer daarin 
was gelegen: dat hij, onder ongunstige omstandigheden en met zeer be
perkte middelen, een grootsch doel had weten te bereiken; — en bijzon
der, dat bekrompenheid van tijd en vooral van ruimte, bij den ongeschik-
ten toestand van zijn huis, zijn geest gescherpt en een vernuft en be
kwaamheid ontwikkeld had, welke, in de vinding en schikking der stukken 
en de hoogste eenvoudigheid der uitvoering, groote bezwaren hadden 
overwonnen. Daardoor toch had hij blijken van een bijzonder genie voor 
de werktuigkunde gegeven en de meeste bewondering verworven. Die op
vatting werd steeds te veel uit het oog verloren; en daarom zou Eisinga 
zijne eer weinig vermeerderd hebben, al had hij ook later elders het vol-
komenste Planetarium op de grootste schaal mogen tot stand brengen. 
Eene andere opvatting bedreigde zelfs de wetenschappelijke beoefening 
van de sterrekunde in Friesland met eene verkeerde rigting. Want vele 
begaafde liefhebbers, vele bewonderaars van den sterrenhemel, die 
Eisinga, op grond van den roem van zijn Planetarium, voor een groot 
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Astronoom hielden, werden daardoor in den waan gebragt, dat het ver
vaardigen van een dergelijk werktuig de schoonste eerekroon voor den 
sterrekundige ware. Naar de eer jagende, welke zij van eene zoodanige 
zamenstelling verwachtten, verspilden zij alzoo tijd en vermogen, en 
sloegen zij den weg niet in, die de eenige is, welke tot de sterrekunde leidt. 
Verscheidene, anders verdienstelijke personen zou ik kunnen noemen, die 
op deze misvatting schipbreuk hebben geleden, en daardoor verzuimden 
kunde en waarneming vruchtbaar te maken aan de wetenschap, waartoe 
bij zoo velen in deze provincie werkelijk de aanleg aanwezig is. 

Eisinga's kunstgewrocht heeft nu langer dan 70 jaren een gunstigen 
invloed gehad op veler duizenden voorstelling van den loop der hemel-
ligchamen. Dat het dien invloed duurzaam behouden en geene verkeerde 
opvatting of naijver opwekken moge, is mijn hartelijke wensch. Ook daar
om nam ik gaarne laatst vermelde aanmerking op, welke mij is medege
deeld door dien geacht en deskundige, welke mij ook door zijne hulp en 
raad bij de bezorging van dezen derden druk verpligt heeft, doch die ver
langde daarbij niet genoemd te worden. Op ons allen rust toch de dure 
verpligting, om Eisinga's eer en roem duurzaam tegen miskenning en 
overdrijving te handhaven en die in het belang der wetenschap te heiligen 
voor volgende geslachten. 

Leeuwarden, den 5 Januarij 1851 W. EEKHOFF 
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OVER DE PLATEN1) 
DOOR EISE EISIN SA 

DE drie bij dezen tweeden druk gevoegde platen kunnen dienen, om 
aan liefhebbers, die, wegens verafgelegene woonplaats, ouderdom 
of beroep, niet, of althans bezwaarlijk, in de gelegenheid zijn, om 
het werk, door wijlen den heer Van Swinden zoo naauwkeurig be

schreven, in natura te komen bezigtigen, nog klaarder denkbeeld te geven 
van de uiterlijke vertooning van het geheele werktuig. Ook kunnen dezelve 
dienen, om de betrekkelijke of uitgestrekte grootte van iedere loopbaan 
der planeten aan te toonen; want dezelve zijn naar het werk zelve in 
mijne kamer afgeteekend, volgens de schaal op plaat no. I, welke schaal 
ieder voet in \\ duim oude Vriesche maat bevat, en dus zijn de afteeke-
ningen net -| van de grootte van het eigenlijke werk; dit is alsmede de 
betrekkelijke grootte van de wijzerplaten, op de platen No. 1 en 2 afge
teekend. 

De platen no. 1 en 2 zijn door mij zelven, en met behulp van mijnen 
vriend, den koopman Klaas Joh. Sannes, in de maanden Maart en April 
1820 gemaakt, en de standplaatsen der planeetbollen, Zon- en Maan-
wijzers zijn gesteld, zoo als het werktuig, hetwelk door de schommeling 
van eenen slinger bewogen wordt, dezelve aanwees op Vrijdag den 24 
Maart 1820, des morgens om 1\ uur, Toen stond de zon- en datumwijzer 
die langs de grootste of buitenste sleuf aan den zolder beweegt, en op 
de plaat no. 1 is afgeteekend, op 3f graad in Aries, voor de lengte van 
de zon, met het binneneinde, en op het ^ gedeelte van den 24 dag der 
maand Maart, en wees li graad noorder declinatie der Zon met het bui
teneinde aan. De planeet Saturnus was ook 3f graad in Aries, en dus 
in conjunctie met de Zon. Jupiter was bijna 3 graden in Pisces, Mars 
26 graden in Leo. De Aarde 3f graad in Libra. De Maan 11 graden in 
Leo. Venus en Merkurius 26 graden in Cancer. Het verste punt van 
de Maan was 28 graden in Leo, en de noorder knoop van dezelve was 
2 graden in Aries. De wijzer voor de lichtgestalten der Maan teekende 

x) Dit gedeelte is overgenomen uit Van Swinden's „Beschrijving van een volledig bewege
lijk Hemels—Gestel", Tweede druk, 1824 en 1831, pag. 148 tot en met 154. 

Ook vindt men deze beschrijving in den derden druk van Eekhoff van 1851, pag. 151. 
tot 155. F 
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deszelfs ouderdom 10 | dagen. De dagwijzer Vrijdag morgen tusschen 
7 en 8 uur, en het jaargetal binnen den cirkel der dagen 1820. 

De plaat no. 2 verbeeldt dat gedeelte van het werktuig, dat aan 
de schutting is te 
zien. 

Zij is naar de
zelfde schaal als de 
plaat no. 1 afgetee
kend, en het hemels-
plein, met de Zon en 
vaste sterren (voor 
zooveel de kleinheid 
der teekening toe
liet), benevens de 
Zon- en Maan wij
zers, zijn ook volgens 
aanwijzing van het 
originele werk getee-
kend, op Vrijdag den 
25 Maart 1820, des 
morgens om 1\ uur. 
De wijzer boven de 
kas aan de linker
hand, die tot op
schrift heeft: de 
Maan komt op, tee-
kende toen een half 
kwartier over 12 uur; 
dat dit op den mid
dag, en niet na mid
dernacht was, blijkt 
uit den stand des 
wijzers, op plaat no. 
1, die de lichtgestal-
ten der Maan aan

wijst, met deszelfs ouderdom, zijnde toen tusschen het eerste kwartier en 
de volle Maan, of 1QJ dagen na de nieuwe; dus kwamen dezelve bij dag op. 

Het wijzertje op de pilaster aan de linkerhand, dat de afstand der 
Maan van het verste punt aanwijst, teekende 0 teekens en \7\ graden. 

Het wijzertje op het middelste paneel aan de linkerhand wees den 
Zons opgang iets voor 6 uur. 

Het hemelsplein, waarop de schijnbare beweging der Zon en vaste 
sterren vertoond wordt, teekende op gemelden tijd de Zons plaats op 
de ecliptica 3f graad in Arics, in het oost-zuid-oosten, 14 graden boven 

Photo J. J. Sïi'art Rotterdam 

Plaat Ko. I, afmetingen 62,5 x 49,4 cll,, met onderschrift: 
B : W: Dietz sculp: te Arnhem. 
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den horizont. De voornaamste sterren, die destijds boven den horizont 
waren, zijn: Capella, in het noord-noord-oosten, 12 graden hoog; Pleia-
des, noord-oost ten oosten, 3 graden hoog; Alamak Mir ach, het hoofd 
van Andromeda en den Ram, in het oost-noord-oosten; de Zwaan in het 
zuid-oosten, 70 graden hoog; Atiar, de heldere in den Arend, in het zuiden, 
46 graden hoog; Wega, of de heldere in de Lier, in het zuid-westen, 73 
graden hoog; Herkules en de noorder Kroon, in het westen; Bootes, de 

Deze plaat is gephctografeerd door J. J. Swart Rotterdam 

Plaat II . Beschutting, afm. 48 X 40,8 c.M. Onderschrift: 
K. J. Sannes adv: del: B : W: Dietz schulp: 

helderste in dezelve, Arcturus, in het westen ten noorden, 20 graden 
hoog; de groote Beer in het noord-westen, en de kleine Beer in het noord
noord-westen, enz. Deze standplaatsen van eenige vaste sterren zijn 
hier aangeteekend, omdat dezelve op plaat No. 2, wegens de kleinheid 
van het hemelsplein, niet wel duidelijk konden vertoond worden. 

Het wijzertje aan de regterhand, naast het hemelsplein, wees den 
ondergang der Zon, op gemelden 24 Maart, iets na 6 uur. 

wumkes.nl



152 

Het wijzertje op de regier pilaster, dat den afstand der Maan van 
den noorder knoop aanwijst, teekende IV teekens en 11 graden, zoodat 
de teeken- en de graadwijzer bijna regt boven elkander waren1). 

De wijzer boven de kas aan de regterhand, die tot opschrift heeft 
de Maan gaat onder, teekende A\ uur; dat dit in den morgenstond was, 
blijkt uit de vergelijking van den wijzer, die de lichtgestalten der Maan, 

Deze plaat is gephotografeerd door ]. J. Swart Rotterdam 

Plaat I I I afm. 48,7 x 41,7 c l L 
K: J : San nes adv: del: B : W: Dietz schulp: 

of deszelfs ouderdom, zie plaat no. 1, aanwijst, zijnde toen tusschen 
het eerste kwartier en de volle Maan. 

De plaat no. 3 is eene perspectieve afteekening van het geheele ver
trek, waarin het werktuig geplaatst is, uit het oogpunt te zien voor 

l) De buitenste rand van deze wijzerplaat, alsmede die op de linker pilaster, die den af
stand der Maan van liet verste punt aanwijst, is in 30 graden verdeeld; welke graden, wegens 
de kleinheid dier wijzerplaten, niet duidelijk konden worden afgeteekend op de plaat no. 2. 
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den schoorsteen, 3 voet boven den vloer, geteekend door den koopman 
Klaas Joh. Sannes. De planeetbollen en Zon- en Maanwijzers zijn aldaar 
afgebeeld, zoo als de zelve zich vertoonden op meergemelden 24 Maart 
1820, des morgens om 7\ uur. De beide vergulden ballen, die uit de Zon 
en van onzen Aardbol afhangen, zijn op deze plaat, naar hunne betrek
kelijke grootte, afgeteekend. De voor liefhebbers zeer aangename dienst, 
welke door de dagelij ksche beweging van den kleinen bal om den Zonne-
bal wordt teweeg gebragt, is alhier, in de verandering op § 42 van de 
beschrijving, naauwkeurig aangewezen. 

Voor het overige, daar men de binnenkamer moest afteekenen, 
gelijk dezelve bij de bezigtiging van het werktuig zich vertoont, vindt 
men dezelve betimmerd en gemeubileerd, gelijk zij was sedert het jaar 
1774. Alleen het zilver, waarvan de in voorrede gewaagd is, en dat in 
het vertrek gewoonlijk staat op eene tafel, is een present van de voor
malige staten van Vriesland, in 1784 ontvangen, en onder op deze plaat, 
aan de regterhand, afgeteekend. Het overige, dat tot den toenmaligen 
smaak van betimmering eener burgerlijke kamer behoorde, is op de 
beide laatste platen, no. 2 en 3, afgebeeld; en ik vond geene reden, om 
niet in mijne hooge jaren voor de Wereld, of beter voor liefhebbers der 
wetenschappen, mij niet ongenegen, openlijk aan den dag te leggen, 
dat de bebouwing en meubilering van mijne kamer eene halve eeuw 
ten achteren zijn bij den hedendaagschen smaak. 

Ik sluit mijne bijvoegsels in de hoop, dat deze tweede druk van des 
hoogleeraars beschrijving goeden aftrek vinden moge, en, behalve de 
inteekenaars, andere liefhebbers zich dien mogen aanschaffen. De moeite 
en kosten, door den boekverkooper TUINSTRA aangewend, doen het 
mij te meer verlangen. 

Om echter iets van mijne latere werkzaamheden nog aan de lezers 
mede te deelen, ontvangen zij nog van mijne hand het volgende aanhangsel. 
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AANHANGSEL 
DOOR EISE EISINGA1) 

HET laatste stuk, door mij uitgedacht en afgeteekend, is een plane
tarium, waarop de loopbanen van Merkurius, Venus, de Aarde, 
met de Maan, Mars, Jupiter en Saturnus zijn geplaatst, in der-
zelver betrekkelijke afstanden van de Zon, derzelver uitmiddel-

puntigheden en knoopen. Saturnus loopbaan, in derzelver middelbaren af
stand van de Zon, is gesteld op 43 duim (oude Vriesche maat); de andere 
planeten in evenredigheid, als 4 ^, 7 $, 10$, 15 d, 52 2). en 95 ï?. Deze afteeke-
ning is gezien door Willem Jans Jansen, landbouwer te Dongjum, een bui
tengewoon natuur- en werktuigkundige onderzoeker en liefhebber (deszelfs 
stand in de maatschappij in aanmerking genomen zijnde), en net werk
man in hout, koper, ivoor, ijzer, enz. die ook zich zelven eene draaibank 
en meer andere gereedschappen had vervaardigd, waarmede hij, door 
zijn vindingrijk vernuft, in staat is, om velerhande kunstwerk te ma
ken. Na het zien van dit mijn afgeteekend planetarium, werd deze op
gewekt, om hetzelve te vervaardigen. Hiertoe werd verkozen een vlak 
bord, groot 20 duim in middellijn, verbeeldende de ecliptica. Het zelve 
is aan den buitenrand verdeeld in teekens en graden van den zodiak, 
en in maanden en dagen, ons jaar uitmakende. De wegen der genoemde 
planeten zijn op hetzelve van 5 tot 5 graden doorboord, om de bolle
tjes, die op koperen laafjes geplaatst zijn, te kunnen zetten, waar de
zelve behooren (voorondersteld zijnde, de plaats, waar dezelve op zekeren 
tijd moeten staan, bekend te zijn); dezelve worden van onderen op 
het bord met een schroefje vastgezet. Jupiter en Saturnus zijn ieder 
op een stokje geplaatst, omdat derzelver afstand ver buiten het bord 
valt. Onze Aardbol is omringd door eenen meridiaan, waarin dezelve om 
zijne aspunten kan draaijen. Binnen deze meridiaanring is een platte 
ring, verbeeldende den horizont; op dezen zijn de zestien hoofdstreken 
van het kompas geteekend. Op het Aardbolletje zelve zijn de hoofd
cirkels, als de equator, ecliptica, keerkringen en poolcirkels, alsmede 
de hoofdsteden van ieder keizer- of koningrijk, en land en zee, door mijnen 

') Dit „Aanhangsel" is overgenomen uit „Van Swinden's Beschrijving van een volledig 
bewegelijk Hemels-Gestel", Tweede druk, 1824 en 1831, pag. 155 tot en met 158. 

Ook vindt men dit „Aanhangsel" in den derden druk van Eekhoff, 1851, pag. 156 tot 158. 
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neef Sipke Eisinga netjes afgeteekend, voor zoo veel de kleinheid van 
het bolletje dit toeliet. De horizont kan, door het losmaken van een 
schroefje, op alle poolshoogten geplaatst worden. De aspunten der Aarde 
gaan door den meridiaan; op het eene aspunt is een koperen plaatje ge
schroefd, waardoor men het bolletje met de hand kan ronddraai]en; op 
het andere aspunt 
wordt een wijzertje 
tusschen een borst je 
en een plaatje vast-
gekneld, en op den 
meridiaanring is om 
de as eene koperen 
plaat vastgemaakt, 
welker buitenrand 
verdeeld is in maan
den en dagen van 
ons jaar, binnen de- t 
zen jaarcirkel is nog 
een cirkel, in 2 maal 
12 uren verdeeld; 
deze uurcirkel kan 
in den jaarcirkel 
ronddraaijen. 

Als men nu dit 
werktuig gebruiken 
wil, plaatst men de 
planeetbollen ieder 
op zijne plaats op 
het bord, alsmede 
onzen Aardbol, met 
zijne aspunten pa
ralel met de lijnen, 
die op het bord 
getrokken zijn. De photo Hommema Fmneker 
horizont om den 
Aardbol kan men plaatsen, op welke poolshoogte men verkiest; men 
draait de verkozene plaats onder den meridiaan, en zet den uurcirkel 
met het middaguur op de maand en den dag van het jaar, en het wij
zertje op 12 uur; dan ziet men de Zon, de Maan en de planeten, door 
het ronddraaijen van de Aarde, op- en ondergaan, en in welke streek 
van het kompas dezelve staan, alsmede den tijd, wanneer dezelve op
komen, door den meridiaan gaan, en ondergaan op die poolshoogte en 
meridiaan, waarop men den horizont gesteld heeft. 

Het werktuig is geplaatst op een langwerpig vierkant stoeltje, op 
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welks langste hoeken twee pilaartjes zijn, waarin het bord in Artes en 
Libra kan draaijen, en aan het bord is een halve cirkel van hout, 3^ 
duim breed, vastgemaakt, en schuift langs eene sleuf in een voetje, dat 
in het midden van het langwerpig vierkant stoeltje staat. Deze halve 
cirkel is aan den eenen kant, van de evennachtslijn tot aan de noordpool, 
verdeeld in 90 graden, en aan den anderen kant, van de evennachtslijn 
tot aan de zuidpool, ook in 90 graden, om het bord, dat de ecliptica 
verbeeldt, te kunnen stellen, op wat poolshoogte men verkiest. De 66 | 
graden zijn aan weerskanten het middelpunt van den halven cirkel, 
omdat onder de poolcirkels de ecliptica in Cancer en Capricomus hori
zontaal ligt; want onder den noorder poolcirkel komt de Zon in Capri
comus op den middag wel in, maar niet boven, den horizont, en in Cancer 
komt zij te middernacht wel in den horizont, maar gaat er niet onder. 
Bij den zuider poolcirkel is het regt omgekeerd. 
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LIJST VAN VOORWERPEN EN GESCHRIFTEN 
VAN EN OVER EISE EISINGA 

IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

DOOR E. HAVINGA 

1. Het „Rekenboek van Eise Eisinga, IJ59—ijóo" 

VAN dit werk is reeds een voldoende beschrijving gegeven in 
„Het Leven en de Werken van Eise Eisinga". Het bevindt zich 
in het stedelijk museum te Franeker. 

2. „Grond-Beginselen der Astronomie of Starr e-loop kunde op een Theoretise 
wij se verhandelt". E. E. 18 jaar oud IJ62 

D e f e n i t i o 

De Astronomi of Starre-loopkunde is een weetenschap van het grote 
weerelts-Gebou, of te een Regte kennis van het ware beeld des Heemels, 
waar door men met zijn verstand, kan na Vorsehen, de beweegeng en de 
verschijning van alle de Zigtbare Hemel-ligten, zo als de zelve onder 
malkander in dit grote Gebou Staan voor te vallen. 

Folio geschrift; de eerste 150 bladzijden zijn compleet. 
Eerste gedeelte: Ontleende Stellingen (optica), Aanmerkingen 

en „Verklaringe der Characters" 7 bl. 
Tweede „ Ptolomeus Werelt-Gebou 6 „ 
Derde „ Tycho de Brahe Werelt-Gebou 8 „ 
Vierde „ Ontleende Stellingen, genomen uit den Filozoo-

fische onderwijser Benj: Martin 2 „ 
Vijfde „ van de lugt 1 „ 
Zesde „ van het ligt 2 „ 
Zevende „ Deze Neevenstaande Figuur (ontbreekt E. H.) 

verbeelt het Copernicaansche weerelts Gebou, 
97 bladz. met 2 Bivoegsels van 2 bladzijden . 99 „ 

Achtste „ Het tweede deel der Astronomia, Aanvang 
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nemende met de Spheersche of Clootze Drie
hoeken 25 bl. 
Op de bladz. 215 tot en met 226 maakt hij 
melding van La Hire en S. van der Molen . . 12 „ 
Van bladz. 227 tot en met 237 teekeningen en 
beschrijvingen van „De Son Eclips op den 
1-sten April 1764" 11 „ 
Op bladz. 238: „Volgt nu een Son Eclips die 
Staat voor te vallen in 't Jaar 1769 De 4 Juni 4 „ 
Op bladz. 242: „Uitreekening van de Son 
Eclips Dewelke wesen zal Dingsdag Morgen 
De 23 Maart 1773", teekeningen en bereke
ningen 3 „ 
Op bladz. 245: „Eindelijk nog een Son Eclips 
die wesen zal Donderdag De 5 September: 
1793" 4 „ 
Op bladz. 248 staat: „Einde van de Son 
Eclipsen in dit Boek. Bereekent De 27 Juli 
1763. Eise Jeltes" 
Op bladz. 249: „Volgen nog Eenige Exempelen 
om de Sienlijke plaatzen van Saturnus, Jupiter 
Mars, Veenus en Mercurius in Lengte en Breete 
te bereekenen, waar toe wij verkiesen de Ta
felen van de Heer Philippus de la Hire" . . . 16 „ 

(Dit handschrift bevindt zich in het stedelijk museum te Franeker). 

3. „Gnomonica of Sonnewijsers alle door passer en lijnjaal afgepast 
Op De Noorder breete van Dronrijp" 5j°—IJ' . E. iyÓ2 J. 

Dit handschrift, folio formaat, bestaande uit 170 bladz., verkeert 
in een uitstekenden staat. Er komen 166 teekeningen in voor waarvan 
86 afbeeldingen van zonnewijzers. 

Op bladz. 170, de laatste bladzijde: „Een sonnewijser om Sonder 
Compas te gebruiken Klein Sijnde kan men die bi zig dragen". 

De daaronder geteekende afbeelding is de trouwe copie van den 
zakzonnewijzer van den heer Waringa, zoodat we met vrij groote zeker
heid kunnen aannemen, dat Eise dien zonnewijzer heeft vervaardigd. 

Op den omslag: „EiseEisinga, Gnomonica of Zonnewijzers. M. S. 1J62". 
Eekhoff heeft het volgende in dit handschrift geschreven: 
„Dit oorspronkelijk Handschrift van den later zoo beroemden ver

vaardiger van het Franeker Planetarium Eise Jeltes, of, zoo als hij zich 
later schreef Eise Eisinga, komt in vele opzichten een met overeen der-
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gelijk, reeds voor eenige jaren in de Bibliotheek van het Friesch Genoot
schap geplaatst Handschrift van zijnen jongeren broeder Stephanus Jeltes 
Eijsinga. Daar deze laatste, elf jaren jonger, zijne Gnomonica in 1777 
bewerkte, zoo schijnt dit handschrift reeds in 1762 bewerkt, het oor
spronkelijke te zijn. Het is in November 1851 op eene Auctie te Franeker 
gekocht, zoodat ik hiervan geene melding heb kunnen maken in het 
Leven van Eisinga en Geschiedenis van zijn Planetarium, dat toen 
juist was afgedrukt, en in December 1851 is uitgegeven. Zie het andere 
Handschrift daarin vermeld op bladz. 10. (Dit H.S. is het eigendom van 
het Friesch Genootschap). 

4. „Son en Maan Eclipsen van 1762 tot 1800, bereekend en afgetekend 
door E. Eisinga in de jaren 1762 en 1763". (Dezen titel heeft Eisinga zelf 

op den rug van het boek geschreven) 

Door Gedeputeerde Staten van Friesland werd in 1923 aan het 
Rijks-archief afgestaan het familie-archief Van Eysinga, door Jonkvrouwe 
Q. J. van Eysinga van de provincie Friesland in eigendom overgedragen. 

In deze bibliotheek bevindt zich een band van ruim 100 bladz. 
(van Swinden—Eekhof f 1851, bladz. 13) bevattende nauwkeurige be
rekeningen van alle Zons- en Maansverduisteringen, welke er van 1763 
tot 1800 zouden plaats hebben, vergezeld van teekeningen dergene, welke 
te Franeker (Dronrijp?) zouden zichtbaar zijn. 

Het eerste gedeelte bestaat uit 120 bladz. 
Op het eerste beschreven blad vindt men onderstaand gedicht 

van zijn vader Jelte Eises, doch, naar ik vermoed door Eise zelf ge
schreven. 

Wie helpt mi s: Makers Weetenschap: 
Na Waard in digtmaat Lowen: 
Sijn Weetlust Voert hen Langs de trap; 
Der Rekenkonst naar boven; 
Hoe Volg ik best het Steile Spoor; 
Van u bespiegelingen; 
Mijn Vrient gi gaat mi Lustig Voor' 
Ik Sie u heenen dringen; 
Door lugt en W'olken na om hoog; 
U IJwer geest en Vlerken; 
Gi Vlijgt mi Snellijk uit het Oog; 
Om s: Scheppers groote WTerken; 
Hier te beschouwen van nabi; 
En 't Regt bescheit te Seggen; 
Van Son en Maan en hoe 't Zi; 
Gaat gi ons hier uitleggen; 
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Het dag en nagt Ligt onderga; 
Wanneer en Waar 't Sal tanen; 
Hoe Lang de Eclips te duiren Sta 
Wort Sonder IJdel Wanen: 
Met een onfeilbare Seekerheid; 
Door uwe konst bereekent, 
En Met naukeurig onderscheid; 
Seer Sinlijk afgeteekent. 

J : E I S E S 

Fol.: 1. Uitreekening weegens de Zon en Maan Eclipsen alhier 
in Europa of in Vriesland Sienlijk beginnende met den jare 1762. 

Het geheele Handschrift bestaat uit 129 folio bladen, dus 258 bladz. 
De laatste teekening is van de Maan Eclips De 2 Octob: 1800 op folio 

102/2. 
Op folio 103/1: Einde van alle Son en Maan eclipsen of van alle 

Son en Maan Eclipsen tot aan 't Jaa r 1801. 
Daarna volgen nog 35 teekeningen met beschrijvingen. 

Op het laatste blad: 
Tot den Einde 

So de Heere wil, en ik Leewe, hoope ik deese Son en Maan Eclipsen, 
met veele ij wer te Obserweeren, gelijk ik met veele ij wer en moeite deselwe 
uitgereekent en Afgepast hebbe, en dan te Sien hoe ij der Son en Maan 
Eclips met zijn Rekening Accordeert. 

Tot den Konstminnende Leeser 

Geen Konst maar rijkdom kan men Verliesen 
Daarom is konst voor rijkdom te kiesen 
Geschrewen in Dronrijp De 30 Augusti 

In 't Jaar onses Heeren Gesu Christi 
1763 

door E I S E J E L T E S . 
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5. Facsimile van een koopacte 

/ c )' . t ï . . " . f/i ^ ' l U t i ' J , ( . •• . 1 < - ' - . I 
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Dit document was in het bezit van de Wed. van Lucas Kuurstra, 
wonende Schilcampen 21 Franeker. De moeder van Lucas Kuurstra 
heette Feikje Eisinga. Het is de koopacte van de graven op het kerkhof 
te Dronrijp waar Jelte met zijn zoon Eise begraven liggen. Het docu
ment is thans het eigendom van de gemeente Franeker. 

6. „Grond-Beginselen der Astronomie of Sterre-loopkunde, op een 
Theoretise Wij se verhandelt", door Stephanus Eijsinga — Dronrijp 

D e f e n i t i o 

De Astronomi of Sterre-loopkunde is een weetenschap van het groote 
Weerelts-Gebou, ofte een Regte kennis van het waare Beeld des Heemels, 
waar door men met zijn verstand kan na Vorsehen, de beweeging en de 
verschijning van alle de Zigtbaare Heemel-ligten Zo als de zelve onder 
malkander in dit Groote Gebou Staan voor te vallen. 

Op bldz. 8. Ptolomeus Werelt-Gebou 
14. Thicho de Brahe Weerelt-Gebou 

i i 
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Op bldz. 25. Van de Lugt 
26. Van het Ligt 

„ „ 28. Deze Neevenstaande Figuur verheelt het Copernicaan-
sche Weerelds Gebou 

„ „ 100. Een teekening van de baan van Mercurius van 1 Jan. 
1754 tot 1 Jan. 1755 

„ „ 163. Stephanus Jeltes ijjó Den ig Junius 
227. De Son Eclips op den lsten April 1764 

Dit eerste gedeelte bestaat uit 257 bladz. en is een copie van het 
Handschrift van zijn broer Eise dat, hoewel niet compleet, te Franeker 
aanwezig is (Zie No. 2). 

2de Gedeelte: „Gnomonica of Sonnewijsers, Alle door passer en lijnjaal 
afgepast Op de Noorder Breete van Dr onrijp", 5J°—IJ' S. 
1777 J-

Dit gedeelte is een trouwe copie van de „Gnomonica of Sonnewijsers" 
van zijn broer Eise van 1762. Ook op de laatste bladz. 170 dezelfde af
beelding van den zakzonnewijzer met hetzelfde bovenschrift (Zie no. 3). 
(Deze handschriften zijn het eigendom van het Friesch Genootschap). 

7. Een zilveren lepel, eigendom van den heer C. Waiboer te Rhenen, 
waarop aan de onderzijde van het blad als randschrift staat gegraveerd: 
In Plaats van S Weers is tot Vroed* & kor* E. J. Eisinga Den 7 Janu* 
1777. In het midden: Praes E: lect P: Haitsma. 

Op pag. 209 van de „Regeringe der Stadt Franeker van J757 tot 1857".' 
Den 7 Januari 1777 is overleeden de Regeerende Burgermeester Sicco 

Weers, en is Vroedschap geworden den 25 Maart 1772, zo dat zijn Edele 
in de Vroedschap is geweest bijna Vijf Jaar. Oud En den 8 
Januari is wederom in desselfs plaats verkooren tot Vroedschap de 
Coopman Eise Jeltes Eisinga. 

Door de Electeurs, No. 1. P: Haitsma. Praes: — 2 S: Jongma — 
3 B: Adama — 4 S: Cleisma — 5 T: Banga — 6 A: Lentz — 7 C: Mulder. 

In April 1705 werd besloten dat van nu voortaan ieder electeur bij het 
verkiezen van een vroedschap genieten zal een zilveren lepel ter waarde 
van vijf guldens, zonder meer te mogen eischen bij poene van / 25.— boete. 

8. Een zilveren lepel, eigendom van den heer A. H. Swerms te Fra
neker, waarop aan de onderzijde van het blad als randschrift staat gegra
veerd: In plaats van Beniam- van Burenstins is tot Vroedsp & koren 
Siene J. Brouwer De 26 Juni 1777. In het midden: No. 5 Elect*7' Vrsp 

J: Eisinga 
Op pag. 211 van de „Regeringe der Stadt Franeker van J757 tot 1857": 
Den 25 Juni 1777 is overleden de Old Burgemeester Benjamin van 
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Burenstins, en is Vroedschap geworden den 25 December 1733, zo dat zijn 
Edele in de Vroedschap is geweest 4 3 | Jaar. Oud 

En den 26 Juni wederom in deszelfs plaats verkoren Sijnne Jans 
Brouwer Old Bürgern, te Sloten tot Vroedschap 

Door de Electeurs 1. G: Roorda Praes: — 2 F: Lemkema — 3 T: 
Banga — 4 D: Wijtema — 5 J: Eisinga — 6 H: van der Meulen — 7 B: 
Adama. 

Hier is een vergissing begaan. Op den lepel en in het boek staat J. 
Eisinga, moet zijn E. Eisinga. (E. H.). 

9. De Vriesche Koopman: Zijnde een Uitreekening van alle Impo-
sitien, en binnenlandsche Middelen, vervat in 's Lands Lijst of Placaat, 
bij de Ed. Mog. Heeren Staten van Vriesland ingesteld, zo als deselve 
bij Collecte moeten worden ingevordert. Benevens een Aanhangsel, In
houdende: een Uitreekening van Verhoging op die waaren, die bij de 
waarde worden aangegeeven, en diensvolgens de benadering onderheevig 
zijn, waar in de Kooplieden aanstonds kunnen zien: wat zij voor hunne 
goederen die door 's Lands-bedienden worden benadert hebben te ont
vangen; en 's Lands-bedienden vinden daar: wat zij aan waarde impost 
en verhoging aan den Koopman schuldig zijn. 

Als meede tot besluit Een Lijst voor de Collecteurs van Turf en Brand
hout, waar in men vindt: als gezegt wort voor hoe veel de Schuite of 
't Schouw Turf is verkogt, hoe veel Impost men voor de Schuite of meer 
of mindere gedeeltens van dien, hebbe te ontvangen. Door Eise Eisinga, 
Meede Raad in de Vroedschap, en thans Collecteur van de Brandewijn en 
Havenspeciën der Stad Franeker. 

Te Franeker. Ter Drukkerije van D. v. d. Sluis, Boekverkooper 1778. 

Dan volgen de „Voorreden", die eindigen als volgt: 
In welks verwagtinge ik mij veel geëerde Bruikers toewensche al 

wat nodig is. 
En Blijve UE. allen toegeneegene Vriendt, 

E. EISINGA. 

In Franeker doe de zon 15 graaden in Gemini was, de Maan met 
Saturnus in Conjunctie kwam en samen 7 graaden in Schorp. waren, 
Jupiter zig 19 graaden in Leo vertoonde, Mars zo even de zon gepasseerd 
zijnde ontrent 13 graden in Gemini was, Venus van onder de straalen der 
zon als Avondstar te voorschijn kwam, en zig ontrent 9 graaden in Cancer 
liet sien. Mercuur onder de straalen der zon als Morgenstar voor dezelve 
opkwam ontrent 4 graaden in Gemini. Alle schijnbaar van ons aardkloot 
te sien. Soek nu geëerde Bruikers zo gij lust en vermogen hebt wat Jaar, 
Maand en Dag 't geweest is toen ik deese mijne Voorreden geschreeven 
heb. De Reeden waarom ik deese singuliere Datum hier onder geplaatst 
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heb: was om dat mijn tans onder handen zijnde half gemaakt beweeglijk 
Astronomis Planeetsphaerium, mij deese s tand plaatzen der Planeeten 
als met een opslag van 't oog vertoonde en aanwees, en om UE. die eenige 
lust en vermaak in de Astronomische beweegingen hebt, verders aan te 
spooren en op te wekken, om de wegen van dat Heemels geselschap na te 
vorsehen, ten einde nader en uitgebreider kennis te bekomen, van het 
groote heerlijke en wonderbaare geschapen Heel-Al1). 

(Het boek bestaat uit 140 bladz., verkeert in een uitstekenden toe
stand en is het eigendom van het Friesch Genootschap). 

Eekhof f deelt ons in een noot op bladz. 18 mede, dat in 1780 daarvan 
een tweede verbeterde uitgave verschenen is. 

10. Beschrijving van een volledig bewegelijk Hemel s-G e s t el, door 
den Hooggeleerden Heer J. H. van Swinden, uitgegeven in den Jare 1780 

11. Een zilveren lepel, eigendom van den heer C. Waiboer te Rhenen, 
waarop aan de onderzijde van het blad als randschrift s taat gegraveerd: 
In Plaats van D. Woortman is tot Vroed™ & kor T. C. Wigersma Den 20 
9b r 1780. In het midden : 3 ElecL E. Eisinga. 

Op pag. 215 van de „Regeringe der Stadt Franeker van 1757 tot 1857" : 
1780 Den 18 November. Is overleeden de Old Burgerm: Dominicus 

Woortmans en is Vroedschap geworden den 29 October 1727, zo dat zijn 
Ed : in de Vroedschap is geweest ruim 53 Jaar . Oud 84 Jaaren en 1 Maand. 
En den 19 November wederom in desselfs plaats tot Vroedschap verkooren 
de Mr. Bakker Thomas Claases Wigersma. 

Door de Electeurs. No. 1. P : Siesverda Praes: — No. 2. C: Mulder — 
No. 3. E : Eisenga — No. 4. A: Eidsma — No. 5. J : Ennema — No. 6. 
F : B : Wassenaar — No. 7. F : Lemkema. 

12. Een zilveren lepel, eigendom van den heer C. Waiboer te 
Rhenen, waarop aan de onderzijde van het blad als randschrift s taat ge
graveerd: In Plaats van J r . H. W. van Aijlva is tot Vroed* & kor* J r L: 
J . J. Ringers Den 28 Janu* 1781. In het midden : 7 ElecL E. Eisinga 

Op pag. 216 van de „Regeringe der Stadt Franeker van 1757 tot 1857" : 
1781. Den 27 Januar i Heeft Jr . Hans Willem Baron van Aijlva 

vrijwillig van zijn Ampt als Vroedschap geresigneert, zijnde Grietman 
van 't Bildt geworden. En den 28 Januar i wederom in desselfs plaats ver
koren Jonker Lamoraal Joachim Johan Rengers. 

Door de Electeurs No. L P : Haitsma Praes: — 2. T: Draisma — 
3. H : Brouwer — 4. C: Mulder — 5. J : Salverda — 6: A: Lentz — 7. 
E : Eisinga. 

') Dr. Van Wijk heeft uitgerekend dat Eisinga deze Voorreden heeft geschreven op den 
6den Juni 1778, des namiddags. 
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13. ij8j, den 7 Septb. Oorspronkelijk Advies van Prof. J. H. van Swinden 
aan Curatoren over de belooning van 's lands wege toe te kennen aan Eise 

Eisinga wegens de uitvinding van zijn Planetarium 

Dit Handschrift, aanwezig in de „Stedelijke Kunstverzameling" — 
Stadhuis, Leeuwarden, is door Van Swinden zelf geschreven in keurig en 
duidelijke schrift. Het bestaat uit 17 folio bladzijden. 

Aan het slot doet Van Swinden de volgende vier voorstellen: 

1. Met aan den Vroedsman Eisinga, ter beloning voor het Plane
tar ium door hem uitgedagt en vervaardigd, voor de kundigheeden, die 
hij daar in betoond, en de verdiensten die hij daar door verkreegen heeft, 
uit 's lands kassa toe te schikken een somma van 

2. Met door den Vroedsman Eisinga een diergelijk Planetarium, met 
alle de mogelijke verbeeteringen en versieringen, voor de Academie, doch 
onder het opzigt en met de goedkeuring der Edele Mogende Curatoren 
en op zodanige plaats, onder zodanige bepaling, en voor zodanige somma, 
als de gemelde Heeren Curatoren ten meesten roem, nut en sieraad van 
de Academie, en van den Lande, dienstig zullen oordeelen, te laaten ver
vaardigen : en met aan de Edele Mog. Heeren Curatoren vrij te laten om
trent het uitvoeren van het zelve met den Vroedsman, op die wijze als 
het haar E d : Mogende nutt ig voor zal komen, de nodige schikkingen 
te beramen. 

3. Met, vermits er in 't vervolg iemand, tot het in order houden van 
dit kunststuk, opwinden van het Horologie enz: aangesteld zal moeten 
worden, de Ed : Mogende Heeren Curatoren te authoriseeren iemand daar 
toe aan te stellen op een Jaarlijks tractementie van en aan 
het oordeel van de Heeren Curatoren over te laten of het niet gevoeglijk 
zijn zoude den vroedsman Eisinga hier toe, zijn leeven lang, aan te stel
len. 

4. Met, op 's Lands kosten, eene uitvoerige en met goede platen 
verrijkte, beschrijving van het gemelde Planetarium te doen uitgeeven, 
en ten dien einde den uitvinder te verzoeken, alle de stukken van het 
raderwerk, derselver gedaante, groote, schikking, samenvoeging, wer
king enz: met de grootste nauwkeurigheid, en in 't breede, op te geeven 
ten einde ook dit gewigtig gedeelte van het konststuk, naar behooren be-
schreeven en in plaat gebragt zoude kunnen worden. 

Meene hier meede aan de begeerte en de beveelen van uwe Edele 
mogende, zoo niet naar vereisch, ten minsten, naar mijn vermogen, vol
daan te hebben. Het zij mij echter geoorloofd uwe Edele Mogende, al
vorens te eindigen, eerbiedig en hartelijk te bedanken voor de bijzondere 
Eere die uwe Ed : Mogende mij aangedaan hebben met mij te verzoeken 
mijne consideratie over dit stuk aan uwe Edele mogende te laten toeko
men. 
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Ik heb de Eere mij in de Protectie van uwe Edele Mogende aan te 
bevelen, en met diepe Eerbied te zijn 

Edele Mogende Heeren 

Uwer Edele Mögenden 
zeer onderdanige en gehoor: 

Franeker zame Dienaar 
den 7 September 

1783 J : H: VAN SWINDEN 

14. Sienlijke Weg van Mercurius van De i Januarij 1783 tot de 1 Januari] 
1784 
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15. Xaaukeurege Afteekeningen en Beschrijving van liet Franeker 
Planetarium door Eise Eisinga. Franeker Den 22 November en volgende 

dagen van 't jaar 1784 

Dit handschrift, bestaande uit 92 bladz. folio, met een titelblad en 27 
figuren, is in dit boek opgenomen. Voor zoover mij bekend is het altijd op 
het stadhuis te Franeker aanwezig geweest, doch Eekhoff maakt er geen 
melding van. Het is afgeteekend door de Curatoren van het Athenaeum. 

Het handschrift is niet ingenaaid en in den omslag staat een ander 
watermerk dan in de door Eisinga gebruikte bladen. 

16. Van een tweede handschrift, bestaande uit 98 bladz. folio, 
zonder titelblad, wordt in den druk van 1851 van W. Eekhoff, Archivaris 
der Stad Leeuwarden, op bladz. 27 melding gemaakt. Het is ook door 
Eisinga geschreven en op bladz. 3 komt zijn handteekening voor. 

Toch maakt het op mij den indruk dat het veel later is geschreven, 
daar het schrift nog al verschilt met het eerstgenoemde. Het is een trouwe 
copie van het origineele en dat het uit 6 bladz. méér bestaat, vindt zijn 
oorzaak daarin omdat E. meermalen kantteekeningen heeft gemaakt en 
dichter in elkaar heeft geschreven. Ook is het niet afgeteekend door de 
Curatoren van het Athenaeum. 

Dit handschrift heeft in de vitrine gelegen in het huis met het plane
tarium toen Mej. Fogteloo en later de heer P. Glazema als conservatrice 
en conservator in het huis woonden. Dr. van Wijk heeft het ten tijde van 
Glazema gezien. Dit handschrift is gebonden. 

De teekeningen in het eerstgenoemde handschrift zijn over het al
gemeen mooier. 

Zeer waarschijnlijk heeft hij deze twee handschriften geschreven 
voor zijn twee zonen, Jelte en Jacobus, voor ieder één. 

(Deze twee handschriften bevinden zich te Franeker) 

17. In de „Korte Historie en Beschrijving van Franeker, Beginnende 
met den jaar e iig2 en eindigende in het jaar 1785": door D. P. Z., komt 

het volgende voor: 

In het jaar 1781 heeft de Vroedsman E. Eisinga te Franeker, na 
zeeven jaaren arbeids, zijn Hemels-Gestel, zoo als 'er mooglijk in de wereld 
geen compleeter stuk van die natuur gevonden word, voleindigt. 

De Ed. Mog. heeren Staaten van Vriesland hebben dit heerlijke konst-
stuk ook in alle opzigten gelaudeert gelijk duidelijk blijkt uit het volgende 

E X T R A C T 

Geëxtraheert uit het resolutie boek der Ed. 
Mog. heeren Staaten van Vriesland 

Bij resumtie gedelibereert zijnde op het ter vergadering voorgedra-
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gene, naamentlijk, dat door Eise Eisinga Vroedsman der stad Franeker,, 
was uitgevonden en met veel arbeid en kosten vervaardigd een uitmun
tend Planispherium, het welk meer wereldkundig was geworden door een 
daar toegepaste verhandeling bij den Professor van Swinden geschreven 
en uitgegeven, welke uitvinding, den aandagt en verwondering der ge
leerden in dien tak zoo binnen als buiten 's lands na zig hadde getrokken, 
en wel zoude meriteeren de zigtbaare blijken der goedkeuringe en deel
neming der hooge overigheid. 

Is, na daar op ingenomen te hebben de consideratien der heeren Cu
ratoren aan 's lands Universiteit aldaar, goedgevonden en verstaan de 
kundigheid en iever van voorzeide Vroedsman Eisinga, allezins te lau-
deeren, en ten teken van het genoegen, 't geen hun Ed. Mog. daar in 
neemen, aan dezelve te öftereren een praesent van gemaakt zilver ter 
zijner keuze: met authorisatie op 't Collegie der heeren Gedeputeerden 
om den inhoud dezer resolutie ten uitvoer te brengen, des dat de pennin
gen daar toe zullende worden besteed niet te bovengaan de somma van 
een hondert zilvere ducatons. 

Aldus geresolveerd op 't Landschapshuis den 6 Maart 1784. 

Accordeert met voorschr. Boek, 
In kennisse van mij 

G. A. NAUTA. 

En hebben reeds veele geleerden en voornaame Mannen ten getale 
van verscheidene honderden zig verledigd om het gemelde Konststuk 
met eigen oogen te aanschouwen. 
(Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van de N. V. Telenga's Drukkerij 
te Franeker). 

18. Brieven van Eise Eisinga, geschreven te Gronau in 1790, met een 
inleidend woord van W. Eekhoff 19-6-77 

I n l e i d i n g v a n E e k h o f f : 
Nadat de rustige Eise Eisinga wegens zijne deelneming aan de on

lusten te Franeker in 1787 als lid van het defensiewezen dier oproerige 
stad door zijne vlugt de vervolging der provinciale regering ontweken was, 
hield hij zich een tijdlang op te Gronau. Uit die plaats schreef hij met ge
brekkige hulpmiddelen op slecht papier, in Jan. en Maart 1790 brieven aan 
zijne familie in Friesland, waarin hij het plan mededeelde van een op
nieuw door hem uitgevonden „uitmuntend schoon en nuttig Hemisphae-
rium en Planetarium, veel eenvoudiger en met de natuur meer overeen
komstig dan het bestaande". Hij wilde dit plaatsen in een rond gebouw van 
28 voet middellijn of meer met koepeldak en de bol der zon in het midden 
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daarvan op een kolom, omgeven met een trap, waaronder zich het uurwerk 
zou bevinden. De zich om de zon bewegende planeten wenschte hij zoo 
te plaatsen, dat, als hij op den bovensten t rap stond, en het oog hield 
op het bolletje der aarde, hij dan van daar den geheel en sterrenhemel met 
zon, maan en planeten ieder op zijn tijd en plaats kon zien op- en onder
gaan en door den meridiaan en verdere streken van het kompas pas
seeren. 

Dat plan is in deze origineele brieven ontwikkeld, waarom ze hooge 
waarde hebben. 

Aan Curatoren der Franeker Akademie heeft hij dit plan in 1790 me
degedeeld en aangeboden zich met de uitvoering te belasten indien hij vrij 
en veilig in zijne woonplaats mögt terugkeeren; doch dit aanbod werd 
niet aangenomen. 

Deze brieven zijn lang bij de familie te Dronrijp bewaard geworden 
en zijn ze mij in 1850 aangeboden door den oud-deurwaarder Stephanus 
Eisinga aldaar, de zoon des broeders van den vervaardiger van het pla
netarium. Om ze duurzaam te doen bewaren, heb ik ze overgedragen aan 
het archief der Stad Leeuwarden, met het oorspronkelijk advies van 
Prof. J. H. van Swinden over het planetarium van 1783. Ik heb beide ver
meld in het Leven van Eise Eisinga, bl. 24 en 31, alsmede in den Cata
logus der Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden bl. 100. 

W. E E K H O F F 

19-6-77 

(Deze brieven met bovenstaande inleiding van Eekhoff bevinden 
zich in de Stedelijke Kunstverzameling — Stadhuis, Leeuwarden). 

„ B r i e v e n v a n E i s e E i s i n g a u i t G r o n a u , 1790" 

Gronauw Den 2 Jan r i j 1790 
Veel Geagte Broeder & 

U Ed aangename van Den 13 Dec. 1789 is mij wel geworden 't was 
mij seer aangenaam te verneemen Dat gij en U Ed Beminde vrouw nu 
weer Reedelijk wel waart met U Ed klein Mant je Hope dat deese U Ed 
alle bij den aanvang van dit Nieuwe jaar in welsijn mag geworden So 
als deselve mij Laat, Tans is er weeder een geheel jaar mijner balling
schap verloopen, ik heb al veel weederwaardigheeden in 't zelve ontmoet 
dog ben altijd door Gods goedheid gesond geweest, ik heb weijnig of niets 
kunnen toebringen tot mijn bestaan, Mijnen Wens is Broeder dat wij in 
dit Nieuw begonnen jaar eer 't Selve is afgelopen verlost mogen Sijn van 
deese Maandelijkse briefwisseling en in Staat gesteld mogen worden 
om van mond tot mond met elkander te mogen Spreeken. 2 Joh : vers 12 
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en dat 't gebet van Moses PS 90 vers 15 ook aan ons moge vervult wor
den, Ik Sie Broeder dat U Ed met de Raadsheer Huber hebt gesproken 
over mijn voorstel, en gevraagd of ik ook vrienden in de raad had, die 
heb ik niet verder als dat veele mijn werk met genoegen en verwondering 
hebben gesien de Heeren Curatoren hebben 't alle gesien Den 1 Junij 
1784 met de Secretaris Gerroltsma en Grietman Eijsinga Hambroek 
heeft 't 2 maal gesien en is beneffens de Cur: Rengers Committeerde 
geweest om 't Silverwerk te laten maken, wat betreft of ik door 't lot 
in 't Defenci: weesen ben gekomen is aldus toegegaan er wort alle jaren 
bij de Magistraat en Vroedschap gelet op Pontiaan Sijnde de 14 Jan r I i 

wie uit de Magis: en Vroeds: als policien Sullen Sitting hebben bij de 
Gilden, nu viel 't lot op de Burg F. Luit de Magis. en op mij uit de Vroed
schap om bij de vergaderingen van de Schutters Officieren te wijsen 
welke Commissie na de 12 May ingaat na dat deese Loting aldus gevallen 
was, begreep de Magistraat en Vroeds (ik meen van in 't Laatst van 
de maand April of begin van Mey 1787 ik was altans buiten de Stad 
na Holland of na Leeuw, is mij vergeeten kan nog in de Resolutie worden 

2*)nagesien) om een Defency weesen op te rigten deese Resolutie heb ik in 
't minst geen Schuld aan want ik was absent. 

dit Defency weesen Sou bestaan uit 4 Gecom: van de Schutters Off ie: 
4 van 't Genood: en de 2 polic: uit de Regeering, deese Policijen waren 
doe de Resolutie genomen wiert de Burg Jongma en de Vr: Banga deese 
hebben ook So ik niet beeter weet een vergadering bijgewoont, maar 
na de 12 May viel 't volgens 't gevallen Lot Lemkema en mij te beurt 
So dat ik Seer wel kan bewijsen dat ik er Sonder mijn toedoen ben in-
geraakt, de Raad van de Raadsheer Huber voldoet mij seer wel en is 
de regte weg gelieft deese aan de Raadsheer te besorgen U Ed schrijft 
mij niet of 't Harmanus Ulricus Huber of Ulriek J an Huber is die U Ed 
gesprooken heeft kan daarom de Brief niet Sluiten U Ed gelieve er een 
couvart om te doen en Sijn Ed deselve te Senden of Selfs te besorgen, 
de Raadsheer H : J Huber heeft 't onse gesien met de Raadsh: Humalda 
Den 10 Junij 1784 ik Sal aan de 4 Heeren Curatoren Schrijven en Sien 
haar te beweegen, om de Nuttigheid van een Konststuk wiens weerga 
Misschien in de ganse Weerelt niet te vinden is de Staten onder 't Oog 
te bringen, bevonden is het Broeder dat mij seedert mijne Laatste brief 
aan U of de Vrienden gesonden, in Slaapelose Nagten in de gedagten is 
gevallen een Uitmuntend Schoon Heemelsphaerium & Planetarium veel 
Eenvoudiger veel volmaakter en met de Natuur die 't Selve verbeeld 
veel overeenkomstiger als 't onse is, om met geen meer moeijte en Costen 
ja ik geloof van minder als men 't daar toe vereijst wordende gebou 
er buiten reekend ik heb nog alle de deelen van 't Selve niet onder mijn 
verstand maar overwin dagelijks nieuwe opkomende Swarigheeden: 

*) De cijfers aan de voorzijde verwijzen naar de bl. van het handschrift. 
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ik Sal er U Ed een korte schets van opgeeven voor So ver ik er tans in 
gevordert ben, en deselve in 't kort aan de Heeren Curatoren ons Fra-
neker Heer Rengers en eenige andere Heeren meededeelen tot mijn plan 

3. wort vereijst een gebou of een vertrek dat Cirkel rond is groot 28 voet of 
meer hoe groot ei hoe beeter in Diameter wijd is, wiens Muuren Celinders 
wijse regt op gaan tot dat de Hoogte de halve wijte van 't vertrek heeft 
vandaar moet 't dak worden opgetrokken in de gedaante van een Halve 
Kloot, waar van 't Middelpunt boven 't regt opgaande Muurwerk ver
heven is ook So veel als de halve wijte van 't vertrek, makende dus een 
Halve Holle Globe op een Holle Cilinder maar So een vertrek is niet 
mogelijk te maken of Staande te blijven Sult gij Seggen Sonder balken 
moet 't vallen, en Sonder glasen is van binnen alles duister, dat is So, nu 
dese Swarigheid daar gelaten tot dat wij eerst eens Sien wat hier binnen 
Sal vertoond worden, dan wou ik op de hoogte van 't regt opgaande 
Muurwerk in een Horisontale Cirkel de Equator Schilderen wiens om
trek (als 't vertrek wijd is 28 voet en 7f Duim) is 90 voet: dus ijder graad 
3 Duim in 't Toppunt van 't dak of halve Kloot moet de Noord Ster op 
Noord Pool geschildert worden 23J Gr. van deselve de Ecliptica pool 
na de kant van Capric: 36f Gr. van de Pool kan men een Cirkel trekken 
welke ons Zeenit verbeeld 53J van de Pool een Cirkel welke ons Noorder 
Horison verbeeld alle Sterren welke tussen deese Cirkel en de N : P be-
greepen Sijn gaan nooit onder onsen Horison 66J Gr. van de Pool de Tr. 
Cancri 23J Gr. beneeden de Equator op de Cilinder trekt men een Cir
kel welke de Tropicus Capric: verbeeld 1 3 | Gr. (wel verstaande dit was
sende graden sijn omdat 't onderste of Suider gedeelt een Silinder en geen 
halve Globe is) beneeden de Tropicus Capric: trekt men een Cirkel welken 
Suider Horison verbeeld alle Sterren welke Beneeden deese Cirkel Staan 
komen nooit boven onsen Horison door de punten Y en i op de equa
tor en ss en ~% in de Tropicus in trekt men de ecliptica, in deese beschre-
wene Cilinder beneeden de equator en de Halve Holle Globe bove de 
Equator kan men alle de vaste Sterren een ijder in Sijn regte opklimming 
of tijd na de Lent Snee en Declinatie Schilderen en de Sterrenbeelden 

4. in Coleuren afteekenen en maken ter plaatse van de voornaamste ster
ren van de Eerste en de 2de groote Ronde Glaasjes die 't midden van 
de ster verbeelden en meteen dienen om Ligt in 't vertrek te geeven 
en dan kunnen de Graden van den Equator en Ecliptica om de andere 
Swart en om de andere van Glas gemaakt worden, hier meede meen ik 
sou 't vertrek genoegsaam van Ligt voorsien Sijn en om niet in te Stor
ten kunnen van buiten pijlaars teegen de Muuren gemetseld w o r d e n . . . . 
of men kon ook maken en dit houd ik beeter een vierkant gebou van 
Steen en plaats in ijder der 4 Muuren (e) en Schuifraamt en leijt boven 
op de hoogte van 't muurwerk binnen 't Selve 4 balken zo als de Slui
tingen om een Tiggeloven dog van binnen en maken daar Rondt om An
kers aan vast, en bekleed dan 't vertrek van binnen met Hout in die 
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gedaante als ik beschreeven heb, en Schildere dan de Sterren die in 't 
Suider gedeelte op de glasen vallen op deselve, dan heeft men een Hemel 
Globe bij uitstek Fraaij en Exstra groot en naaukeurig binnen in deese 
beschrewene Cilinder welke ik Stel 28 voet en 7f Duim in Diam: groot 
te Sijn en regt opgaande half So hoog moet een Ronde Trap gemaakt 
worden 14 Treeden hoog ijder Treed 8 Duim Hoog en 7 Duim een treed 
waarvan de onderste Treed over 't Center van 't vertrek groot is in 
Diam: 24 voet dan blijvt de bovenste treed groot 8 voet en 10 Duim 
en is boven de grond hoog 9 Voet en 4 Duim in 't Midden van deese 
Cirkel Ronde treed of Zoldert je plaatst men een 4 kante peide Stal van 
2 voet 4 Kant of daar ontrent en 4 voet hoog in 't Midden van deese 
treede peide Stal rigt men een steiltje van ijser of Koperdraad lang boven 
de peide Stal bijna 1 voet of 115/6 Duim hierop plaatst men een vergulde 
bol welke de Son verbeeld en Staat dus in 't midden van 't vertrek op 
de Hoogte van de Equator en regt onder de Noorderpool en is van alle 

5. kanten van de Equator af 14 voet en 3 5 / 6 Duim en ook Even So ver van 
de Noord Pool . . . . Om dit Sonnebolletje plaats men een Ring wiens 
Diam: is 9 Duim verbeeldende de weg van $ en moet Sodanig van de 
Son worden geplaatst dat 't bolletje dat op een Steelij e aan deese Ring 
wort geplaatst de Uitmiddelpuntigheid als meede de Lengte en breete 
van de planeet kan aanwijsen terwijl de Selve in 88 dagen eens om de 
Son gevoert wort om deese een 2de Ring voor de planeet $ wiens Diam: 
moet Sijn 17 Duim Dan een Darde voor de weg van ons Aarde groot 24 
Duim hier toe worden weegens de Dagelijkse en jaarlijkse beweeging van 
ons £ vereijst 2 Ringen waarvan de eene Horisontaal of Langs Den Equa
tor beweegt om de Dagelijkse omwenteling van de £ om sijn As te kun
nen vertonen de andere moet in Sijn beweeging met de eerste een hoek 
maken groot 23J Graden en in 55 23^ Graden boven de Equator en in 
'Z 2 3 \ Gr. beneeden deselve Rijsen en daalen, door de beweeging van 
deese beijde Ringen in 3 6 5 \ Dagen om de Son kan men een bolletje dat 
ons $ verbeeld laten beweegen Sodanig dat 't Selve uit de Son gesien 
altoos Langs de Ecliptica beweegt in 365^ dagen eens rond en teffens met 
een Hoek op de Selve van 23J Graaden in 23 uuren en 56' om Sijn Eijgen 
As draaijt waardoor de Jaarlijkse omwenteling alle 24 uuren de Selfde 
plaatsen op de £ naar de Son gekeert worden als men dan een Horison 
plaatst op dat punt daar men woont of dat men verkiest dan kan Sodanige 
Horison alle ogenblikken aantoonen of de Son Maan planeten en vaste 
Sterren boven of onder de Horison Sijn als meede hoe veel Graden de 
Selve hoog Sijn, en in wat Streek van 't Compas de Selve Sig bevinden, 
als men maar gemelde Horison op de rand verdeeld in Compas Streeken 
en plaats een Quadrant op de Selve om de Hoogte te meeten, om dit 
bolletje van de £ kan men nog een klein bolletje laten beweegen dat ons 
Maan verbeeld Sodanig dat de Selve in 29 Dagen 12 uuren 44' om de 

6. Aarde draaijt en teffens om Sijn Eijgen As maar om in dit (£ bolletje 
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alle de verschillende beweegingen van de (£ te bringen, begrijp ik nog niet 
en geloof dat Sulks in So een klein bestek ook niet mogelijk is, Sou daarom 
verkiesen een Aparte bol te Laaten beweegen buiten Saturnus digt voor 
de geschilderde vaste sterren Sodanig dat de Selve als de £ in Sijn Q is 
boven de Ecliptica rees en 3 teekens van de Q 5 Graden Noorder breete 
vertoonde vandaar weer daalde tot Dat de Selve £5 3 Teekens passeert 
Sijnde 5 Gr. Suider breete hadde en dan weer rees, en teffens de geheele 
Sterrenheemel doorliep in 27 Dagen 7 u 43 m: Sodanig dat hij als de ([ 
in 't verste punt was 5 Graden veragterde en hij 3 Teekens van 't Selve 
was de Selve 5 Graden weer agterhaalde teegen dat hij in 't Naaste punt 
kwam van daar 5 Graden vorderde teegen dat hij 9 Teekens van 't verste 
was en de Selve weer verloor teegen dat hij weer in 't verste punt kwam, 
deese omloop van 't verste punt tot 't Selve moet hij volbringen in 27 
Dagen 13 u en 19' om van T tot y of de Sterrenheemel rond moet hij 
dan in 27 Dagen 7 uur: en 43' en van De Q door Sijn grootste N Breete 3̂ 
en grootste Suider breete tot weder in de Cl moet geschieden in 27 Dagen 
5 u. En dan Eindelijk moet dit C bolletje dat half verguld en half Swart 
geschildert wort om Sijn Eijgen As beweegen in 29 Dagen 12 uuren en 
44' alle deese beweegingen kunnen in een bolletje gebragt worden, en 
dan kan 't Selve uit ons Aarde beschoud Seer Naaukeurig aantoonen de 
Lengte en breete van de C Langs de Ecliptica plaats en Afs: van de knoo-
pen de Ligt gestalten of Afstand van de Son of de Selve boven of onder 
de Horizon is en of de Nieuw of volle £ moet verduisteren kortom dit 
bolletje kan alleen alles aanwijsen wat alle de Maan wij sers op ons Schut
ting en aan de Solder Alle te Samen doen behalven dat men aan dit 
bolletje niet kan Sien de plaats van 't naaste punt hoewel hij 't in Sijn 
loop in agt neemt 

om de weg van ons & plaatst men d vervolgens % en f? alle in haar 
behoorlijken afstanden en 't koomt mij voor mogelijk te Sijn ook de 9 
Satelliten om de beijde Laatst en op haar behoorlijke tijd om de Selve 
te laten beweegen nu was nog nodig een Dag uur en minuut wijser als 

7. meede een Maand en Datumwijser met 't Jaargetal , hiertoe heb ik ver
kozen de peide Stal welke Staat op de hier voren beschreevene Trap welke 
4 Sijden heeft ijder 2 voet breed, hier op kan men maken op de kant no. 1 
Een Dag wijser Die in 7 Dagen eens rond gaat en de 7 dagen van de week 
kan aanwijsen en ijder Dag in 24 uuren verdeelt 't uur van de dag of Nagt 
met een Minuut wijser die alle uuren rond gaat op de kant No. 2 kan men 
maken een Maandwijser die eenmaal in 't Jaa r rondgaat en verdeel de 
Maanden in dagen So veel als ijder Maand heeft dog om de Da tum Naau
keurig aan te wijsen verdeelt men een Cirkel buiten om de Eerste in 31 
Dagen en Laat daar op een wijser Rond gaan in 31 Dagen en maakt dat 
Raderwerk Sodanig dat de beijde wijsers So dra De 28ste Feb : uit is de 
29, 30 en 31 dag over Springen en als de 30 April verscheenen is alleen 
de 31ste dag over Springt en So vervolgen in Junij September en Nov: 
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ook dit kan Seer gemakkelijk geschieden, maar om te maken dat om 
't 4de Jaar 't Schrikkeljaar namentlijk, de wijsers op 't Einde van Feb: 
maar 2 Dagen overspringen in plaats van in de gemeene jaren 3 dagen 
is beswaarlijker, Dog Seer wel mogelijk, en dan konden deese wijsers 100 
Jaar gaan Sonder verset behoeven te worden boven deese wijserplaat kan 
men 't jaargetal plaatsen en laten dat tussen Den 31 Dec: en 1 Jan: 
verschuiven, ook kan men nog in de Cirkel der Maanden de Op en Onder
gang van de Son aanteekenen, De Declinatie van de Son Siet men alle 
ogenblikken op 't geschilderd Heemelsphaerium, Nu kan men nog tot 
verdere volkomendheid op de kant van de peide Stal No. 3 een wijser 
Laten beweegen die de plaats van 't verste punt van de ([ aanwijst, en 
op de 4de Kant een die de afstand der ([ van 't verste punt aanwijst Sie 
daar vrienden een Onwaardeerbaar Schoon en Nuttig Konststuk 't welk 

8. binnen de tijd van 4 weeken in Slaapeloose Nagten in mijn gedagten is 
gevallen, ik kan mij Soo een aangenaam denkbeeld voorstellen als ik 
met mijn Oog in gedagten Staan op de bovenste Trap op pag 4 beschree-
ven tussen de ringen of weegen van Mars en Jupiter en houd mijn Oog 
bij 't bolletje van ons Aarde dan Sien ik vandaar de geheele Sterren 
Heemel met de Son Maan en planeet en ij der op Sijn tijd en plaats op en 
Ondergaan, door de Meridiaan en verdere Streeken van 't Compas pas
seeren, wat dunkt U Vrienden sou 't aanbod van Sodanig Stuk werk als 
men 't de Heeren Curatoren en door hun de Heeren Staaten naar waarde 
konde onder 't Oog bringen, om daar door mijne Vrijheid te bekomen 
van de hand können geweesen worden, als er nog eenige Lievde voor deese 
nuttige weetenschap is overgebleeven Sou men Seggen van Neen maar 
gij Sult mij misschien teegenwerpen al U groot opgeeven en Schrijven 
Sijn maar Hersenschimmen of niets beduidende Droomen geweest, en 
al was 't mogelijk dat Sodanig Stuk in de Practick konde uitgevoert wor
den dan Liet U vermogen niet toe om Sulks ten uitvoer te bringen, al 
kondet gij tot U voorige Wooning weederkeeren Soud gij buiten dat ge
noeg te doen vinden om U brood voor U en Uwe Kinderen te verdienen, 
en daarom is Sodanig aanbod gansch niet raadsaam, maar als gij bij U 
Selfs bewust Sijt dat gij in Staat bent om dusdanig Uitmuntent werktuig 
te vervaardigen wraarom adresseerd gij u niet aan de Graaf van Sten-
vort of gaan na Engeland of Vrankrijk dan kunt gij immers geld verdienen 
So veel als gij maar wilt, Sou ik dan de Staaten van Friesland bidden en 
Smeeken om genade en geen regt met Schuldbelijdenis daar gij geen 
Schuld hebt en doen dan nog boven dat een aanbod om So onbegrijpelijk 

9. veel werk te doen, en dat voor niets, tot U Eijgen en uwer Kinderen verder 
geheele Ruwijn, hoe komt Sulks dog in U op, gij toont met al U gewaande 
geleerdheid een groote Sot te Sijn, 't is waar mijn Vrienden, als ik deese 
teegenwerping regt overdenk dan hebt gij gelijk, maar ik ben een wonder 
Schepsel om in mijn huis bij mijn Kinderkes en Vrienden wreer te kunnen 
weesen Sou ik veel Liever verkiesen met een Schraal en Mager portie in 
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een Linnen Kleedt je als Langer in de vreemde om te S wer ven al konde ik 
dan Lekker Eeten en mooijer gekleed gaan, 't kan Sijn dat ik dwaal, maar 
wat kan 't helpen ik ben So als ik ben, en wil dit Liefst eerst probeeren. 
Ik had nog vergeet en U Ed te melden waar ik 't Uurwerk en 't nodige 
Raderwerk wou plaatsen, dat Soude onder de Trap geplaatst worden en 
van binnen in de Peide Stal de Ringen der planeten, moeten op haar be
hoorlijke hoogte langs de Ecliptica op Rolletjes beweegen welke Rolletjes 
kunnen vast gemaakt worden aan Stukjes Rib welke door de trap gaan 
in de grond voor de <£ Ringen en t? en 2).: de Overige d & $ en g kun
nen boven op de peide Stal geplaatst worden een beschrijving van 't 
Raderwerk en getal der Tanden Sou tans te Lang vallen en ook heb ik 
die nog alle niet onder mijn verstand, maar 't koomt mij voor dat ik in 
verscheide gevallen wat de omloopstijden aangaat nader aan de waar
heid kan komen als 't onse is 

Gaarne had ik geweeten de Naam en Qualiteit van de Nieuw ver-
koozen Heer Curator ik wil liefst aan haar alle 4 Schrijven op een postdag 
en dewijl de Landdag kort aanstaande is gelieft mij So Spoedig mogelijk 
is te melden die naam en woonplaats Ik Sie dat mijn Opstel volend maar 
dat er noodsakelijk van Schuld bekennen moest in koomen, als 't daar 
aan toe koomt dan ben ik altijd verleegen om die woorden uit te drukken 

ïo. Zende LT Ed hier neevens nog een opstel gelieft dat ook eens aan de 
Raadsheer te besorgen nadat ik deese Schreef heb ik die aan de Raads
heer geschreeven en daar mijn 2de Opstel ingevoegd welke gij eerst eens 
kunt leesen dan Sal Zijn Ed uit die beijde, wel een derde gelieven te 
maken, dat beeter is en U Ed wel willen onderrigten door wie 't ge
schreeven moet worde op wat Seegel en wie 't behoorde over te gee-
ven, daar weet ik geen beeter toe als ons Neef J. Cuperus, die geloof ik Sou 
mij Stellig niet weijgeren en voor plaijsier doen, hoewel hij aan de andere 
kant is, dog tot Sulken moeten wij ons tans wenden willen wij geholpen 
Sijn, dewijl de partij die in 1787 heerste tans in 't onderspit Leijt en niets 
te Seggen heeft, wat gaat 't wonderlijk in dese weerelt toen, 't Schijnt 
overal in de war te Sijn en verders te koomen wie hadde ooijt kunnen 
denken dat 't volk van Braband had durven opstaan teegen So een magtig 
Vorst, dog ik vrees voor die Menschen als de Keijser eens de handen 
ruim krijgt Sommige tijdingen melden van Vreede met de Turken dog 
anderen dat Sij in onderhandeling Sijn altans de Russise Minister is 
ontslagen uit de 7 Toorens en de Franse Minister heeft de gunst van 't 
Turkse Hof weer bekomen in Poolen heerst ook een Patriottise Cabaal, 
Ik Sie uit de brief van Oom dat mij boekje van J. Eswijler te Tzum is 
geweest versoeke mij dat bij Occasie te besorgen met een Exemplaar van 
de beschrijving van van Swinden over 't planeetarium heeft ons D° 
Struink mij om versogt Ik Sie dat de C Eclips van Den 28 April bij ons 
Sigtbaar is Staat in mijn boekje buiten ons gesigt, Sal ik eens nader 
ondersoeken bij wie Fout is d1 % en Regulus komen nu om half 9 uur 
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al op en volgen tot nog toe mijn gemaakt plan $ Sal digt aan b toekomen 
11. is Den 6 Deeser 't verste van de Son verkrijgt in 't Laatst van deese 

Maand en Feb en Maart een groote Noorder Breete is Den 17 Maart al 
weer bij de Son dog wij kunnen hem weegens Sijn groote N B en 't Rijsen 
der Ecliptica tot aan 't Laast toe Sien ja ik geloof dat wij hem 's Avonds 
Den 18 en Misschien Den 19 nog Sullen Sien Schoon de Selve dan reeds 
Morgenster is en des Morgens ook gesien kan worden omdat hij dan 7 
Graden en 30 Min: N: breete heeft waardoor hij als hij met de Son de 
Selfde Lengte heeft 40' na de Son ondergaat en 40' voor de Son opkoomt 
vervolgens Schijnt hij dit Geheele jaar als Morgenster is Den 26 Maij 
't verste van de Son en koomt Den 30 Dec: weer bij de Selve Versoeke bij 
Occasie de Groetenis aan de Heer Manger weerom ik Sie tot mijn Leed-
weesen dat de Vrou van J T Broka Campen overleeden is Ik Sie dat ons 
Huis is verhuurt dat Seer wel is, maar wonder Sag ik dat ons Oom 't Huis 
van J. Eisma heeft gehuurt en Eisma 't onse en dat voor Ee ven veel geld 
behalven 't gebruik van Toonbank winkel & waarom Oom als gij dagt 
van huis te veranderen U Ed ons Huis met voorkeur genomen de Tuin 
is die 10 Gl ommerst wel waard en dan had gij beeter huis en beeter 
Standplaats gehad en 't was voor ons Huis beeter geweest als een Huis-
gesin met Kinders en daar bij vreemd, dat kan ik mij nu niet begrijpen 
hoe gij Samen So dwaas Sijt geweest, of er moet ij ets anders weese dat 
ik niet weet, 't is nooijt in mijn gedagten geweest dat gij Soud willen 
veranderen, anders had ik daar toe Sterk geraden dat gij in ons Huis 
had gegaan, als 't geluk dan gewild hadde dat ik verlost wierde konden 
wij voorts eerst bij malkaar gewoond hebbe, en hadden dan verders ge
sien wat de Tijd ons Leerde, nu dit is nu So, als 't Reedelijk onderhouden 
wort, kan 't niet Scheele wie 't bewoont dog 10 Jaar is niet Lang, de paa
ien op de binnen plaats Staan die nog die mogten wel weggenomen wor
den of neergeset die waaren doe aan de grond al vrij veel rottig om geen 
ongelukken te maken in de glasen of andersints. 

12. wat de verkoop van mijn verdere Inboedel betreft kunnen wij dan 
Sien als wij de Uitslag van mijn Request weeten als ik niet kan weeder-
keeren is 't beste dat alles maar wort verkogt dat ordentelijk kan gelden, 
Versoeke de Groetenis weerom aan V Radersma en Sijn Bruid en dat ik 
haar alle Heijl en Seegen toe wens in haar voorneemen met den Aanvang 
van dit Nieuwe jaar gelijk ook U mijne Vrienden, Dat 't U mag wel 
gaan in dit Nieuw begonnen jaar is de Wens van mijn Herte De Heere 
Schenke U alle Leeven en gesontheid Vreede en eensgesindheid, Liefde 
en Trouw onder Elkander Hij verlosse ons uit alle die Rampen en On-
heijlen die wij tans beleeven, hij bringt 't verwarde eens weeder te regte, 
en doe een ij der weederkeeren tot Sijne woning en beroep, Hij vermurve 
de verharde Harten van Neerlands ongelovig volk, immers So veele er 
Liggen onder 't Zeegel der Verkiesinge Hij beweege de Harten der Grooten 
deeser Aarde tot Vreede Liefde en Eensgesindheid, Hij maake eens een 

wumkes.nl



177 

Einde van alle Twisten en verdeeldheeden die tans bij na overal heersen, 
Hij herstelle een ij der in Sijn Wettige Regten emPraeviligien, Hij doe de 
Commersie en Negotie weeder groeijen en bloeijen als in vorige Dagen 
Hij geeve Saad voor den Saijer en brood voor den Eeter, Hij behoede 
ons voor nijpende Armoede, maar voede ons met 't brood van ons be
scheiden deel, Hij doe aan ons boven 't geene wij bidden denken of wen-
schen kunnen, en doe genadiglijk versoening over alle onse Sonden en 
meenigvuldige overtreedingen en delge de Selve genadiglijk uit in het 
dierbaare Offerbloed van den Heere Jesus Christus Amen ja Amen 

Gronauw Den 16 Maart 1790 

Veel Geagte vrienden 

U Ed Letteren van den 3 & 5 deeser Sijn mij op hun Tijd geworden 
U Ed aller welsijn te verneemen was mij Seer Aangenaam dat voorregt 
mag nij tans nog ook gebeuren Den 1 Deeser ontving ik een brief van 
Conv D: N uit Campen welke mij meld dat er in Holland vast een Gene
rale Amnesty Sal weesen, men verseekerd ook in Gelderland en Utregt 
en mogelijk ook in Vriesland en wel op Den 16 Maart Daar voor de Al-
gemeene Dank Vast en Beededag, en dat er in 't kort ijets groots Staat 
te gebeuren, dog ik merk alle deese tijdingen aan als uitstrooi]sels van 
een partij die ons maar wat Soekt wijs te maken en ons te doen verheugen 
in ijets dat niets is Ik Sie uit de uwe dat de Heer van der Haar en onse 
L J J R van oordeel Sijn dat mijn persoon in 't geheel geen meedelijden 
waardig is, mogelijk worde die Heeren ook wel eens Sonder meedelijden 
aangesien, dog ik hoop niet dat Se So Sullen worden behandeld als ik en 
veele mijner lotgenooten behandeld worden maar wel dat Se van hunne 
posten worden afgeset en gecondimineerd de Costen en Schaden te be
talen die er door hunne handelwijse gemaakt Sijn, 't Sal mij eens benieu
wen wat van die Recomandatie van de Heer van L: worden Sal, ik vrees 
dat die niet van mijn Smaak Sal weesen, maar in tijd van nood weet men 
niet, wat men Sou willen doen om verlost te worden, intussen dienden 
wij nu nog wel eenige tijd af te wagten wat post of in wat Provintie en 
plaats 't weesen Sal 

Ik ben voorneemens in de maand van April als de weegen goed 
worden eens een wandeling te doen van hier door Losser Oldensaal Oot-
marssum na Coevorden van daar na Dalen Sweelo Westerborg Assen en 
Vries na Eelde en besoek mijn Oude Neef en Nigt aldaar eens, en de 
Vrienden te Groningen en dan Sal ik aldaar met een eens omsien of ik een 
wooning kan vinden daar ik wat in kan Wolkammen 

om Langer op Hoop van Herstel te Lewen wort beswaarlijk dog 
de gerügten datter in 't kort ijets groots Staat te gebeuren Sijn hier ook 

12 
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Sterk, deese Morgen was hier een Heer die vertelde Ooggetuige geweest 
te Sijn dat de Heer Keppel tot de Wolbeeke (welke in Gelderland vogelvrij 
verklaard is Sig tans hier in 't Munsterse ophoud en wel te Vreeden, een 
plaats aan de Gelderse en Overijsselse 5 a 6 uur van hier) 60000 Gulden 
had betaald voor panden die Sijn Ed had laten opkopen, men verseekerd 
ook dat die Heer permissie heeft van de Munsterse Regeering om hier in 
't land volk te werven en een Cor op te rigten, gister las ik in de Haar
lemmer Courant 't aanbod van de groot Hertog van Toskanen Leopold 
als Opvolger van Sijn Broeder Joseph aan de Brabanders, Twijffele niet 
of Sij Sullen dit aanbod wel aanneemen, wat mogen dog Uwe Staten van 
Sodanig aanbod wel denken, die maar Reepresentanten Sijn (of behoorden 
te Sijn) van een vrij volk, welke na dat Sij reeds overwonnen hebben haare 
Meedeburgers tot den beedelsak toe Soeken uittemergelen maar mogelijk 
gaat 't haar wel eens als Haman 

Ik Sie dat mijn Oude Vriend R O nog al moed heeft tot mijn herstel, 
als meede de Vrienden uit S Omer, men Segt datter van tijd tot tijd uit 
Frankrijk hier te Vreeden aankomen en aldaar versameien, met 't Boel
goed moet gij doen So als gij best oordeeld. de graadboog kunt gij ook eens 
probeeren wat hij kan gelden maar onder de 2 Gl moet gij hem niet laten 
gaan, de boeken wou ik liefst houden Souden dog weijnig gelden en die 
Nieuwe Ta vel met 2 Laden en een Schuif wou ik ook niet liefst veel onder 
de waarde missen of mijn Broeder of Swager moest hem kopen hadden wij 
just voor mijn vertrek na 't Sin laten maken Ik Sie dat mijn geweesene 
Knegten nu alle weer haar brood wat hebben, 't welk mij Seer aangenaam 

3. is doe haar bij Occasie de Groetenis van mij Ik had in mijn vorige niet 
versogt om een Attestatie van de Kerkenraad van Franeker maar alleen 
om de gedagten van de Kerkenraad eens te mogen weeten in gevalle ik 
verkoos haar om een Attestatie te versoeken Neen de Kerkenraad van 
Franeker moet Sig om mijnenthalven voor al in geen onaangenaamheeden 
inwikkelen ik hebbe U Ed gemeld dat ons D° Struink mij Sonder Attes
tatie wel wilde permitteeren dog ik hebbe tot nog toe geen Lust om 
't H. Avondmaal te gebruiken om dat ik mij verbeeld dat ik Sommige 
van de Gemeente alhier Soude Ergeren Ik Sal met verlangen te gemoet 
Sien of D Z permissie verkrijgt om buiten banden te procedeeren, Sijn Ed 
kan nergens van weeten als dat hij Postmeester is geweest watter bui
ten dat is gedaan is geheel buiten Sijn Schuld ik weet ook nergens van als 
dat ik Order heb gehad om te betalen de Schulden die er gemaakt wierden 
en dat die gelden ons wierden besorgd maar waar die van daan Sijn geko
men weet ik ook niet, 't geen er verder gebeurd is, is buiten mijn Schuld, 
en moet mij beweesen worden. 

Ik Sie dat mijn Arme Suster er nog al niet veel beeter aan is als ik 
haar Arme Broeder, Ons Vader heeft alle mogelijke voorsorg gebruikt 
om haar Proportie te bewaaren maar heeft om 't mijne nooijt gedagt, en 
geen wonder, wie kan vooruit Sien wat er in 't toekomende gebeuren Sal 
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ik voor mij als de nood 't vordert, maak er geen groote Swarigheid in, 
om haar nog wat te Ondersteunen, als 't anders niet kan moeten Se dog 
op de een of andere wijse geholpen worden, maar Sij behoorde daar op te 
passen dat hij niet na Stad reijst want daar Schijnt hij altoos te verdwalen 
is er geen mogelijkheid dat hij Stad kind gemaakt wort ja maar dat heeft 
ook Sijn Swarigheeden 't is altijd Slim hoe men't ook Wend, dog ik weet er 
nog geen beeter middel op als haar nog wat geld te verschieten of 't mögt 
Sijn dat Si in die winkel konde blijven en door haar Examen er wat bij ver-

4. diende dan kan 't nog So al wat gaande blijven, ik Sie dat Mr. van der 
Werf mijn vraag heeft opgelost maar dat voldoet niet aan mijn versoek ik 
wist wel dat de te vinden getalen waren 17, 19 en 37 maar ik weet niet de 
Reegel door welke men de Selve vind en die had ik versogt te mogen 
weeten, nu wou ik nog wel eens Sien 6 Geheele getallen waar van 't Klein
ste niet minder als 6 en 't grootste niet meer als 300 Sij de Selve 3 en 3 
met elkander vermeenigvuldigt 't Kleijnste product in 't grootste ge-
divideerd de Quotient Sij 73 J-VT hier toe heb ik gevonden 13 en 235 

61 en 17 
6344 in 463420 8 en 116 

44408 73^VVV •' 4 = rfhr 6344 en 463420 
19340 
19032 

308 deese breuk is -rg-H-r-ö- grooter als -^-T 

dit verschil maakt T-5-TVTir gedeelte van een Jaar dat is met deese getallen 
Sou de Aarde in 657436 Jaar een Jaar of een omloop veragteren dat is 
48/; Sec: tijd in 't Jaar is geen 2 Sec. op de Ecliptica 
de getalen 13 en 47, 61 en 85, 8 en 116 geeven 't Selfde maar passen So 
goed niet in de schikking van 't Raderwerk ik hebbe nog gevonden als 
men neemt 

12 en 641 
91 en 7 
9 en 160 

9828 en 717920 73TVW :4 — ^V5VDeese breuk is maar -5-g-^pg-kleijnder als 
68796 

29960 
29484 

476 YVV dit verschil maakt TTTTVTTÔT gedeelte van een jaar 
dat is in 16409601 Jaaren Sou de Aarde met deese getallen een Jaar of 
een maal te veel omlopen dat is geen 2 Seconden in tijd van de waarheid 
afwijken dog 't Rad met 641 wort mij te groot en is ondeelbaar en kan 
tot de beweeging der Aarde om Sijn Eijgen As niet wel geplaatst wor
den 't welke egter nodig Sou Sijn om de Aarde net in 24 uuren de Selfde 
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5. plaats weer na de Son te doen keeren de Selve Sou volgens deese laatste 
Jaarlijkse beweeging met 145 Vaste Tanden in 13 

141 in 61 
85 in 6 

1737825 : 365 D — 5 u — 48' — 43'Vr = 4758 tot 
23 uuren — 59' — 59" — 52/;' dus 8 Tertien te vroeg rondgaan daar de 
Selve als men voor de Jaarlijkse beweeging neemt de Eerstgemelde 
Tanden eens Rond gaat in 365 Dagen 5 u 49' — 3 3 " ^ en voor de Dagelijkse 
beweeging deese bovenstaande dan gaat de Selve eens Rond met de Jaar
lijkse voortgang in een dag er bij gereekend in 24 uuren net, ik heb in mijn 
vorige beloofd U Ed de getalen der Tanden die ik tans bereekend hebbe 
te Sullen meededeelen de Selve Sijn in veel opsigten geschikt na 't plan 
welke ik U Ed in mijn brief van den 4 Jan r l i heb opgegeeven dog met de 
verandering dat daar ik doe van denkbeeld was 't Raderwerk onder 
de cirkelronde trap te plaatsen nu Sou verkiezen een gebou met 2 verdie
pingen en plaats in 't Onderste 't Raderwerk en in 't bovenste de uit
werkselen van 't Selve, tot de Eerste beweeging van mijn plan Sou ik 
verkiesen een uurwerkje ontrent So als 't mijne mits dat de Slinger Se
conden Slingerde en er nog een Rad meer in kwam, Sodanig dat 't maar 
eens in 't Jaar wierd opgewonden, de Stander die in 't Franeker in 20 
uuren Rondgaat en een Rad heeft dat los is en neergelaten Sijnde alles 
Stilstaat, wou ik op de Selve wijse maken mits in 24 uuren of een Dag maar 
eens Rond aan deese Stander wou ik de beweeging als men alles met 
de Kruk wil beweegen maken, van deese Stander wort gedreeven een As, 
welke Horisontaal leijt en van 't uurwerkje dat bijna in 't midden van 
't vertrek Staat tot aan de kant van 't vertrek gaat deese As wort door de 
Daagse Stander eens Rond gedreven in 5 Dagen en is de grond of Basis 
waar uit ik alle verdere beweegingen bereekend hebbe, om de Selve moe
ten 12 Staafraden waar uit verder alles bewogen word, ik heb te voren 
reeds gemeld dat ik boven op de Trap een peide Stal wou plaatsen waar-

6"op de planeeten g $ $ en <3 op geplaatst worden en op desselfs 4 
Sijden ijder een wijser geplaatst wort; op de Kant no. 1 Sijnde bijvoor
beeld de Westkant wou ik op een Wijserplaat laten beweegen een minuut 
en Seconde wijser dog deese dienden weegens de snelheid van hare be
weeging gedreeven te worden van de Stander die in 24 uuren rond gaat 
om de Selve een Cirkel met 72 daar in gaat een Rondsel met 6 om een As 
welke op 't ander End 90 heeft deese drijven een Stander welke onder 6 
Bonkjes heeft en Rond in 8 minuten deese Stander heeft boven 6 welke 
drijven 't minuut rad met 45 eens Rond in een uur, nog heeft de Stander 
die in 8 minuten Rond gaat een Cirkel van 48 deese drijven 't Seconde 
Rad met 6 eens Rond in een minuut, deese beijde wijsers kunnen ook door 
't Anker of 2de of 3de Rad in 't uurwerkje op veelerhande wijsen bewogen 
worden Op de Kant No. 2 of Noordkant wou ik op een Wijserplaat 2 wij
sers laten beweegen welke 2 wijsers deese 3 dingen kunnen aanwijzen 
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voor eerst de plaats van 't verste punt van de ([ (Sie 't Fran: PI: de 
wijser aan de Solder beoosten de dagwijser) Ten 2den de Afstand der (£ 
van 't verste punt (Sie 't Fran: linker pilaster boven) Ten 3den de Afstand 
der <£ van y (Sie 't Fr Regter pilaster onder) deese 3 dingen kunnen 
door 2 Wijsers (daarop 't Franeker P. 5 wijsers toe gebruikt worden), 
worden aangeweesen op deese wijser, om de As die in 5 dagen eens Rond 
gaat welke Horizontaal Leijt en Oost en West bijv: gerigt is maakt men op 
de plaats onder 't Generale Cinter een Spoor van 6 dit drijft een groot Rad 
dat op de Kant Staat aan de Noord kant van de 5de As met 480 Tanden 
op dit Selfde Rad een Cirkel met 523 deese drijven een Stander welke na 
boven gaat met 150 deese heeft boven een Spoor van 6 welke drijven 
't <£ verste punts wijserrad met 169 Eens rond in 

8 Gern: Jaren 311 D — 8 u — 34 '— 52"1/2 

De ware Omloop is volgens 
La Lande 8 „ „ 3 1 1 — 8 — 3 4 — ST'1!^ 

Dus in bijna 9 Jaren te Schie
lijk maar 5" 

De Franeker verste punts 
wijser gaat Rond in 8 Jaar 312 — 0 — 0 — 0 

Gaat dus in bijna 9 Jaren te 
Langsaam 15 u — 25' — 2;/1/2 

Dus mijn nieuwe gevonden lllCO1,^ malen nader aan de waarheid 
als mijn vorige hoewel die in een Menschen Leeftijd nauwelijks merk
baar afwijkt, want 15 u — 25' is maar 1 min: 12 Sec: van een graad op 
de Ecl. en dus kan de Franeker Wijser 50 maal rond gaan dat is 442 
Jaar en 270 Dag eer de wijser 1 Graad miswijst, bijgevolg is deese geheel 

7. geen miswijsing dat noemenswaard is, deese verste punts Wijser moet 
op een Kopere op (of?) ijsere plaats worden vastgemaakt Even als de 
Franeker Wijser ([ van de O waardoor die plaat met de Wijser in 8 
Jaar 311 D & Rond gaat, buiten deese beweegbaare plaat moet de peide 
Stal geschildert worden met 12 Teekens boven een Nul vervolgens na 
de Linkerh: I II & So als de pilasters op 't Fran: maar boven dien moet 
buiten om de Cirkel der Teekens een Cirkel van 360 Graden dat is ij der Tee
ken in 30 Graden als ook binnen de Selve 't welk gemakkelijk geschieden 
kan omdat ij der Sijde van de peide Stal Ruim 21/2 voet groot moet zijn, 
dan ka.n deese verste punts wijser 't Teeken en op de binnenste Graad 
Cirkel de Graad aanwijsen waar 't verste punt van de C is Ten 2den 
Om nu de Afstand der ([ van 't verste punt aan te wijsen en dus de Af
stand der Maan van Aries kan beijde Seer Eenvoudig door Een wijser 
welke in 27 Dagen 7 u — 43' — 4" Eens Rond gaat aangeweesen worden 
op deese wijse, de plaat hier boven gemeld wort op de buitenkant ver
deeld in Teekens en Graden, dan kan een wijser welke So lang is dat hij 
de buitenste verdeeling der Graden kan raken en in 't midden of ter 
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plaatse daar de beweegende plaat in Graden verdeelt is, een Hartsgewijse 
Opening heeft, waarvan desselfs punt op de beweegende Graden wijst, 
dan Seg ik wijst een wijser welke in 27 D: 7 u 43' & rond gaat met Zijn Ui
terste de Afstand der ([ van y en met Sijn punt in 't midden de Afstand 
der ([ van 't verste punt, dog deese Wijser moet alle 27 Dagen 13 u: 18' 
en 34" in 't Eerste Quadraat op 1/4 van Sijn Weg 5 Graden veragteren in 
't 2de Quad: de Selve weer inhalen in 't 3de 5 Graden voor uit lopen en 
de Selve in 't 4de weer Verliesen, om deese beweeging te vertonen heb ik 
gevonden Om de 5 daagse As een Spoor of Bonkrad met 48 deese drijven 
een As met 11 om deese nog een Cirkel met 21 welke drijven een Rad 
met 505 dan gaat dat Rad eens Rond in 27 D — 13 u — 18' — 34//2/7 

Sijnde met de ([ Loop door 't verste punt 
Sie de Bes: 
van van Swinden pag 103 De Franeker wijser 

besteed 27 —13 —20 

Dus wijkt dit af 1'— 26" 
Deese 505 Tanden moeten uitmiddelpuntig op 't Rad Sodanig 

dat in 't Eerste Quadrant komen 119 in 't 2de en 3de ijder 1331/2 en in 
't 4de weer 119 dan kunnen de beweegingen die uit de Selve voortkomen 
de waare loop der Maan in Lengte ten naasten bij aantoonen Op dit 

8. verste punts Rad moet een 2de Cirkel met 473 Tanden welke alle Even 
wijd van 't Center af Sijn (N: B 't verste punts Rad Leijd Horisontaal en 
't Staaf of Bonkrad van 48 om de 5 daagse As koomt tussen de Staafraden 
van % en h dan komt 't Cinter in 't generale Cinter in 't Rad of Eijgent-
lijk de Ring loopt buiten om 't uurwerkje heen) in deese 473 gaat een 
As met 8 aan de Noord kant welke So Lang is dat de Selve onder de 
Noord kant van de Peide Stal raakt aldaar ook 8 Staven heeft welke 
drijven een Verticale Stander met 28 deese heeft boven 8 welke drijven 
't wijserrad van de Afstand der C van y en 't verste punt met 67 dan 
gaat die wijzer eens Rond in 27 D — 7 u — 43' — l'^/g 
De Ware Loop der ([ van Y tot T is 27 —7 —43 — 4 

Dus te Schielijk 2"8/9 

De Franeker ([ van y Wijser gaat eens Rond in 27 — 7 — 43 — 7//5/49 

De (£ loopt van y tot y in 27 D 7 u 43' — 4" en van 't verste punt 
tot 't Selve in 27 — 13 u — 18' — 34" dus kan een wijser deese beijde 
Afstanden na waarheid aanwijsen want bijvoorbeeld op dit ogenblik ver
onderstel ik dat 't eerste punt in y is en de ([ tegelijk ook in y dus Staan 
de beijde wijsers op Nul op regt boven na verloop van 27 D: 7 u 43' & 
is de lange wijser rond geweest en dus weer op Nul of in y in die Selvde 
tijd is de verste punts wijser met de plaat maar verloopen 3 Gr: 2' — 38" 
en dus is nu de Afstand van 't verste punt 356° 57' — 22" en de Lange 
Wijser heeft nog 5 uur 35' — 30" tijd nodig eer hij weer in 't verste punt 
komt Sie de bes: van van Swinden: pag 103 op de kant van de Peide 
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Stal No. 3 of teegen 't Oosten wil ik een Wijserplaat Schilderen waar op 
de buitenste Cirkel verdeeld wordt in 2 maal 12 Uuren en de binnenste 
in 7 Dagen dan om de 5 Daagse As een Spoor van 10 waar op gaat een 
verticale Stander met 14 dan gaat die Stander eens Rond in 7 Dagen 
deese heeft boven een Spoor van 12 en een dito van 84 deese drijven 2 
wij serr aden ij der met 12 dan gaat de Dagwijser eens Rond in 7 Dagen en 
de Uurwijser in 24 uuren en kunnen dus de Dag van de week en de Uur 

9. van de Dag Aanwijsen Op de Kant No. 4 of Suidkant een wijserplaat 
waarvan de buitenste Cirkel verdeelt wort in 31 deelen en de binnenste 
in 12 in de buitenste de getalen van 1 tot 31 Geschildert en in de binnenste 
de 12 Maanden van 't Jaar, Om nu op deese Wijserplaat 2 Wijsers te la
ten beweegen die 100 Jaar Lang de Maand en dag der Maand naaukeurig 
aanwijsen Sonder verset behoeven te worden heb ik gevonden aldus te 
kunnen geschieden, Om de 5 daagse As een Spoor of Staafrad van 5 hier 
in gaat een grote Ring welke onder de 5de As Horisontaal Leijt en 't ganse 
vertrek Rond Loopt deese Grote Ring wort verdeeld in 1488 gelijke deelen 
welke deelen So groot moeten Sijn dat Sij in 't Spoor van 5 om de 5de As 
passen, in deese 1488 Deelen verdeelde Ring moeten 1461 Tanden, ver
beeldende de 1461 Dagen welke men heeft in 3 gemeene Jaaren en een 
Schrikkeljaar de Overige 27 Deelen blijven Open in deese voegen, bijvoor
beeld beginnende met de 1 JanrIJ van een Schrikkeljaar dan moeten er 
van 't Staafrad af Eerst 60 Tanden agter malkaar voor de 60 Dagen van 
Jan r i j en Feb: dan volgen 2 Opene plaatsen ter vervulling der 2 Dagen 
die de Maand Feb: van 31 ontbreeken, vervolgens 61 Tanden voor Maart 
en April dan 1 Opene plaats voor de dag die April van 31 ontbreekt dan 
weer 61 Tanden voor Maij en Junij dan weer 1 Open plaats voor de dag 
die Junij van 31 ontbreekt verders 92 Tanden voor Julij Aug: en Sep-
temb: dan weer 1 Open, weer 61 voor Oct: en Nov: nog 1 Open voor de 
vervulling van Nov: dan 90 Tanden voor Dec: Jan r l j en Feb: hier op vol
gen 3 Opene plaatsen ter vervulling van de 3 dagen die Feb: in een gemeen 
Jaar van de 31 ontbreeken en So vervolgens de 4 Jaaren Rond, binnen 
deese in 1488 verdeelde Cirkel moet Een ander Cirkel met 1152 Tanden 
in deese gaat een As met 48 Bonkjes deese As Leijt Horisontaal aan de 
Suidkant van 't vertrek en gaat dus 6 Maal Rond in 't Jaar, om de Selve 
moet een Schijf of Rol alwaar een gewigt aan hangt, dan drijft dit gewigt 
de 1461 Tanden altoos teegen een van de 5 Staven aan en deese laten door 
't Rond gaan van de As in 5 dagen ij der dag een Tand door en So dra er 
een Open plaats koomt Snapt de ganse Ring 1 of meer dagen voort tot 
dat de volgende Tand weer teegen 't 5de Staafrad aanvalt en So gaat de 

io. Ring in 1461 dagen of 4 Jaar eens Rond deese As daar 't gewigt aan 
hangt moet So lang dat 't Onder end onder de Zuidkant van de Peide 
Stal komt moet aldaar een Spoor van 8 hebben, hier op een Verticale 
Stander met 16 deese heeft boven een Spoor van 6 en een dito van 72 
waar van 't Kleijne in de Maand en 't groote in 't Datumwijser Rad vat 
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ijder met 18 Bonkjes dan gaat de Maandwijser eens in Jaar en de Datum
wij ser eens in de Maand rond, en Springen op 't Einde van April Junij 
September en Nov: de 31 dag in een Ogenblik over en op 't Einde van Feb: 
in een Schrikkeljaar de 30 en 31 dagen in de Gemeene Jaaren Den 29, 30 
en 31 dagen en dus kunnen deese beijde wijsers de Maand en Datum altoos 
net aanwijsen Sonder in 100 of 200 Jaar verset te worden, boven in de 
wijserplaat kan men een Opening maken So groot dat er 4 Cijfers uit
makende 't Jaar getal agter kunnen geplaatst worden, en dan kan men 
op een Stuk grof Linnen So lang als men begeert jaargetallen Schilderen 
agter malkaar en rol de Selve om een Houten Rol waar aan 't onderste 
End is vast gemaakt, dan neemt men een 2de Rol en maak aldaar 't ander 
End aan vast en maak die beijde Rollen onder en boven met een pin 
daar Se om kunnen draijen, en plaatse de Selve aan weerskanten van de 
Opening agter de Wijserplaat Sodanig dat een Jaargetal de Opening be
dekt, vervolgens plaatst men op de Grote Ring 4 Tanden (omdat de 
Selve in 4 Jaar eens rond gaat) Sodanig dat op 't Einde of 31 Dec: van 
ijder Jaar Een van die 4 Tanden Teegen de 6 Bonkels van een Horison-
tale As welke aan de Oostkant gelegt wort aan loopt een van de Selve 
wegdrijft en S Morgens De 1 Jan r i j weer los laat dan is deese As 1/6 ge
deelte Rond gedreeven, de Selve moet So lang dat 't ander end in de 
Zuid Oost Hoek binnen de peide Stal raakt aldaar 18 Tanden heeft en 
daar kan men de Leedige Rol wiens onderste pin Zo lang moet dat onder 
om de Selve 6 Bonkjes welke de 18 Tanden van de Horisontale As vatten 
dan draaijt de Leedige Rolinijder Nieuwjaarsnagt half Rond, en trekt dus 
een Nieuwjaargetal van de Volle Rol en bringt dat voor de Opening terwijl 
't Oude wort weggenoomen en op de Leedige Rol gaat en So vervolgens 
van Jaar tot Jaar (men kan de Leedige Rol meer of minder als Half Rond 

il. Laten gaan na mate men verkiest de Openingen Cijffers groter of kleijnder 
te maken Sie daar 't geen op de 4 Sijden van de Peide Stal vertoond wort 

Laten wij nu eens Sien wat boven op de Selve te Sien is. boven op 
in 't Midden wou ik op een Koper of ijsere Steeltje welke een voet of 
daarontrent Lang is plaatsen een vergulde bal verbeeldende de Son, om 
de Selve in de Eerste plaats de planeet ^ welke in Sijn beweeging een 
Hoek met de bovenkant van de peide Stal of Equator maakt van 231/2 
Graden behalve dat de Selve nog 6° — 52' boven de Ecliptica Rijst en 
onder de Selve daalt Ik heb de beweeging van ^ om de Son bevonden 
te kunnen geschieden op deese wijse om de 5de As Een Spoor van 12 
deese drijven een Starrad (welke op de Kant Staat van de Noordkant 
van de As) met 139 op dit Rad is nog een Cirkel Tanden met 103 in deese 
gaat een Stander welke met een Hoek van 661/2 Gr. na boven gaat en 
onder 16 Bonkels heeft boven met 9 de Ring van $ met 88 Eens Rond 
drijft in 87 D — 23 — 14 — 26-Hf 

Sijn ware Loop is volgens La Lande Sie van 
Swinden 121 87 — 2 3 — 1 4 — 26 
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Dus maar een Halve Seconde dat is niets van de waarheid afw: 
Op 't Franeker Planeetarium gaat hij in 88 Dagen dus 45' — 34" 

te Langsaam Hier op volgt de planeet $ voor desselfs beweeging heb 
ik gevonden om de 5 daagse As een Spoor van 25 deese drijven een 
Rad dat op de Kant Staat met 323 op dit Rad nog een Cirkel van 69 dit 
drijft een Stander welke na boven gaat met 12 deese heeft boven 6 welke 
drijven de Ring van $ met 120 dan gaat de Selve eens Rond in 

224 D — 16 u — 41 —44^*7 
Sijn ware Loop is volgens La Lande 224 — 16 — 4 1 — 3 2 

Dus te Langsaam 12WV 
Op 't Franeker gaat hij in 225 D — : — : — : 

Ons Aarde heb ik reeds op pag. 4 en 5 gemeld die gaat met 13 om de 
5de As in een Rad van 235 welke nog een Cirkel heeft van 61 welke drijft 
een Stander met 17 deese heeft boven 8 welke drijven de Aard kloot 
Ring met 116 eens Rond in 365 D — 5 u — 49' — 337 2 

Sijn ware Loop is volgens La Lande 365 — 5 — 48 — 45 

Dus te Langsaam 48'/:l/2 

Op 't Franeker gaat hij in 365 Dagen net maar wort om 't 4de Jaa r 
met de datum wijser een dag agterwaarts geset. 

12. Dog 't is niet genoeg dat ons Aarde in 't Jaa r eens Rond om de Zon 
beweegt, de Selve diende ook alle 24 uuren om Sijn Eijgen As te draaijen 
om dag en Nagt te maken en boven dien moet deese Daagelijkse bewee
ging met de Jaarlijkse een Hoek van 231/2 Graden maken om dus Lange 
en Korte Dagen en Somer en Winter te vertonen tot deese Sonderlinge 
beweegingen hebbe ik tot nog toe geen beeter middel weeten uit te denken 
als dat men maakt een dubbelde Jaarlijkse beweeging, of om mij klaarder 
uit te drukken 2 gelijke Stellen Raderen dog met dit onderscheid dat 't 
Eene van 116 Tanden Langs de Ecliptica beweegt en 't andere Langs de 
Equator, dat welke Langs de Ecliptica gaat in y en =Ü= een voet of de 
hoogte der Son boven de peide Stal verheven is en 't andere op de bodem 
der peide Stal op Rolletjes draaijt op de Onderste Ring moet een vaste 
pin welke So lang is dat hij als de Aarde in ss dat is 't Laagste is door de 
bovenste Ring heen gaat om deese pin moet een bosje welke ook door de 
bovenste Ring gaat en boven de Selve een borst heeft welke van onderen 
Rond moet Sijn om op de bovenste Ring Ligt te kunnen draaijen boven 
dit borst moet 't bosje nog 3 a 4 duim Lang Sijn boven op 't Selve plaatst 
men 't bolletje dat ons Aarde verbeeld om nu dit bolletje alle 24 uuren 
Rond om Sijn As te doen gaan maakt men binnen de Onderste Cirkel op 
de bodem van de peide Stal 145 vaste Tanden en op de Onderste Ring een 
vaste pin om die pin een bosje, op dit bosje 2 Raden waar van 't Onder
ste met 13 vat in de 145 vaste Tanden en door de Jaarlijkse voortgang om 
de Son rond gedreeven wordt, 't bovenste rad heeft 141 deese drijven 
een ander Rad dat ook op een bosje om een vaste pin draaijt met 61 
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boven dit nog een Rad met 85 deese drijven 't Bosje daar 't bolletje van 
de Aarde op Staat met 6 Eens Rond in 24 uuren dog dit laatste bosje of 
Staafrad van 6 moeten de Staven ontrent 9 Duim Lang Sijn weegens 
't Rijsen en Dalen van 't Aardbolletje boven en onder de Equator 't 
bolletje van de Aarde kan men maken van 3 Stukken So als een Knier 
van een passer gemaakt wort waar van 't middelste niet dikker behoeft 
als dat 't bosje er maar aan gesoldeerd kan worden de beijde buitenste 
Stukken kunnen met een klinksel door 't Cinter weer met 't middelste 

13. Samen gevoegd worden, op dit bolletje kan men een Horison maken 
So groot dat hij juist boven de Ring vrij kan draaijen deze kan men met 
een paar pinnetjes in de beijde buitenste deelen van 't Aardbolletje vast 
maken en draaij dan de Selve op de Poolshoogte die men verkiest Set men 
de Selve Verticaal dan wijst hij hoe en wanneer de Son Maan en Sterren 
op en Ondergaan onder de Equator Set men de Selve Horisontaal dan 
wijst hij hoe 't onder de Pool toegaat, Set men de Selve op 53 Graden dan 
wijst hij aan hoe 't bij ons verwisselt & en als men de Selve op de Rand 
verdeeld in Compas Strecken dan Siet men ook waar de Heemelligten 
haar bevinden, nog kan men op de Selve maken een Quadrant om de 
Hoogte te meet en Sie daar So kort en klaar mij mogelijk was de bewee
gingen van 't bolletje, dat wij bewonen U Ed. meede gedeeld. 

Hier op volgt Mars voor desselfs beweeging heb ik gevonden om 
de 5de As een Spoor van 10 deese Drijven een Rad met 191 Op deese 
nog een Cirkel met 38 deese drijven een Stander met 8 Deese heeft boven 
6 welke drijven de Ring van Mars met 205 eens Rond in 

686 D — 22 u — 18' — 56"if 
Sijn waare Loop is 686 — 22 — 18 — 27" 

Dus te Langsaam 29"-|-f 
Op 't Franeker gaat hij eens Rond in 686 — 16 — : — : 

Hierop Volgt Jupiter voor de Selve om de 5de As een Spoor van 
10 deese drijven een Rad met 343 op dit Rad nog een Cirkel met 86 
deese drijven een Stander met 101 deese heeft boven 6 welke drijven 
de Ring van Jupiter met 516 eens Rond in 

11 Jaar — 315 D — 9 u — — • 
Sijn waare Loop is volgens La Lande 11 — 315 — 8 — 58—27 

Dus te Langzaam 1' 33" 
O p ' t Franeker gaat hij eens Rond in 11 —320 — : — : — :" 

14. Voor de Satelliten van % maakt men tussen % en d 718 vaste 
Tanden op de Ring of 't Rad van % aan de Regterhand van de planeet 
een vaste pin om de Selve een bosje waar op een Rad met 11 welke vat
ten in de 718 vaste Tanden en door de voortgang van de Ring Rond 
gaan in 66 D : 8 u — 13' — 37"^$ op dit bosje nog een Rad met 60 
Tanden welke drijven een Bonkrad met 8 dit moet ook om een vaste pin 
draaijen en gaat dus eens Rond in 8 D. 20 u — 17' — 48'/y-g-ff dit heeft 
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boven 30 Tanden welke drijven 't Bosje van de Satellit No. 1 met 6 
Staven dit bosje moet om 't Steeltje daar de bol van de planeet op Staat 
en gaat dus eens Rond om 't Selve in 1 D — 18 u — 27' — 33"TWT 

Sijn ware Loop is v: La Lande Sie de bes: 
v: v: Swind. p. 37 1 — 1 8 — 2 7 —33" 

Dus wijkt hij geen Seconde van de waarheid af Hier meede kan ik 
't Fr: PI: niet vergelijken en de Leijdse Sphaera waar op deese beweeging 
alleen plaats heeft weet ik de omloopstijden niet van 

Voor % Satellit No. 2 plaatst men aan de Linkerhand van de pla
neet een pin om welke een bosje waar op een Rad met 23 Bonkjes welke 
ook in de Selfde 718 vaste Tanden vatten als voor No. 1 dan gaat dat 
eens Rond in 138 D: 17 u — 12' — 7/'Tf-g- om deese As nog een Starrad 
met 50 Tanden (N: B de 23 Bonkjes en de 50 Tanden welke beijde om 
een As draaijen kunnen ook op een Rad vermits de 23 er Verticaal en 
de 50 er Horisontaal dat is tot de kant uit op moeten en So met alle 
andere) deeze 50 drijven een Bonkrad dat ook om een vaste pin draaijt 
met 8 eens Rond in 22 D: 4 u — 40' — 20"\\$ op dit Rad nog een Star-
rad met 50 welke drijven 't Bosje voor de 2de Satellit welke om de Eerste 
moet met 8 Staven eens Rond in 3 D — 13 u — 13' — 39"iHJ-ff-
Sijn waare Omloop is 3 — 13 — 13 —42" 

Dus te Schielijk 2 -f | i f 
Voor de 3de kan men aan de Regterhand van de Planeet aan de 

buitenkant op de Ring een vaste pin plaatsen, waarom een Bonkrad 
met 30 Bonkjes gedreeven wort door de 60 Tanden van 't Rad dat ten 
dienste van de 1 ste Satell: in 66 D 8 u & eens Rond gaat en dus gaat 

15. dit eens Rond in 33 D — 4 u — 6' — 48"f f f op 't Selve een Starrad 
met 51 Tanden dit drijft 't Staafrad voor de 3de Satell: met 11 Staven 
om 't Steeltje van de planeet in de Tijd van 7 D — 3 u — 42'—38"-§-8-
Sijn waare Loop is 7 — 3 —42 —33" 

Dus te Langsaam 5 -f-2 
Eindelijk voor de 4de Satellit maakt men aan de Linkerhand van 

de planeet (boven 't Rad om de Selfde As, dat ten dienste van de 2de 
Satellit in 138 D & eens Rond gaat) een Rad met 129 Tanden, welke 
drijven Een Bonkrad met 97 welke elk om een vaste pin draaijen aan 
de buitenkant, dan gaan die 97 Eens Rond in 104 D — 7u — 21' — \2"\\^\\ 
op dit Rad Een Starrad met 75 Tanden deese drijven een Staafrad dat 
op een bosje om de pin van de planeet met 12 Staven draaijt eens Rond 
in 16 D — 16 u — 32' — 11" & 
Sijn ware Loop is volgens La Lande 16 —16 —32 — 8 

Dus te Langsaam 3 
De bosjes voor de 4 Satelliten gaan alle 4 om malkaar en deszelfs 

Staafradertjes boven malkaar Sodanig dat voor de 1ste 't onderste 
en So vervolgens en boven is 't Eerste bosje 't hoogste daar op 't 2de 
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& dan op ij der een Dwars armke Zo lang als de afstand voor ij der Sa
tellit van de planeet behoort hier op een Verticaal Steelt je voor ij der 
So lang dat een bolletje op 't Selve geplaatst net Eeven hoog Staat als 
't bolletje van de planeet Selfs Voor de planeet Saturnus om de 5 daagse 
As een Staafrad van 7 daar in gaat een Starrad met 109 dit heeft nog een 
Cirkel van 31 deese drijven een Stander met 24 deese heeft boven 6 
welke drijven de Ring of 't Rad daar de planeet f? op geplaatst wort 
met 1070 eens Rond in 29 Jaar — 164 D — 7 u — 24' — 3 6 7 / | ^ 
Sijn waare omloop is volgens 

La Lande 29 —164 —7 — 2 1 — 5 0 

Dus te Langsaam 2' — 46 /a/2 

Dit maakt maar 51/2 Seconden in een Jaar 
Op 't Franeker PI: gaat hij 

eens Rond in 29 — 175 — 
16. Voor de Satelliten van ft en de beweeging van de Ring heb ik in 

mijn voorige U Ed al ij ets meedegedeeld dog om deese in order te ver
volgen Sal ik desselfs beweeging hier nog bijvoegen, tussen de Ringen 
van % en ft of binnen ft maakt men een Cirkel met 1482 vaste Tanden, 
door de beweeging of voortgang van de planeet om de Zon beweegen 3 
Bonkraden welke ij der om een vaste pin welke op 't Rad van de planeet 
geplaatst Sijn draijen 't Eerste of Middelste draaijt om de pin alwaar 
de bol van de planeet op Staat, en moet op een bosje dat door 't on
derste gedeelte van de planeet gaat tot in 't Midden van de Selve en 
aldaar een Schroef Sonder End heeft, waar van Straks nader dit Rad 
gaat met 57 Bonkjes in de 1482 vaste Tanden en dient tot beweeging 
van de Ring en de 5de of Laatste Satellit dog laten wij van No. 1 af 
desselfs beweegingen beschouwen aan de Regterhand van de planeet 
beweegt om een vaste pin Een Bonkrad met 6 welke door de 1482 vaste 
Tanden eens Rond gaat in 43 D: 12 u 28' — 2 /VTT op dit Bonkrad een 
Starrad met 117 Tanden, deese drijven Een Bonkrad dat ook om een 
vaste pin beweegt met 59 bonkjes Eens Rond in 21 Dagen22u41'—49//-§-f-îï 
op dit Een Starrad met 93 Tanden deese drijven een Staafrad met 8 
Staven welke op een bosje om de pin van de planeet draijen Eens Rond 
in 1 D — 21 u — 18' — 26"fHÜ-

De waare Loop van ft binnenste Satell: is 1 — 21 — 18 — 27 

Dus te Schielijk 0"fiîU 
Voor de 2de aan de Linkerhand van de planeet beweegt om een 

vaste pin een Bonkrad met 10 deese worden door de 1482 vaste Tanden 
Eens Rond gedreeven in 72 D: 12 u — 46' — 43"-f-|4 dit heeft boven 
een Starrad met 73 deese drijven een Bonkrad dat ook om een vaste 
pin draaijt met 17 Eens Rond in 16 Dagen 21 u — 23' — 12"-f{HHrT d i t 

heeft boven een Starrad met 74 dit drijft 't bosje voor de 2de Sat: met 
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12 Staven Eens Rond in 2 D — 17 — 44' — 18"ijffff4 
Sijn waare Loop is volgens La Lande 2 — 17 — 44 — 22 

Dus te Schielijk 3;' & 
17. Voor 1? Satellit No. 3 maakt men aan de Regterhand boven 't Rad 

en om de Selfde As dat ten dienste van de 1 Satell: eens Rond gaat 
in 43 D: & Sie pag. 16 een Starrad met 94 dit drijft een Bonkrad dat 
ook om een vaste pin aan de buitenkant beweegt eens Rond met 46 
Bonkjes in 21 D: 7 u — 7' — 20/'TV

9<nnr op 't Selve een Starrad met 66 Tan
den, deese drijven een Staaf rad dat op een bosje om de pin van de planeet 
met 14 Staven draaijt eens Rond in 4 D — 12 u — 25' — 1 l"tVVVA 
Sijn waare Omloop is 4 — 12 —25 — 12 

Dus geen halve Seconde te Schielijk 
Voor No. 4 aan de Linkerhand boven 't Rad en om de Selfde As 

dat ten dienste van No. 2 Eens Rond gaat in 72 D: & Sie pag 16 Een 
Starrad met 67 Tanden deese drijven een Bonkrad met 31 Bonkjes 
welke ook om een vaste pin aan de buitenlant beweegen eens Rond in 
33 D: 13u26' —5"fffff boven dit een Starrad met 40 Tanden deese 
drijven een Staafrad met 19 Staven welke om een bosje om de pin of 
om 't bosje van No. 3 beweegt Eens Rond in 15 D: — 22 u — 34' — 53"-f f̂ 7 

Sijn waare Omloop is 15 —22 —34 —38 

Dus te Langsaam \5"TTTÏ-
No. 5 Ontvangt Sijn beweeging van 't Bonkrad dat met 57 Bonkjes 

in de 1482 vaste Tanden vat, dit Bonkrad gaat dus eens Rond in 1 Jaar 
48 D 10 u — 26'— 19"-^ en heeft van onderen 100 Bonkjes deese drijven 
een Starrad met 97 Tanden eens Rond in 1 Jaar 36 D 0 u 45' 56"fff 
dit Starrad draaijt ook om een vaste pin aan de buitenkant en heeft 
boven een Starrad met 91 Tanden deese drijven een Staafrad met 18 
Staven welke op een bosje van No. 4 draaijt eens Rond in 

79 D — 7 u — 47' — 59" & 
De waare Omloop van No. 5 is 79 — 7 — 47 — 0 

Dus te Langsaam 59" 
18. 't bolletje van de planeet T? moet van 2 Stukken waar van 't bovenste 

kleijnder en 't Onderste grooter op malkaar wort geschroefd en 't bo
venste met een Moertje op de pin wort vast geschroefd, binnen in de 
bol moeten aan ij der kant een radtje met 26 Takken welke door de 
Schroef Sonder End (Sie pag 16) Eens Rond gedreeven worden in 29 J : 
164 D 7 u — 24' — Z6"fff Sijnde net de tijd dat de planeet eens om 
de Son gevoert wort deese 2 Radertjes gaat 't eene Sijn As na de Sonne 
kant door de bol en 't Andere na de buitenkant tot onder de Ring welke 
om 't bolletje van de planeet leijt, aldaar hebben de Beijde Assen een 
bogt welke als de planeet 17 Graden in Y en in i is beijde Even hoog 
Staan en 17 Gr: in 55 en ~Z de eene op Sijn hoogst en de andere op Sijn 
laagste de ring doen rijsen en dalen, deese bogten moeten So groot Sijn 
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dat Sij de Ring 31 Gr 23' boven de Ecliptica verheft en ook So veel be
needen de Selve doet dalen: Sie daar de beweegingen der planeeten 
met haar Satelliten nu is ons nog een Satellit over welke om desselfs 
beweegingen na te Sporen de Slimste van allen is, dog teffens voor ons 
bewoonders der Aarde in duistere Nagten ook de Aangenaamste van 
allen ik meen ons Maan, deese kan men met een bosje om 't bosje van 
ons Aarde laten beweegen door 235 vaste Tanden te plaatsen tussen 
? en de J in deese wort een Staafrad met 19 Eens Rond gedreeven in 

29 D — 12 u — 43' — 35" 
De Tijd van een Maneschijn is 29 — 12 — 4 — 3 

Dus te Schielijk 28" 
Op 't Franeker gaat hij eens Rond in 29 — 12 — 2 1 — 4 9 1/u 

dog Sodanigen beweeging der Maan om de Aarde toont alleen de Mid-
delbaare beweeging der Maan aan in Lengte, de Breete der Maan de plaats 
en Afstand der Knoopen, dog haare ware Lengte kan men op deese Wijse 
niet vertoonen, deese worden op 't Franeker PI: door verscheijdenewijsers 
aangeweesen, dog 't Sou na mijn Oordeel Fraaijer Sijn als men een bol
letje konde laaten beweegen dat alle deese dingen in eens vertoonde. 

19. Hier toe heb gevonden voor Eerst om de Lengte der Maan aan te 
wijsen na de waare Loop (hoewel deese ook op de Peide Stal door de 
Lange Wijser op de kant No. 2 Sie pag 7 en 8 van deese brief aange
weesen wort, dog die wijser Sijn principaal geschikt om de plaats en 
de Afstand der Maan van 't verste punt aan te wijsen) kan men een 
bolletje laten beweegen buiten de weg van b digt aan de buitenkant 
van 't vertrek of de vaste sterren tot dien Einde maakt men op 't verste 
punts Rad buiten de 505 uitmiddelp: Tanden Een Cirkel waarin Sijn 
887 welke alle Even wijd van 't Cinter af Sijn in Deese laat men een 
Horisontale As beweegen met 15 Bonkels, deese As heeft op 't ander 
End 32 in deese gaat een Verticale Stander met 16 deese heeft boven 
15 welke drijven een Ring met 1759 Eens Rond in 27 D — 7 u — 43' — 4" 
de Nette Tijd die de ([ besteed om van y tot y te lopen en beweegt 
na de waare loop een bolletje op de Selve geplaatst kan dus de waare 
Lengte van de Maan op de Ecliptica aanwijsen, maar de Maan rijst 
alle 27 D 5 u 5' — 35" Ontrent 5 Graden boven de Ecliptica en daalt 
ook So veel onder de Selve en dit noemt men de Breete der Maan, om 
de Selve ook door 't Selve bolletje dat de Lengte aanwijst te vertoonen 
heb ik dit middel uitgedagt Om de 5 Daagse As een Spoor van 8 dat 
drijft een Verticale Stander met 47 deese heeft boven 7 welke drijven een 
Ring met 1620 Eens Rond van y tot % dat is teegen 't gevolg der 
Teekenen in 18 Jaar — 228 D — 5 u — 8' — 34"2/7 

De waare Loop der Knoopen 
van de C is 18 — 2 2 8 — 4 — 5 2 — 3 

Dus te Langsaam 16 —31 2/7 
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Dit konde ik nog nader bij de waarheid bringen door een Rad en 
een Rondsel meer te gebruiken dog 't Selve is So na al bij de waarheid 
dat 't in 5 a 600 Jaar naauwelijks merkbaar is want 161/2 min. in tijd 
veranderen de Knoopen maar 2 Sec. op de Ecliptica en dus Sijn er 30 
maal 19 Jaaren dat is 570 Jaaren nodig eer er 1 minuut miswijsing is 
De Franeker Knoop wijser gaat eens Rond in 18 Jaar 230 D: —: —: —: 

20. Deese Knoop Ring moet So gemaakt worden dat op de plaats daar 
de ([ in de Knoop is de bovenkant van de Ring Eeven hoog is als de 
voorgaande Ring welke de Lengte der ([ aanwijst 3 Teekens of 1ji ver
der moet desselfs bovenkant 5 Graden boven de Lengte Ring nog 3 
Teekens verders weer Eenen Hoog en Eindelijk op 9 Teekens 5 Graden 
beneeden de Selve, dan maakt men een ijsere Laatje in de buitenste of 
Lengte ring vast 't Selve maakt men Eeven buiten de Ring met een 
knier dat 't kan buigen en So lang dat 't over de Knoop Ring raakt, 
dan rijst en daalt 't End van dat Laafje alle 27 Dagen 5 u 5' — 35" boven 
en beneden de Ecliptica en wel So veel als de Breete van de ([ bedraagt 
want door de beweeging van de Lengte Cirkel van y na V & in 27D: 
7 u 43' — 4" en de beweeging van de Breete Cirkel van T na X & in 18 
Jaar 228 D 5 u 8' — 34" Ontmoeten de Selfde plaatsen op de Lengte 
en Breete Cirkel Elkander alle 27 Dagen 5 u 5' — 3 5 " dat is in die tijd 
doet de ([ Een Knoop omwenteling Op 't End van dit gemelde laafje 
maakt men een pin en op de Selve plaatst men 't bolletje dat de Maan 
verbeeld dan kan dat bolletje de Lengte en Breete der Maan vrij naau-
keurig aanwijsen, Nu was nog Overig om de Ligtgestaltens der Maan te 
kunnen beschouwen, Hier toe is geen beeter Middel als dat dit Selfde 
bolletje alle Maneschijnen beweegt om Sijn Eijgen As dit kan geschieden 
op deese wij se, op de Breete Cirkel tussen de Selve en de Lengte Cirkel 
maakt men 1432 vaste Tanden dat is te Seggen die geen beweeging heb
ben als in 18 Jaa r & met de Ring teegen de Order der Teekenen eens 
Rond te gaan de Selve moeten met de boven kant van de Ring paralel 
lopen en teffens altoos paralel met 't ijsere Laafje welke in de grootste 
Zuider en Noorder Breete altijd Scheef leijt en door dien de Schuinse 

2i. Sijde van een Regthoekige 3 hoek altoos langer is als een der Regthoeks 
Sijden So volgt dat 't ijsere Laafje daar 't bolletje van de Maan op Staat 
als de C in een der Knoopen is verder over de Breete Cirkel heen leijt als 
in Sijn afwijking boven en beneeden de Ecliptica, en daarom moeten de 
1432 vaste Tanden als de ([ Breete heeft Langer als in de Knoopen en 
als de ([ Noorder Breete heeft moet de Selve wat Scheef na beneeden en 
in de Zuider Breete wat Scheef na boven So veel als 't Laafje Scheef 
Leijt om altoos Regthoeks in ' t Staafrad of Bonkrad te vat ten dat onder 
't Laafje geplaatst moet worden en met 42 Bonkels in de 1432 gaat dit 
Bonkrad Sit op een As welke door 't Laafje gaat en boven 6 Bonkels 
heeft, deese drijven een Starrad met 36 welke op een bosje om een vaste 
pin beweegt tussen 't ([ bolletje en 't Bonkrad van 42 en 6 deese 36 heb-
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ben nog een Spoor van 6 welke drijven een Starrad met 37 deese moeten 
om een bosje op welke 't bolletje van de C geplaatst wort dit bosje kan 
om de pin op 't End van 't Laafje draaijen en gaat met gemelde Tanden 
en Bonkels Eens Rond in 29 D — 12 u — 44' — \"\\\ 
De waare Tijd van een Maaneschijn is 29 — 12 —44 — 3 

Dus te Schielijk 1"T44 
Als men dan dit ([ bolletje Half verguld en Half Swart maakt kan 

't Selve de Ligtgestalten van de ([ naaukeurig aanwijsen, en dus wijst 
dit eene bolletje de Lengte, de Breete en de Ligtgestalten der (£ Naau
keurig aan, nog dit is 't nog niet alles 't Selve wijst nog ook de Afstand 
der <£ van de Knoopen en de Breete Cirkel wijst altoos de plaats der 
Knopen aan ook Siet men alle ogenblikken bij wat vaste Sterren de 
Maan passeert, als meede welke Nieuwe en volle Maanen dat verduisteren 
of de Selve Sigtbaar of onsigtbaar bij ons Sijn en over wat kant de ver
duistering valt al 't welke de Afstand der Maan van de Knoop ten tijde 
der Nieuwe en volle C aanwijst ook Siet men door middel van de be-
weegelijke Horison op 't bolletje van ons Aarde wanneer de Maan op en 

22. Ondergaat als meede in wat Streek van 't Compas en wanneer de Selve 
in de Meridiaan koomt & Hier meede meen ik U Ed alle de voornaam
ste deelen van een Heemelsgestel te hebben beschreeven op de wijse als 
ik in vorige brieven U Ed reeds geschetst hebbe, Uit deese brief kan U 
Ed Sien, dat Sodanig werktuig als ik hier beschreeven hebbe (en welke 
ik mij verbeeld Seer wel mogelijk is in beweeging gebragt te kunnen wor
den) verre Sou over treffen 't beroemde Franeker Planeetarium, en So 
als 't mij uit de beschrijving van de Prof: van Swinden voorkomt alle 
de tot nog toe bekende werktuigen van dit Soort verre Sou te boven gaan 
niet alleen in de uiterlijke vertooning, welke hier met de verbeeld wor
dende natuur Seer wel en veel beeter als eenig mij bekende Planeetarium 
is in agt genomen, maar voor al in de Omloopstijden welke in deesen So 
naaukeurig bereekend Sijn, volgens de Aanteekening van de beroemde 
Fransche Sterrekundige de La Lande dat de grootste Afwijking in de tijd 
van 100 Jaaren naauwelijks merkbaar en voor al de beweeging van de 
Hoofdplaneeten en van ons Aardkloots Maan, ik Sal hier nog bijvoegen 
hoe veel de Afwijking van ijder planeet Maan Wijser & Satelliten bedraagt 
in de tijd van 100 Jaaren volgens de Observaties van de Heer de La Lande, 
en Sulks in gedeeltens van een Geheele Omloop of 360 Graden, in die Or
der als hier voren is beschreeven, veronderstellende dat 't Uurwerkje 
waar door alles gedreeven (of Eijgentlijk bestierd wort) volmaakt bij de 

23. tijd blijft, dog vermits dit onmogelijk is volmaakt bij de tijd gehouden 
wTort; in de Eerste plaats heb ik U Ed getoond hoe ik door een Uurwerkje 
ontrent als 't Franeker, wou laten beweegen een minuut en Seconde wijser 
op de kant No. 1 of de Westkant van de peide Stal Sie pag. 6 van deese 
brief, deese beijde Wijsers Sijn aan geen Afwijking onderheevig, door dien 
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desselfs beweeging door vermeenigvuldiging en Deeling van Deelbaare 
Getallen Tanden Net met de waarheid over een komende kan gevonden 
worden. Ten 2den de Wijser op de Kant van de peide Stal No. 2 of Noord
kant welke de plaats van 't verste punt der Maan aanwijst wijkt in ijder 
Omloop of in 8 J : 311 D & af 5 Sec: in tijd dit maakt in 100 Jaaren 561/2 

Sec: in tijd in deese 561/2 Sec: verandert 't verste punt op de Ecliptica 
16 Tertien deese maken TT-B-O-TT en dus Loop deese Wijser in 100 Jaa r 
TXTWTT gedeelte van een omloop voor uit 't welk geheel onmerkbaar is 

Ten 3den de Wijser die de Afstand der ([ van y en van 't verste 
punt aanwijst Sie pag. 8 gaat in 27 D 7 u 43' — 4" te Schielijk 28,'9 Sec: 
in tijd maakt in 100 Jaa r 1 u — 4' — 22" in deese tijd Loopt de ([ Langs 
de Ecliptica 35' — 20" dat is maar TfT En dus Loopt deese wijser in 100 
Jaar - ^ T Gedeelte van een Omloop vooruit welke ook naauwelijks merk
baar is. 

Ten 4den De Dag en Uurwijser op de Kant van de Peide Stal no. 3 
Sijn ook in 't geheel aan geen Afwijking onderheevig, maar blijven altoos 
de dag van de week en 't uur van de dag of Nagt net aanwijsen 

Ten 5den De Wijser op de Kant van de Peide Stal No. 4 welke de 
24. Maand van 't Jaa r en de dag der Maand aanwijsen Sie pag 9 blijven altoos 

de ware Maand en Dag net aanwijsen 100 Jaar Lang en als 't 100ste Jaa r 
ook een Schrikkeljaar is wijsen de Selve 200 Jaa r agter malkaar goed So 
als van 't Jaa r 1800 tot 't Jaa r 2000 & op 't Einde van de Maand Feb : 
1800 dan moet de grote Ring een Tand voorwaarts geset wTorden, als meede 
op 't Einde van Feb: 2000, 2100, 2200, 2400 & de versetting van 't Jaar
getal kan volgens de beschrijving op pag. 10 ook wel 100 Jaa r Lang ge
maakt eer de volle Rol op de Leedige is overgelopen en dan kan 't ver-
schildert of een Nieuw Stuk doek in plaats genomen worden. 

Ten 6de op pag. 11 Siet gij de Omloop van de planeet ö welke dus vol
gens La Lande in 87 D — 23 u — 14' — 26" maar 5/9 Sec. te Langsaam 
gaat dit maakt in 100 Jaar 3 ' — 52" in tijd: in deese tijd loopt " Langs 
de Ecliptica 39 Sec: dat is maar 3 _, \ 3 1 Gedeelte van een Omloop dat g 
in 100 Jaaren veragtert 

Ten 7den de planeet $ veragtert in 224 & Ruim 12" dit maakt in 
100 Jaa r 3 3 ' — 2 5 " in deese tijd loopt $ langs de Ecliptica 2 ' — 13" 
dat is maar T T V T gedeelte van een Omloop dat $ in 100 Jaa r veragtert 

Ten 8sten ons £ gaat met de Eerstgemelde Tanden Sie pag 4 te 
Langsaam in 't Jaa r 481/2 Sec is in 100 Jaar 1 u — 20' — 50" in die tijd 
Loopt de Aarde Langs de Ecliptica 3 ' 19" dat is maar -gVxx gedeelte van 
een Omloop dat de Aarde in 100 Jaar veragtert 

Ten 9den De Aarde om Sijn Eijgen As Keert net in 24 uuren deselfde 
kant weer na de Son met de Tanden Sie pag 12 waar door men de Op en 
Ondergang van De Son Maan en planeten als men de Horison op Sijn 
behoorlijke hoogte Set net gewaar wort 

Ten lOden de planeet Mars gaat volgens pag. 13 in 686 Dagen & 
13 
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25. te Langsaam bijna 30" dit maakt in 100 Jaar 26'—35" in die Tijd loopt 
Mars Langs de Ecliptica 35'' dat is maar TT-Vnr gedeelte van een Omloop 
dat Mars in 100 Jaar veragterd 

Ten 11 den De planeet Jupi ter gaat volgens pag 13 in 11 Jaa r & te 
Langsaam 1' — 33" dit maakt in 100 Jaa r 13' — 5" in deese tijd loopt Jupiter 
Langs de Ecliptica geen 3 Seconden dat is nog geen X-OVÖ-Ö- gedeelte van 
een Omloop dat Jupiter met deese getallen Tanden in 100 Jaa r veragterd 

Ten I2den De Eerste Satellit van Jupiter gaat volgens pag 14 in 1 
Dag 18 u 27' — 33" te Langsaam-^WT Sec: dit maakt in 100 Jaar 4 u — 35' — 
16" dit is uit de planeet beschoud 38° — 53' — 55" en dus ijets meer als 
TV vaneen Omloop in 100 Jaa r veragterd daar de Selve in die tijd 20645 
Maaien om Sijn planeet loopt 

Ten 13den De 2de Satellit van Jupiter Sie pag 14 gaat te Schielijk in 
3 D : 13 u — 13' — 39" 2 f H 4 of 21/2 Sec. dit maakt in 100 Jaar 7 u — 8' — 
33" dit is uit de planeet beschoud 30° 10' — 11" Langs de Ecliptica en dus 
ijets meer als -^ van een Omloop in 100 Jaar vooruit gelopen 

Ten 14den De 3de Satellit van Jupiter Sie pag 15 gaat te Langsaam 
in 7 D : 3 u — 42' — 3 3 " bijna 6 Sec: dit maakt in 100 Jaa r 8 u — 3 1 ' — 
30" dit geeft uit de planeet beschoud 17° — 50' — 18" teegen 6 Sec: ijder 
Omloop gereekend dit is nog geen TV gedeelte van een Omloop dat deese 
Satellit veragterd in de tijd van 100 Jaren 

Ten 15den De 4 Satellit van Jupiter Sie pag 15 gaat in 16 D 16 u 
32' — 8 " te Langsaam 3" dit maakt in 100 Jaar 1 u — 49' — 257' dit geeft 
uit de planeet beschoud 1 ° 38' — 20" dat is maar T-^T gedeelte van een 
Omloop dat deese Satellit in 100 Jaa r veragterd 

26. Ten 16den De planeet Saturnus Sie pag 15 gaat in 29 Jaar 164 D : 
7 u — 21 ' — 50" te Langsaam 2' — 46"1/2 dit maakt in 100 Jaar 9' — 24" 
in tijd in deese tijd Loopt b. Langs de Ecliptcia maar 7/9 Seconde of 47"' 
Tertien dat is maar T 1 I | T ¥ T gedeelte van een Omloop dat Saturnus met 
die getallen Tanden in 100 Jaa r veragterd. 

Ten I7den De Eerste Satellit van b gaat volgens pag 16 in 1 Dag 
— 21 u — 18' — 27" te Schielijk f f f ü of 3/4 Seconde dit maakt in 100 
Jaa r 4 u — 1' — 50" in die tijd loopt de 1ste Satellit uit de planeet be
schoud Langs Sijn weg 32° — 2' — 28" dat is bijna 1j11 Gedeelte van een 
Omloop in 100 Jaar voor uit gelopen 

Ten 18den De 2de Satellit van 1? gaat in 2 D — 17 u — 44' — 22" 
te Schielijk 3 " 8 / n dit maakt in 100 Jaa r 13 u 48' — 18" in die tijd loopt 
hij van de 360 Graden af 75° — 35' — 54" dat is ijets meer als 1/5 van een 
Omloop dat deese Satellit in 100 Jaa r van de waarheid afwijkt of voor uit 
loopt dit is de grootste Afwijking van alle beweegingen in dit werktuig 

Ten 19den De 3 Satellit van T? gaat in 4 D : 12 u 25' — 12" Sie pag 17 te 
Schielijk geen halve Seconde dit maakt in 100 Jaar nog geen 1 uur 7' — 
23" in die tijd loopt hij 3° — 43' — 44" dat is 1/97 gedeelte van een Omloop 
in 100 Jaar vooruit 
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Ten 20sten De 4 Satellit van 1? gaat in 15 D — 22 u — 34' — 38" te 
Langsaam bijna 16 Sec: dat is ij der dag 1 Sec: dit maakt in 100 Jaa r 10 
u —- 8' — 44" in die tijd Loopt hij van de 360 Gr of een Omloop af 9° — 32' 
49" dat is 1/38 gedeelte van een Omloop dat deese Satellit in 100 Jaar ver-
agterd 

27. Ten 21 sten De 5de Satellit van f? gaat in 79 D — 7 u — 47' te Lang
saam 59" dit maakt in 100 Jaar 7 uur 32' — 46" in die tijd loopt hij van de 
360 Graden af 1 Gr: 25' — 37" dat is ^\^ gedeelte van een Omloop dat deese 
5de of Laaste Satellit in 100 Jaar veragterd 

Ten 22sten De Ring om de Planeet ft blijft altoos Evenwijdig aan 
Sig Selven volgens mijne aanteekening op pag 18 Sonder 't Minste van de 
waarheid af te wijken omdat de beijde krukjes die de Selve opbeuren en 
neerdrukken net in de Selfde tijd eens Rond gaan als de planeet eens om 
de Son gevoerd wort. 

Ten 23sten Eindelijk komen wij tot de Satellit van ons Aarde volgens 
pag 18, kon men de Selve om ons Aarde laten beweegen dat de Selve in 
de tijd van een Maneschijn dat is in 29 D: 12 u 44' — 3" maar 28 Sec: 
te Schielijk gaat dit maakt in 100 Jaar maar 9 uur — 37' — 11" in die 
tijd loopt de ([ Langs de Ecliptica 5° — 16' — 5 3 " dog verwijdert in die 
Selfde tijd maar van de Son 4° — 53' 11" dat is maar 1/74 Gedeelte van 
een Maneschijn dat de Maan met die Tanden voorwaarts Soude lopen in 
100 Jaar Dog om de Maan in alle Sijn beweegingen na te gaan vind gij op 
pag 19 dat ik om de Lengte der Maan op de Ecliptica te vertonen getalen 
Tanden bereekend hebbe door welke een Ring in 27 D 7 u — 43' — 4" 
Eens Rond gaat Sijnde de Nette tijd die de Maan besteed om van y 
tot y rr & Rond te loopen, weshalven deese Ring in 't geheel aan geen 

28. afwijking onderheevig is maar altoos de waare Lengte van de Maan net 
aanwijst. 

Verders de Ring welke dient om de breete van de ([ aan te wijsen 
en desselfs Afstand van de Knoopen Sie pag 19 gaat in 18 Jaa r 228 D 4 u — 
52' — 3 " te Langsaam 16' — 3 1 " dit maakt in 100 Jaa r 1 uur 28' — 44" 
in die tijd veranderen de Knoopen maar 12" op de Ecliptica dat is maar 
T-cmnrïï- gedeelte van een Omloop in 100 Jaa r 

Eindelijk om de Ligtgestalten der Maan nog naaukeuriger en dui
delijker te vertoonen vind gij op pag 21 dat men een bolletje om Sijn 
Eijgen As kan laten beweegen welke geen 2 Seconden in de tijd van een 
Maaneschijn Afwijkt en dus nog meer als 14 Maaien nader aan de waar
heid blijft als ik op de laast voorgaande pag 27 hebbe getoond en dus 
wijkt dit bolletje in 100 Jaar maar T-J-VT Gedeelte van een Maaneschijn 
van de waarheid af, Sie daar mijn Vrienden, mijne overdenkingen in 
Slapeloose Nagten en Eensame Dagen U Ed So kort en Spoedig mij moge
lijk was meedegedeeld waar de Selve toe Sullen dienen is ons onbekend 
maar dit weet ik dat de Selve reeds gediend hebben om mij de Kostelijke 
tijd (die ik tans moet doorbringen Sonder ijets tot nut van mij en mijn 

wumkes.nl



196 

Kinderen te kunnen doen) voor So verre de omstandigheeden toe Laten 
in aangename beesigheeden kort te doen vallen Hier meede Blijve na 
Minsame Groete Waarde Vrienden U Ed Vriend & 

E: EISINGA 

19. Nauwkeurig bericht van het Volks-feest te Franeker op den 5 Maart 
1795 

Bij gelegenheid van het verbreeken der Ketenen en het herstellen 
van de poorten aldaar. Voor af gegaan door een kort betoog van de rede
nen, welke de Ingezetenen van Franeker bewogen, om hunne blijdschap 
over de gewichtige verandering van zaaken, op eene bijzondere wijze aan 
den dag te leggen. Door Jacobus Scheltema, derde druk. Te Franeker. Bij 
D. Romar en D. v. d. Sluis. Boekverkoopers 1795. 

Op bladz. 6. Twee Gecommitteerden deeden hunne intreede op den 
25 September 1787 gevolgd van Soldaten, en omstuwd van Jooden die op 
plundering hoopten; hun eerste daad was een blijk van geweld. Zij erken
den geene der Regeeringe, en gaven de Burgerij voor eenige dagen over, 
aan een Militair Gouvernement, — Geduurende hetzelve zag men reeds, 
het gevangen neemen van 15 der beste Burgeren. — Van de wreedheid 
waar meede dit vatten verzeld was; zal men ook te vergeefs de weederga 
zoeken, de grijze Vader was aan zijn Zoon gebonden, en men scheurde 
de Echtgenooten uit de armen hunner hoogzwangere vrouwen. 

Naderhand wierden 'er nog drie Burgers gevat, en men ontzag zelfs 
de zesdagsche Kraamvrouw niet, maar vervolgde den Man, die van 
zijne zwakke Echtgenoote wilde afscheid neemen, tot in de kraamkamer. 

Voor af waren 'er 16 van de voornaamste Burgers naar elders ge
vlucht. 

(Aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden). 

20. Onderstaande „missive" bevindt zich in het Rijks-archie† te Leeuwarden. 

Aan 
Het Departementaal Bestuur 

van de Eems 
Mede burgers 

Uwe voor mij aangename voorlopege kennis geving van de benoe
ming der Ontvangers tot de 25 Jarege Heffing van 3 pste op de inkom
sten voor deese Ring van Den 3 deeses heb ik Den 7 's Nademiddags te 4 
uur wel ontvangen. 

Om te voldoen aan Uwen Last in deselve vervat zullen prae sum-
tivelijk Twaalf Honderd Exemplaren Quitantien voor mij genoegsaam 
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zijn, de verdere benodigde Stukken met de Finale aanstelling zal ik So 
Spoedig mogelijk verwagten. 

Heil & Broederschap 
E. EISINGA 

Franeker Den 9 Feb: 1801 
Het 7 de Jaar der Bat : Vrijheid 

21. Afbeelding van een zonnewijzer door Eise Eisinga vervaardigd in 1801 

Nevenstaande zonnewijzer is geplaatst geweest aan den gevel van 
een huis te Makkum, 
kadastraal bekend 
Sectie A, nummer 
1111, thans pastorie • 
der Gereformeerde / ; . * 
Gemeente. | j I ..;s-" f 

Dit huis werd 
indertijd bewoond : *: * 
door Yme Freerks 

Tigchelaar, een 
vriend van Eisinga, 
en met hem curator 
van de Hoogeschool 

te Franeker. ^^^^^^^^^^^^ÊÊ^BÊSÊSÊÊ^^^^^^^m 
Na het over-

•• - / . • • • 'g~ • •, ï \ • 

lijden van Yme 
Freerks Tigchelaar 
is dit huis door er-
ving in het bezit 
gekomen van diens 
zoon Freerk Ymes 
Tigchelaar en na 
diens dood in het 
j aar 1858 publiek 
verkocht. ^^^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê 

Na den verkoop 
werd het huis ver
bouwd en vond de 
neer J an W Ulem Photo Hommema Franeker 

Maas, toen fabri
kant te Makkum, den ouden zonnewijzer tusschen het puin, die hem, 
daar hij er belang in stelde, werd afgestaan. Bij den aankoop van het 
tegenwoordige Spaarbankgebouw in 1926 door de directie, werd deze 
zonnewijzer op den zolder van het pand gevonden. Het pand werd 
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gekocht van een schoondochter en kleinkinderen van genoemden Jan 
Willem Maas. 

Naar aanleiding van onze courantenberichtjes werden wij door 
het Bestuur der Nutsspaarbank met het bestaan van dezen zonnewijzer 
in kennis gesteld. 

Op 28 Augustus 1926, tijdens mijn verblijf in Friesland, heb ik ook 
een bezoek gebracht aan Makkum en heb ik dezen zonnewijzer van 
het bestuur ten geschenke gekregen voor de gemeente Franeker. Hij 
bevindt zich thans aldaar in het stadhuis. 

Het Bestuur der Nutsspaarbank te Makkum op 28 Augustus 1926: 
T. H. Rinia, Voorzitter; L. Kingma, Secretaris-Boekhouder; P. Vogel-
zang, L. S. van den Burg en R. Jollema. 

22. Concept Plan tot Redres van de Administratie der Stads of Alge-
meene Armen van Franeker door E : Eisinga, meede Gecommitteerde 
tot het Ontwerpen van een plan van belastingen, om te kunnen voor
zien in de dringende behoefte der Algemeene Armen. 

Het onderhoud der Stads of Algemeene Armen, behoorde door alle 
Burgers en Inwoonders der Stad en Jurisditie zonder onderscheid van 
Staat beroep of Godsdienst gezindheid een ij der na zijn vermogen met 
een eenparegen Schouder gedragen te worden. 

De buitengewone en aanhoudende duurte der Leevens middelen, 
zelvs van de Eerste behoeften, gepaard met andere tijdsomstandigheden, 
zijn onder anderen de reeden waar door de uitgaven tot ondersteuning 
der behoeftegen van tijd tot tijd grooter worden, en de Ontvangst door 
Lievde gaven als anderzints verre te boven gaan, zodanig zelvs dat 
Jaarlijks aanzienelijke Subsi dien uit Stads Comptoir tot suppleetie hebben 
moeten worden gedaan, waar door gemelde Kas thans niet meer in 
Staat is zulks bij Continuatie te doen. Derhalven middelen behoren te 
worden in 't werk gesteld om de Armbezorgers in Staat te Stellen, aan 
de Noodlijdende Armen nodige handreiking te kunnen doen. 

De Administratie behoorde mijns bedunkens op een geheel andere 
voet als thans plaats heeft, te worden ingerigt, meer over een komende 
met de Aard en Natuur der Zaken, en de geneegendheid der Burgerij. 

De zelve zouden onder anderen kunnen worden ingerigt op volgende 
manier, enz. 

Vervolgens worden door Eisinga in 36 artikels met verschillende be
rekeningen zijn voorstellen toegelicht. Dan geeft hij nog een „Concept 
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Formulier van een Inteekeningsbillet" en volgt hier het onderschrift: 

„Hier meede vertrouwe aan het versoek van de Preecident te hebben 
voldaan, latende het verders aan het meer verligt oordeel der Commissie 
ter verbeetering en beschouwing, of verwerping over". 

Franeker Den 1802 
(Aanwezig op het Stadhuis te Franeker) 

23. Mevrouw F. Sixma—Fogteloo, Camminghastraat 45, Leeu
warden, heeft een geboortelepel in haar bezit van haar grootmoeder Feddigje 
Hoppers, de tweede vrouw van Jacobus Eisinga. 

Randschrift op de onderzijde van het blad: Antje Hoppers is Geboren 
den 9 Junij 1795 — Feddrigjen Hoppers is Geboren den 28 September 1802. 

In het midden van het blad het wapen van de Friesche familie Hop
pers van Sneek. In het schild „een pelikaan, staande op haar nest, haar 
jongen voedende" en als helmteeken „een pelikaan zonder nest en jon
gen". 

In J. Kok's Vaderlandsch Woordenboek staat vermeld dat Joachim 
Hopperus (Hoppers), bekend Hoogleeraar, later Voorzitter van den Raad 
van State, was geboren te Sneek op 11 November 1523, overleden te Ma
drid 25 December 1576, zoon van Sjoerd Hoppers en Rigtje Piersma, en 
getrouwd met Catharina Beltorfius (Bertolff). 

De vader van bovengenoemde Antje en Feddrigjen, geb. te Sneek, 
heette Fedde Hoppers: hij was getrouwd met Sjoukjen Meinderts. 

24. Brief van Lambertus Nieuwenhuis te Enschede aan Prof. J. H. van 
Swinden te Amsterdam 

Er zijn in 't geheel twintig brieven van Nieuwenhuis aan Van Swin-
den, handelende hoofdzakelijk over maten en gewichten, doch er komt 
ook het een en ander in voor over Eisinga, sterrekunde en andere onder
werpen. 

Deze brieven zijn het eigendom van de Leidsche Universiteitsbiblio
theek, gemerkt B. P. L. 755. Ze zijn keurig geschreven en heel duidelijk x). 

Enschede 9 April 1803 

Ik zegge UEd wel hartelijk dank voor 't zenden van uwe twee Be
schrijfing van in onze Land gemaakte Planetariums. Het Zonne-Stelzel 
van E. Eisinga heb ik ruim 20 Jaren geleden, dat ik te Franequer was, 
gezien, en mij zeer verwondert over 't gedult, de kunde & Vindingrijkheid 

') De Heer C. j . Snuif, Apotheker te Enschede, Markt 22, heeft ons mededeeling van het 
bestaan dezer brieven gedaan. 
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van Eisinga. Eisinga is altijd een vriend van mij geweest. Ik heb hem van 
't Jaar 1787, toen Hij om bekende redenen uit Vriesland week, al hier 
veele Gastvrijheid bewezen & dikwijls bij mij gelogeerd, daar Hij zig be
krompen in de Gronau, een Munsters plaatsjen l3/4 uur gaans hier af in 
een geringe Herberg moest logeeren. Een Beschrijving van zijn Planeta
rium was mij dus bijzonder aangenaam te ontvangen. In die tijd heb ik 
veel van Eisinga geleerd, bijzonder het afteken van Zon & Maan Eclip
sen, de Schijnbare weg der aardkloots Schaduwen, & de Schijnbare Weg 
der Maan te trekken, om, gedurende de geheele verduistering de juiste 
Phases te zien, zo als ze zullen voorvallen. 

Het Stukjen dat Professor van Beek Calkoen over de Verdwijning 
& Weder verschijning van h Ring in de K. & L. Bode van 1 April heeft 
doen plaatzen, is mij niet toegevallen. Te minder, daar ik, naar mijn 
oordeel, een veel beter Beschrijving & Afbeelding van dat verschijnzel, 
in No. 50 van 't zelfde weekblad van 10 Dec. 1802, reeds had doen plaat
zen. Die geen Sterrekundigen zijn, zullen Professor Calkoen's Figuur & 
Voorstelling niet beter verstaan als die van Professor Lambert 's Voor
stelling & Afbeelding getrokken door mij uit Bode's Jahrbuck fur 1803. 
En voor Sterrekundige is het niet. 

25. Een gedeelte van een geschrift over het verven van wol, door Eise Eisinga 

De Heer Arnold den Arend, Vivienstraat 52, den Haag, zond ons 
een gedeelte van een geschrift ter inzage, waarin Eisinga verschillende 
soorten verf heeft beschreven: hij beschrijft daarin vier soorten, n.1. de 
No's 110 tot en met 113. Zeer waarschijnlijk is het eerste gedeelte, n.1. 
de No.'s 1 tot en met 109 en ook het laatste gedeelte verloren gegaan. Ik 
heb dat ontbrekende gedeelte in geen enkele bibliotheek of archief ge
zien en ook heeft niemand mij er mededeeling van gedaan. Het begint 18 
Julij en eindigt Saturdag 24 September 1808. 

Verder bezit genoemde heer een groot vel papier, voorstellende een 
„constructie teekening van de coördinaten voor een hemelplein in stereo
graphische projectie", doch het is niet afgewerkt en ook komt er geen 
jaartal of da tum op voor. Het is door Eisinga geteekend. 

26. „Geschied- en Letterkundig Mengelwerk" van Mr. Jacobus Schel-
tema, Tweede deel, te Amsterdam, bij Hendrik Gartman, 1818. 

In het tweede gedeelte, van bladz. 186 tot en met 236, geeft Mr. 
Scheltema een uitvoerige levensbeschrijving van „Eise Eisinga, den 
Uitvinder en Vervaardiger van het beroemde Planetarium te Franeker". 

(Dit werk is aanwezig in de bibliotheek van het Friesch Genootschap, 
in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, in de Gem. Bibliotheek te 
Rot terdam en zeer waarschijnlijk in alle voorname bibliotheken). 
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27. „Redevoeringen en Verhandelingen", door R. Koopmans, Eerste 
Deel, 1819. 

Op bladz. 92 tot en met 94 deelt de schrijver ons het volgende mede: 
Maar het rijke in de bedoeling, het eenvoudige in den aanleg, het 

voordeelige in de werking, hetwelk inzonderheid de wet der spaarzaam
heid kenmerkt, wanneer vele oogmerken tegelijk bereikt worden, dit 
zal ik, dunkt mij, niet beter kunnen ophelderen, dan met het kunst
stuk, vervaardigd door het vernuft van den vindingrijken Eisinga te 
Franeker, en geplaatst tusschen de zoldering eener kamer van 16 voeten 
lengte en 13 voeten breedte. Ik bedoel het Planetarium, in het Depar
tement „Physica" dezer Maatschappij, voor velen uwer aandacht ont
vouwd 1). Dit kunststuk, na zeven jaren arbeids, in het jaar 1781 vol
tooid, is voorzeker derwijze ontworpen, dat het gevoeglijk strekken 
kan ten voorbeelde van de wet der spaarzaamheid. Elk die het ziet, 
staat verwonderd over de eenvoudigheid in hetzelve aangewend, om 
zamengestelde uitwerkselen voort te brengen. Dit eigenaardig kenmerk 
van groote geesten, even als van de Natuur, zal, vertrouw ik, genoeg 
in het oog vallen, als ik het volgende slechts aanstippe; daar mijn tege-
woordig bestek geene breedere aanduiding gedoogt. 

Een uurwerk, aan den gang gebragt door slechts een gewigt van 8 
ponden, geeft aan een zamengesteld raderwerk in een klein bestek als op 
een gepakt, en door het zelve aan de zes toen bekende hoofdplaneten; 
geeft tegelijk aan de maan rondsom de aarde, en aan beide om hunne 
assen, in de juiste tijden, eene eenparige beweging om de zon in het 
middelpunt geplaatst. En het is door de werking van hetzelve uurwerk, 
dat de zaamverbonden deelen van dit kunststuk vereenigd zijn om op 
eene zoo eenvoudige als fraaije wijze, tegelijk en naauwkeurig aan te 
wijzen: het jaargetal, de maanden, weken, dagen en uren; de maans-
afstanden van de knopen, hare verduisteringen, hare verste en naaste 
punten van de aarde; hare toe- en afneming (of phases), hare lengte, op
en ondergang; voorts den op- en ondergang der zonne, hare declinatie, 
hare oneenparige beweging, het verlengen en korten der dagen, en einde
lijk de dagelijksch veranderde vertooning van den sterrenhemel op de 
poolshoogte van Franeker. Veelheid van oogmerken is in dit kunststuk 
met eenvoudigheid der middelen vereenigd. Kracht noch ruimte is in 
hetzelve verspild, maar integendeel op het voordeeligst aangewend. 

l) In 1800 door den Hoogleeraar G. Hesselink. De Hoogleeraar J. H. Van Swinden heeft 
in 1780 dit kunststuk volledig beschreven, van welke uitmuntende beschrijving, Mr. J. Schel-
tema, een belangrijk uittreksel geleverd heeft; benevens een levensschets van den uitvinder 
en vervaardiger van dit beroemd Planetarium, in het 2de Deel, 2de Stuk van zijn Geschied- en 
Letterkundig Mengelwerk, 1818. 

(Aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden). 
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28. De bronzen medaille, Eisinga toegekend op de tentoonstelling 
te Gent in 1820. 

Aan de eene zijde: E. EISINGA — TE FRANEKER — GENT 1820 
Aan de andere zijde: als randschrift „BELGAR. INDUSTRIAE" en 

als onderschrift „ARTES REMUNERATAE EX. DECRETO. R E G " . 

De heer E. van der Kam, wonende te Oosterbeek, Rozensteeg 5, 
heeft deze medaille in etui geschonken aan het Museum te Franeker. 

29. Het Rijksbureau voor Monumentenzorg heeft aan het Museum 
te Franeker een gedenkstuk geschonken, zijnde een „Staalkaart van on
gekleurde en gekleurde, door Eisinga vervaardigde wol", met beschrijving. 

De verklaring van deze acht soorten gekleurde wol is door Eisinga 
zelf geschreven. Zeer waarschijnlijk is het de staalkaart, indertijd door 
Eisinga naar Gent gezonden, waarvoor hij de bovenstaande medaille 
heeft ontvangen. 

30. Beschrijving door J. H. Van Swinden, van een Kunststuk, 
verbeeldende een volledig bewegelijk „Hemels-Gestel", uitgedacht en 
vervaardigd door Eise Eisinga, Broeder der Orde van den Nederland-
schen leeuw, en Lid van den Raad der Gemeente van Franeker. Tweede 
Druk, vermeerderd met Bijvoegsels en Platen. Te Franeker, bij Taeke 
J . Tuinstra. 1824. 

31. In het „Register van den Burgerlijken Stand" te Franeker, 
{Huwelijksakten) 

In het jaar Een duizend acht honderd vijfentwintig, den twee en 
twintigsten der maand Mei des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons 
Wethouder, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Fra
neker, Provincie Vriesland, gecompareerd 

Jacobus Eisinga, oud een en veertig jaar, van beroep wolkammer, 
geboren en woonachtig in deze Gemeente, Weduwnaar van Aattje Louws 
Visser, meerderjarige zoon van Eise Eisinga Mr. Wolkammer en Pietje 
Jacobs, echtelieden, de moeder overleden blijkens akte, opgemaakt 
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voor 't Vredegeregt van 't kanton Franeker den negentienden dezer 
maand en denzelfden dag ten kantore alhier geregistreerd, en de vader 
mede in deze Gemeente woonachtig, hier bij tegenwoordig en zijne toe
stemming tot dit huwelijk gevende 

en 
Feddigje Hoppers, oud twee en twintig jaar, zonder bedrijf, geboren 

en woonachtig te Sneek, meerderjarige dochter van Fedde Hoppers 
en Sjoukjen Meinderts, echtelieden, de vader overleden en de moeder 
arbeidster, mede aldaar woonachtig, hier bij tegenwoordig en hare toe
stemming tot dit huwelijk gevende 

welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te 
voltrekken, waarvan de afkondigingen geschied zijn voor den hoofd
deur van ons huis der Gemeente, op den tweeden en derden Zondag 
dezer maand, als mede in de Gemeente Sneek op dezelfde Zondagen, 
's morgens om elf uur 

Geene verhindering tegen gemeld huwelijk ten onzen kennisse ge
komen zijnde, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing 
der hier toe betrekkelijke stukken, als mede van het zesde hoofddeel van 
de titel van het Burgerlijke Wetboek over het huwelijk ieder der aan
staande echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot man 
en vrouw wilden aannemen: waarop door elk derzelver een toestemmend 
antwoord gegeven zijnde, verklaren wij in naam der wet, dat Jacobus 
Eisinga en Feddigje Hoppers door het huwelijk zijn verbonden: 

Aldus gepasseerd in tegenwoordigheid van Eise Eisinga, oud een 
en tachtig jaar, bovengenoemd, Johannes Balthasar Hof f man, oud acht 
en dertig jaar, Mr. Koekbakker, aangehuwde broeder van den bruide
gom, Justus van der Kam, oud acht en twintig jaar, winkelier, aange
huwde broeder van den bruidegom en Sipke Stephanus Eisinga, oud 
acht en twintig jaar, Muzijkmeester, Neef van den bruidegom, alle woon
achtig in deze Gemeente, als getuigen, welke na voorlezing deze Akte, 
met ons, benevens de Bruidegom en Bruid hebben onderteekend, behal-
ven de moeder van de bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven. 

>•;••• fZ•"»+*•-
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32. Afschrift Koop-Acte 
gepasseerd bij de Heer Eise Eisinga koopman, etc. te Franeker Verkooper 

Den Hoog Edelen Gestrengen Heer Jonkhr. I. A. van Humalda Gouver
neur van de Prov: Vriesland etc wonende te Leeuwarden. 

Kooper van Eene Huizinge en 
Planetarium o. a. te Franeker. Koopprijs f. 10.000.00 1826. 

No. 258. Compareerde Voor Jan Carel Kutsch Openbaar Notaris te 
Leeuwarden Provincie Vriesland, in tegenwoordigheid van 
nagenoemde getuigen. 
De Heer Eise Eisinga, Koopman woonachtig te Franeker, en 
Broeder der Orde van de Nederlandsche Leeuw, mij Notaris 
bekend. 
Dewelke verklaarde bij dezen verkocht te hebben en in eigen
dom over te dragen aan het Koningrijk der Nederlanden, Eene 
Huizinge en Planetarium, staande en gelegen over de groote 
brol, omtrent het Stadhuis binnen Franeker, de Ooijevaar 
genaamd, gekwoteerd in wijk, tweede noord met nummer 43, 
door den heer Verkooper wordende bewoond, hebbende een 
massale steeg, waarvan het onderhoud voor een derde ten laste 
van dit huis komt, alsmede een mandelig privé met den naast-
leger ten westen den Heer A. Stinstra, mits de kosten over het 
ledigen dies vallende, door elk voor de helft moeten worden 
gedragen, en Zal de Kooper moeten gedoogen, dat het privé 
wanneer hetzelve geledigd wordt, uitgedragen wordt over de 
plaats en langs de steeg van deze huizinge, hebbende eenen 
mandeligen put met de huizinge ten oosten, behoorende aan 
den Verkooper en met de hovinge ten noorden, behoorende aan 
den heer A. Stinstra, voorts met onderhoud van Straat en Wal, 
kwoteel onderhoud van de groote brol, buure ladders enz., be
lend ten oosten een huis van den Heer Verkooper, ten westen 
en noorden de Heer A. Stinstra, en ten Zuiden de Straat en 
een vaarwater. Welke Koop is aangegaan voor eene Somma 
van tien duizend nederlandsche guldens op volgende voor
waarden 
Art. 1. Dat de Koopprijs zal moeten worden betaald met 
ordonnantien, mandaten of andere soorten van adsignatien 
op de respective Kantoren van betaling in dit Rijk, in tien 
gelijke jaarlijksche achtereenvolgende termijnen, ieder van 
een duizend nederlandsche guldens, waarvan de eerste betaling 
zal geschieden binnen drie maanden of zoo ras mogelijk na 
het perfecteren dezer acte, en de tweede zoo ras mogelijk na 
den eersten Januarij achttien honderd zeven en twintig, en 
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zoo vervolgens na den eersten Januarij van elk daarop vol
gend jaar, tot de finale afbetaling der gestelde termijnen. 

2e. Dat de kosten over dezen koop komen ten laste van het Rijk. 
3e. Dat de belastingen door het Rijk zullen worden betaald, ze-

dert den eersten Januarij achttien honderd zes en twintig. 
4e. Dat aan den Heer Verkooper Eise Eisinga voor het jaarlijksch 

onderhoud, en het behoorlijk gangbaar houden van het plane
tar ium onder het toezigt van den tij delijken Hoogleeraar in 
de Sterre Kunde aan 's lands Athenaeum te Franeker, zal 
worden betaald eene jaarlijksche som van twee honderd gul
den. Zoomede dat deze som na deszelfs overlijden, onder de 
evengemelde verpligting zal worden voldaan aan des Com-
parants Zoon Jakobus Eisinga te Franeker. 

5e. Dat de vrije woning in het voormelde huis aan Eise Eisinga, 
en na zijn overlijden aan Zijnen Zoon voormeld wordt verleend, 
Zoolang door denzelven zal worden voldaan, aan de in ar
tikel vier omschrevene voorwaarden, en zulks met dien ver
stande dat onder het genot dier vrije woning ook het onder
houd van het huis is begrepen. 

6e. Dat dit huis gerekend zal worden tot 's Lands eigendom over
gegaan te zijn den eersten Januarij achttien honderd zes en 
twintig. 

7e. Dat het gekochte zal moeten worden ontvangen in den staat 
waarin hetzelve zich bevindt, en zoodanig als hetzelve bij den 
Verkooper in eigendom wordt bezeten. 
Compareerde mede voor mij Notaris en getuigen den Hoog 
Edelen Gestrengen Heer Jonkheer lazert Aebinga van Humalda 
Gouverneur van de Provincie Vriesland en Kommandeur 
der Orde van den Nederlandschen Leeuw, woonachtig te 
Leeuwarden, als gelastigde ingevolge lastgeving van den twee
den September dezes Jaars van Zijne Excellentie den Heere 
Minister van Binnenlandsche Zaken, aan welken door Zijne 
Majesteit, bij besluit van den twintigsten December achttien 
honderd vijf en twintig, no. 157 is opgedragen het sluiten van 
het Contract van Koop en Verkoop, en het daarna doen over
boeken van den eigendom van voorschreven huis aan den 
lande, na voorlezing aan deze acte van Transport geanexeerd, 
Zijnde de Heer Comparant mij Notaris bekend. 
Dewelke verklaarde deze koop te accepteren op den voet en 
wijze zoo als hiervoren is omschreven, overeenkomstig het 
boven aangehaalde besluit van Zijne Majesteit. De Compa
ranten verklaarden in dezen koop genoegen te nemen, en Ver
klaarde de Heer Verkooper den Lande te stellen in den eigen
dom van het gekochte, met belofte voor de evictie te caveren. 
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Gedaan en gepasseerd in het Heeren Logement te Franeker op 
den vierden October achttien honderd zes en twintig in tegen
woordigheid van den WelEdelen Hoog Geleerden Heer Mr. Jan 
Willem de Crane Hoogleeraar te Franeker woonachtig, en den 
HoogWelGeboren Heer Jonkheer Mr. Willem Carel Salomon 
van de Poll, Lid van de Ridderschap van Vriesland, en Ad-
covaat, wonende te Leeuwarden, als getuigen ten dezen ver
zocht, en hebben de Comparanten, na gedane voorlezing aan 
partijen, deze acte van transport, welke inbewaring van mij 
Notaris Zal verblijven met de getuigen en mij Notaris getee-
kend : 

{Was geteekend) E. EISINGA 

I. AEBINGA VAN HUMALDA 

J. W. DE CRANE 

W. C. S. VAN DE POLL 

J. C. KUTSCH 

Geregistreerd te Leeuwarden den achtsten October 1826 Deel 
23 fo. 137 R° C. 6. Gratis. 

(Was geteekend) A. D. v. LIMBURG STIRUM. 

Afschrift van de geannexeerde Autorisatie 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

Magtigt bij deze den Heer Gouverneur van Vriesland om 
namens het Gouvernement de acte van Transport, te passeren, 
waarvan het Concept door gemelden Heer Gouverneur is over
gezonden bij Messive van den 24e Julij 1826 No. 28 B. en waar
bij volgens Besluit Zijner Majesteit van den 20e December 1825 
No. 157, het eigendom aan den Lande wordt overgedragen van 
eene Huizinge met het zich daarin bevindende Planetarium, 
toebehoord hebbende aan den Heer Eise Eisinga te Franeker, 
doch met 1 Januarij 1826 overgegeven aan het Rijk op de 
bij het gemelde Besluit gemaakte voorwaarden; en om ver
der dat geene te doen 't welk te dier zake, Zoowel naar in
houd der wetten, als naar stijlo locaal, gevorderd wordt. 

's Gravenhage den 2 september 1826 

(Was geteekend) L. VAN GOBBELIN 

Uitgegeven voor Woordelijk gelijkluidend Afschrift aan 
Jakobus Eisinga in dezen gemeld 

Leeuwarden den 6 Julij 1844 

(get.) J. C. KUTSCH 

(Dit document bevindt zich in het archief te Franeker) 
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33. Missive van den Administrateur voor het Onderwijs de Kunsten en 
Wetenschappen 

No. 9 Leeuwarden den 26 January 1826. 
Wij hebben de eer UHG hiernevens tot Uwe informatie en narigt 

te doen toekomen afschrift eener bij Ons ontvangene Missive van den 
Heer Administrateur voor het Onderwijs de Kunsten en Wetenschappen 
van den 20 January 1.1. No. 24 en versoeken UHG Ons de daarin bedoelde 
opgaven betrekkelijk den toestand van het Planetarium jaarlijks voor 
den Ie November te doen geworden. 

Curatoren van 's Rijks Atheneum te Franeker 
Aan WT: F : L: RENGERS 

Den Hoog Geleerden Heer J . W. Ermerins 
Hoogleeraar in de Bespiegelende Natuur 
lijke Wijsbegeerte & Wiskunde aan het 
Atheneum te Franeker. 

Brussel den 20 January 1827 
Afschrift 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

No. 24. 
Ik heb de eer UEd. Gr. Achtb. bij deze kennis te geven, dat Zijne 

Majesteit bij besluit van den 20e December 1825 No. 157, het huis en Pla
netarium van den Heer Eise Eisinga voor het Rijk heeft aangekocht en 
daarbij tevens bepaald „Dat aan gemelde Heer Eise Eisinga voor het 
jaarlijks onderhoud en het behoorlijk gangbaar houden van het Plane
tarium onder het toezigt van den tij delijken Hoogleeraar in de Sterre-
kunde aan 's Lands Atheneum te Franeker wordt toegestaan eene jaar-
hjksche som van / 200.—. Zoo mede dat deze som na deszelfs overlijden 
onder de even gemelde verpligting overga op zijnen zoon. 

Bij de kennisgeving hiervan heb ik tevens de eer UEd. Gr. Achtb. uit 
te noodigen, om hiervan den bovengemelde Hoogleeraar te informeeren 
en dezelve te verzoeken UEd. Gr. Achtb. jaarlijks omtrent den toestand 
van het Planetarium de noodige opgave te doen; ten einde de vermelding 
van dien toestand en van het vervullen der verpligting omtrent het on
derhouden deszelven door UEd. Gr. Achtb. begrepen wTorden in het jaar-
lijksche verslag van den Staat van het Atheneum. 

De Administrateur voor het 
Onderwijs, de Kunsten & Wetenschappen 

iget.) A. J . VAN E W I J C K 

Voor Afschrift Conform, 
Curatoren van 's Rijks Atheneum 

Aan te Franeker W: F : L: Rengers 
Heeren Curatoren van het Atheneum te Franeker. 

(Aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden) 
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34. Een brief aan Eise Eisinga 

AT 311 Leeuwarden den 27 Tanuarv 1827 
No. .-=- J 

654 
Naar aanleiding van eene bij mij van den Heer Administrateur voor 

het onderwijs de kunsten en wetenschappen ontvangene missive gedag-
teekend den 20 January 1827 No. 24 informeer ik UEd. bij deze dat de 
acte van eigendoms overgang aan den Lande van UwE huis en Plane
tarium onder het oog van Zijne Majesteit is gebragt en dat hoogst dezelve 
bij besluit van den 4 January 1827 No. 118 heeft goed gevonden be
schikbaar te stellen. 

1°. Eene som van / 1000 voor den met 10 January j.1. verstreken 
eersten termijn over 1826 ten gedeeltelijke afbetaling der / 10000 waar
voor het bovengenoemde is aangekocht. 

2°. Eene som van / 200 gulden voor het onderhoud van het aange
kochte over 1826. 

Gevende ik UE wijders te kennen dat eerlang de order brieven tot 
betaling dezer gelden zullen worden afgezonden alsmede dat U E telken 
drie maanden een vierde uwer toelagen Ad / 200 en 's jaarlijks tegen 
het midden van het jaar de aflossingsprijs van / 1000 bij den Administra
teur van 's Rijks schatkist in deze Provincie regelmatig zult kunnen ont
vangen zonder daartoe van Uwe zijde vooraf eenige aanvraag of wat 
dies meer zij te behoeven te doen. 

De Gouverneur van Vriesland 
Bij afwezigheid van den Heer Gouverneur 

Het Lid der Gedeputeerde Staten 
M: C. W. Du TOUR VAN BELLINKHAVEN 

Aan 
den Heer Eise Eisinga te Franeker. 

(Dit briefje bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden) 

35. Een briefje van Eise Eisinga 

Den Heer Professer de Crane 

Waarde Heer en Vriend 

hierbij bekomt UEd een Concept opstel van een brief aan den Heer 
Gouverneur met het afschrift van 't Coopcontract en de brief van du 
Thoer van Bellinkhave ter fines UEd gedagten te mogen vernemen of 
dezelve eenige veranderingen of verbetering nodig heeft, het komt mij 
voor dat de Gouverneur andwoord verwagt op Zijn Ed brief van Den 
27 Janrij j.1. omdat op de kant staat de datum en het Nummer bij de 
beandwoordig of aanhaling naauwkeurig uitte drukken, mijn zoon zal 
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Morgen dezelve wel weder van UEd afhalen met UEd aanmerkingen of 
goedkeuring dan wou ik de zelve Morgen Avond of Donderdag Morgen 
aan Zijn Wel Edele of Hoog Ed: Gestrenge zenden en als UEd dan Satur-
dag voor of na UEd Comparitie Occasie had zijn W: E: G: over dit on
derwerp te spreeken zouwde mij aangenaam zijn, de betaling der toelage 
van de N Leeuw over 1826 komt in Order, dus aldaar geen melding van 
nodig gaarne Sprak ik UEd bij monde maar het guure weer en Swak ge
stel, laat zulks niet wel toe; 

Na Avond Groeten 
UEd DwD: en vriend 

E: EISINGA 
Den 6 Maart 1827 

N. B: moet het Adris zijn Hoog Ed: Gestrenge of Wel Ed: & en moet 
van Zuylen van Nijevelt er bij of alleen Deze Heere Gouverneur 
van & 

(Aanwezig in de Prov. Biblioth. te Leeuwarden) 

36. Aanspraak van Jhr. Idsert Aebinga van Humalda, gedaan in 
den Raad der Stad Franeker op den 13den November 1827, bij de aan
bieding van het door Willem Bartel van der Kooi geschilderd portrait 
van Eise Eisinga. 

Deze aanspraak, reeds in „Het Leven en de Werken van Eise Eisinga" 
door ons vermeld, werd door Zijn H. W. Geb. na het uitspreken schrifte
lijk overhandigd aan den Secretaris P. J. Romar, om haar in het Archief 
der Gemeente te bewaren. Zij is daar nog aanwezig. 

37. Notificatie. (Aanwezig in het Archief te Franeker) 

De Burgemeester en Wethouders der Stad Franeker, zich overtuigd 
houdende van de opregte en warme deelneming van de ingezetenen dezer 
Gemeente in het welzijn, de roem en de vereering van de verdienste hun
ner burgeren, zoude zich rekenen in hunne pligtsbetrachting te kort ge
schoten te hebben, ingevalle zij dezelve onkundig lieten van de eenvoudige 
doch belangrijke plegtigheid, welke op den 13 dezer maand alhier heeft 
plaats gehad, en waarbij onzen grijzen en braven stadgenoot en onze 
door de geheele wereld beroemde medeburger den Heer Eise Eisinga Lid 
van den Raad dezer stad een wel verdiende hulde is bewezen, die zoo 
wel hem, welke dezelve heeft toegebragt als in het bijzonder hem, aan 
wien dezelve is bewezen tot eene wezenlijke eere verstrekt. 

Waarom de Burgemeester en Wethouders voornoemd bij dezen ter 
kennisse van de ingezetenen van deze Gemeente brengen, dat op den 13 
dezer maand 's voordenmiddags om elf uur door den Hoog Welgeboren 
Heer Idzert Aebinga van Humalda, Kommandeur van de orde van 

14 
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den Nederlandschen Leeuw, Staatsraad, Lid en President van de Rid
derschap in Vriesland, in tegenwoordigheid van den Edel Achtbaren Raad 
dezer Stad ter vereering van de groote verdienste van voornoemden Heer 
Eisinga, aan den dag gelegt in het door hem kunstig bewerkte en wereld
beroemde planetarium, hetwelk door ieder vreemdeling, uit welk wereld
deel ook gekomen, bezigtigd en tevens bewonderd wordt, op het Raad
huis alhier is opgehangen en aan deze stad tot een geschenk is vereerd 
een zeer fraai Portrait van de Heer Eisinga, geschilderd door de Heer 
Willem Bartel van der Kooi, voorheen lector aan de voormalige Academie 
alhier thans te Leeuwarden woonachtig. 

Ten einde aan ieder ingezeten dezer Gemeente gelegenheid te geven, 
om aan zijn verlangen om dat vereerend geschenk te bezigtigen, te kun
nen voldoen wordt bij dezen bekend gemaakt, dat er tweemalen in de 
week gelegenheid zal worden gegeven om het voornoemd portrait te 
beschouwen en wel 's dingsdags en vrijdags morgens van 10 tot 12 uren, 
en dat ieder, welke zulks mog verlangen, zich daartoe op het Raadhuis 
bij de Stadsbode kan aanmelden. 

En opdat niemand hiervan onkundig zij zal deze op de gewone 
wijze worden afgelezen. 

Franeker den 15 November 1827 
De Burgemeester en Wethouders voornoemd 

I . DE SWART 

Ter ordonnantie van dezelve 
P. J. ROMAR 

38. In de Leeuwarder Courant van Dingsdag den 27 November 
1827, No. 95, wordt van deze plechtigheid melding gemaakt. De fraaie 
lijst is vervaardigd door A. van Gruisen te Leeuwarden. 

(Deze courant bevindt zich in het archief te Franeker.) 

39. Ook in de „Algemeene Korist en Letter-Bode", voor het jaar 1827. 
No. 48. Vrijdag den 30sten November" wordt op bladz. 338 tot en met 
340 van deze plechtigheid melding gemaakt. In dit artikel wordt gezegd 
Jr. Idsard Aebinga van Humalda, terwijl Van Humalda zelf schreef Idsert. 

(Aanwezig in het archief te Franeker en in de bibliotheek 
van het Friesch Genootschap) 

40. In de „Algemeene Konst- en Letter-Bode" voor het jaar 1827, 
No. 48 van Vrijdag den 30sten November" komt een zeer verdienstelijk 
artikel voor over Eise Eisinga. Het is door D(e) C(rane) geschreven. 
Het handschrift is aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwar
den. 
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41. Een briefje van Eise Eisinga (zeer waarschijnlijk het laatste 
dat hij heeft geschreven). 

Hooggeleerde Heer en Vriend J. W. Crane 

Franeker den 11 April 1828 
Mijn Heer 

Ik had gehoopt deese Morgen UEd in perzoon te bezoeken en te 
Filiciteren met UEd volbrachte 70 jaregen Ouderdom dan een Zware 
verkoudheid laat zulks niet toe en betuig UEd bij deese mijne oprechte 
Hulde en Filicitatie dat gij deese Heugelijke dach hebt mogen beleven 
en Wensch dat gij noch lange Jaaren met UEd. Beminde & Gezond, Vro
lijk, vergenoegd, en tot nut der Maatschappij alhier moogt blijven 

Groet Mevrouw UEd Beminde 
Ik ben na Groete U E D vriend 

en D W Dien 
E : EISINGA 

(Dit briefje bevindt zich in de Prov. Biblioth. te Leeuwarden). 

42. In een register van den Burgert. Stand van 1828 van de Gemeente 
Franeker 

In het jaar Een duizend acht honderd achtentwintig, den zeven en 
twintigsten der maand Augustus des voormiddags ten Elf uren, zijn voor 
ons Wethouder, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Franeker, Provincie Vriesland, gecompareerd 

Stephanus Preuyt, oud vier en dertig jaar, ontvanger der Registra
tie alhier en J an Jillerts Jellema, oud een en dertig jaar, koperslager, 
beide woonachtig in deze Gemeente 

welke ons verklaard hebben, dat de Heer Eise Eisinga, oud vier en 
tachtig jaar en zes maanden, Lid van den Raad dezer Stad en Broeder 
der Orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Dronrijp en woon
achtig in deze Gemeente, gehuwd aan Trijntje Eelkes Sikkema, zoon van 
Jelte Eises en Hittje Steffens echtelieden beide overleden, en een buur
man der comparanten op den zeven en twintigsten der maand Augustus 
des morgens ten drie uren, in het huis Wijk T. N. 44 alhier is overleden, 
en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, 
nevens ons onderteekend. 

P R E U Y T 

J. J. JELLEMA MERIUS G E R R I T DE B O E R 
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43. 1828 — Leeuwarder Courant No. yo — Vrijdag 29 Augustus 

Heden morgen ruim drie uren, ontsliep zeer zacht, tot mijne en der 
kinderen en behuwd-kinderen innige droefheid, mijn waarden Echtgenoot 
en haar vader Eise Eisinga, in leven Broeder der Orde van den Neder-
landsche Leeuw en Lid van den Raad dezer Stad, in den gezegenden 
ouderdom van ruim 84 | jaren, na eene echtverbintenis van ruim 36 
jaren. 

Wij geven van dit voor ons smartelijk afsterven door deze kennis 
aan familie en bekenden, en verzoeken van brieven van rouwbeklag ver
schoond te blijven. 

Franeker. Den 27 Augustus 1828 T. E. SIKKEMA 
Wed. E. EISINGA 

Mede uit naam der kinderen en 
behuwd-kinderen 

(Deze Leeuwarder Courant is aanwezig in de Prov. Biblioth. te Leeu
warden.) 

44. Op de Dood van den Achtbaren Heer Eize Eizinga 
in leven Broeder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, en Lid 

van de Raad van de Stad Franeker, enz. enz. enz. 

Hij die der Starrenloop, de Zonnen en de Maann' 
Na 't maaksel van Gods hand nauwkeurig na deed gaan 
Met zijn bespiedend oog, met zijn doorgrondig denken 
Om daardoor aan Euróóp een kunstgewrocht te schenken 
Dat alles overtreft van wat er is gebeurd 
Zelfs 't donker voorhang van den Starrenhemel scheurd' 
Voor hun die niet geleerd, 't verstand niet is gegeven 
Om naar die hooge orde en maatstaf voort te leven 
Maar slechts de namen weet van starren Zon en Maan 
En bij het Noorderlicht als bijgeloofigen staan 
Voor hun zeg ik, maar ook voor die het beter weten 
Heeft hij het Luchtgestel tot Leering afgemeten 
Zijn Planatarium, gelijk het Firmament 
Beweegbaar maakt alom de grote man bekend, — 
Die ook in 't Stadsbestuur reeds meer dan vijftig Jaren 
Onwrikbaar Burgertrouw en werkzaamheid deed paren 
Voor de Achtbre Stadgenoot, voor hem en zijn Gezin 
Bragt hij eenvoudig doch de hoogste welvaart in. 
De vraagbaak van elk een, geleerd, en ongeleerden 
Bewonderden den man wanneer zij van hem keerden 
Daarom is 't dat Euróóp een traan schreit om 't verlies 
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En nokkend bij zijn graf thans zegt „hier rust de Fries 
De schrandre Eizinga, dat diep door denkend Wezen 
Hij 's dood!" . . . . maar toch zijn Ziel die is tot God verrezen. 

Overleden den 27 Augustus 1828 
NOORDERBROEK. 

(Dit gedicht, No. 2009, bevindt zich in het archief te Franeker.) 

Nicolaas Noorderbroek is op 13 Nov. 1787 te Leeuwarden geboren, 
op 21 Dec. 1806 aldaar getrouwd met Henke Pietersdochter de Vries en 
op 20 Juni 1862 te Leeuwarden overleden: hij is te Goutum begraven. 

Mevrouw E. Henkes—Molsen, wonende te Rotterdam, Aelbrechts-
kolk 9b, is een afstammeling van Nicolaas' dochter, Anna Noorderbroek. 

Volgens mededeelingen van Mevr. Henkes is Noorderbroek passe
mentwerker en gelegenheidsdichter geweest, later pachtte hij een rijkstol 
en daarna vestigde hij zich als particulier op een buitentje, even buiten 
Leeuwarden. 

Een van zijn zonen, Piet er of Hendrikus, is burgemeester van Go-
rinchem, later van Medemblik geweest. 

De bovengenoemde data hebben wij ontvangen van Mej. R. Visscher, 
Archivaresse van Leeuwarden. 

45. Xo. 20J Xederlandsche Staatscourant Dingsdag, 2 September 1828 
Binnenlandsche Berigten 

De Wis- en Werktuigkundige Eise Eisinga, broeder van de Orde 
van den Nederlandschen Leeuw, die zich weleer, door de vervaardiging 
van het Planetarium, dat zich te Franeker bevindt, bekend heeft ge
maakt, is den 27sten Augustus, in den ouderdom van ruim 84 jaren, 
binnen die stad overleden. 

(Deze Courant bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek te Leeu
warden) . 

46. In de „Algemeene Konst- en Letter-Bode", voor het jaar 1828, 
No. 37, Vrijdag den 5 September heeft J. W. de Crane een artikel geschre
ven, getiteld: „Ter Gedachtenis van E. Eisinga". 

Het artikel is geschreven te Franeker den 27sten Augustus 1828. 
(Een exemplaar van deze courant bevindt zich in de Bibliotheek van 

het Friesch Genootschap en in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden). 

47. In de ,,Leeuwarder Courant" No. 72 van Vrijdag, den 5 Septem
ber 1828 heeft Prof. J . W. de Crane een artikel over Eisinga geschreven, 
getiteld: „Herinnering". 

Het artikel is gedateerd: Franeker 1 September 1828. 
(Deze Leeuwarder Courant is aanwezig in de Prov. Biblioth, te Leeu

warden.) 
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48. Een schrijfboek, kwarto formaat, bestaande uit 84 bladz., door 
Eekhoff toegeschreven aan Stephanus Jeltes Eijsinga en door hem ge
titeld: ,,Meetkundige Berekeningen van Verschillende Zonnewijzers". 

In het boek zelf komt geen titelblad voor, ook geen naam, dag, datum 
of jaar. Het geheel is keurig geschreven en de teekeningen zijn zeer fraai 
en nu is het best mogelijk, dat Stephanus dat werk heeft geschreven, doch 
dan heeft hij zeer waarschijnlijk een verloren gegaan werk van zijn broer 
Eise overgeschreven. Stephanus was niet in staat om zoo'n werk te ma
ken: hij kon niet in de schaduw van zijn broer Eise staan. 

Het hoofd op bladz. 1 luidt aldus: „De 5 Reguliere Lighaamen, om 
dezelve te maaken uit Massive Stoffe". 

1. Het Tetraëdrum, of Reguliere Viergrond bestaat uit vier gelijk
zijdige Triangelen, 

2. Het Hexaëdrum, of Reguliere Zesgrond (Teerling) uit Massive 
Stoffe te maaken, 

3. Van het Octaëdrum, of Reguliere Agtgrond, om hetzelve uit 
Massive Stoffe te maaken, 

4. Van het Dodecaëdrum, of Reguliere Twaalfgrond, om het 
zelve te maken, Het Dodecaëdrum bestaat dan uit twaalf gelijkzijdige 
vijf hoekige Vlakken, 

5. Van het Jcosaëdrum of Regulier Twintig Grond. 

Verder komen in het werk vele figuren en afbeeldingen van zonne
wijzers voor, doch ook vele onafgewerkte figuren. 

Op bladz. 23, f ig. 26, een keurige teekening van onze sfeer met top-
en voetpunt, horizon, polen, equator, ecliptica, enz. 

Op het Tetraëdrum kunnen 3 zonnewijzers geprojecteerd worden 
„ Hexaëdrum „ 5 „ „ „ 
„ Octaëdrum „ 8 „ „ „ 
„ Dodecaëdrum „ 11 „ „ „ 
„ Jcosaëdrum „ 20 „ 

Op bladz. 70: „Ten 6den, en laatsten volgen nog de zonnewijzers 
om den Pijlaar, of 20 Polaar-Wijzers". 

(Dit boek is het eigendom van het Friesch Genootschap). 

49. In de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden bevindt zich een 
bundeltje „Manuscripten en brieven" uit de nalatenschap van Prof. J. W. 
de Crane te Franeker, die betrekking hebben op het portret van Eisinga, 
dat de Leeuwarder schilder, Willem Bartel van der Kooi, in 1827 heeft 
geschilderd. 
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1. Een brief van 28 Aug. 1827 van W.B. v. d. Kooi aan Prof. J .W. de Crane 
-^- jj )> >} ^ o e p x . ,, ,, ,, 

* 5 - >> >> }> »5 UCt. ,, „ „ 

4 17 
Franco Annex met een kist gemerkt J W C 

5. Een brief van 23 Oct. 1827 v. I. Aebinga v. Humalda aan Prof. de Crane 
6. „ „ „ 23 Nov. „ van W.B. v. d. Kooi aan Prof. J .W. de Crane 
7 27 
o. ,, )j ,, o j-/ec ,, ,, ,, 
9. Een brief van Van Gruisen aan D. WelEdele Gestrenge Seer Geleerde 

Heer de Heer J . W. de Crane te Franeker over zijn komst te Franeker 
met Jhr . I. Aebinga van Humalda. (Deze brief is niet gedateerd). 

10. Een brief aan den „WTelEdelen Heer, Den Heere J. W. de 
Crane, te Franeker (Provincie Vriesland) Vrachtvrij verzonden door de 
Ie Luitenant van den Eijnde, van Gent, den 20sten Januari 1829". 

50. In „Collektenreise nach Holland und England" von Theodor 
Fliedner, gedrukt te Essen bei G. D. Bädeker 1831, komt op de eerste 
bladzijde het bekende portret van Eisinga voor met het gedicht van Jan 
Brouwer en op bladz. 82 tot en met 87 vertelt hij ons van zijn bezoek aan 
Franeker en het planetarium. 

(Dit boek bevindt zich in de Bibliotheek van het Friesch Genoot
schap) . 

51. J . H. van Swinden's Beschrijving van een kunststuk, verbeel
dende een volledig bewegelijk „H e m e l s g e s t e l"; (Planetarium), 
Uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga, in leven Broeder der Orde 
van den Nederlandschen Leeuw en Lid van den Raad der Gemeente van 
Franeker. Tweede vermeerderde Druk. Met Platen. Nieuwe uitgave. 
Te Franeker, bij G. Ypma. 1831. 

52. „Levensschetsen van Personen"', uitgegeven door de Maatschappij 
„Tot Nut van 't Algemeen". Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. 
du Mortier en Zoon, J . de Lange en J. Oomkes, 1838. 

Op bladz. 122 tot en met 130 vindt men een artikel over Eise Eisinga. 
Er komt echter niets belangrijks in voor. Zeer waarschijnlijk een soort 
uittreksel uit Prof. J. H. van Swinden's „Hemels-Gestel". 

(De Heer S. Bikkers Jr., Houttuin 146, Rot terdam en de heer C. 
Moens te Hellevoetsluis, hebben dit boek in hun bezit). 

53. „Letter- en Geschiedkundige Verzameling" van eenige Biogra
phische Bijdragen en Berigten door Mr. Jan Willem de Crane, Ridder 
der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Oud Professor en Lid van den 
Stedelijken Raad te Franeker, enz. Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff. 1841. 
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Van bl. 75 tot en met 111 maakt Prof. De Crane een „Loffelijke ver
melding" van de Drie Franeker Burgers Bauke Eisma van der Bildt, Hans 
Kiné en Eise Eisinga. 

1. Overdragt van het Huis en Planetarium van Eise Eisinga aan 
het Rijk, den 4 October 1826, bladz. 83. 

2. Het Portret van E. Eisinga aan de Stad Franeker geschonken 
door Jr . I. Aebinga van Humalda, den 13 November 1827, bl. 85, 

3. Hulde aan de gedachtenis van E. Eisinga, bij zijn overlijden 
op den 27 Augustus 1828, bl. 90 en 

4. Eene, bij het afsterven van E. Eisinga opgewekte, „Wetenschap
pelijke Herinnering", met bijgevoegde Geschiedkundige Aanteekeningen 
en Berigten, bl. 94. 

(Een exemplaar van dit boek bevindt zich in de Provinciale Biblio
theek te Leeuwarden). 

54. In de ,,Miniatuur-Uitgave van het Algemeen Noodwendig Woor
denboek der Zamenleving", Vierde Deel CRO-FLA, Amsterdam, Gebroe
ders Diederichs, komt op bl. 390 het een en ander voor van Eisinga (Eise). 
Dit boek is gedrukt in 1843. 

(Een exemplaar van dit boek is ons toegezonden door den Heer 
F. Beers, Wirdum, (Friesland). 

55. „Hulde aan Eise Eisinga", door J . van Leeuwen, President van 
het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Ge
drukt bij H. Brandenburgh & Zoon, te Workum. 1847. 

Dit boekje, bestaande uit 15 bladz., is een Overdruk uit „De Vrije 
Vries", deel V, bladz. 86 tot 96 en een geschenk van den schrijver aan 
het Friesch Genootschap. 

Eerste bladz.: 
— Arces Attigit Igneas — 

Horat., Od., Lib. I I I , 3. 

Zijn doorstandvaste geest, genoegzaam aan zich zelv', 
Wat menschenmagt dien mögt weerstreven, 

Zag heel Gods schepping door, ontleedde 't stargewelf; 
En steeg ten hemel op, om eeuwig voort te leven. 

Op bladz. 10: De Hoogleeraar De Crane, schoon ook reeds vier en 
tachtig jaren oud, maar in dien grijzen leeftijd nog altijd met jeugdig vuur 
bezield, als het den roem zijner landgenooten en den luister der historie 
betrof, deelde in 1841 zijne laatste vrucht, bestaande in eene „Letter- en 
Geschiedkundige Verzameling van Biographische Bijdragen en Berigten", 
aan ons door den druk mede. Daarin zijn een viertal stukjes opgenomen, 
betreffende onzen Eisinga. 

Op bladz. 15, de laatste bladzijde: Hij was: 
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Een reine, ronde Fries, eenvoudig in zijn' wandel; 
Een zilverblanke ziel aan God en deugd gewijd; 
Zoo trouw in zijn bedrijf, als eerlijk in zijn' handel; 
Een groot en waar genie, het wonder van zijn' tijd. 
Vol moed en tevens kalm bij ramp en burgertwisten, 
Die hem in goed en bloed ook troffen vroeg en spâ, 
Bleef hij het toonbeeld steeds van een waarachtig Christen; 
Zie daar een flaauwe schets van d'eed'len Eisinga. 

Betreedt gij d'akker Gods, herdenkt ge dierbre dooden, 
Waar ook zijn stoflijk deel met 't stof der aard' zich mengt, 
Dan worde Uw hulde hem in eerbied aangeboden, 
Tot offer uwer liefde een dankbre t raan geplengd. 

April 1847 J. VAN L E E U W E N 

(Een exemplaar van dit boekje is aanwezig in de bibliotheek van het 
Friesch Genootschap.) 

56. J. H. van Swinden, Beschrijving van het Rijks-Planetarium te 
Franeker, van 1773 tot 1780 Uitgedacht en Vervaardigd door Eise Eisinga. 
Derde, met Bijvoegsels en Afbeeldingen vermeerderde, Druk, voorafge
gaan door Het Leven van Eise Eisinga en eene Geschiedenis van zijn Pla
netarium, door W. Eekhoff, Archivaris der stad Leeuwarden. Te Schoon
hoven, bij S. E. van Nooten. 1851. 

57. „Het Leven van Eise Eisinga", Broeder der orde van den Neder-
landschen Leeuw en Lid van den Stedelijken Raad en Wolkammer te 
Franeker en Beknopte Geschiedenis van het Planetarium, door hem van 
1774 tot 1780 vervaardigd, door W. Eekhoff, Archivaris der stad Leeu
warden. 

Dit boekje is voorzien van het volgende bijschrift: „Het Friesch 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde aangeboden door 
zijn Lid W: Eekhoff 4 — 12 — 5 1 " . 

(Afzonderlijk niet in den handel) 
(Dit boekje is aanwezig in de bibliotheek van het Friesch Genoot

schap.) 

58. In ,,De Frîske Hûsjrjenn. Rîm en Onrîm, ûtjown fen Waling 
Dykstra, Oender meiwirking fen oaren". Oarde Boek. To Freantsjer, by 
E. Ippius Fockens, 1852. komt op bl. 241'246 een artikel voor over 
Eise Eisinga. 

(Een exemplaar van dit boek is ons ter inzage toegezonden door den 
heer F. Beers te Wlrdum, Friesland). 
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59. „ÄT e d e r l an d" Geographisch-Historisch Overzigt, met een 
korte levensschets der beroemdste mannen en vrouwen, door N. G. Beau-
sar, 1ste Luitenant 2de Regiment Infanterie. Tweede vermeerderde en 
verbeterde druk. Te Bergen op Zoom bij J. C. Verkouteren. 15 Junij 1854— 
15 April 1855. 

Op bladz. 254 vindt men iets over Dronrijp en dat Eise Eisinga daar 
is geboren en op bladz. 255 en 256 iets van Franeker en ook het een en an
der van Eise Eisinga. 

(Een exemplaar van dit boek is ons toegezonden door den Heer S. 
Bikkers Jr., Houttuin 145, Rotterdam). 

60. „Afschrift" 

Op heden, den vijfentwintigsten Februarij des jaars een duizend 
acht honderd negen en vijftig, compareerde voor mij mr. Cornelis Wiersma, 
residerende te Leeuwarden, in het 1ste arrondissement der provincie 
Friesland, in tegenwoordigheid van na te noemen twee getuigen: 

de Hoog Welgeboren heer jhr. mr. Jan Ernst van Panhuys, ridder 
der orde van den Nederlandschen Leeuw, groot-officier der orde van 
de Eikenkroon, Commissaris des Konings in de provincie Friesland, wo
nende te Leeuwarden, handelende ten deze namens Zijne Excellentie 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, krachtens de door hem, na 
daartoe verkregen magtiging van Zijne Majesteit den Koning, genomen 
dispositie van den elfden Augustus achttien honderd acht en vijftig, 
nommer 136, vijfde afdeeling. 

Dewelke verklaarde onder nadere goedkeuring van de wetgevende 
magt te schenken, en mitsdien om niet aan de gemeente Franeker in eigen
dom over te dragen: 

eene huizinge en erve, staande en gelegen te Franeker, aldaar gequo
teerd met T. N. nommer 43, kadastraal bekend: gemeente Franeker, 
sectie A, nommer 198, ter grootte van eene roede vier en zeventig ellen, 
met het daarin zich bevindende planetarium, door wijlen Eise Eisinga 
vervaardigd, een en ander aan den Staat toebehoorende, blijkens acte 
van den vierden October achttien honderd zes en twintig, gepasseerd voor 
den notaris Jan Carel Kutsch te Leeuwarden, welke acte het laatste eigen
domsbewijs is, terwijl de laatste overschrijving, zijnde die van evengemelde 
acte, heeft plaats gehad ten kantore der hypotheken, den negenden Octo
ber achttien honderd zes en twintig, in deel 63, nommer 47; hebbende 
het geschonken pand eene waarde van drie duizend gulden, zijnde het 
twintigvoudige bedrag van de j aarlij ksche onzuivere huurwaarde van 
honderd vijftig gulden. 

En verklaarde de heer comparant deze schenking te doen onder de 
navolgende voorwaarden: 
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1°. de gemeente Franeker verbindt zich om het kunstwerk het pla
netarium, dat zich in voormeld gebouw bevindt, ten allen tijde te onder
houden en in stand te houden. 

2°. de aanvaarding door de gemeente wordt geacht plaats te heb
ben, zoodra dit contract door de wetgevende magt is bekrachtigd; 

3°. van dat tijdstip loopen de lasten voor rekening van de gemeente; 
4°. op deze acte worden geene registratie- en overschrijvingsregten 

geheven 
Mede is gecompareerd de Weledel Gestrenge heer mr. Gijsbertus 

Schot, notaris, en wethouder der gemeente Franeker, wonende aldaar in 
laatstgemelde betrekking, thans waarnemend burgemeester der ge
meente Franeker, dewelke verklaarde, als daartoe door den raad dier 
gemeente gemagtigd bij besluit van den veertienden September achttien 
honderd acht en vijftig, nommer 4, deze schenking op de bovenbepaalde 
voorwaarden ten behoeve van de gemeente aan te nemen. 

Zijnde de comparanten mij notaris bekend; waarvan acte in minuut. 

Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden, in tegenwoordigheid 
van den heer Reinder Fockema, zonder beroep, candidaat-notaris, en 
van Aldert Koeze, notarisklerk, beide wonende te Leeuwarden, als ge
tuigen. 

En is na gedane voorlezing deze minute vervolgens onderteekend 
door de beide heeren comparanten, als ook door de getuigen en door mij 
notaris. 

J . E. VAN PANHUYS 

G. SCHOT R. FOCKEMA 

A. K O E Z E C. WIERSMA 

Gratis geregistreerd te Leeuwarden, den zes en twintigsten February 
1800 negen en vijftig, deel 101, folio 71 verso, vak 5, een blad, twee ren-
vooyen. 

De ontvanger 
KEMPENAER 

Voor eensluidend afschrift, 
C. WIERSMA 

Gezien bij ons president van de arrondissements-regtbank te Leeu
warden, ten fine van legalisatie der handteekening van den heer C. Wiers
ma, notaris, residerende te Leeuwarden. 

Leeuwarden, den 3den Maart 1859 N. FOCKEMA, President 
Mr. C. J . SPEELMAN, Secretaris 

(Dit document bevindt zich in het archief te Franeker.) 
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61. Lofdicht op Eise Eisinga door Van der Stoff l) 

Gedrukt naar een Handschrift, aanwezig in het archief van het 
stadhuis te Franeker. 

In de notulen der vergadering van Burgemeester en Wethouders van 
Franeker gehouden op Woensdag 25 Mei 1859, staat het volgende ver
meld: 

Ter Vergadering is ingekomen een aan Heeren Burgemeester en Wet
houders opgedragen dichtstuk getiteld Ie. De Sterren Kunde en 2e. 
Hulde aan E. Eisinga, vervaardiger van het Planetarium, door Van der 
Stoff, — de vervaardiger van dit dichtstuk bij de Vergadering geheel 
onbekend zijnde is aangenomen voor notificatie. 

FRANEKER 

Bekoorlijk zijt gij, Franeker! 
Uw omstreek kan verrukken: 

Van Friesland zijt ge een' schoone ster, 
Waar zich de voet moog' drukken. 

Al vlood Uw Zanggodinnen-Stoet, — 
't Natuur-schoon doet de ziel ook goed! 

Gij Vest, die 't grijs historie-blad, 
Zoo dikwerf roept in 't leven; 

Zijt door plantsoen, en d'eêlsten schat 
Van Flora, thans omgeven! 

Gij zwicht, de schoonheid ten geval, 
Daarin niet voor Uw Zustren-tal! 

Wat ook de geest der duisternis 
Verwerp'lijk moge noemen, 

Hier mag de kuische smaak, gewis, 
Op Zijn triomfen roemen: 

Hier heeft de kunst-zin voorgelicht, 
Een nieuw Thessalien gesticht! 

') Niettegenstaande eenige „Ingezonden artikelen" in verschillende dagbladen, een uit
voerige correspondentie met eenige Genealogische Bureau's, Van der Hoff's en anderen, is het 
ons niet gelukt nakomelingen van dezen dichter op te sporen. 

Waarschijnlijk is de man kort na 1859 overleden zonder familie na te laten en ook is het 
niet onmogelijk dat hij naar het buitenland is vertrokken, aldaar kinderloos is overleden of 
dat kinderen of klein-kinderen onze artikelen niet gelezen hebben. 

Tot ons leedwezen kunnen wij onzen lezers dus niets van dezen dichter meedeelen, niet 
eens zijn waren naam. 
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Driewerf gelukkig die den schat 
Van al uw schoon kan smaken; 

Wiens ziel de hoogere tint bevat, — 
Kan 't stoff'lijk duurzaam maken: 

Wiens oog, door schoon op schoon verrukt, 
Reeds hier de hoogste sfeeren drukt. 

Die, juist bij ramp en ongeval, 
Dan kan vertroosting vinden; 

Als, wand'lend langs uw' schoonen wal, 
Natuur hem gansch kan binden. 

Zij Dochter toch, die d'Almagt gaf, 
Is ons ten troosteres tot 't graf! 

Zij Spreekt, in hoogverheven taal, 
Tot elk gevoelig harte; 

Zij breekt de kluisters, zelf van staal, 
Schenkt balsem voor de smarte; 

Zij drijft de neev'len vóór ons heen, 
Doet hoopvol 't levenspad betreên. 

Ach mögt in U, o Franeker, 
Mijn laatste woonplaats wezen, 

Dan rees voor mij de schoonste ster, 
Dan was mijn wond genezen: 

Dan bond Natuur en Vriendschap mij, — 
't Was zalig in der scheps'len rei! 

27 Mei 1859 
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Aan Heeren Bürge: 
meester en Wethouders 
van Franeker 

Mijne Heeren ! 

In de laatste dagen zeer veel denkende op de Stad, waarvan het 
Burger-Vaderschap in de handen van U Edel Achtbaren berust, is daar
uit voortgevloeid de navolgende Poèzij, welke ik, hoezeer gereedelijk be
seffende dat alles geen keur van gevoel of kunst zal zijn, mij met allen 
eerbied de vrijheid geef aan U Edel Achtbaren optedragen of aantebieden. 

Het ad 2° behandelde Onderwerp toch behoort alhier te huis, en 
indien de vreemdeling zich genoopt gevoelt om Hulde aan eenen Man te 
brengen, wiens Naam op het historie-blad der Kunsten en Wetenschappen 
met gouden letteren prijkt, dan mag hij veronderstellen dat die Hulde 
welgevallig zal zijn aan, — en beaamd worden door den geletterden land
zaat; — door den bewoner van de Stad, waar het heerlijk product van, 
Eisinga's talenten zich bevindt! 

En hiermede, Mijne heeren! zij mij de eer vergund te mogen zijn, 

Van U Edel Achtbaren, 
de zeer nederige dienaar, 

VAN DER STOFF 
Franeker, 21 Mei 1859 
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1 DE STERREKUNDE 

2 H U L D E a a n E. E I S I N G A 

Vervaardiger van het Planetarium 

te FRANEKER 

„De hemelen vertellen Gods eer, en 
„het uitspansel verkondigt Zijner handen 
„werk". 

DAVID 

Der Sterrekunde zij mijn lied, 
Mijn zwakken zang, gewijd: 

Zij voert ons op, uit 't aardsch gebied, 
Naar 't Rijk der Eeuwigheid. 

Hier boven waar myriaden zonnen 
De Magt, den roem van d' Onbegonnen 

Verkonden, dáár is 't zalig Oord, 
Wáár 't lied der Serafs wordt gehoord! 

Ook hem die, aan des hemels boog, 
Gods wond'ren heeft bespied; 

Wiens kunstgewrocht verrukt het oog, 
Zij thans gewijd mijn lied: 

Mögt in Franekers oude wallen 
Voorheen Minervas lichtstraal vallen, 

Nog roemt de Faam daar, vroeg en spâ, 
Den eed'len naam van EISINGA! 
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1. DE STERRENKUNDE 

VAN 't hooge zielgenot, dat God den sterv'ling gunde, 
Zijt gij een wigtig deel, verheven Sterrekunde. 
De Wiskunde is uw grond, — Natuurkunde U verwant, 
En wat verwarring schijnt krijgt door U 't schoonst verband. 

Hoe rijk, hoe prachtig schoon, millioenen gouden vonken, 
Aan 't allerreinst azuur, met schitter-glansen, pronken, 
't Waar luttel van waardij zoo niet het stoff'lijk oog, 
Met vrucht, kon blikken langs d'onmeetbren hemel-boog: 
Zoo niet dat oog een deel der wondren dáár kon lezen, 
Die, bij der Scheppings-teelt, door 't Magt-woord, zijn verrezen. 

Ook dat, ô Sterv'ling! is U op deez" aard gegund, 
Opdat gij, des te meer, Uw God aanbidden kunt; 
Opdat gij d'adeldom, in Uwe ziel gegoten, 
De kennis en 't vernuft, daaruit voor U gesproten, 
Volledig kennen zult, en, op des levens baan, 
De Ster der Wijsheid doen vóór Uwe schreden gaan. 

Doch, trapsgewijs is U die kennis-vonk gegeven: 
Allengskens kon uw ziel, op aad'laars-wieken, zweven, 
Van dáár de Dag-Vorstin rijst aan des hemels trans, 
Tot dáár Ze in 't westen zinkt, met majesteit en glans, 
Doch met denzelfden gloed, voor tegen-voetelingen, 
Haar heerlijk aanzigt toont en schenkt haar zegeningen. 

De grootsche kennis, die Copernicus ons schonk, 
Door Gallilei's leer daarna ondoofbaar blonk, 
Was sluim'rend in den geest der alleroudste volken, 
Doch bleef voor 't meest bedekt door een gordijn van wolken. 
Gelijk nog heden, waar Verlichtings — zon niet straalt, 
Door on- en bijgeloof, de geest verwilderd dwaalt. 

Ontrolt men 't perkament, door Clio's hand beschreven, 
Dan zien wij d'eerste zucht voor Sterrekunde leven 
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Bij Babyloniër, en bij Egyptenaar, 
Schoon 't vaak een tokk'len was op ongestemde snaar. 
De vlakke landstreek, waardoor Nijl en Euphraat vloeiden, 
Wier waat'ren 't dorstig land zoo zegenrijk besproeiden; 
De heldre hemel, schaars door 't wolken-heir gedekt, 
Hun zwervend leven, tot veel afstand uitgestrekt, 
Deed op der sterren loop die volken naauwer letten, — 
De vaste sterren, als van zelv', ten mijlpaal zetten. 
En meer behoefte dreef tot hooger oef'ning aan, 
Toen d' akker-bouw begon, — de Scheepvaart kwam bestaan, 
Daar toch deez' oefening den zaaitijd vast kwam stellen, 
En 't meest geschikt saisoen om Ceres graan te vellen. 

Nog hooger prijs werd op die wetenschap gesteld, 
Om op Neptuun's gebied, op 't barre pekel-veld, 
Den koers te rigten, wel door zucht op winst berekend, 
Maar door der Sterren Stand hen juistlijk afgeteekend. 

't Verdeelen van den tijd in dag, in maand en jaar, 
Kwam, door het gadeslaan, in juister evenaar; 
En 't vindingrijk vernuft, in 't land der Pyramiden, 
Kon ook den Dierenriem en Febus togt bespieden. 

Doch d' eêlste vinding van den menschelijken geest 
Is, in dien ouden tijd, nooit vrij van smet geweest: 
Verlichting deed te zwak haar schitterende stralen, 
Tot heil van 't menschdom, op het vlak der aarde, dalen; 
Geen Genius ging voor op 't pad der hoogste pligt, 
Geen zuivre Godsdienst had de temp'len opgerigt. 
Al deed der kunsten zon het trotsche Babel rijzen, 
Aan Memphis konings-stad schonk rijkdom van paleizen; 
Al sprak de Wijsgeer stout in het Atheensch gebied, 
Al ruischte dáár de toon van Sappho's hemels lied; 
Al zag men d' Adelaar het Kapitool versieren, 
Al bukte volk bij volk voor Rome's krijgs-banieren, 
Al forschte Zij den staf der Wereld-heerschappij, — 
Het volk dier oorden leed door Sterrenwigchlarij. x) 

Maal, Zangster! mij den stand van 't lang, zeer lang, verleden, 
Opdat ik juichen mag in dit gelukkig heden; 
Opdat ik merken kan wat echte kunst ontgon, — 

') Astrologie Judiciaire of sterrekijkerij der beoordeelingskracht. 

15 
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Den nacht van 't bijgeloof zie wijken voor de Zon 
Der kennis, die nu mild van pool tot pool mag stralen, — 
Glanst op der bergen kruin en in de diepste dalen. 

Die kunde was toenmaals op Zinnelijkheid gegrond, 
Geen hechte band was daar, die 't een aan 't ander bond, 
En vormde tot geheel, om , in 't maatschapp'lijk leven, 
Voor handel en bedrijf, den echten steun te geven. 
De grondslag was gelegd, maar d' opbouw ging slecht voort, 
Der Sterren kennis werd door 't Bijgeloof gestoord; 
Men schreef haar invloed toe op onze lotgevallen, 
De leer van 't Fatum kwam der menschen vreugd vergallen: 
Verduistering der Zon of van de zilv'ren Maan, 
Joeg Babels volk steeds schrik en veel verbazing aan, 
Daar zelf de Priesters in dien blinden waan verkeerden, 
En ramp of ongeval uit dat verschijnsel leerden. 

Verheven is de taal, die 't Bijbel-boek bevat, 
(:Een taal zoo schaars op prijs of naar waardij geschat:) 
Als Zij de dwaasheid maalt in Wigch'larij gelegen, — 
Chaldeeuwsche domheid schetst, die Heerschers voerde op wegen 
Van 't schroomlijkst bijgeloof, dat ramp op ramp hen schonk, 
Waardoor hun diadeem in schande en nacht verzonk. 
Geen hulp of redding was voor Belsazar te vinden, 
Al bleef hij zich aan 't heir der Sterrekijkers binden: 
De hand, die Mene schreef en Tekel, Upharsin, 
Was die van 't God'lijk Regt, dat moest gehandhaafd zijn1). 

Ook in het vruchtbaar land, door Nijl-stroom mild doorsneden, 
Werd Sterrenwigch'larij, op 't vurigst, aangebeden;2) 
De trek der horoskoop door Priest eren verrigt, 
Het oog gesloten voor des hemels reinste Licht. 
Bij Grieken en Romein bleef dat gezag zich staven, 
Schoon ze aan de kennis-bron zich ruimschoots konden laven; 
Schoon veel uit hunnen tijd nog hart en zin bekoort, 
En als d' Orakel-stem der Oudheid wordt gehoord. 

Maar juister blikte 't oog der oude Indianen 
Op 's hemels pracht-gewelf, op 't ruim der Sterre-banen; 
Meer schrander zijn door hen en stand en loop bepaald, 

») Daniel, Cap: V. 
2) Astrolâtrie of aanbidding der sterren. 
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En, zonder werktuigs-hulp, veel lauweren behaald, 
Zoodat, in lat'ren tijd, Europa's keur van Wijzen 
Hun vinding en vernuft, verwonderd, konden prijzen. 

Vier Eeuwen vóór de Vorst des Vredes d' aard betrad 
Bragt, uit het Land der Nijl, Eudoxus rijker schat 
Van Sterrekunde op den erf-grond der Hellenen; 
En 't licht dier kunde, dat in Babel had geschenen, 
Werd nuttig aangewend, — tot één geheel gebragt, 
En 't stelselmatig schoon ontworstelde aan den nacht. 
Anaximander kwam den Zonne-wijzer schenken, 
Als een zeer schoone vrucht van des Egypt'naars denken. 
Ja meer en meerder brak de zon dier kennis door; 
Sinds Alexanders dood blonk zij in reiner gloor. 
De Sterrekunde schonk aan Wijzen geest en leven, 
En werd in Griekenland tot wetenschap verheven. 

Toen wetenschap en kunst in diepe sluim'ring lag, 
Als schromelijk gevolg van een verkeerd Gezag; 
Toen Middeleeuws-geweld het menschdom diep deed zinken, 
En met de keten van de driestheid vast kon klinken, 
W'erd d' eedle kunde, zwak geschets door mijne lier, 
Nog ijvrig voortgezet door schrand'ren Arabier: 
Hij bragt Haar over in Europa's wester-landen, 
Waar men Haar fakkel zag met nieuwen luister branden. 

Daar is Zij, na 't geweld niet meer de hartaâr stak, 
Geen dwaling Haar weerstond, of 't schand'lijkst vonnis sprak, x) 
Beoefend en gevest, op onweêrlegbre gronden, — 
Haar nuttig en Haar schoon op 't naauwst te zaâm gebonden. 
Columbus kon door Haar op woeste zeeën gaan; 
Zijn stoutheid en vernuft doorkliefde d'Oceaan; 
Hij zocht. — en, als het loon van Zijn verheven denken, 
Kwam hij Castielje's kroon een nieuwe Wrereld schenken! 

Geen domheid heerscht er meer als die van Nicias, 
Wiens schroomlijk bijgeloof de schuldige oorzaak was, 
Dat hij d'Atheensche vloot, aan Syracuse's stranden, 

') Hier wordt inzonderheid gedoeld op het vonnis, door het Geregtshof der Inquisitie te 
Rome, den 23 Junrj 1633, uitgesproken over Galileo Galilei, waarbij Zijne verhevene Leer van 
de beweging der Aarde om de Zon, enz enz als ketterij, en strijdig met de Heilige Schrift, werd 
uitgekreten 
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Zag door den Sicieljaan vernietigd en verbranden; 
Dewijl verduist'ring van den satelliet der aard 
Hem had de hoogste vrees, de zwaarste zorg, gebaard, 
Hij daardoor met die vloot geen zee had durven kiezen, 
En dus zijn vaderland deed magt en schat verliezen. 1) 

Zóó, sterv'ling. werd allengs de hoogste kunde uw deel; 
Zóó kwaamt gij in 't bezit van 't allerrijkst juweel. 
Niet uit Golconda's grond, maar uit die zalige Oorden 
Waar Eng'len, uit den mond der Godheid, 't magt-woord hoorden: 
„Ik heb den mensch gevormd, wat minder dan Gij zijt, — 
„Maar ook zijn vrije ziel beidt eens d' Onsterflijkheid." 

Wat vroeger raadsel was, — door nevelen omgeven, 
Is, Mensch! U thans ontvouwd, voor immer opgeheven: 
Het zamenstel der aard, — haar wond'ren, groot en klein, 
Zijn klaar voor uw begrip, 't kan al ten dienst U zijn. 
Gij ziet planeten om den schijf der zon zich draaijen, 
En andre zonnen om een deel dier zonnen zwaaijen. 
Millioenen sterren toont de Melkweg aan uw oog; 
Ook der kometen kring kunt ge aan' d' azuren boog, 
Met juistheid, gadeslaan, en haar herkeer voorspellen: 
Gij weet de Eklipsen voor de toekomst vast te stellen. 
Want Hij, Die is, Die was, en Eeuwig wezen zal, 
Houdt eeuw'ge regelmaat, en kent geen blind geval! 

Godloochenaar! wanneer in 't plegtig, staat'lijk, donker, 
Uw oog de pracht aanschouwt van 't schittrend stargeflonker; 
Als Sirius dan brandt, met echte zonnegloed, 
En Aldebarans glans kan lichten vóór den voet: 
Wanneer de majesteit van duizend, duizend, bollen, 
Die, boven 't nietig hoofd, in eeuwige orde, rollen, 
Als luchters aan den voet van Gods geduchten troon; — 
Verstompt uw geest dan niet, bij 't onvergank'lijk schoon? 
Krimpt dan uw hart niet weg, — en voelt ge U niet beschamen 
Door Hem, Die Ze allen noemt bij heur getal en namen? — 
Een aardworm is niets meer bij Gods Almogendheid, 
Dan één seconde-stip in 't went'len van den Tijd! 

*) Zie de Groot, vergelijking der Gemeentebesten, III d. bl. 68. 
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Een heilige eerbied grijpt mij aan! 
Verrukking voert mij op de baan, 

Die d' Almagt Gods verkondt; — 'k mag op Zijn wondren staren! 
Mijn geest, een wijl aan 't stof ontsneld, 
Heeft zich voor d' eeuw'gen troon gesteld, 

Wáár 't lied der Serafs ruischt van gouden citersnaren. 

Het plegtig, middernacht'lijk uur; 
De stille sluimer der Natuur; 

Het zachte licht der maan, dat weemoeds-zoet kan schenken; 
Het poolgestarnt', in vollen gloor, — 
't Voert al mij 't ruim der heem'len door, — 

Ver boven 't blaauw gewelf, waarin planeten zwenken! 

De straal, die Gij mij schenkt van 't Licht, 
Waarin Ge Uw zetel hebt gesticht, 

Oneindig God! is 't werk van Uw Genâ-betooning; 
Een gift die, op het levens-pad, 
Mijn troostgrond en mijn hoop bevat, 

Als storm en wee mij drukt bij 't nad'ren tot Uw' Woning. 

WTáár, hoe verheven zij 't talent, 
Den sterv'ling door U toegekend, 

Zijn dan verhelderd oog op zon bij zon zal staren; 
Als 't aardsch gordijn is weggehaald, — 
Zijn losprijs aan het stof betaald, — 

En meer dan sterre-glans zal om zijn schedel waren! 
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„wat de Wis- en Natuurkunde betreft, het 

„is door onze beroemde Hoogleeraars van Swin

gden en Ekama bewezen, deels, dat de Nederlan-

„ders, door de gelukkige beoefening dezer We

tenschappen, reeds vóór Newton, onsterfelijken 

„roem behaald hebben, — deels, dat, inzonderheid 

„de Vriezen, van de vroegste tijden aan, ter uit

breiding van dezelve zeer veel hebben toege-

„bragt, gelijk zij nog heden door eenen Bangma, 

„Eisinga, en anderen, blijven doen." 

Noot 15 op eene Redevoering door Ds. 
C. W. Westerbaen, den 11 den Augus
tus 1818, uitgesproken: „over de Ver: 
,, dichting en beschaving des volks, als 
„de voorname waarborgen van den roem 
„en welvaart onzes Vaderlands". 

wumkes.nl



2. HULDE AAN E. EISINGA 
Vervaardiger van het Planetarium 

te F R A N E K E R 

WI E ook der Helden kruin moog' sieren, — 
Wat tal van lauw'ren zij Behaald; 

Aan 't Zwaard, of 't braken der mortieren, 
Wordt door mij geen tribut betaald! 

Hoe 't eermetaal vaak Mavor's zonen, 
Voor die verdelging, kan beloonen, 

Mijn hart stemt niet in 't zegelied. 
Ik gruw van krijg- en bloed-tooneelen, 
Die 't zoet van Vrede en welvaart stelen, — 

WTaardoor de t raan des rampspoeds vliet! 

Maar roem en lof zij hem geschonken, 
Die, door der Kunsten zon geleid, 

Zijn hart en zinnen voelt ontvonken, 
En 't zegenrijkste nut verspreidt: 

Die, wars van 't klater-goud der aarde, 
In zich gevoelt de zielen-waarde, 

Door d'Almagt in zijn' borst gegrift. 
Voor hem voel ik mijn boezem gloeijen; 
Zijn Naam zal van mijn' citer vloeijen, 

En pronken in mijn letter-schrift! 

't Zegt weinig, als men is op vorst'lijk dons geboren, 
Van d'eerste ontwikk'ling af der Wijsheids-stem kon hooren; 
Het al volop genoot, wat kan ten dienste staan, 
Om dan met vasten voet in 't roemrijkst perk te gaan. 
Om dan, door kern van taal, in Themis tempel-zalen, 
J a zelf bij handgeklap, den palm der eer te halen; 
Of als een Socrates, aan Aganippes vliet, 
Den schat te zaam'len, dien de Wijsbegeerte ons biedt; 
Met ernst, met waardigheid, in Godgewijde koren, 
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Dan 't heil woord van Genade en Vrede te doen hooren: 
Of, na verwant te zijn aan 't negen zust'ren tal, 
Is wetenschap en kunst niet meer een blind geval. 
En als de sterv'ling zucht, door ziekte en smart gebogen, 
Kan Hippocrates kunst de t raan der smarte droogen. 

Maar moeij'lijk, moeij'lijk is 't, als nederige stand, 
Ons hier te beurte valt, door Godes vader-hand; 
Als slechts door noeste vlijt is 't daaglijks brood te winnen, 
Fortuna nimmer treedt de schaam'le woning binnen; 
Om dan door Oefening, hoe moeijlijk die soms zij, 
Te toonen dat de ziel is eeuwig, immer, vrij, 
En men haar heffen kan, van uit het nacht'lijk duister, 
Tot daar de kunst-zon praalt, met vollen glans en luister. 

Mijn Zangster! blijf bij mij, in 't geen ik wil bestaan; 
Dat ik verdiensten kroon', wier schoon niet kan vergaan, 
Zoo lang voor wetenschap en kunst de borst zal gloeijen; — 
De boom der kennis toch blijft onvergank'lijk bloeijen! 
Dat Clio me ondersteun in 't biographisch werk, 
En gij, Urania ! mijn zwakken zang versterk; — 
Een zang geenszins gewijd aan Heerschers of aan Helden, 
Maar die aan 't nageslacht moet Eisinga vermelden! 

Daar, digt bij Franeker, het need'rig Dronrijp ligt, 
Zag Eise Eisinga het heerlijk levenslicht 1). 
Geen grootheid dezer aard, geen adeldom of schatten, 
Die voor den trotschaard slechts èn waarde èn heil bevatten, 
Was zijner Oudren deel, maar deugd en huwlijks-min 
Was al hun zaligheid, hun leven en hun zin. 
Vol ijver in 't bedrijf, hen door het lot gegeven, 
En 't geen genoeg voorzag in nooddruft voor het leven, 
Werd ook de zoon bestemd om daarin voort te gaan, 
Als bron, als middel van een tijdelijk bestaan. 
Doch ondanks dit bedrijf, 't geen trouw werd waargenomen, 
WTas in diens jong gemoed de zucht voor kunst gekomen, — 
Een liefde opgevat voor Wiskunde en haar schoon, 
En haar beoefening was hem tot vreugde en loon: 
Elk uurtje, dat hij aan die wetenschap kon geven, 
Bragt een' verlichtings-straal, — een vonk van geest en leven. 
Slechts éénmaal in de week zag men hem stadwaarts spoên, 
Om nutt ig onderrigt en leering op te doen 

l) 21 Februarij 1744. 
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Bij eenen burger, in dat vak vrijwel ervaren, 
En die hem, minzaam, op het nut dier kunst deed staren. 
Bij dezen werkte hij de Rekenkunde door, 
Verrijkte zijnen geest door, op Euclides spoor, 
Den schoonen zamenhang der Meetkunde op te sporen, 
En, als uit 's Wijzen mond, het bondig, juist, te hooren. 
't Begin der Algebra werd toen aan hem ontvouwd; 
De Driehoeksmeting *) aan zijn schrander brein vertrouwd; 
't Gestel des Hemels in zijn schikking aangewezen; 
Het ijverig gebruik der Tafels aangeprezen, 
Voor 't Sterrekundig vak, met juistheid, zaâmgesteld; 
En eind'lijk hem 't geheim van een Eklips gemeld. 
Maar waan niet 't onderrigt volkomenheid bevatte, 
Schoon hij zijns Meesters leer op hoogen prijs steeds schatte; 
't Was aan hem zelf vertrouwd, om verder voort te gaan, 
En 't grootsche zamenstel des Hemels gâ te slaan. 
Doch d'eige schuts-geest, die het jong gemoed deed blaken, 
Week niet van zijne zijd', maar bleef voor d'opbouw waken: 
Der schoone bloem gelijk, uit korrel zaad ontstaan, 
Maar die den wand'laar noopt haar niet voorbij te gaan! 
Hoe zwak dus voorbereid in tal van kundigheden, 
Benoodigd voor zijn doel, — tot stut der wankle treden, 
En bijna gansch ontdaan van 't geen de druk-pers bood, 
Wxerd hij, ondanks dit al, toch in dat kunst vak groot; 
Beschamend door zijn' vlijt, en 't juist der oefeningen, 
Een kind van 't blind geluk, dat in 't geheim kon dringen. 

Ja, weldra brak het licht van zijne kennis door! 
De jonge dorp'ling trad op 't roemrijk, kunstrijk, spoor, 
Door Galilei en door Newton stout betreden, — 
Hij had zeer snel doorwaad den stroom der moeij'lijkheden: 
In 't bloeijen zijner jeugd, slechts achttien jaren oud, 
Schreef hij een schat ter neer, 2) meer waard dan 't fijnste goud, 
Dat, als het stof der aard, zoo schaars schenkt zegeningen, 
Daar wetenschap en kunst tot in den Hemel dringen. 
Met schranderheid, gebouwd op 't hechtsche fondament, 
Gaf hij d'Eklipsen op, die zouden zijn gekend 
Tot aan het eind der Eeuw, waarin hij werd geboren, — 
Hij deed den juisten tijd van haren duur toen hooren. 
En liefde voor het Land, waar stond zijn bakermat, 

') De Bolvormige. 
2) Eene verhandeling van meer dan honderd bladzijden in folio, houdende berekening van 

Zons- en Maansverduisteringen. 
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Deed d'eerste bloesem van zijn uitgelezen schat, 
Meer dienstbaar zijn voor 't volk in vruchtbre en schoone dreven, 
Ter plaats wáár 't Friesche Atheen toen roemvol was verheven: 
Hij bragt in teekening dezulken van 't getal, 
Die 't oog kon schouwen in Franeker's ouden wal. 

Omstreeks denzelfden tijd, door ij vervuur gedreven, 
Kwam hij een nieuw bewijs van zijne kunde geven. 
Hij vond dikwerf vermaak Planeten gâ te slaan, 
Haar loop te volgen aan des hemels ruime baan, 
Met 't doel om, iedren dag, heur juisten stand te weten, 
Als schakels van 't geheel en van de rijkste keten. 
Op 't vinden van dien stand was zijn vernuft bepaald, 
En 't rekenkundig brein heeft ook dien roem behaald: 
Hij deed, doch wist het niet, wat andren jaarlijks deden, 
Als Meesters in de kunst, gevestigd in de steden, 
Die keurbloem zijn der aard, en waar die wetenschap 
Beoefend werd, tot in den meest volmaakten trap. 
Wanneer de geest vertoeft bij 't tal van wetenschappen, 
Die heinde en ver bestaan; men let op reuzen-stappen, 
Soms plotseling gedaan, door 't toeval voorgelicht, 
Dan rijst er menig beeld behaaglijk voor 't gezigt: 
Dan kan door wederstand aan bijgeloovigheden, 
Vaak, d'echte kennis-stroom, met kracht, te voorschijn treden; 
En zulk een stroom, geleid door een' bekwame hand, 
Gestadig grondslag zijn van 't allerschoonst verband. 
Zie hier het beeld gemaald, dat 't vindingrijk vermogen 
Van Eisinga ontvlamde, en, door aanhoudend pogen, 
Het aanzijn schonk aan 't schoon en heerlijk kunstgewrocht, 
Waardoor hij om Zijn Naam den rijkst en eerkrans vlocht. 
Hoe ver verwijderd van den dwaaltijd der Chaldeeuwen; 
Hoe rijk bestraald door 't licht der afgeloopen' eeuwen, 
Is 't echter zeker, dat nog bijgeloovigheid 
Haar zwarte vlerken soms, voor 't oog des sterv'lings spreidt: 
Althans dit was 't geval, toen domheid riep in 't leven 
Een werkje, dat kon vrees en veel bekomm'ring geven; 
Daar ramp en ongeval, naar 's Schrijvers blinden waan, 
Door een' Conjunctie der Planeten zou ontstaan 1). 

') Deze Conjunctie moest voorvallen op den 8sten Mei 1774. Zij bestond in de gelijk
tijdige en regtlijnige plaatsing van de planeten Jupiter, Mars, Venus en Mercurius, benevens 
van den satelliet van onze Aarde, de Maan, in het hemelteeken van Artes of den Ram. Zie om
trent de geduchte vrees, die duizenden bevangen had, o.a. Martinet, Geschiedenis der Wereld, 
V Deel, bl. 170. 
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De ziel van Eisinga, die voor Verlichting gloeide, 
En dempen wou een' bron, die door de domheid vloeide, 
Nam toen het denkbeeld op: „een werktuig moest bestaan, 
„Om der Planeten loop, met juistheid, na te gaan ; 
„Geschikt om, te allen tijd, voor min-verlichte oogen, 
„Die loopbaan en haar stand naauwkeurig te betoogen ; — 
„Een middel dus, waardoor men zinn'lijk schouwen kon 
„Gansch haar verhouding tot elkander en de Zon". 

Verheven denkbeeld! maar zeer rijk aan moeij'lijkheden; 
Een pad zeer smal, zeer woest, vol dist'len vóór de treden! 
Doch wat vermeet ik mij, dat ik een vonnis vel, 
En mijn gering verstand hier als ten Regter stel? 
De kunst'naar breekt dien boei, — hij kent noch kreits noch banden, 
Hij doet op 't donkerst pad zijn kennis-zon ontbranden! 
Hij kan, door kunst geleid, ver boven wolken gaan; 
Daalt in den afgrond neer, in 't hart van d'Oceaan; 
Stijgt op der Alpen top, hoort dáár den donder klaat'ren, 
Ver onder zijnen voet; — hij klieft de groote waat'ren, 
Door stoom-kracht voortgestuwd, ten spijt van god Eöol, 
En zijn verheven geest vliegt vlug van pool tot pool. 
De kunst'naar kan uit 't stof zich tot den Hemel heffen, 
En aan diens cirkel veel der wond'ren Gods beseffen! 
Dit ook deed Eisinga, toen hij het kunststuk wrocht, 
Door 't allertaaist geduld, in uren duur gekocht; 
Hij kwam, van stap tot stap, het heerlijk doelwit nader, 
Doch schond Zijn pligten niet als burger, man en vader. 
Vol vlijt in zijn bedrijf, vol eerlijkheid en trouw, 
Hielp hij den opbouw mee van 't Burger-Staatsgebouw: 
Hij had zich met der woon te Franeker begeven, 
Werd Burgervaandrig, en weldra tot Raad verheven 1) 
Der Vroedschap van die Stad, — was ook der Armen Voogd x); 
En daar door hem steeds nut en hulpe werd beoogd, 
Kon van den kostbren tijd hem weinige uren resten, 
Om hand en aandacht op Voltooijing snel te vesten; 
Doch in zes jaren tij ds was die voltooijing daar, — 
En 't starend oog werd een Juweel der kunst gewaar 2). 
Dit, Hooggeleerde Heer! moge ook uw oog aanschouwen, 
Als Priester van Minerv', als Zuil van Haar vertrouwen, 
Toen ook Haar straalkrans blonk op Frieslands dierbren grond, 

') In 1776, 1777 en 1778. 
2) In 1780. 
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Toen nog Haar zetel in Franekers veste stond: 
Van Swinden ! bij dat zien waart Gij gansch opgetogen; 
Meer schrandere vinding blonk U telkens in de oogen 
Bij een herhaald bezoek, bij 't stipt'lijk gadeslaan, — 
En kon voor Eisinga wel grooter lof bestaan? 
Een keurig, juist verhaal, door uwe hand beschreven, 
Werd nog datzelfde Jaar door U in 't licht gegeven! 

Wat heerlijke triomf voor zooveel zorg en kunst; — 
't Is schoon te deelen in der goden hulp en gunst! 
Urania vlocht toen den krans van immortellen 
Om 't hoofd van Eisinga ! Zij ging diens roem vaststellen 
Waar op d'Olympus straalt een' eeuw'ge morgen-zon, 
En bij haar Zustren-schaar, op schoonen Helikon; 
Terwijl, van af dien tijd, de Faam steeds blijft trompetten: 
„Hij 't hemelsche gewelf op d'Aarde neer kon zetten!" 

Een tal Geleerden, van verheven stand en naam, 
En veel weetgierigen, getroffen door die faam, 
Zijn sinds van heinde en ver naar Franeker getogen, 
Om 't heerlijk kunststuk te zien werken voor hunne oogen: 
Om te betuigen, dat der kunsten kracht en geest 
Het onmiskenbaar deel des Makers is geweest. 

Die roem, zoo wel verdiend, mögt spoedig de aandacht wekken 
Der Staten van 't Gewest, en Hun ten leiddraad strekken 
Tot nemen van 't Besluit: „waarbij de kunde en vlijt 
„Van Vroedsman Eisinga werd hulde en lof gewijd. 
„En daar Hun Edel Mögenden die hoog lauderen, 
„Hem, keus vrij, een present van Zilver te affereren; 
„Met last, dat dit Besluit zou zijn geëxecuteerd 
„Door het Collegie, uit hun kring gedeputeerd; 
„Doch wat het voorwerp zij, dat mogte zijn verzonnen, 
„De uitgaaf niet hooger ga dan honderd dukatonnen" x). 

Hoe juist Zijn leven was aan kunst en pligt gewijd, 
't Onthief hem echter niet aan rampen van den tijd, 
Uit burger-twist ontstaan, — daar Staats-gebeurtenissen 
Hem deden zoet genot en kalmen vrede missen. 

*) Dit Besluit werd in 1784 genomen. De zoetvloeijendheid van het rijm is opgeofferd, om 
de woorden van het Besluit, zoo veel mogelijk, terug te geven. Dit is dikwerf het geval, indien 
men het gebeurde bij den waren naam wil noemen, en dus Waarheid in plaats van de vrucht der 
verbeelding schenken. 
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D'Orkaan heeft zwaar gewoed op Neêrlands vrijen grond, 
Toen men Zijn Zinspreuk en Zijn pijlen-bundel schond! 1) 
Doch 'k ga dien tijd voorbij, — dat tal van treur'ge jaren, 
Voor Eisinga zoo rijk aan rampen en gevaren; 
Een schooner dag brak aan, — de zon des heils herrees, 
En delgde al dat leed, zijn zorgen en zijn vrees. 
Zijn kunstwerk bleef gespaard, ondanks die wisselingen, — 
Het schonk op nieuw hem eer en burger-zegeningen. 

Neem, Zangster! hooger vlugt; schiet meer de schachten aan; 
Poog op de harp des lofs meer zuiv'ren toon te slaan! 
De kunst-god lang miskend, — in kluisters zelf geslagen, — 
Door vreemd en driest geweld, 2) klom weer ten glorie-wagen' 
Zijn rein en heerlijk licht, dat van Parnassus straalt, 
Is, Neêrland! op Uw erf weer zeeg'nend neergedaald, 
Toen, trots de dwing'landij, herkeerde, uit 't fier Brittanje, 
Uw Redder en Uw Vorst, — Uw Willem van Oranje ! 
Hij brak de kluisters van gevloekte tirannij; 
Herstelde uw roem, uw naam in gansch der Volken rei; — 
Hij vlocht het Eiken-loof voor kunst'naars en voor wijzen. 
En deed de Zuil des Staats, door hechte hand herrijzen! 

Ook, Eisinga ! voor U was de Eerkrans weggelegd; 
Uw koning trad op 't spoor van Pligt en 't heiligst Regt. 
De licht-glans, die Hij deed van zijnen zetel dalen, 
Mögt om uw waardig hoofd, met zachte glorie, stralen: 
Hij schonk U 't eermetaal, — dat kroon-regt van den Vorst, — 
En Neêrlands fieren Leeuw mögt pronken op uw borst! 3) 

Bij de eer, die Eisinga mögt ruimschoots wedervaren, 
Ook op Zijn laatste pad, na 't grijzen zijner haren, 
Heeft zich eene eer gevoegd, zoo roemvol en zoo schoon, 
Dat zij den kunst'naar streelt, hem strekt tot waardig loon. 
De Vorst, eens aangeland in Frieslands vruchtbre dreven, 
Heeft op Franekers grond hem een bezoek gegeven, 

Verzeld der Zonen, 4) aan Zijn vaderhart zoo waard, — 
Sieraden van Zijn' troon, — sieraden van deez' aard. 

*) De Onlusten in 1787 en vervolgens, die oorzaak waren der uitlandigheid van Eisinga. 
2) Het legio van grieven, ten tijde van liet Fransch Bestuur ondervonden, waaronder de 

Boekcensuur, enz. enz. 
3 ) Zijne benoeming tot Broeder der Orde van den Xederlandschen Leeuw. 
') De Prins van Oranje, later Koning Willem II, en Prins Frederik der Nederlanden. 
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Dáár, in 't geboorte-land van Hun Doorluchte Vad'ren, 
Kwam 't vorstlijk hermelijn den stillen burger nad'ren; 
Dáár boog zich 't vorstlijk hoofd voor Wetenschap en kunst: 
Dáár smaakte Eisinga der Vorsten hoogste gunst. 
Dáár zag hij 't schrander oog op zijn genie-werk blikken, 
En hoorde, in zijn belang, veel goeds en edels schikken: 
Zijn kunstwerk en zijn huis werd van hem afgekocht, 
Het toezigt hem vertrouwd op 't werk, dat hij eens wrocht, 
En 't regt van woon aan zijn' Nakoomlingschap geschonken 
In 't huis, dat met den schat van zijn talent blijft pronken. 

Voorwaar! een schoon bezoek, als Vorst en onderdaan 
Des Hemels ordening eerbiedig gadeslaan: 
Voorwaar! 't roept schooner beeld dan het bezoek in 't leven 
Door Alexander aan Diogenes gegeven. 

Zoo had der kunsten vriend een' kalmen avondstond; 
Zoo smaakte hij de vrucht van zijn verheven vond; 
Zoo heeft hij voorbeeld, en het schittrendst blijk, geschonken, 
Hoe rijk de sterv'ling kan door kunde en kunst-zin pronken, 
Wanneer hij aan vernuft geduld en ijver paart, — 
De dwaasheid steeds verfoeit, en wijsheids-lessen gaart! 

Dan Hij, Wiens voetstap drukt op Zonnen en Planeten, 
Die iedere schakel kent der groote menschen-keten; 
Voor Wien de Schepping als een stofje henendrijft, 
Heeft d'eeuwge Wet gesteld: „dat niets op aarde blijft". 
Hij moog de kennis-vonk dan mild den sterv'ling leenen, 
Maar voert, tot hooger doel, hem van deez' aarde henen: 
Ook Eisinga had aan dien hoogen wil voldaan, 
En moest, uit 't nietig stof, naar zijn' bestemming gaan! 1) 
Zijn ligchaam werd aan de aard te Dr onrijp prijs gegeven, 
Maar 's konstnaars Naam sterft niet. Hij blijft onsterflijk leven ! 

Onsterflijk? Ja! — op d'eigen stond, 
Dat zich Zijn' ziel van 't stof ontbond, 

Deed zich een' symphonie in 't ruim der heemlen hooren: 
Toen steeg, tot aan Parnassus top, 
Een Licht van d'eerste grootte op; 

Men zag 't, in zonne-gloed, rondom dien bergtop gloren. 

*) Hij overleed den 27 Augustus 1828, en dus in den hoogen ouderdom van 841/2 jaren. 
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Toen spreidde Apollo al zijn glans, 
Blonk fier, als aan des hemels t rans; — 

Toen werd de Tempel van den eeuw'gen Roem ontsloten. 
Toen werd de heil'ge Dienst gevierd, 
— Het Muzen-Koor was rijk gesierd, — 

En 't kostbaar Eiken-Loof blonk naast des Lauriers-looten. 

Toen plaatste schoone Urania 
Dien krans op 't hoofd van Eisinga, 

Als Priester van Haar dienst, — Wiens roem steeds had geklonken. 
Zij bood toen minzaam hem de hand, 
Zij voerde hem in 't zaligst Land, 

Als parel Harer Kroon, — te lang aan d'aard geschonken! 

Toen juichte gansch het Muzen-koor; 
Een stoet Geniën ging er vóór, 

En d'omgang werd gedaan in die gewijde zalen: 
Men zag de trits Bevalligheên, 
Met pracht en staatsie voorwaarts treên, — 

En 's Kunst 'naars eed'len Naam omglansd door zonne-stralen. 

Sinds blinkt die Naam op boog en wand 
In 't allerrijkst en zaligst Land, 

Waar d'eeuw'ge kunst-zon licht, door neev'len nooit omtogen: 
Sinds is Hij aan d'Onsterflijkheid, 
Door god Apollo, toegewijd, 

En 't vrije Friesche Volk blijft op Zijn'glorie bogen! 

Leg 't speeltuig nu ter neer! de taak is afgeweven, 
Die mij gevoelgloed kon in hart en ader geven: 
Laat andrer fierder kunst meer vloeibre toonen slaan; 
Met meer gewiekt en voet op den Parnassus gaan. 
Ik zing op mijne wijs; ik wil geen lofspraak beed'len! 
Ik kroon Verdienste alléén; 'k herdacht slechts één dier Eed'len, 
Wiens kunstroem nimmer sterft, — wiens deugd was vlekk'loos schoon, 
Die glansrijk schittert aan Franekers Stede-kroon. 
En hoe, zou ik die Stad, dat plekje grond, vergeten? 
Dáár boeit de Vriendschap mij, met haar fluweelen keten! 
Dáár op die plek, vermaard in 's Lands historie-blad, 
Stond eens de wieg van hem, die al mijn heul bevat ; 
Die, edel en opregt, mij Friesche Trouw wil geven, — 
En aan Wiens zijde ik hoop te sterven en te leven. 

1859 VAN DER STOFF 
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62. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, (No. 46.) Wet 
van den 3den Junij 1859, tot afstand van het planetarium van E. Eisinga, 
te Franeker. 

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxembourg, enz., enz., enz., 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de overeenkomst, 

op den 25sten Februari 1859 tusschen den Staat der Nederlanden, ver
tegenwoordigd door Onzen Commissaris in de provincie Friesland, 
hiertoe van Onzentwege gemagtigd, en de gemeente Franeker, ver
tegenwoordigd door den wethouder, waarnemend burgemeester, hiertoe 
gemagtigd door den raad dier gemeente, gesloten, in zooverre daarbij 
domeinen van den Staat in eigendom worden afgestaan, door de wet 
behoort te worden bekrachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 

De overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden, vertegen
woordigd door Onzen Commissaris in de provincie Friesland, hiertoe 
van Onzentwege gemagtigd, en de gemeente Franeker, vertegenwoor
digd door den wethouder, waarnemend burgemeester, hiertoe gemag
tigd door den raad dier gemeente, op den 25sten Februarij gesloten en 
in afschrift aan deze wet gehecht, wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Amb
tenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 

Gegegeven op het Loo, den 3den Juny 1859 
WILLEM 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN TETS 

De Minister van Financiën 
VAN BOSSE 

Uitgegeven den zesden Junij 1859 
De Directeur van het kabinet des Konings, 

DE KOCK 

63. In „De Nederlandsche Werkman" voor 1864, Nr. 52, blz. 205, 
komt een artikel voor, getiteld: 

„Eise Jeltes Eisinga en zijn volledig bewegelijk hemels-gestel, te 
Franeker". 
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Het is geschreven door Dr. WAP te 's-Gravenhage in December 1864. 
Een overdruk van dit artikel is in het bezit van den heer N. J. 

Waringa, Archivaris van Apeldoorn, Gardenierslaan 10. 

64. Het „Boek der Opschriften", Een bijdrage tot de Geschiedenis 
van het Nederlandsche Volksleven, door Mr. J. van Lennep en J. ter 
Gouw, Leiden, A. W. Sijthoff 1868. 

Op bladz. 189: Vóór meer dan dertig jaren las men te Utrecht voor 
een kroeg, onder een Wereldje met een kopstuk er naast: 

Draait de Werelt of staat ze stil? 
Kom binnen, als je 't weten wil. 

Wij hebben destijds verzuimd aan die uitnoodiging gevolg te geven. 
Toen wij er later naar vroegen, verzekerden sommigen ons, dat Eise 
Eisenga daar met zijn planetarium, tijdens zijne ballingschap tusschen 
1787 en 1795, eenigen tijd gelogeerd had, en dat het portret, 't welk 
naast den wereldbol geschilderd was, en waarvan wij niet wisten, of 't 
Galilei, Kopernikus of Jan Klaassen was, den beroemden wolkammer 
voorstelde. Maar 't bewees ons opnieuw, hoe „sommigen" menigmaal 
den bal misslaan, daar toch het planetarium „in een net betimmerd 
vertrek" spijkervast zat in het huis te Franeker. Wij hebben ons dus 
niet kunnen vergewissen, welke cosmographische verklaring daar ge
geven werd; maar een afschaffer van onze kennis, wien wij mede raad
pleegden, geloofde, dat die heel eenvoudig hierop neerkwam, dat de 
bezoekers de wereld niet zagen draaien als zij er in-, maar wel, als zij 
er uitgingen. 

65. „Frieslands Hoogeschool en het Rijks-Athenaeum te Franeker", 
door Mr. W. B. S. Boeles, Vice-President bij het Gerechtshof te Leeu
warden. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oud
heid- en Taalkunde te Leeuwarden, Ie deel uitgegeven in 1878, deel II 
in 1879, deel III in 1880. 

1797—1802. EISE EISINGA, geboren te Dronrijp den 21 Februarij 
1744, wolkammer te Franeker, werd in 1776 Burgervaandrig en in het 
volgende jaar lid van de vroedschap, vervolgens collecteur van de bran
dewijnen en de havenspecien, alsook medearmvoogd. Als beoefenaar 
van de wis- en sterrekunde maakte hij zich een naam door het groote 
Planetarium, 't welk hij in 1780 voltooide. Ten jare 1787 moest hij als 
patriot vluchten, tot dat hem in 1792 verlof werd gegeven om zich te 
Visvliet, even over de grenzen van Friesland, met der woon te vestigen. 
De omwenteling voerde hem in 1795 weder naar Franeker, waar hij het 
bedrijf van wolkammer hervatte, en tevens als volksrepresentant, lid 
van het Provinciaal en van het Intermediair administratief Bestuur, 

16 
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en sedert 1803 als lid van het stedelijk bestuur de belangen van het 
gewest en de stad zijner inwoning heeft behartigd. Eisinga overleed den 
27 Augustus 1828. 

66. Nevenstaande photo is een afbeelding van een lichtgroen 
gekleurde plaat van 
hetplanetarium, uit
gegeven door H. van 
Belkum Kz. te Leeu
warden en gelitho-
grapheerd door A. 
van Calsbeek. De af
metingen van deze 
plaat zijn 48,7 X 
38,8 c.M. 

De heer H. G. 
Bom Jr., Wilhelmina 
van Pruisenstraat 
28d, den Haag, heeft 
te Groningen in on
geveer 1915 eenige 
van deze platen op 
een veiling van oude 
prenten gekocht. 

Niettegenstaan
de een zorgvuldig onderzoek kunnen wij onzen lezers niets van deze plaat 
meedeelen. Zij moet in ongeveer 1880 zijn vervaardigd, een eeuw nadat 
Eisinga zijn planetarium had voltooid. 

67. In de „Franeker Courant" van Zondag, 22 Mei 1881 No. 41 
en Zondag, 29 Mei 1881 No. 43, komt een feuilleton voor van P. Lyck-
lama à Nijeholt, toentertijd burgemeester van Franeker, getiteld: „Hei 
Planetarium van E. Eisinga te Franeker". 

Aan het slot van dit feuilleton zegt de schrijver: „Moge het kunst
werk nog jaren weerstand bieden aan den tand des tij ds en geregeld 
zijn gang behouden tot roem en eer van zijn ontwerper en maker en 
moge het ieder die prijs stelt op de glorie van Frieslands zonen, nog 
lang een streelend genoegen verschaffen, hier het vernuft en de vaar
digheid van Eise Eisinga te bewonderen." 

Franeker, 16 Mei 1881. 
(Een exemplaar van deze courant bevindt zich in de bibliotheek van 

het Friesch Genootschap). 

Photo J. J. Swart Rotterdam 

68. In Boon's Mag. IX, IÇOJ, 287, komt een artikel voor van K. 
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de Hartogh, getiteld: „Het planetarium van Eise Eisinga te Franeker". 
(Aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden). 

69. In het Museum te Franeker is een „eikenhouten kistje" met 
glazen deksel en een zilveren plaat aanwezig met het opschrift: 

Algemeene Kederlandsche Wielrijders-Bond 
(Toeristen-Bond voor Nederland) 

Ter herinnering aan het bezoek der deelnemers 
aan den bondstocht door Friesland en Groningen 

Gehouden van 20—23 Augustus 1903. 

In dit kistje bevinden zich eenige handschriften van Eisinga. Het 
is een geschenk van de A. N. W. B. aan Mejuffrouw Fogteloo, doch 
toen Mej. Fogteloo het Planetarium heeft verlaten, heeft zij dit kistje 
met de handschriften aan de gemeente Franeker afgestaan. 

70. In „Het Noorden", Geïllustreerd Tijdschrift voor het Noorden 
van Nederland, Eerste jaargang, 1904, komt op bladz. 25 tot en met 30 
een artikel voor over „Eise Eisinga en zijn Planetarium te Franeker" 
door X, met 3 platen. Een eenvoudig beknopt artikel waarin de schrijver 
ons niets bijzonders meedeelt. 

(Aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden). 

71. In de „Geillustreerde Gids van Franeker en omstreken", uitgegeven 
in 1906, door W. Westra, komt op bladz. 45 tot en met 54 een artikel 
voor, getiteld: „Mededeelingen over de inrichting enz. van het planeta
rium en zijnen vervaardiger Eise Eisinga". 

72. In 1907 is de eerste druk verschenen van de „Gids van het Pla
netarium te Franeker" door H. Sixma, uitgave van Telenga's Drukkerij, 
Franeker. 

Daar er heel dikwijls naar een korte populaire beschrijving van het 
kunstwerk werd gevraagd, heeft de heer Sixma dit werkje geschreven 
op verzoek van zijn schoonmoeder, Jeltje Fogteloo—Eisinga, toentertijd 
conservatrice in het Planetarium. 

73. In het „Album der Natuur" van 1907, bladz. 174/189, en in 
„De Natuur" van 1908, komt een artikel voor van Dr. P. Schuringa, 
getiteld: „Een Reliquie van Eise Eisinga". 

In deze artikels geeft Dr. Schuringa een beschrijving van een zak-
zonnewijzer, vervaardigd door Eise Eisinga. Wij geven hier een afbeelding 
van dezen zonnewijzer. 

Op de laatste bladzijde, bladz. 170, van de Handschriften, getiteld: 
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„Gnomonica of Sonnewijsers alle door passer en lij nj aal afgepast Op De 
Noorder breete van Dronrijp, 53°—13' E. 1762 J. en de copie van dit 
handschrift, geschreven door Stephanus Eijsinga, komt een teekening 

voor van een zonnewijzer waar Eise het volgende bovenschrift bij heeft 
geplaatst: Een sonnewijser om Sonder Compas te gebruiken Klein Sijnde 
kan men die bi zig dragen. 
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Deze zakzonnewijzer, lang 13,7, breed 10,3 c.M. en dik 11 m.M., 
kan men op de volgende manier gebruiken: 

„Men schuift het blokje, waaraan het loodje hangt in het teeken 
van den dierenriem waarin zich de zon bevindt, laat verder een zonnestraal 
vallen door de twee vizieren aan den bovenkant en zal het draadje, 
waaraan het loodje hangt, den waren tijd aangeven." 

Deze zakzonnewijzer is het eigendom van den heer N. J. Waringa, 
archivaris van Apeldoorn, Gardenierslaan 10. 

74. In „De Vrije Fries" van 1916, bladz. 78: 
28 Mei 1796: Verschenen bij D. Romar te Franeker: „De Vriesche 

koopman", zijnde een uitrekening van alle impositien en buitenlandsche 
middelen, zeer gemakkelijk voor alle Collecteurs door E. Eisinga, verbeterd 
door G. Alberts. 

(Dit boek bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden) 

75. In „De Vrije Fries" van 1918, bladz. 5: 
2 Mei ij"j8: Verschenen bij D. v. d. Sluis te Franeker: „De Vriesche 

koopman, zijnde een uitrekening van alle impositien opgemaakt uit 
's Lands lijst, door Eise Eisinga, lid der Vroedschap en collecteur der 
brandewijn en havenspecien te Franeker". 

(Dit boek bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden). 

76. Op het Stadhuis te Franeker zijn 20 Albums aanwezig met de 
namen der bezoekers, meer dan 120.000, die het Planetarium hebben 
bezichtigd. Deze albums beginnen in 1780 en eindigen 14 April 1918; 
tusschen laatstgenoemden datum en 7 Mei 1922 was er geen album 
aanwezig. 

In het begin had Eisinga de gewoonte om de namen der bezoekers 
zelf in te schrijven, doch later verzocht hij den bezoekers hun hand-
teekeningen te willen plaatsen en was hij zeer trotsch op die van de 
vorstelijke personen. Doch de bladzijden waarop deze handteekeningen 
voorkomen zijn verdwenen, door een of meer der bezoekers uitgescheurd 
en meegenomen en niettegenstaande onze mededeelingen in de nieuws
bladen, zijn ze niet terug gezonden. 

Het is merkwaardig, dat vele bezoekers hunne vereering en be
wondering voor Eisinga te kennen hebben willen geven, voornamelijk 
door gedichtjes, waarvan wij hier eenige laten volgen: 

In album No. 2 (1814—1823) komt op bladz. 141 het volgende ge
dichtje voor van M. D. Teenstra: 

Planeten, 'k zie LT hier in aangewezen kringen 
(In 't kleine nageboots) Uw groten loop volbrengen 
Hoe groot ge ook wezen moogt, Hoe ver van ons gelegen 
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Een Eisenga volgt hier Uw afgeperkte wegen 
Een Eisenga toont hier des Scheppers groote pracht 
Door 't geen Hij in 't Heelal uit niets heeft voortgebragt 
Zoo toont ge ook Eisenga Door Uw vernuft & vlijt 
Door Dit Uw Meester's Stuk wat grote man gij zijt. — 

Franeker den 7 Juli] 1821 

Op bladz. 154 in dit album het volgende van M. H. Ringnalda: 

Hoe zinkt de mensch in 't niet wen hij de hemelbollen, 
Door Almagt voortgestuwd, langs hooger baan ziet tollen, 
Een worm, een made speurt den loop der starren na: 
De mensch gevoelt zich groot in Ridder Eisinga. 
Ingeschreven tusschen 27 Sept. en 3 October 1821. 

Op bladz. 175 in dit album No. 2 komt nog het volgende voor: 

O Eizinga uw kunst oorspronkelijk onnavolgbaar 
Is steeds en zal steeds zijn voor 't menschdom onwaardeerbaar. 

Franeker den 31 July 1822. H. WORMNEST Predikant te Warfhuizen. 

In album No. 3 (1823—1835) op bladz. 81 : D. Buddinge zag dit 
planetarium op zijne reis door Franeker den 4 Mei 1826. — woonachtig 
te 's-Gravenhage 

O! driewerf groote God, wie kan de zonnen tellen? 
Wie vat ten 't groot fiat, dat sterren-loop kon stellen? 
Wij knielen voor uw Magt, en sporen 't kunstwrocht na, 
Doch niemand overtrof ooit Ridder Eisinga. 

En daar onder van H. J . Hekkes van Leeuwen: „O grootheid Gods! Bij 
U is 't zelfde of eene waterbel breekt, of duizenden wereldbollen vergaan". 

In album No. 7 (1856—1864): J. A. Weitzsecker de Genève Ie 7 Août 
1859: 

D'un modeste artisan tel fut 1'heureux génie, 
Qu'il mesura du ciel la grandeur infinie, 
La terre, Ie soleil, les astres radieux, 
La Lune, tout enfin, tout passa dans ses yeux; 
Et sa main, secondant sa noble intelligence, 
Dans un humble plafond a mis un ciel immense, 
Où notre oeil étonné lit les savantes lois 
Qui font la nuit, Ie jour, les saisons et les mois. 
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In album No. 14 (24 Nov. 1881—18 Juli 1891) 
Een gedichtje op 3 Augustus 1884 van R. Posthumus Jz. : 

De mensch die wil die kan Hoe duister het soms ligt 
Maar hij blijft steeds de man Die de wonderen verrigt. 

J. Barger van Harlingen schreef op ongeveer 12 Juli 1889: 

Plaats en tijd der hemelteeknen 
Op 't nauwkeurigst te bereeknen 
Kan een geest, aan gaven rijk; 
Van des menschen kunstvermogen 
Gaf voor onze scheemrende oogen 
Eyse hier een duidlijk blijk. 

77. In het „Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant" 
No. 175, van Zaterdag 27 Juli 1918 en No. 181, van Zaterdag 2 Aug. 
1918, komt een artikel voor van J. J. van Deinse, getiteld: „Coenraad 
ter Kuile". In dit artikel komt o.a. het volgende voor: 

„Zoo woonde hier in dien tijd de fabrikant Lambertus Nieuwenhuis, 
„een op wis- en sterrenkundig gebied zeer ontwikkeld man, die o.a. goed 
„bevriend was met Eise Jeltes Eisinga (1744—1828) den bekenden ver
vaardiger van het nog te Franeker aanwezige Planetarium. Toen Eisinga, 
„die tot de Patriotten behoorde, na het herstellen van het stadhouderlijk 
„gezag Franeker in 1787 moest verlaten, begaf hij zich eerst naar Stein-
„furt, later naar Gronau en vertoefde daarna geruimen tijd bij Lambertus 
„Nieuwenhuis te Enschede. Deze laatste vervaardigde ook een plane
tar ium, dat in 1862 door den brand vernield werd met het huis, staande 
„in de tegenwoordige Marktstraat op de plaats waar nu de familie H. El-
„derink woont". 

78. In de November-aflevering van het tijdschrift „DeNatuur", 1922, 
bl. 322/324, vertelt Dr. W. E. van Wijk ons het een en ander van „Het 
planetarium van Eise Eisinga te Franeker". Het is een gedeelte van 
een serie artikels, getiteld: „De Planeten". 

79. „Het leven en werken van Eise Eisinga en Lolke Siderius", 
door E. Havinga, Oud-Koopvaardij Kapitein. 

Dit artikel is verschenen in de April- en Mei-aflevering van het tijd
schrift „De Zeevaarder" (dit tijdschrift bestaat niet meer), in het tijd
schrift „De Zee" 1923, bl. 275 en 347 en in de Juni-aflevering van het 
tijdschrift „Hemel en Dampkring" van 1923, bl. 157 e.v. 

Vele nieuwsbladen hebben van dit artikel melding gemaakt en de 
Leeuwarder Courant heeft het in zijn geheel opgenomen als feuilleton 
in de nummers van 5 tot 9 Juni 1923. 
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80. „Uit het Land van katoen en heide", Oudheidkundige en Folklo
ristische schetsen uit Twente, door J. J. van Deinse. Tweede vermeerderde 
druk, Uitgave: Firma. M. J. van der Loeff, Enschede 1925. 

Op bl. 195 een hoofdstuk over Coenraad ter Kuile en op de daarop 
volgende bladzijden wordt melding gemaakt van Lambertus Nieuwenhuis, 
een op wis- en sterrenkundig gebied zeer ontwikkeld man, die o.a. goed 
bevriend was met Eise Jeltes Eisinga (1744—1828), den bekenden ver
vaardiger van het nog te Franeker aanwezige Planetarium. 

Of Coenraad ter Kuile nu moet beschouwd worden als een leerling 
van Lambertus Nieuwenhuis of door diens liefhebberij is opgewekt tot 
de studie der sterrekunde, enz. is niet uit te maken, evenmin in hoe
verre hij met Eisinga bekend is geweest. Waar echter Nieuwenhuis is 
gestorven in 1810, dus toen Coenraad ter Kuile al 29 jaar was en Eisinga 
eerst in 1828, mag men veilig aannemen, dat deze drie beoefenaars der 
werktuigkunde en sterrenkunde met elkaar hebben in betrekking gestaan. 
Dat C. t. K. Franeker heeft bezocht en het planetarium aldaar heeft 
bezichtigd is intusschen bekend. 

Mr. G. J. ter Kuile te Almelo heeft ons met het bovengenoemde 
boek en hoofdstuk bekend gemaakt. Op ons verzoek is ons dat boek ter 
kennismaking gezonden. 

81. In de vier eerste afleveringen van „It Heitelan" 1927, een tijd
schrift dat wordt uitgegeven door de firma Brandenburgh & Co. te Sneek, 
komt een artikel voor van R. W. Canne, getiteld: „Eise Eisinga". 

Volgens overlevering heeft de heer E. Eisinga Zimmerman te Rotter
dam de lei in zijn bezit, indertijd door Eisinga gebruikt, en de heer E. 
H. de Vries, wonende te Medan, N.O.I., Eise Eisinga's bril. 

Beide heeren zijn afstammelingen van Eisinga; eerstgenoemde van 
Justus van der Kam, getrouwd met Eise's jongste dochter Minke uit 
zijn tweede huwelijk met Trijntje Eelkes Sikkema (van Vis vliet) — 
laatstgenoemde van Jacobus Eisinga, Eise's jongsten zoon uit zijn eerste 
huwelijk met Pietje Jacobs (van Hijlaard) en Aattje Louws Visser. 

AANVULLING 

De heer A. H. Swerms te Franeker heeft een zilveren lepel in zijn 
bezit waarop aan de onderzijde van het blad staat gegraveerd: 

Hittje Eisinga is Geboren te Franeker den 16 Februarij 1796. 
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BESCHRIJVING VAN HET PLANETARIUM 
DOOR EISE EISINGA 

Hag het mij, door gunst van den Albestuurder, gebeuren, 
de jaren mijns levens verlengd te zien, en die ziels vermogens 
in mijnen ouderdom te behouden, welke zijne liefde mij nog 
schenkt, ik wensch dan opregtelijk aan het verzoek en de uit-
noodigmg van velen te voldoen , en vlei mij, onder mede
hulp van deskundigen, in staat te zullen zijn, om eene naauw-
meurige beschrijving \ a n het inwendige zamenstel van het 
werkstuk, door mij vervaardigd, en door de vereischte platen 
toegelicht, te kunnen uitgeven Alleen, hoe ligt deze wensch, 
vooral m mijnen ouderdom, kan uitblijven, gevoel ik ten volle, 
en laat het Gode aanbevolen, of de nakomelingschap zulk eene 
beschrijving, althans onder mijn eigen toezigt, zal mogen ont
vangen 

Eise Eisinga in 1824 
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Waarde en Zeer geliefde Zoonen Jelte en Jacobus Eisinga 

ï1). De Reedenen waarom ik deese Afteekeningen en Beschrijving heb 
opgesteld is, omdat ik overweegende, de wisselvalligheid van ons kort
stondig leeven, de Zeekerheid des Doods en de onzekerheid van de tijd 
wanneer, niet Liefst willende deese weereld verlaten Zonder U alvorens 
onderricht te hebben, hoe en op wat wijse gij na mijn Overlijden mijn 
Beweeglijk Planetarium Hemelsplein Zon en Maan Wijsers zult kunnen 
in Order en Gangbaar houden. 

In Hope dat gij daar toe Lust en vermogen zult verkrijgen, opdat 
dit Werktuig (dat door mij met ongemeen veel moeijte en ijver is uitge-
dagt bereekend en vervaardigd, tot welk laatste U Groot vader Jelte 
Eises Eisinga, mij in 't Draijen der schijven om Zommege Assen en ander 
Timmerwerk nog van veel dienst is geweest) niet alleen voor mijn Leef
tijd, maar ook voor U en Uwe nakomelingen, nutt ig en vermakelijk mag 
Zijn want waar Zoud gij uwe Leedege Uuren veel nut ter en beter kunnen 
besteeden, als met de beschouwing van dit werktuig, en daar met te verge
lijken en na te sporen de beweegingen van die Hemelbollen, die hier zijn 
afgebeeld, dan Zult gij kunnen nagaan, hoe veel deese beweegingen, van 
de Waarheid afwijken, trouwens dit zal ik U in deese beschrijving van ijder 
Planeet Zon of Maan Wijser en bepaalde Raderen, in Zeekere tijden aanto
nen ; bepaalde Raderen zeg ik omdat in dit werk sommige Raderen en meest 
alle Assen een willekeurige, en na plaats ruimte, en andere omstandigheden, 
geschikte omloopstijden hebben, en meest al dienen om de beweegingen van 
de eene WTijser of Rad na een ander Wijser of Rad of Ring over te brengen. 

Door de beschouwing van dit Werktuig en vergelijking van de ver
beeld wordende Natuur, zult gij kunnen zien, hoe onnosel klein onse ge-
heele Aardkloot is, ten Opzichte van het geheel al, voor zo ver het thans 
bekend is, want de Diameters der Planeet en Aardkloots bollen en ons 
Maan zijn alhier ten naasten bij in proportie tot elkander gebragt. 

2. Ik zal U dan in de Eerste plaats de Uitwendege vertoning, zo als 
het werktuig, zig in de Kamer laat zien uitleggen en verklaren, doch Zal 
hier omtrent zeer kort zijn vermits dit gedeelte van het Werktuig door 
den Hooggeleerden Heer Professor J . H . van S winden in zijn Ed beschrij
ving over dit werktuig (in den Jaare 1780 bij D : van der Sluis en D : Ro-
mar gedrukt en uitgegeven) zeer breedvoerig en naauwkeurig is beschreven. 

Ten Tweeden zal ik de Inwendege of in de Kamer onzigtbare bewee
ging van ijder Ring, Rad, Rondsel of As met het getal van hunne tanden 
staven of Bonkels en de tijd van hunne omlopen U bekend maken, en 
om dit gemakkelijk na te gaan, heb ik alle Raderen Assen & genummerd, 
en Zal in de Verklaring ijder bij Zijn No. noemen en waar se toe dienen. 

Ten 3den Zal ikU Aantoonen, hoe veelijder Ring Rad & dat zijnbepaal-
') De getallen ter linkerzijde van den tekst geven de blad/, van Eisinga's handschrift aan. 
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de tijd heeft, in de tijd van 10 Jaren van de waarheid afwijkt volgens de 
naaukeurigste Observatien, en of Zij te schielijk of te Langsaam rond komen. 

N :B ik heb de tijd van 10 Jaren gekozen om dat het Werktuig alle 10 
Jaa r wel eens uit malkaar genomen mag worden, om Afgestoft schoon ge
maakt en gesmeerd te worden, en dan kunnen de Raderen & die van de waar
heid afgeweeken Zijn, weeder op hunne plaatzen in malkaar geset worden. 

Ten 4den Zal ik U leeren hoe gij het geheele Werktuig stuk voor stuk 
uit malkaar kunt neemen om schoon te maken, of Zo er aan 't een of ander 
gedeelte eenig gebrek moogt komen, hoe gij dat er uit kunt neemen, Zon
der dat het overege behoeft Stil te Staan. 

Ten 5den Dient gij ook te weeten hoe gij het Werktuig als alles uit 
malkaar en schoon gemaakt is en het gebrekkege geholpen, wederom in 
malkaar Zult of kunt setten, hier toe Zal ik U ook de bekwaamste en ge
makkelijkste weg aanwijsen. 

Ten 6den moet gij nog weeten, hoe gij het geheele Werktuig, dat 
door eene slinger welke door de swaarte van plusminus . . . . U gewigten 
in verscheiden stukken verdeeld in beweeging gebragt word, door 4 kopere 
Raderen en verders door Houten Raderwerk met ijsere tanden, van mal
kaar kunt afsluiten, zo danig dat de slinger en de 4 Koperen Raden gaande 
blijven en het overege alles stil staat, om door middel van een As die 

3. door een snaar aan 't WTerktuig gevoegd word, door het Rond draijen 
van een Kruk alles in beweeging gebragt kan worden, eeven als door de 
slinger, waardoor men in de tijd van een Uur alles een Jaa r of meer voor
waarts kan doen gaan, en als men tot genoegen voorwaarts gedraaijd 
heeft, kan men op gelijke wijse weer agter uit draaijen tot dat alles weer 
op zijn tijd en plaats komt daar men begonnen is, doch het agterwaarts 
draijen is beswaarlijk om dat dan de gewigten teegen keeren in plaats van 
met werken, min doet beeter de Assen ijder afzonderlijk te Rug te brin
gen alwaar se geweest zijn. 

Ten 7den Zal ik U Aantonen 't Getal de plaatzen en swaarte van de 
beweegende Oorsaken namentlijk de Gewigten, hoe veel de zelve in Zee-
kere bepaalde tijden afdalen, hoe veel dat ijder dalen kan, waar uit blijken 
Zal de tijd wanneer, en hoe dikmaals de zelve moeten opgewonden worden. 

Als gij nu volgens deese beschrijving in 7 Hoofddeelen verdeeld 
na de 7 gemelde punten het werktuig onderhoud, kan het Zelve met Zeer 
weijnig moeijte en kosten gangbaar blijven tot een Lengte van Jaaren, 
ja van Geslagte tot geslagte. 

Doch Hope dat mijn geschrift voor U van weijnig dienst mag Zijn, 
maar dat ik zo lang mag leeven dat gij tot U verstand Zult gekomen Zijn 
om U Mondeling, en met er daad hier in beneevens andere Nuttege W e 
tenschappen te onderrichten. Doch Zo niet gebruik 't dan tot Uwen nut te 
en vaart wel 

Blijve U E toegeneegene Vader 
Franeker Den 22 Nov: 1784 E : E ISINGA 
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BESCHRIJVING 

VAN EEN BEWEEGLIJK HEMELSGESTEL OF PLANEETARIUM HEMELSPLEIJN 

ZON EN MAAN-WIJSERS 

I. Hoofddeel 

van de Uitwendege Vertoning Zo als het Zelve in de Kamer met alle Zijne 
Wijsers en Planeet bollen is te zien. 

In 't Midden van de Kamer aan de Zolder is een Stil Staande Geschil
derde Zon afgebeeld, in wiens Centrum of Middelpunt een Touwtje, waar 
aan een vergulde Bal hangt (de dienst die dit Touwtje doet zullen wij 
straks nader zien). Uit deese geschilderde Zon Schieten 24 Stralen, waar 
van om de andere een Swarte Lijn voortkomt en gaande tot aan de 7de 
Cirkel, die de Ecliptica of Zons weg verbeeld, deelende dus die cirkel met 
al wat binnen de Zelve is, in 12 Gelijke deelen, welke de 12 Hemel Huisen 
Aries Taurus & verbeelden. 

De naaste Sleuf die om deese geschilderde Zon loopt en welker Dia-
meeter 5 | Duim is verbeeld de weg van de planeet Merkuurius g het 
bolletje dat langs deese Sleuf in 88 Dagen eens om de geschilderde Zon 
draijt verbeeld 't Lichaam van de Planeet (g) Zelvs, wier oppervlakte 
Half verguld en Half Swart geverfd is, waar van de vergulde kant altoos 
na de Zon gekeerd blijft, verbeeldende de Dag en het Swarte de Nagt. 

Waarom de planeet § zo als ook alle andere planeeten, niet om 't 
Center van de Zon beweegen maar dan verder van de Zelve af en dan 
nader bij deselve zijn — wat de letters V P en N P en wat die scheeve 
witte banden, en de Teekens S2Ö beteekenen kunt gij alles in het 2de 
Hoofdstuk van pag. 20 tot 38 van de Beschrijving over dit Werktuig van 
den Hooggeleerde Heer Prof: J : H van Swinden vinden 

De 2de Cirkel van de Zon is de weg van de planeet Venus $ de Mor
gen en Avondstar genaamd wiens Diameter is 9J Duim 't Bolletje dat 
langs de Zelve beweegt in 225 Dagen om de Zon verbeeld de planeet Ve
nus Zelvs. 

De Derde Cirkel is de weg van ons Aarde £ en is in Maanden en Dagen 
ons Jaa r uitmakende verdeeld wiens Diameter is 13 Duim, 't bolletje 
dat langs de Zelve in 365 Dagen om de Zon draaijd verbeeld ons Aard
kloot — Een Duim van 't Bolletje van ons Aarde, ziet men nog een klein 
Bolletje dat ons Maan verbeeld dewelke in 27 Dagen 7 uuren 43' om ons 
Aarde gedreven, en teevens on Zijn Eijgen As draaijd en met ons Aarde 
eens in 't J aa r om de Zon gevoerd word, waar door dit Maan bolletje 
(dat half verguld en half Swart is) altoos de vergulde kant na de Zon ge
keerd houd, en ijder Maneschijn ons 't Licht en duister op Zijn tijd laat 
Zien. 

Aan 't Bolletje van ons Aarde hangt een Touwtje Zo lang als 't 
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Touwtje van de Zon daar de vergulde bol op pag 4 gemeld hangt, aan dit 
Touwtje dat van ons Aarde afhangt is een kleinder vergulde Bal vast ge
maakt, en beweegt dus met ons Aarde eens in 't Jaar om de Bal die van 
de Zon afhangt, deese beijde vergulde Ballen, waar van de Grote of Zonne 
Bal van Hout en de kleine of Aard Bal van lood is, dienen alleen om door 
hare Swaarte, de beijde Touwtjes Stijf en regt te houden — door mid
del van deese beijde Touwtjes kan men de Schijnbaare of Geocentrische 
plaatzen van alle de planeten zoeken, waar wij de Zelve van ons Aarde 
in de Ecliptica Zien op deese wij se. 

Men gaat aan de kant van de Kamer Zodanig dat de planeet wiens 
Schijnbare of Geocentrische Lengte men begeert te weeten, agter de draad 
van ons Aarde komt, dan Ziet men te gelijk waar de draad van de Zon 
op de Ecliptica, of de 7de Sleuf valt, 't Teeken en Graad van dezelve is 
de plaats van die planeet uit ons Aarde beschoud, als de planeet met 
de Zon en ons Aarde in een Regte lijn Staat is de ware plaats ook de 
Schijnbaare 

Deese beijde Touwtjes met hare vergulde ballen waren nog niet Uit-
gedagt toen de Heer Prof: van Swinden, dit werktuig beschreef, en daar 
om is desselvs dienst aldaar niet aangetekend. 

6. De Vierde Sleuf is de Weg van de Planeet Mars wiens Diameeter is 
1 voet en 6 Duim 't Bolletje dat Langs de Zelve zeer uitmiddelpuntig om 
de Zon beweegt in 687 Dagen verbeeld de planeet Mars zelvs 

De Vijfde Cirkel is de weg van de Planeet Jupiter is in Zijn Diameeter 
5 Voet en \\ Duim de groote Bol die de Planeet verbeeld beweegt Langs 
dezelve om de Zon in 11 Jaar en 315 | Dagen, bij de Planeet Jupiter ziet 
met 4 Kleine bolletjes die de Wagters of Manen van Jupiter verbeelden, 
dog deese beweegen hier niet afzonderlijk hare afstanden en omloopstijden 
vind gij in de beschrijving van de Heer Prof: van Swinden op pag. 37 
Aangetekend. 

De Sesde Sleuf is de Weg van de Planeet Saturnus is in Zijn Diamee
ter groot 9 Voet en 6\ Duim, de Bol die door een platte Breede Ring om
vangen en van 5 Manen vergeseld worden, verbeeld 't Lichaam van Sa
turnus en doet een keer om de Zon in 29 Jaar en 164 Dagen. 

De Sevende Cirkel of Sleuf is de weg van de Zon en Datum wijser, 
is in zijn Diameeter groot 11 Voet 7\ Duim, de wijser die langs de Zelve 
in 365 Dagen eens Rond gaat, wijst altoos met zijn binnen End, de Tee-
kens en Graden van de Lengte der Zon op de Ecliptica, en met zijn buiten 
end de Maanden en Dagen van 't Jaar, en de Declinatie van de Zon, 
Hoe en op wat wijse, deese drie Sonderlinge beweegingen, door deese 
eene wijser na waarheid worden aangeweesen, is door de Heer Prof: van 
Swinden in zijn beschrijving op pag. 33, 34 en 35 Zeer naaukeurig be-
schreeven, en kunt gij aldaar nazien, maar naar dien de buitenste Cirkel 
verdeeld is in 365 Dagen, en de wijser ook net in die tijd eens rond komt, 
moet noodzakelijk volgen dat om 't 4de Jaar of Zoo dik weis als er een 
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Schrikkel Jaar koomt en de Maand Feb: 29 dagen heeft, dat dan de wijser 
een dag moet worden te rug geset namentlijk op Den 29 Feb: want dan 
wijst hij reeds Den 1 Maart om dat Feb: alhier maar 28 Dagen heeft. 

Hoe gij deese versetting moet doen zal ik U aanwijsen bij de ver
klaring en beweeging van de As waardoor deese wijser gedreeven word, 
als behorende tot het Inwendege van 't Werktuig Zien 2de Hoofdstuk pag. 
17 en 18 van deese beschrijving. 

7. Buiten de 7de Cirkel na het Bedschutting toe Siet gij in een Regte 
Lijn, door wie en wanneer dit werktuig is uitgedagt en vervaardigd. 

Verders zijn aan de Zolder voor 't Schutting Langs nog 3 wijsers en 
't Jaargetal, de middelste die de dag van de Week en het uur van de 
Dag aanwijst en wat Jaargetal men Schrijft vind gij aangetekend in de 
beschrijving van Prof: van Swinden pag 13 en 14 — die aan de linkerhand 
vind gij aldaar op pag. 102 en die aan de Regterhand op pag 104 en 105 
de Eerstgemelde wijst altoos het Teeken en Graad van het verste punt 
van de Maan aan de laatste de Snijpunten of Knopen alwaar de Maans 
weg de Ecliptica of Zons weg Snijd. 

Dit was al het geen aan de Zoldering was te Zien toen de Prof: van 
Swinden Zijne beschrijving in 't Licht gaf, Namentlijk in 't Jaar 1780. 

Naderhand namentlijk na 1781 toen het geheele werktuig was afge
daan en reeds geschilderd, viel mij in de gedagten dat het beeter geweest 
ware dat de beijde onderste wijsers op de pilasters Namentlijk de licht-
gestalten der Maan zie van Swinden pag 91 tot 100 en die der Afstand 
van de Maan van Aries Zie van Swinden pag 108 en 109 van daar wier
den weggenomen en nog aan de Zoldering wierden gebragt, aan de Reg
terhand der wijser Maans Noordknoop en aan de linkerhand der wijser 
Maans verste punt, om Reeden dat aan de Zoldering meerder ruimte 
was om de Wijsers te verlingen, en de Teekens en lichtgestaltens naaukeu-
reger te kunnen Zien, ook had ik tot de beweeging van die beijde wijsers 
nog andere tanden bereekend die nog iets nader bij de waarheid kwamen, 
deese gedagten zijn na langduirig overleg in een besluit veranderd, om 
gemelde 2 Wijsers van de Pilasters weg te neemen en aan de Zoldering 
over te bringen, hierdoor ontstond eene geheele verschikking en ver-
plaatzing in meest al het Raderwerk voor de Maan-wijsers, de beijde bo
venste wijsers op de pilasters moesten zakken tot in 't Midden; en tot 
de aan de Zolder overgebragte moesten Nieuwe Assen en verscheidene 

8 Nieuwe Raderen worden gemaakt en dus Ziet gij alhier aan de Zoldering 
5 Wijsers in plaats van 3. dit zij genoeg van 't geen Uitwendig aan de 
Zoldering is te Zien. 

Verders ziet gij aan het Bedschutting aan LT linkerhand boven de 
spijskamer een wijser die boven de Zelve tot opschrift heeft De Maan 
komt op; hoe deese de tijd van 't opkomen der Maan boven de Horizon 
aanwijst ziet gij beschreeven op pag 110 tot 116 waar bij ik U nog moet 
indagtig maken of doen opmerken, dat als 't uur van de dag op welke gij 

17 
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nu de wijser siet, niet het Zelfde uur is, als de wijser aantoond dat de 
Maan opkoomt, dan ziet gij aan de Wijser niet de ware tijd van 't opgaan 
der Maan, maar gij Ziet de tijd dat, als.de Maan dan wanneer gij de wijser 
beschout waarlijk op kwam, dan kwam hij op, op die tijd zo als de Wijser 
U aantoond, maar als de tijd wanneer gij de wijser beschout, bijvoorbeeld 
6 Uuren vroeger is, als de wijser wijst, dan komt de Maan nog 12 minuten 
later op als de wijser tegenswoordig wijst, wel te verstaan als de Maan in 
een Middelbare veragtering van opgaan is, dat is in Cancer (ss) en in Ca-
pricornus (~Z) anders als hij in Aries (y) is dan is het verschil in de veron
derstelde 6 uuren maar 4 en 5 minuten, en is hij in Libra (=o=) dan is het 
verschil in die tijd wel 20 Minuten in de Overege teekens is het verschil 
tusschen beijden en kunt gij ten naasten bij uit vergelijking van deese 
wijser met die, die de lengte der Maan op de Ecliptica aanwijst opmaken, 
van deese Wijser die onder op de pilaster aan de Regterhand geweest en nu 
aan de Zoldering is overgebragt Zie van Swinden pag 108 en 109 waar toe 
doen 2 wijsertjes wierden gebruikt namentlijk een voor het Teeken en 
een voor de Graden zo als op een horologie voor de uuren en minuten, nu 
is aan de Zoldering hier voor, maar een grote wijser die en het Teeken en 
de Graad der Lengte van de Maan zeer duidelijk aanwijst. Nog een woord 
over de wijser de Maan koomt op, of 't Uur die de wijser aantoond dag of 
nagt uuren Zijn of Morgen of Avond uuren kunt gij ze als Prof: van Swin
den op pag 120 wel zegt altoos weeten uit de vergelijking van deese Wijser 
met die de afstand der Maan van de Zon aanwijst en door Prof: van 

9 Swinden op pag 91 tot 100 is beschreeven en welke toen onder op de pi
laster aan de Linkerhand was en nu van daar is overgebragt aan de Zol
dering aan de Regterhand, onder de naam Lichtgestalten der Maan, 
waar toe nu in plaats van een plaat met een rond gat er in, de Lichtge
stalten vertoond of aangeweesen worden, door een grote wijser, die in 29 
Dagen 12 uuren 44' Eens Rond over 29|- verschillende, af en toeneemin-
gen van licht en donker bewogen word, en met eens de Ouderdom der 
Maan aantoond, als deese wijser nu tusschen de Nieuwe of duistere Maan 
en de Volle Maan is, dan komt de Maan altoos bij dag op, en is de Wijser 
de volle Maan reeds gepasseerd en nog niet Nieuw dan koomt hij altoos 
bij nagt op. dit zij genoeg tot opheldering van 't geen door de Prof: van 
Swinden aangaande deese Wijser en de beijde thans van de pilasters aan 
de Zoldering overgebragte is aangeteekend. 

Vervolgens ziet gij aan de Regterhand van de Wijser de Maan koomt 
op, op de pilaster tusschen de bedstede en spijskamer een kleine wijser 
plaat met het opschrift Afstand der Maan van het verste punt zie pag. 
101, 102 en 103 als men nu de plaats van deese wijser Addeerd bij de 
plaats van de Wijser die aan de Zolder 't verste punt van de Maan aanwijst, 
dan verkrijgt men de Afstand der Maan van Aries of de Lengte der Maan 
op de Ecliptica, welke door een Aparte wijser aan de Zoldering zie hier 
voor pag 8 word aangeweesen, en dus is die Addeering van gemelde 2 
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wijsers niet nodig, als alleen om te kunnen zien of ij der van de zelve de 
waarheid aanwijst, Accordeerd de geaddeerde Zom niet met de wijser 
der Lengte van de Maan dan kunt en moet gij onderzoeken aan welke de 
miswijsing hapert. 

Op het middelste paneel boven de bedsteede ziet gij in het Midden 
een Hemelsplein, waar op de vaste Sterren geschilderd staan die te Fra-
neker boven de Horizon kunnen komen, met een Sonnetje dat Langs de 

ie. doorgesnedene Ecliptica beweegt — de beweeging van dit pleijn draagt 
tot opschrift boven 't Zelve met vergulde Letteren de naam van (Schijn-
baare beweeging der Zon en Vaste Sterren) aan weerskanten van dit 
pleijn ziet gij 2 Cirkel Stukken waarop ij der een wijsertje ij der half Jaa r 
heen en weer beweegen, die aan de Linkerhand wijst de Zons opgang, 
en die aan de Regter hand desselvs ondergang aan, zie de beschrijving 
van de prof: over dit gedeelte van pag 58 tot 88 

Op de pilasters aan de Regter hand vind gij een kleine wijserplaat 
met het opschrift (Afstand der Maan van de Noord-knoop) Zie desselvs 
dienst en nutt ig heeden aangeweesen in de beschrijving van pag 105 tot 
108 als deese op o Nul of 6 Teekens Staat op de zelfde tijd als de wijser 
die de Lichtgestaltens der Maan aanwijst Nieuwe Maan teekend is het 
altoos Zon Eclips, en Staat laatstgemelde op dien tijd op de Volle Maan 
dan is het altoos Maan Eclips en of de Zelve te Franeker Zigtbaar zijn of 
niet Ziet men ten opzigte van de Zon Eclipsen als de wijser die de af
stand der Maan van de Noord-knoop aanwijst 't Teeken (o) reeds eenege 
graden gepasseerd is, of nog eenege Graden behouden heeft eer hij in 
't 6de Teeken of Zuider knoop komt, en de Maan dus eenege Noorder 
Breedte heeft, Terwijl de Wijser der lichtgestaltens Net Nieuwe Maan 
Teekend, en de Zon te gelijk boven de Horizon is, dan is de Zon Eclips 
Sigtbaar Wat de Maan Eclipsen betreft zijn altoos Zigtbaar als de Maan 
ten tijde der verduistering maar boven de Horizon is, en moet geheel 
verduisteren als beijde gemelde Wijsers (o) en Volle Maan Teekenen of 
te gelijk Volle Maan en 6 Teekens van de Noord dat is in de Zuidknoop 
is Zie de beschrijving van pag 118 tot 122 

De Teekens en Graden die deese wijser Teekend geaddeerd bij de 
Teekens en Graden van de wijser aan de Zoldering welke de plaats der 
Noorder knoop aanwijst komt de Lengte der Maan op de Ecliptica zo als 
hier voren op pag 9 van 't verste punt en desselvs afstand is gemeld welke 
Addeering dienen kan om te ondersoeken of de wijsers de waarheid teke
nen. 

11 Nu vind gij nog aan de Regterhand op 't Paneel boven de Kleerkas 
een wijser, die boven de Zelve tot opschrift heeft De Maan gaat onder Zie 
de beschrijving van deese wijser, in vergelijking met die van de Maan 
koomt op, op pag 8 doch omgekeerd, als deese het Schielijkste beweegt 
zo als in (y) dan gaat de opgang het langsaamste, zie verders hunne won-
derbaare ongelijke beweegingen in de beschrijving van Prof. van Swinden 
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op pag: 110 tot 116. Het grootste verschil in 't Op de Ondergaan der 
Maan is, en heeft plaats als de Maan in (T) is, en te gelijk in Zijn Noorder 
Knoop, en in 't verste punt, dan kan hij in plaats van 48 en 49 minuten 
in 24 uuren later op te komen maar 13 en 14 minuten later op komen, en 
1 uur 26 minuten later ondergaan als de vorege dag. 

Hier meede meen ik wat het uitwendege van het werk betreft genoeg 
gezegd te hebben, zal derhalven tot het inwendege overgaan, en volgens 
mijn belofte U alle desselvs deelen Naauwkeurig aanwijsen en wel in die 
Orde zo als ik hier voren op pag: 2 gemeld heb, en hier meede Zal ik dit 
Eerste Hoofd-deel besluiten. 

II. Hoofd-deel 

van de Inwendege of in de Kamer onzigtbaare beweeging van ij der Ring, 
Rad, Rondsel of As met het getal van hunne Tanden Staven of Bonkels 
en de tijd van hunne omlopen en waar se toe dienen 

In het verhandelen van dit Hoofd-deel zal ik deese Order gebruiken 
dat ik voor eerst U de Samenstelling van 't Uurwerkje of Horologie of 
Tijdmeeter of hoe men het noemen wil, Zal beschrijven, en als ik Teekenen 
geleerd hadde, Zoude ik U een nette aftekening er van gemaakt hebben, 
doch nu ik zulks niet kan doen, moet gij U te vreeden Stellen met omme-
staande gelijkenis van 't Zelve. 

12. Het Uurwerkje dan bestaat zooals gij uit deese onderstaande Figuur 
kunt zien, maar uit 4 Koperen Raderen een Touw voor de lijn daar het 
gewigt aan hangt, en desselvs ophaal lijn, een Ankertje met desselvs leij-
der en een Slinger 

Ten 2den zal ik de Raderen & beschouwen die de beweegingen over 
bringen in 't Planetarium Dag en Datum wijsers met het Jaargetal 

Ten 3den Zullen wij het Raderwerk van het Hemelspleijn beschouwen 
met de halve wijsertjes van de Op- en Ondergang der Zon. 

En ten 4den tot de Maanwijsers overgaan. 

Het Uurwerkje dat vind gij boven het bedstee in 't Midden van de 
wijdte van de Kamer tusschen een Soldertje dat boven de bedsteede en 
Kasten leijd en de Ribben die op de grote balken leggen onder een ver
dieping van 4 voet op een geheel duistere plaats en kan dus nooijt beschoud 
worden als met de kaars en moet voor al voorzigtig geschieden om geen 
brand te veroorsaken. Van de Oostkant in Ziende daar gij op het Zol
dert] e komt ziet gij het Uurwerkje als deese Neevenstaande Figuur, be
sloten tusschen 2 Stukjes Rib van 2 Duim dik en 3 Duim breed lang 4 vt 
gemerkt A: en B, in ijder van deese Ribben is een Koperen laaf]e in
gelaten waar in gaatjes zijn daar de Spiltjes van de 4 kopere Raden in 
draijen. 
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Het onderste Rad met No. 1 gemerkt om welke As een Ronde Ton is, 
daar de Snaar 
van 't gewigt en ^ 
de Lijn van de 
Ophaal omloopt 
is voorsien van 
144 Takken, en 
gaat in 18 uuren 
eens Rond (mijn 
eerste bestek 

was geweest om 
dit Rad net in 
24 uuren eens 
Rond te laten 
gaan, maar er 
was tusschen de 

Zolders geen 
ruimte genoeg 
om de Slinger de 
nodege Lengte 
te geeven, die 
er vereijst wierd 
om Seconden te 

Slingeren, en 
door de Zolder 
gaf ongemak in 
de bedstee 

deese 144 
Takken vat ten 
in een spoor om 
de As van het Rad met No. 2 gemerkt van 24 Sporen waar door dit Rad 
No. 2 in 3 uuren eens rond gaat want 144 Staat tot 18 als 24 tot 3 de As 
van dit Rad No. 2 gaat door het Rib met B gemerkt en brengt de be
weeging over in alle de deelen van het gansene Werktuig. 

Dit Rad No. 2 dat in 3 uuren eens Rond gaat is voorzien van 120 
Takken die vat ten in een Spoor van 6 dat Zit om de As van 't Rad met 
No. 3 gemerkt waar door het Rad No. 3 in 9 minuten eens Rond gaat 
want 120 Staat tot 3 uuren als 6 tot 9 minuten. 

Dit Rad No. 3 heeft 72 Takken die vat ten in een Spoor van 6 dat 
zit om de As van 't Rad met No. 4 het Ankerrad genaamd waar door dit 
Ankerrad of het Rad No. 4 in 45 Seconden eens Rond gaat want 72 
Staat tot 9 minuten als 6 tot 45 Seconden. 

Dit Ankerrad is voorzien van 30 Takken welke Stoten tegen de han
den of klauwen van het Ankertje, met No. 5 gemerkt, dit Ankertje heeft 
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2 Armen en Staan boogswijse zo dat de handen van deese beijde armen de 
30 takken van het Ankerrad, beurtelings houden en keeren, zodanig dat 
het werk verhinderd word om op de loop te gaan. 

Door het Stoten van het Ankerrad tegen de handen van het Ankertje 
moet het geduirig heen en weer beweegen, en omdat het Ankerrad voor 
Zien is van 30 Takken en ij der Tak tegen de beijde Handen van 't Anker 
moet Stoten om rond te gaan, en het Ankerrad in 45 Seconden eens rond 
komt zo volgt dat de tijd van de eene Stoot tot de andere is 45 Tertien. 
Dit Ankertje heeft een Leijder of As die door de Rib met A gemerkt gaat, 
en aldaar beweegt in een ijseren beugeltje, welke in 't Rib A is ingelaten, 
aan deese leijder is een koperen blaadtje met een Sleuf er in, in welke 
Sleuf de Slinger word geschoven. 

De Slinger hangt aan een koperen pin die in Rib A vast Zit gem. a, en 
heeft boven een Stukje Horologie veer om heen en weer te buigen alhier 
gemerkt (b) dan een strookje koper gern: (c). dit strookje koper komt in 
de leijder van 't Ankertje bij (d) en word van die Leijder heen en weer 
gedreeven in de tijd van 90 tertien of \\ Seconde zo dat ijder Slingerslag 
of Stoot van het Ankerrad is 45 tertien of f Seconde, men heeft in een uur 

14. 60 minuten in ijder minuut 60 Seconden dat is in een uur 3600 Seconden, 
in ijder Seconde zijn 60 tertien dat is in een uur 216000 tertien en om dat 
ijder Slingerslag 45 tertien tijd neemt zo volgt dat er 4800 Slingerslagen 
in een uur gedaan worden. 

De Slinger is maar van Koperdraad en dus min of meer aan rekken 
of krimpen onderhevig, heeft aan het onder end een graad waar op men 
een Moertje kan draijen, en laten op dat Moertje een klein gewigt je Rus
ten, als nu 't Werktuig of de Slinger wat te Langsaam Slingerd 't welk aan 
het zonnetje dat de tijd hoe laat aanwijst kan geobserveerd worden, dan 
moet men het moertje van de Slinger wat opschroeven, waar door de 
Slinger korter Slagen maakt, en gaat hij te Schielijk dan moet men het 
moertje wat neerschroeven, en dus kan men het Werktuig altoos ge
makkelijk bij de tijd houden; de lijn daar het gewigt aan hangt moet onder 
aan de Ton trekken, en over een Katrol of Schijf lopen zo dat het gewigt 
buiten het voeten Schutting van de bedsteede in de Kleerkas neder daald, 
de lijn van de ophaal moet oplopen als het gewigt afloopt en ook over 
een Schijf lopen in de Spijskamer. 

Dit zij genoeg wat de beweeging van 't Uurwerkje aangaat, zal der
halven in de Tweede plaats tot de beschouwing van 't Raderwerk waar 
door het Planetarium bewogen word overgaan. 

2 d e g e d e e l t e v a n h e t 2 d e H o o f d d ese 1 

Ik heb hier voren (oppag. 13 boven aan) gezegd dat het Rad in Fig. I 
met No. 2 gemerkt gaat door het Rib B en bringt de beweeging van 't Uur
werkje of de Slinger over in alle de verdere deelen van het geheele werktuig. 
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15. 

Dit Rad No. 2 dat in 3 Uuren eens Rond gaat heeft om zijn As 
buiten het Rib B een Cilender van Hout groot 2 Duim Diameeter; op 
het End van deese Cilender aan U Regterhand is een Koperen plaatje 
met een 4kant gat er in, dat net om de op 't End 4kante As van 't Rad 
No. 2 past dit Kopere plaatje 
is in 12 gelijke deelen verdeeld 
en doorboord, door deese 12 
Gaten zijn 12 bonkels van 
ijserdraad in de Houten Cilen
der geslagen, daar nu dit Rad 
No. 2 met de Cilender in 3 
uuren eens Rond gaat zo volgt 
dat de beweeging van deese 
Cilender van de eene tot de 
andere bonkei is \ uur of 15 
minuten in deese 12 Bonkels 
word van onderen een Rad 
geschoven met 80 Takken (be
ziet nu verders op pag. 15 
Fig: I I dit rad is aldaar ge
merkt met No. 6 het welke 
beweegt om de perpendicu-
luire As of Stander met No. 7 
gemerkt in 20 Uuren eens 
Rond want 12 staat tot 3 als 
80 tot 20, in deese Fig. II is 
het Rib B : het Zelfde als Rib 
B in Fig I pag 12, dit Rad 
No. 6 zit niet vast om de Stan
der of As No. 7 maar valt als 
men die houten klosjesmet a. 
b en c gemerkt die tusschen 
de Raden No. 6 en No. 8 leg
gen weg neemt op 't Rad No. 8 
neer, en dan Zijn de 80 tan
den van No. 6 los van de 12 
Bonkels No. 2 want gemelde 
3 klosjes dienen alleen maar om het Rad No. 6 te Onder Steunen en om 
de 80 Takken te doen vatten in de 12 Bonkels van de Houten Cilender 
No. 2 dit Rad No. 6 of de As No. 7 word niet gedreeven door 't Uurwerkje 
of door de 12 Bonkels van de Cilender, maar door het gewigt 't welk 
hangt aan de lijn om de As van de Zon en Datumwijser alhier gemerkt 
met No. 9 door dit gewigt word het Rad No. 10 gedreeven teegen het 
Spoor No. 11 en bijgevolg de takken van 't Rad No. 6 die om de Zelfde 
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As beweegen als het Spoor No. 11 worden gedreeven teegen de 12 Bon-
kels van No. 2, en verligten dus 't Uurwerkje in Zijn gang in plaats 
van het te hinderen (dergelijke gewigten vind gij ook om de Assen van 
de Planeten en van de Maanwijzers zo als in 't vervolg van deese be
schrijving is aangeteekend, deese neevengewigten buiten het gewigt van 
het uurwerkje heb ik noodzakelijk begreepen te zijn, om dat het geheele 
Werktuig dat uit meer als 100 Raderen Rondsels Ringen & bestaat, door 
een gewigt dat maar op een punt werkt, gedreeven Zullende worden, dat ge
wigt, of, heel Swaar of heel dikwels moest opgewonden worden, het eerste 
hadde tengevolge, dat het Raderwerk van 't Uurwerkje en die daar aan volg
den, ook heel Swaar, en Sterk moesten Zijn, zo als Toren Uurwerken Zijn, om 
de Sterke wrijving, die het gevolg van een Swaar gewigt is te kunnen weeder-
staan, 't laatste om dikwels op te winden was lastig, en zouw Somtijds 
worden vergeten en ook zouw de beweeging van de verst afgeleegene Rade
ren zo Accuraat niet zijn, als eens een drijvende oorsaak tusschenbeijden, 
te ontmoeten), de 80 takken van 't Rad No. 6 worden dus door de gang 
van het Uurwerkje, door de 12 Bonkels met No. 2 doorgelaten in 20 
uuren, boven het Rad No. 6 vind gij Spoor van 15 Sporen van ijserdraad 
gemaakt en in de Houten As of Stander No. 7 ingeslagen gemerkt No. 

16. 12 deese 15 Sporen worden gevat door de 36 takken van het Rad No. 
13 deese 36 takken lopen even zo als van de 80 op het Rad No. 6 is ge
zegd tegen de 15 Sporen aan door de Swaarte van de gewigten die han
gen aan de Assen van de planeten, welke Assen vatten in 't Rad dat in 
12 dagen eens rond gaat gemerkt No. 15 en dus gaat dit Rad No. 13 
eens Rond in 48 uuren of 2 Dagen want de 15 Sporen van No. 12 Staan 
tot 20 uuren de tijd van haar omloop als de 36 Takken van 't Rad No. 13 
tot 48 uuren of 2 Dagen dit 2 daagsche Rad met No. 13 dat op 't eene 
end draaijd in een ijseren beugel gemerkt † (welke op Rib C is vast 
geschroefd met een paar moertjes gemerkt (den £>) gaat met zijn As 
door het Rib C en heeft tusschen de ribben B en C een Houten Cilender 
alhier gemerkt met No. 14 het ander einde van de As draaijd in 't Rib 
B, deese Cilender met No. 14 heeft ook een Kopere plaatje Zo als No. 2 
met een 4kant gat er in en is doorboord met 8 gaten waar in 8 Bonkels 
van ijserdraad in de Cilender zijn ingeslagen, deese 8 Bonkels worden 
gevat door 48 takken van 't Starrad dat in 12 dagen eens rond gaat en 
gemerkt is met No. 15 want 8 Staat tot 2 Dagen als 48 tot 12 Dagen, 
dit Rad No. 15 heeft van agteren, of aan U linkerhand (verondersteld 
Zijnde dat gij deese Fig. II so wel als Fig I van de Oostkant beschoud) 
een Cirkel Bonkels van 24 en nog een dito verder agterwaards met 8 
Bonkels, in de Cirkel van 24 vat een Starrad dat om de As waar door 
de planeetbollen Venus en Merkuur gedreeven worden, en de wijser C 
verste punt aan de Zolder en in de Cirkel van 8 Bonkels vat een Star
rad dat om de As waar door Saturnus Jupiter en Mars bewogen worden 
en de Wijser ([ Noorder Knoop aan de Zolder, nog heeft dit Rad No, 
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15 een Cirkel Bonkels op de voorkant van 25 welke gevat worden door 
de 59 takken in het Starrad met No. 16 dog deese No. 16 is alleen die
nende om de beweeging over te bringen na de Maan Wijsers waar van 
in 't vervolg nader, zie pag 41 en vervolgens 

De beijde Assen voor de beweeging van de Planeten leggen Oost 
en West van malkaar en beijde even hoog en daarom kunt gij de Zelve 
in Fig II niet beschouwen, dog zullen wij U in Fig V beter kunnen ver
tonen, maar wij dienden eerst nog wat te Spreeken over de Middelste of 
Datumwijsers As in Fig V gemerkt met No. 9 Om het Zuid einde van 
deese As die in een ijsere Staafje draaijd ziet gij het Rad No. 10 met 60 
takken die haaks gewijse op de kant van het Rad zijn ingeslagen, welke 
vatten en drijven het Spoor No. 11 Om de Stander of As met No. 7 en 
om dat de As No. 7 in 20 uuren eens rond gaat zo volgt dat de As No. 9 

17. in 5 dagen eens rond gaat, want 10 Sporen Staan tot 20 uuren als 60 
Takken tot 120 uuren of 5 Dagen, door deese As No. 9 word gedreeven 
de wijser aan de Zolder die de 7 Dagen van de week aanwijst en de Zon 
en Datum wijser de eerstgemelde gaat eens rond in 7 Dagen en de laat
ste in 365 Daagen, van deese laatste word door een ander As gedreeven 
ons bewoonde planeet of Aard bolletje ook in 365 dagen eens om de 
Zon, maar om dat ons Jaar omtrent 6 uuren langer is als 365 Dagen, 
hebben wij om het 4de Jaar een Schrikkeljaar het welke 366 Dagen heeft 
en in dat Jaar heeft de Maand Feb: 29 Dagen, en de Zon en Datum
wij ser zo wel als ons Aardbolletje zouden hier door ij der Schrikkel Jaar 
een dag voor uit lopen, en om dit te verhelpen, heb ik dit middel uit-
gedagt, dat het Rad No. 10 niet vast op de As No. 9 moest Zitten, maar 
door het los maken van een moertje, en uitneemen van een Schroefje 
agter uit kan geschoven worden, zo ver dat de 60 Tanden van 't Zelve 
uit het Spoor No. 11 Zijn en dan de As maar 12 Tanden agterwaarts 
gedraaijd omdat ijder tand van deese As 2 uuren tijd uitmaakt, en dus 
12 Tanden een dag of 24 uuren, deese versetting kan men doen op den 
28 Feb: S Avonds of S Morgens van Den 29 Feb in ijder Schrikkel Jaar, 
dan wijst de wijser met de 1 Maart weer de regte tijd aan, doch door het 
terug draaijen van de As No. 9 Zouw de Dagwijser ook een Dag agter 
uit gaan om dat die van de Zelfde As bewogen word, het welk niet moet 
Zijn, en daarom Zit het Rad, daar het dagwijser Rad door bewogen word 
ook los om de As No. 9 en kan door het los maken van een moertje en 
het uitneemen van een Schroef ook agter uit worden geschoven waar 
door het Dagwijser Rad op Zijn plaats Stil blijft Staan, terwijl de As 
No. 9 word agterwaarts gedraaijd 

deese behandeling Zal ik U door deese onderstaande Fig. III nog 
wat klaarder Soeken te maken 

De Zolder over de Kamer beneeden de balken als gij aan de Oost 
kant op dit zoldertje kruipt, om de Zon en Datum wijser een Dag agter 
uit te Setten moet gij weegens de Weijnege Ruimte plat op 't lijf en voor 
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al met een kort Endtje Kaars op een blaker voorzigtig om geen brand 
te veroorsaken. de Moertjes alhier gemerkt in de As No. 9 met a en b 
(nadat gij het gewigt dat aan deese As hangt en voor aan in de kleerkas 
nederdaald hebt afgenomen) los gedraaijd en de Schroeven met c en d 
gemerkt uit de As No. 9 genomen, kunt gij het Rad No. 10 agteruit Schuive 
tegen de Schijf daar het gewigt aan hangt, dan Zijn de Tanden van 

18 No. 10 uit het Spoor No. 11 de Schroef agter de Schijf daar het gewigt 
aan hangt met d gemerkt gaat door 2 Stukjes Spreijdsel en de As No. 9 
als die uitgenomen is dan kunt gij de beijde Stukjes Spreijdsel ook ag-
terwaarts Schuiven zo ver dat de Tanden van 't Rad No. 18 uit de Tan-

c 

den van 't Rad met No. 17 Zijn, draaij dan de As 12 Tanden terug, dat 
is de boven kant van 't West na 't Oosten dan is de Zon en Datumwijser 
en ons Aardbolletje een dag terug gebragt; Schuif dan het Rad No. 10 
weer in het Spoor No. 11 en de Stukjes Spreijdsel weer zo ver dat de 
gaten daar de Schroef door moet neevens malkaar Zijn, doet de Schroeven 
ijder weeder in Zijn Eijgen plaats, en draaij ijder maar weeder goed vast 
op Zijn Eijgen Schroef, haak dan 't gewigt weer in de As van de Lijn, 
dan is dit werk voor 4 Jaar afgedaan. 

Deese 4 Jarege versetting kan gemakkelijker geschieden als men 
de Schroef met (d) gemerkt en de beijde Stukjes Spreijdsel maar Stil 
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laat Zitten, en neem maar alleen de moer en Schroef met (a c) gemerkt 
er uit, welke gij op 't Zoldertje boven de bedstee kunt raken, en 't terug 
Schuiven tegen de Schijf van 't gewigt aan, als dan de As 12 Tanden 
te rug gedraaijd is dan gaat de Dagwijser meede een Dag te rug de Zelve 
kunt gij onder in de Kamer in een ogenblik een dag voor uit en dus op 
Zijn plaats Zetten want de Wijser Zit op een rond Spil om 't welke hij 
kan draijen. 

de eerste manier hier boven vermeld heeft nog een Swarigheid, gij 
kunt op 't Zoldertje over de kamer niet komen of de As met No. 59 
voor de lengte der Maan op De Ecliptica moet er eerst uit en daar door 
raakt die wijser ook van zijn plaats en dus is dit laatste beet er althans 
minder moeijte. 

't Rad No. 18 dat gij hier in Fig. I I I ziet om de As No. 9 dient om 
de Dagwijser die de 7 dagen van de week aanwijst in beweeging te bringen, 
het zelve is voor zien van 30 Tanden dewelke vat ten in de Tanden van 
het Rad met No. 17 het welke voor zien is van 42 Tanden en dus komt 
dit Rad No. 17 Eens Rond in 7 Dagen want 30 Tanden Staan tot 5 
Dagen als 42 Tanden tot 7 Dagen. De As van dit Rad No. 17 gaat per-
pendiculaar door de Zolder in de Kamer, op welke de Dagwijser word 
gezet, die altoos net de dag van de Week en 't uur van de Dag aanwijst. 

19. Op het Noord end van de As No. 9 vind gij een Koperen Staafrad 
van 8 Staven, doch dit Staafrad kan men beswaarlijk komen te Zien 
om reeden een grote dikke balk daar de As No. 9 onder door gaat Zulks 
hinderd, tusschen de onderkant van de balk en het Zoldertje over de 
kamer is maar 6 Duim ruimte, dit koperen Staafrad van 8 Staven drijft 
de grootste Ring over de kamer welke 12 voet in Diameeter beslaat en 
voorzien is van 584 Takken eens Rond in 365 Dagen, want 8 Staven 
Staan tot 5 Dagen als 584 Tanden tot 365 dagen, van deese Zon en Da-
tumwijser Ring Ziet gij een kleine gedeelte in Fig. I I I afgeteekend met 
No. 19. 

Op deese Datum wijser Ring is buiten de Cirkel van 584 tanden 
nog een tand geplaatst welke S Nachts tusschen Den 31 Dec: van het 
Oude Jaa r en 1 Jan. van het Nieuwe teegen een Bonkei van een Rad 
aanloopt, om de As van dit Rad, is op het ander end een Rad dat vat 
in de tanden van een houten plankje of bordtje dat op de Zolder Langs 
legt en waar op 23 Jaargetallen geschilderd Zijn, en het Jaargetal dat 
men Schrijft voor een opening in de Kamer vertoond, welk Jaargetal 
het geheele Jaa r Stil blijvt Staan, doch met het Einde van het Jaa r 
Namentlijk op den 31 December S Namiddags om 4 uur begint het 
Sagtjes weg te Schuiven te Middernagt ziet men nog een gedeelte van 
het Oude en een gedeelte van het Nieuwe Jaar getal en op den 1 Januarij 
S Morgens Staat het Nieuwe Jaargetal weer voor de Opening, als de 
23 Jaaren verlopen Zijn, kan het bordtje worden uitgenomen en weeder 
23 Eerst komende Nieuwe Jaargetallen worden opgeschilderd. 
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De gemelde Nieuwe Jaarstand op de Zon en Datumwijsers Ring 
en de As en Radertjes die dienen om het jaar getal te doen verwisselen 
zijn op het Bedstee Zoldertje beswaarlijk te Zien maar daar toe behoort 
gij op het West Einde op het Zoldertje over de Kamer te kruipen, maar 
dan moet gij eerst 

. 4 „ i 
de As die de Wijser 

20. voor de Licht ge-
staltens der Maan 
beweegd weg nee-
men , want daar kunt 
gij over nog onder 
Langs kruipen, daar 
Ziet gij tusschen de 
As voor Tj % en d" 
en de (£ Knoop Wij-
serrad de As en Ra
deren voor de ver-
setting van het Jaar 
getal Zie alhier Fig 
IV alwaar de As No. 
9 de Zelvde is als 
No. 9 in Fig III 
welke in 5 Dagen 
eens Rond gaat, de 
voetmaat in deese 
Fig is ook de zelvde 
als Fig III No. 19 is 
alhier een gedeelte 
van de Zon en Da
tum Ring, zo als 
de zelve Staat S: 
Avonds van Den 31 
December in ij der 
Jaar, dan loopt de 
Nieuw Jaarstand al
hier gemerkt met 
(^) tegen een van de 
6 Tanden aan van 
't Rad No. 20 dat zit om de As No. 21 draaijt die As \ gedeelte Rond en 
laat de Zelve Ze Stil Staan tot dat de Ring geheel rond geweest is, neemt 
dan de volgende Bonkei met waar door de As weer \ gedeelte word rond 
gedraaijd en komt dus in 6 Nieu Jaars Nagten eens rond, deese As No. 
21 heeft op het Zuid end een Rad met 36 Bonkels en om dat de As ij der 
Nieuw Jaars Nagt \ gedeelte rond gaat zo volgt dat van de 36 Bonkels 
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op 't Rad met No. 22 ij der Jaa r 6 worden -weggeschoven deese vat ten 
in de 138 tanden van het Jaargetals bort je, en dus Schuift dit Bort je 
dat op de Zolder langs Sleept ij der N : Jaars Nagt 6 Tanden voort deese 
6 Tanden maakten de wijdte van de Opening in de Zolder daar 't Jaa r 
getal voor Staat uit, dit bortje is van onder geschilderd met 23 Jaa r 
getallen, zo als in deese Fig IV van 1797 tot 1802 en vervolgens te Sien 
is, op de Zolder zijn klosjes gespijkerd alwaar het Bordtje tusschen langs 
Schuift. 

N : B ik heb hier boven aangeteekend dat de Voetmaat van deese 
Fig IV de Zelvde was als Fig I I I maar dan wierd de verdeeling der tan
den & te klein heb daarom de Zelve gemaakt na onder Staande Schaal 
of Voetmaat 

2i. Op pag 16 hebben wij gezegd dat de beijde Assen voor de beweeging 

der Planeeten leggen Oost en West van malkaar en beijde Even hoog 
en daarom kunt gij de Zelve van de Oostkant in Fig. II niet beschouwen 
maar als gij agter de Slinger aan de Zuidkant van het Raderwerk U Oog 
plaatst dan Sie je dit Raderwerk tegen de platte kant aan Zo als hier 
onder in Fig V alwaar het Middelste Rad met No. 15 het Zelvde is als 
No. 15 Fig II Zijnde een Starrad met 48 tanden in de buiten Rand; gaat 
in 12 Dagen eens Rond, zie pag 16 heeft op de platte Zuidkant een Cir
kel met 24 Bonkjes alhier gemerkt met a deese worden gevat door het 
Starrad met No. 23 het welke heeft 60 Tanden waar door dit Rad eens 
Rond gaat in 30 Dagen want de 24 Bonkjes op No. 15 lopen 12 Dagen 
dus 60 takken 30 Dagen, dit Rad No. 23 Zit op een As lang 111 voet welke 
op het Noord end 2 Staaf Ratjes heeft die de planeeten $ en 8 in be
weeging brengen door de As met No. 24 om welke op 't Noord end 2 
Staaf Radtjes die vat ten in de Ringen van die beijde planeten 

Het Rib met B gemerkt waar in dit Rad No. 15 met het Zuid end 
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draaijd Zie Fig II is voorzien van een Kruis of dwars hout lang 14 Duim 
op ij der end van het Zelve is een ijsere laaf je ingelaten waar in deese 
beijde planeet Assen No. 24 en 26 Draijen het Rad No. 25 heeft 80 Tanden 
die vatten en drijven de 8 Sporen op No. 15 waar door het Rad No. 25 
in 120 Dagen maar eens rond gaat, want 8 Sporen Staan tot 12 Dagen 
als 80 takken tot 120 Dagen, dit Rad No. 25 is het voorste of Zuide
lijkste, het Spoor van 24 op No. 15 alhier met a gemerkt gaat agter het 
Zelve langs, in welke het Rad No. 23 vat, zie hier boven, agter dit Rad 

22. No. 23 beweegt het Rad No. 15 en word door deese beijde Assen gedreeven 
tegen de Cilender No. 14 Zie Fig. II deese drijft door 't Rad No. 13 de 
Stander of As No. 7 welke door No. 6 de 12 Bonkjes op No. 2 drijven 
en dus het Slingerwerk in zijn gang mede helpen in plaats van te hin
deren, zie de Reden waarom, en waar door deese verligting word toe-
gebragt aangeteekend op pag 15 

De Assen en Raderen waar door het Planetarium bewogen word en 
het geen verders (behalven de Maanwijsers) aan de Zolder Zig vertoond, 
beschoud hebbende, Zullen wij overgaan na 't Planetarium Zelvs om de 
beweeging daar van te beschouwen en na te gaan, maar het Zelve is 
Zeer beswaarlijk in alle Zijne inwendege deelen te zien vermits het zelve 
tusschen twee Zolders besloten is, die onder de balken maar 6 a 7 Duim 
van malkaar leggen op het Oost end; en op het West end alwaar Neuten 
onder de balken leggen maar 2 a 3 Duim, zo dat men genoodzaakt was 
om keepen in een der neuten te maken waar in de tanden van het Zon 
en Datum wijser Rad, en die van Saturnus in langs gaan, dit Raderwerk 
leijd op een geheel duistere plaats," Ik heb om deese Swarigheid zo veel 
mogelijk was, weg te neemen op 't gangs bovenkamertje in de Muur 
aan de Oostkant van 't Planetarium 3 Openingen gemaakt en in de 
Zelve geplaatst Houten Raamten alwaar een Hout Luik kan ingezet 
worden, in ij der van de Zelve, als men deese 3 luiken er uit neemt valt 
het Licht van de Trap en van het Kamertje tusschen de Zolders, en dan 
kan men het Raderwerk van het Planetarium Zo van verren over Zien. 
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12 

1 
1 

15 1 

Schaal of Voet maat voor Fig. V lang 2X'2 voet of 18 en 12 Duim. 

Om het beter van nabij te beschouwen, heb ik de onderste Zolder 
los laten hangen in Schroeven, welke Schroeven kunnen worden inge
stoken in een ijsere Laaf welke boven aan de Ribben of dikke balken is 
vast gespijkerd, en dan een Moer er op gedraaijd zo ver dat de Zolder 
Stukken of Ringen, van onderen effen en siegt of Even hoog zijn, op 
deese wij se hangen de 6 Stukken van de Zolder, namentlijk het Mid
delstukje, daar de geschilderde Zon op is. Ten 2den het Stuk of Ring 
tusschen de weg van g en $ ten 3den het Stuk tusschen $ en ons £ 
ten 4den het Stuk tusschen ons $ en d ten 5den het Stuk tusschen 
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% en T? en ten 6den het Stuk tusschen f? en de Zon en Datumwijser 
het binnenste buiten de Zon en Datumwijser is vast aan de Ribben of 
balken gespijkerd; maar dat gedeelte van de Zolder dat tusschen d en 
% is leijd op 6 Moertjes welke van onderen in de Kamer te Zien Zijn, 

23. en geschroefd worden op 6 ijsere Schroeven welke boven aan de Ribben 
gespijkerd Zijn, als men deese 6 Moertjes van onderen los maakt, komt 
dit gedeelte van de Zolder van boven neer, doch om het Zelve voorzig-
tig te doen neederkomen, heb ik er 3 Touwtjes aan gemaakt, welke 

lopen over 3 Schijven aan de grote balken Langs, en de losse enden 
Zijn aan 2 werweltjes, bij het eerste en 2de Luik op het gangs Kamertje 
en bij de Trappen vast, als men de Zelve los maakt, kan men het Zagtjes 
van boven na beneeden laten Zakken, en dan kan men van onderen 
met een grote Trap alles vrij wel bezien, en, om overal bij te komen, 
kan men alle de Zolder Stukken, er Stuk voor Stuk uit neemen en na 
beneeden laten gaan, doch hier van moeten wij nader Spreeken in ons 
4de Hoofddeel. 

Laten wij nu de beweeging van de Planeetbollen eens nader beschou
wen, wij hebben op pag 17 aangetoond dat de grootste Ring welke 12 
voet in Diameeter beslaat door de As No. 9 in 365 Dagen eens Rond 
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komt en voor Zien is van 584 tanden zie pag: 19 deese grote Ring kunt 
gij het best Zien op het gangs kamertje, als gij de 3 Houten Luiken er 
uit neemt, dan ziet gij voor het Middelste de Ring het Naaste bij U en 
daar vind gij een As die boven deese Ring leijd om welke op 't Oost 
end een Rad is voorzien met 48 Tanden of eijgentlijk Bonkels, deese 
As hangt in een ijsere Laaf je welke 2 gaatjes heeft boven malkaar Als 
men de As hangt in het bovenste gaatje dan kunnen de 48 bonkels vrij 
over de Datum wijsers Ring met 584 tanden heen draijen en als de zelve 
hangt in het onderste gaatje dan Vatten de 48 Bonkels in de 584 en 
worden van deselve eens Rond gedreeven in 30 Dagen want 584 Staat 
tot 48 als 365 tot 30 deese As gaat met zijn West einde tot in 't generale 
Center der planeet en en is boven de Ring van ons Aardbolletje voor 

24. zien van een Staafradtje met 6 Staven welke vatten in de 73 Tanden 
van de Ring van ons Aardbolletje deese Ring is van Koper alwaar 
de Tanden op de kant zijn in gemaakt, Zie Fig VI op blz. 273 alwaar 
de buitenste Cirkel de Zon en Datumring verbeeld gemerkt No. 19 die 
gedreeven word door de As met No. 9 in 365 Dagen eens Rond zie pag: 19 

N: B deese Fig is niet na de ware proportie geteekend, maar de Ring 
of Hoep die ons £ s weg No. 29 verbeeld is meer als de helft te groot 
in vergelijking van de Zon en Datum Ring dit is duidelijkheids halven 
gedaan 

Ik heb op pag 23 gezegd dat boven de Datum Ring op 't Oost end 
een Rad is met 48 tanden of Bonkels dat Rad Ziet gij hier in Fig. VI 
om de As met No. 28 en draaijd of hangt in een ijsere Laafje welke is 
ingelaten in een Houten Kruis dat boven aan de Ribben is vast ge
spijkerd en gemerkt met No. 27 door het los draaijen van een moertje 
op een Schroef met c gemerkt kan men de As No. 28 uit het gaatje in 
't laafje met a gemerkt uitneemen en breng de Zelve in het gaatje met 
C gemerkt, dan gaan de 584 tanden van No. 19 vrij onder de 48 Bon
kels van het Rad om de As No. 28 door, en dan kan men de As No. 28 
met de hand rond draijen om de beweeging van ons Aarde om de Zon 
en teffens de beweeging van ons Maan bolletje om de Aarde en met 

25. de Aarde om de Zon en om Zijn Eijgen As eens aan liefhebbers afzon
derlijk te vertonen. 

Laten wij nu eens bezien hoe en op wat wij se de Maan om ons Aarde 
gedreeven word en teffens met de Aarde om de Zon gevoerd word, als 
meede hoe de zelve in deese dubbelde beweeging altoos de Zelfde kant 
na de Zon gekeerd houd, deese Drieerleije beweeging in dit kleijne bol
letje alle op Zijn behoorlijke tijd te bringen heeft mij veel denken en 
moeijte gekost, en aldus gevonden te kunnen geschieden beziet hier 
op onder Staand Fig VII alwaar de buitenste Cirkel de weg van ons 
Aarde verbeeld in 73 gelijke deelen verdeeld zijnde ij der deel 5 Dagen, 
de middelste Cirkel is een houten Ring die vast en onbeweeglijk Zit waar 
dat 99 Kopere tanden op de kant Zijn ingeslagen de binnenste Ring is 
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de weg van de planeet Venus C en £ s weg is gemerkt met No. 29 de 
Vaste Tanden met No. 30 en $ zijn weg of Hoep met No. 31 Het bolletje 
van ons Aarde hangt aan een koperen Steelt je in Fig. VII verbeeld in 

't Midden van dit Spoor van 8 Bonkels die in de verdeelde £ 
Ring op den 21 dag van de Maand Feb is afgebeeld, om dit 
Koperen Steeltje, is een koperen bosje aan dit Bosje is een 
Koperen plaatje gezoldeerd, waar in 8 Koperen bonkeltjes zijn, 
het Steeltje daar ons £ op zit is vast geschroefd in de Ring of 
Hoep met No. 29 en word met die Ring in 365 Dagen om de 
Zon gevoerd door dit rond Schuiven van ons Aarde, lopen de 8 

Sporen van het ko
peren plaatje ge-
duurig tegen de 99 
vaste Tanden aan, 
en moeten dus 
Rond lopen om het 
Steeltje van ons 
Aarde in de tijd 
van 29 Dagen 11 
uuren 52' 4 3 " - ^ 
want 99 tanden 
Staan tot 365 Da
gen als 8 Bonkels 
tot 29 D 11 u 52' 
43 "TV dit loopt in 
die proportie 4 
Jaa r lang tot dat 
de Schrikkeldag 

komt op welke de 
Zon en Datum wij-
ser en met de Zelve 
ook ons Aarde en 

met de Aarde de Maan of dit koperen plaatje door de As No. 9 een dag word 
terug gedreeven Zie Fig I I I pag 17 en daarom moet men niet reekenen dat de 
beweeging der Aarde om de Zon tot de beweeging der Maan om de Aarde in 
Reeden Staat als 99 tot 365 alzo 8 tot het begeerde, maar als 99 tot 3 6 5 \ alzo 
8 tot het begeerde want in deese proportie is de beweeging in 4 Jaa r door 
malkaar gereekend, en na deese Regel vind men dat dit Koperen plaatje 
of bosje om 't Steeltje van ons Aarde gedreeven word in 29 Dagen 12 
uuren 21 ' en 29"-î

1
T Zijnde ten naasten bij de tijd van een Maaneschijn. 

nu gaat het Steeltje van ons Aarde met het Koperen bosje er om, door 
de Sleuf van de Zolder in de Kamer, daar vind gij aan dit Koperen bosje 
een voetje gezoldeerd Zo lang als de Afstand der Maan van ons £ be
hoorde te Zijn Zie neeven Staande Fig. VII I op pag 27 alwaar het Steeltje 
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met (a) gemerkt, boven bij (b) in de Ring van ons Aarde No. 29 is vast 
geschroefd om dit Steelt je beweegt het bosje hier boven gemeld en ge
merkt met c in Fig VIII door dat van de beweeging van ons Aarde de 
8 Bonkels van het koperen plaatje waar aan dit bosje gezoldeerd is, 
lopen tegen de 99 vaste Tanden gern: No. 30 (deese leggen Horizontaal), 
moet het Bosje dat verticaal Staat in die proportie als hier boven ge
meld is rond gaan, het Koperen voetje zo Even gemeld is of beweegt 

Horizontaal; op het Zelve is een Tweede Bosje gezoldeerd en 
Staat gelijk het Eerste ook perpendiculaar, en dus paralel aan 
malkaar, het voetje is alhier gemerkt met (d) en het laatstge-
melde Bosje met (e) gemerkt, word het Steekje van ons Maan 
van onderen ingestoken alhier gemerkt met f dit Steelt je is bo
ven met een graad, alwaar een moertje alhier gemerkt met (g) 
word geschroefd, op dit moertje hangt het Steelt je en bolletje van 
de Maan en beweegt dus om ons Aarde in die tijd zo als wij hier 
voor op pag 26 hebben aangeteekend, nadat dit werk reeds 
gemaakt was, zijn mij andere getallen tanden in de gedagten 

gekomen welke de be
weeging van de Maan 
om ons Aarde nader 
bij de waarheid brin
gen doch hier van 
breeder in ons Derde 
Hoofddeel. 

Dit Maan bolletj e 
't welk zo wel als onse 
Aarde zijn licht van 
de Zon ontvangt, is 
half verguld en half 
Swart geschilderd 
verbeeldende Licht 
en duister of dag en 
Nagt en Zouw door 

deese beweeging om de Aarde altoos de zelfde kant na de Aarde gekeerd 
houden, het welke om de lichtgestaltens van de Maan, aan ons Inwoonders 
van ons Aarde te vertonen niet moet zijn, maar moet altoos de vergulde kant 
(die men zig verbeelden moet door de Zon bescheenen te worden) na de Zon 
gekeerd houden, en ons Aarde beurtelings het licht en duister op zijn tijd 
toe keeren; hier toe dienen de 3 Koperen Radertjes alhier gemerkt met 
(h, i en k) het Radtje (h) Zit vast op het Steelt je van ons Aarde, het 
Middelste (i) draaijd in een pennetje dat door het Koperen voetje met 
(d) gemerkt gaat, het Radtje (h) zit vast op het Steeltje van de Maan, 
zij Zijn alle 3 voorzien ijder van 12 takken, de takken van (h) vatten 
in de takken van (i) en die van (i) vatten in die van (k) waar door het 
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Maan bolletje in die Zelfde tijd, dat zij om ons Aarde draaijd, ons het 
vergulde half Rond; het Swarte, en de tusschen beijden gestaltens laat 
Zien, waar door de zelve als hij teegen de Zon overstaat als hier in Fig 
IX ons de vergulde kant toekeert, en als hij tusschen ons Aarde en de 
Zon in Staat keert hij ons de duistere of Swarte kant toe het eerste ver
beeld de volle en het laatste de Nieuwe Maan in de Quartieren keert 
hij het halve licht en het halve duister na ons Aarde. — Dit Maan bolle
tje beweegt niet om Zijn Eijgen As in de tijd van een Maneschijn, Zo 
als het ons toeschijnt, om dat wij van ons Aarde in die tijd alle de kanten 
van de Zelve na ons Aarde gekeerd zien maar het doet zulks maar een 
maal in het Jaar, in Zijn omloop met de Aarde om de Zon. 

Bijvoorbeeld Den 23 
7ber veronderstel ik is 
het volle Maan, bijgevolg 

29. de Aarde en de Maan zijn 
beij de in Aries en de ver
gulde kant van de Maan 
is na Libra (=o=) gekeerd, 
nu rold de Aarde van / 
Aries V na Taurus V en ^u,/ 
de Maan gaat in die tijd j 
niet alleen rond om ons I 
Aarde, maar, heeft zijn ^ 
weg om ons Aarde afge- \ 
lopen in 27 Dagen 7 uuren »V 
43' doe de zelve weer in 
Aries was dat is in de 
plaats (a) maar aldaar is 
de Maan nog niet weer 
vol om dat de in die tijd 
van (T) na (V) is gelopen 
daarom moet de Maan ook nog van (T) na tf lopen eer hij weeder vol dat 
is teegen de Zon overkomt, en dan is de vergulde kant niet meer na =o= 
maar na ui gekeerd en bijgevolg heeft het Maanbolletje in die Mane
schijn Zig niet geheel om Zijn As gewenteld maar is Slegts r'T gedeelte 
dat is van =o= na 111 in die tijd gewenteld, en gaat alzo voort in een Jaar 
met ons Aarde om de Zon en om dat de vergulde kant altoos na de Zon 
gekeerd blijft, in die tijd ook om zijn Eijgen As. 

Maar met de Weesentlijke Maan gaat het anders toe die draaijt om 
Zijn Eijgen As in de tijd van 27 Dagen 7 uuren en 43' als blijkt uit de 
Vlekken der Maan welke wij in de zelve zien, die altoos de zelfde na ons 
Aarde gekeerd blijven, maar om dat de Maan met ons Aarde geduurig 
van plaats veranderd namentlijk in een Jaar Zamen eens om de Zon 
gaan, Zo volgt dat er een Maneschijn dat is 29 Dagen 12 uuren en 44' 

wumkes.nl



276 

moeten verlopen eer de Zelfde kant van de Maan weeder na de Zon ge
keerd komt, uit deese beweeging der Maan volgt dat het aldaar een halve 
Maneschijn Dag en dan weeder een halve Maneschijn Nagt is, dat is 
dag en nagt is al door zo lang als bij ons 29 Dagen 12 uuren en 44', nu 
veranderd op de Eijgentlijke Maan het licht en duister van plaats, door 
Zijne Maandelijksche Omwenteling om ons Aarde, zijnde altoos dat 
gedeelte verligt, dat na de Zon gekeerd Staat; maar met ons Maanbolletje 
in het Planetarium kon Zulks niet geschieden, omdat de geschilderde 
Zon de zelve niet konde verlichten was ik genoodzaakt mij te behelpen 
met het Maanbolletje Half te vergulden en half Swart te maken ver
beeldende de Dag en Nagt of licht en duistere Maan, en omdat deese 
beijde Coleuren, niet om 't bolletje konden beweegen was ik genoodsaakt 
het bolletje Zelfs te laten beweegen Zodanig dat de Zelfde kant, nament-

30. lijk de vergulde altoos na de Zon gekeerd bleef, van waar hij Zijn licht 
verbeeld te ontvangen, in plaats dat de Eijgentlijke Maan altoos de 
Zelfde kant na de Aarde gekeerd houd; Eer ik van dit voor ons Inwoon-
ders der Aarde aangenaam Hemellicht kan afstappen moet ik nog een 
woordtje Seggen van de 3 Koperen Radertjes die onder de Zolder in de 
Kamer te Zien zijn en in Fig VIII pag 27 gemerkt met (h i en k) het 
heugd mij nog dat doe wij de Zelve zouden maken ik en mijn Vader 
er lang over gedagt en geraadpleegd hebben, op wat manier, men het 
Maanbolletje zoude laten beweegen zodanig dat hij in Zijn beweeging 
om de Aarde, de Zelfde kant altoos na de Zon gekeerd hield, het Zelve 
hadde met 2 Radertjes kunnen geschieden namentlijk een op het Steelt je 
van ons Aarde en een op het Steelt je van de Maan naar dan Zouden de 
lichtgestaltens zig verkeerd vertoond hebben, namentlijk na dat de 
Maan Nieuw geweest was Zouw hij het laatste Quartier vertonen, ver
volgens Volle Maan, en dan het Eerste Quartier; en daarom moest er nog 
een Derde Radtje tusschen beijden geplaatst worden, op dat de ver
toning zo als het behoorde van Nieuwe Maan Eerste Quartier & & 
deed Zien deese 3 Radertjes hebben anders geen beweeging als dat Zij 
eenmaal in 't Jaar met de Aarde en de Maan eens om haar As draaijen 
of om de Zon gevoerd worden want bijvoorbeeld 't Radtje (h) dat vast 
Zit op het Steelt je van ons Aarde houd altoos de zelfde kant na de Zon 
gekeerd; zo dat de kant of die tak van 't Radtje dat thans Stel ik in 
Libra is over een half Jaar in Aries komt, op de Zelfde wij se is het met 
het Radtje (k) dat vast Zit op het Steelt je van de Maan omdat de vergulde 
kant van de Maan altoos na de Zon gekeerd blijft, zo volgt dat dit Radtje 
ook geen beweeging heeft als een maal in 't Jaar met het bolletje van 
de Maan om zijn As, het Middelste Radtje (i) dat door de Tanden van 
(h en k) beijde gevat word kan derhalven ook geen andere beweeging 
hebben als eenmaal in 't Jaar door de omdraaijeng om de Zon. maar 
de As op het pennetje van dit Radtje (i) dat in het koperen voetje met 
(d) gemerkt vast Zit, en waar op het Radtje (i) los is beweegt in het 
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Zelve eens Rond in 27 Dagen 7 uuren 43' door het Rond gaan van dit 
voetje om het Steelt je van ons Aarde in die tijd voor het teegenswoordige 
Zullen wij ons met de beweeging van de Maan niet meer ophouden en wij 
Zullen in het laatste gedeelte van dit Hoofddeel bij de beschouwing van 
't Raderwerk voor de Maanwijsers Occasie vinden om meer van desselfs 

wonderbaare en zeer verschillende beweegingen te Spreeken. 
Wij hebben op pag 16 en 21 gesproken van de As die 

uit het Uurwerkje gaat tot in het midden van de Kamer 
of generale Center der Planeten welke in 30 Dagen eens 
rond gaat door het Rad No. 23 pag 21 door deese As wor
den de planeet bollen $ en S gedreeven Zie onder Staande 
Fig X al daar Ziet gij de As met No. 24 gemerkt boven de 
Koperen Hoep waar aan het bolletje van de planeet $ Venus 
hangt gemerkt No. 31 voorzien van een Koperen Staaf rad 
met 8 Staven alhier gemerkt met (a) door welke de Hoep 
van $ die voorzien is van 60 takken eens Rond gedreeven 
word in 225 dagen want 8 Staven Staan tot 30 Dagen als 60 
Tanden tot 225 dagen. 

Voor de planeet Mercurius 8 
is om de As No. 24 een Staafrad 
met 15 Staven alhier gemerkt met 
(b) die vatten en drijvende Hou
ten Ring waar van het bolletje 
van § hangt eens Rond in 88 Da
gen om dat die Ring is voorzien 
van 44 tanden en is gemerkt met 
No. 32 want 15 Staven Staan tot 
30 Dagen als 44 Tanden tot 88 
Dagen. 

het Center van de Koperen 
Hoep voor $ was in 1800 9° 19' 
in zz en TV Duim buiten het Cen
ter van de Zon en dat van 8 was 
in 1800 15° 48' in (,?) en 1YV Duim 
buiten het Center van de Zon. 

Wij hebben op pag 16 en 21 
gesproken van de As die door het 
Rad met No. 25 in 120 dagen eens 
Rond gaat Zie Fig V pag 21 door 

welke behalven de Wijser Maans Q nog gedreeven worden, de planeet
bollen b 2f en d" Ziet onderstaande Fig XI alwaar de buitenste Cirkel ver
beeld de Ecliptica of Zons weg de 2de het Rad of de Ring van Saturnus 
de 3de de Weg van Jupiter en de 4de die van Mars 
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33 Deese As No. 26 die in 120 Dagen eens Rond gaat (zie Fig V pag 21 
alwaar dezelve van het Zuid einde ingezien word) heeft boven de Ring 
met No. 33 waar aan de bol verbeeldende de planeet 1? met Zijn Ring en 
5 Satelliten hangt, een Staafrad met 6 Staven welke vat ten in de 538 
tanden waar meede gemelde Ring is voorzien waar door deese Ring eens 
Rond gedreeven word in 10760 Dagen, door dien 6 Staven Staan tot 
120 Dagen als 538 tanden tot 10760 Dagen of 29 Jaar en 175 Dagen het 

J aa r gereekend op 365 Dagen en als men het J a a r reekend op 3 6 5 | Dagen, 
dan komt hij eens Rond in 29 Jaar 167 Dagen en 18 uuren, wij hebben 
hier voren op pag 14 gemeld dat de Slinger in ons werktuig 4800 Slinger 
Slagen of Schommelingen doet in een uur, en bijgevolg in een Dag of 24 
uuren 115200, dat is in 10760 Dagen 1239.552.000 Slinger Slagen moet 
doen eer het Traagste Rad, dat van Saturnus namentlijk eens rond ge
dreeven word. 
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Boven de Ring met No. 34 waar aan de bol verbeeldende de planeet 
Jupiter met Zijn 4 Satelliten hangt, is deese As voorzien van een Staaf-
rad met 8 Staven, welke vatten in de 289 Tanden van gemelde Ring, 
waar door deese Ring eens Rond gaat in 4335 Dagen of 11 Jaar en 320 
Dagen het Jaar gereekend op 365 Dagen, en als men het Jaar reekend 
op 3651 Dagen dan komt Jupiter eens Rond in 11 Jaar 317 Dagen en 
bijna 6 uuren, want 8 Staven Staan tot 120 Dagen als 289 Tanden tot 
4335 Dagen. 

Boven den Ring No. 35 heeft de As een Staafrad van 18 Staven welke 
vatten in de 103 Tanden van gemelde Ring waar door dezelve eens Rond 
gaat in 686| Dagen want 18 Staven Staan tot 120 Dagen als 103 Tanden 
tot 686 Dagen en 16 uuren. Deese As met No. 26 hangt en draaijd op het 
Noord end in een ijseren laafje in Fig XI gemerkt met (a) dit laafje is in
gelaten in een lat welke aan de Ribben is vast gespijkerd, de zelve is Lang 
11 Voet op het Zuid einde van Hout 2 Duim _ en lang 6 voet de overege 
5 voet is van \ Duims ijseren Roede omdat de Staafraden van Saturnus en 
Jupiter zo klein moesten dat de Zelve om geen Houten As die Swaar 
en Sterk genoeg was konden geplaatst worden 

34 deese I jseren Roede Zouw weegens desselvs Lengte in proportie van 
de Swaarte en weegens Zijn trage beweeging door buigen, waar door de 
Staafraden voornamentlijk dat van Jupiter te diep in de tanden van hunne 
Ringen Zouden tasten, om dit voor te komen hebben wij buiten de 
Ring van Jupiter op de Ijseren As een Rond klosje van Hout gemaakt met 
4kant gat er in, waar door het vast op de As zit in de XI Fig gemerkt met 
(b) nu is boven aan de Ribben een lat gespijkerd welke van onderen met 
een Rond gat is, waarin gemelde ronde Klosje kan draaijen en de As in 
hangen is gemerkt met (c) deese lat is in het Midden doorgesneden zodanig 
dat de beijde Stukken 6 a 7 Duimen elkander voorbij Schieten, om het 
onderste gedeelte te kunnen losmaken door het afdraaijen van de 2 Moer
tjes gemerkt (den e) dan kan het Stuk (c) van de 2 Schroefjes, en met een 
van het Ronde Houten klosje worden afgenomen, het welke nodig is, 
als men de As er eens wil of moet uithebben, doch hier van nader in ons 
4de Hoofddeel. 

De Centrums van deese 3 planeet Ringen zijn voor Saturnus in 't Jaar 
1800 Een Graad 30' in Z en buiten de Zon 6f Duim en gemerkt (T?) 
nabij de Ring van Mars 

Het Centrum van Jupiter was in 1800 Twaalf Graden 54' in (=Q=) 
en buiten de Zon 3 | Duim en alhier gemerkt (%) 

Het Centrum van Mars was in 1800 Twee Graden 25' in w en buiten 
de Zon lf Duim is alhier gemerkt (j) 

Aan deese beijde planeet Assen met No. 24 en No. 26 hangt ijder een 
gewigt w êlke de Zelve drijven teegen het Rad met No. 15 Zie Fig V pag. 
21 van deese en meer andere gewigten moeten wij nader handelen in ons 
7 Hoofddeel 
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Deese planeetringen worden alle ondersteund of beweegen op houten 
rolletjes die Zo groot Zijn, als mogelijk was om ligt te beweegen, doch moes
ten tot mijn leedweesen meest alle klein, omdat anders de Tanden van 
het Raderwerk of Ringen niet vrij onder de grote balken konden door 
gaan, wij hebben nog een Sleutel onder een balk voor de tanden van de 
Datumring en Saturnus moeten in keepen om de tanden te doen doorgaan, 
deese Rolletjes hebben hun As Horizontaal en Schieten half onder ij der 
Ring aan de buitenkant, behalven de Ring van Saturnus, die Zijn Rol
letjes van binnen heeft omdat in b verste punt geen ruimte genoeg was, 
tusschen de Ringen van b en de Zon en Datumwijser om desselfs Rol
letjes tusschen beijden te plaatzen, behalven deese Rolletjes daar de 
Ringen op beweegen, zijn er eeven Zo veel daar de Zelve om beweegen, 
deese Zijn meest groter en hebben hunne Assen Verticaal en dienen om 
ijder Ring om Zijn Eijgen Centrum te doen beweegen, en niet ter Zijden 
uit kunnen geschoven worden, — tot de Ringen van de Zon en Datum
wijser en 1? zijn ijder 12 paar dergelijke Rolletjes voor 2̂  8 paar voor d 
4 paar voor ons J $ en S ijder 3 paar, deese beijde planeet Assen hangen 
en draaijen in ijseren plaatjes welke in een Stuk Rib of lat zijn ingelaten 
en kunnen door het los draijen van een Moertje worden uitgenomen. 

Hier meede zullen wij dit 2de gedeelte van ons 2de Hoofddeel be
sluiten, en zullen derhalven in de 3de plaats overgaan tot de beschou
wing van het Raderwerk, dienende tot de beweeging van het Hemels-
pleijn, waar door men de Schijnbaare beweeging van de Zon en Vaste 
Sterren, na de Poolshoogte van Franeker, en van alle andere plaatsen 
die Oost of Westwaarts met deese Stad dezelfde Noorder Pools hoogte 
hebben, dagelijks kan Zien; waar bij behoorde de beschouwing van het 
Raderwerk der 2 Wijsertjes die de op en Ondergang der Zon in tijd aanwij-
sen, maar omdat deese beijde wijsertjes haar beweeging ontvangen van 
het Raderwerk dienende tot de Maanwijsers, zal ik deese beschouwing 
Sparen tot ons 4de en Laatste gedeelte van dit 2de Hoofddeel. 

D e r d e g e d e e l t e v a n h e t 2 d e H o o f d d e e l . 

over het Raderwerk waar door de Schijnbare beweeging van de Zon en 
Vaste Sterren bestuurd word 

dit Raderwerk ontvangt zijne beweeging uit het Uurwerkje door de 
As of Stander met Xo. 7 gemerkt. Zie Fig I I pag 15 voor Zo ver de zelve 
aldaar is afgebeeld, (om de beweegengen van 't Raderwerk voor het Pla
netarium te beschrijven) in Neeven Staande Fig X I I Ziet gij hoe het on
derste gedeelte van Fig II namentlijk het Rad, om de Stander No. 7, 
gemerkt met Xo. 8 dat met Xo. 7 in 20 uuren eens rond gaat zie pag 15, 
dient om het Rad alhier in Fig X I I gemerkt met No. 36 in 24 uuren eens 
te doen rond gaan, dit Rad No. 8 is voorzien van 60 paaren Tanden die 
vat ten in 72 Tanden van 't Rad No. 36 zodanig dat de 72 komen tusschen 
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en 
\ Duims 

de 60 paaren van No. 8, dat is gedaan om de menigvuldege moeijte van 
't Werktuig eenigzints te verminderen anders had men in No. 8 — 90 
kunnen maken en in No. 36 — 108 want deese getallen Tanden zijn, zo 
ver, willekeurig, als de proportie van de beijde Cirkels Tanden maar blijft 
als 5 tot 6, want 5 tanden Staan tot 20 
uuren als 6 Tanden tot 24 uuren, en dus 
gaat dit Rad met No. 36 eens rond in 24 
uuren, onder om de Standder No. 7 is een 
Rad gemerkt No. 37 en heeft 61 Tanden 
deese drijven het Rad No. 38 met 73 
tanden eens Rond in 23 uuren 56'—3-f-f 
Seconden, omdat 61 Tanden Staan tot 20 
uuren als 73 Tanden tot 23 uuren 56'— 
3-g-f Seconden, de Raden No. 38 39 
40 Zitten alle 3 vast op een 
vierkante ijseren Spil, het Rad No. 36 
dat tusschen 39 en 40 is beweegt ook om 
die Zelfde Spil, maar kon niet vast op de 
Zelve omdat het daaglijks3' 56"TV Secon
den agter aan komt of zo veel tijd meer 
nodig heeft om Rond tekomen als de Spil, 
daar het op en eenmaal in 't Jaa r om be
weegt deese 2 erleije beweeging, geschied 
aldus de 4kante ijseren Spil gaat rond in 
23 uur 56' & is ter plaatze daar het Rad 
No. 36 is, Rond, en in het Rad zelfs is 
een Rond gat dat net om het Ronde ge
deelte van de Spil Sluit, en dus gaat het 
Rad No. 36 dagelijks met de Raden No. 
38, 39 en 40 Rond maar veragterd een 
omloop in 't Jaa r of met andere woor
den gaat in 365 dagen ook 365 malen 
Rond, terwijl de Spil met de 3 Raden 
No. 38 39 en 40 Zulks 366 malen doen 
want 23 uuren 56' en 3|~f Sec. Staan tot 
24 uuren als 365 tot 366, om nu door deese 
beweeging de op en Ondergang der Zon 
en vaste Sterren in de kamer te vertonen 
is er in de bedschutting een opening gemaakt, zijnde een weijnig Ovaale Cir
kel 1 8 | Duim hoog en 19 Duim wijd, de hoogte, ziet gij alhier van 0 tot 180 
afgeteekend, de Rand van deese Ovaale Cirkel verbeeld de Horizon voor 
Franeker 0 is het Noorden, 53J de Noorder Pool, 90 het Zenit, en 180 het Zui
den, in deese Opening Staat een verticale Stijl van gegoten Koper f Duim 
breed en ook Zo dik, hebbende op de hoogte van 53 \ Graden een Rondt je 

wumkes.nl



282 

van \\ Duim alwaar een Rond gat in is, waar in depen vandeijsere Spil 
waar op de Raden No. 40. 36. 39 en 38 zitten draaijt, het onder einde van 
de Spil draaijt in een ijsere plaatje ingelaten in het Rib met D gemerkt 
bij (a) door deese verticale Koperen Stijl die de Meridiaan van Franeker 
verbeeld, gaan op de hoogte van 90 Graden nog 3 paar kromme lijnen 
Zie alhier Fig XIII verbeeldende met de Meridiaan de 8 Hoofd Streeken 
van het Compas, en een cirkeltje op de hoogte van 110 Graden boven de 
Noor der Horizon van dun Koper, dienende om de 16 uurlijntjes die uit de 
Rand van de Opening of Horizon gaan te Ontvangen deese Uurlijntjes 
dienen om de tijd hoe laat het is te kunnen Zien daar het Zonnetje dat 
voor het Rad No. 40 zie Fig XII alle 24 uuren eens rond gaat of door het 

38. Nagt wijsertje dat teegen de Zon over Staat en altoos binnen de Horizon 
komt als de Zon onder gaat en onder gaat als de Zon opkomt Het bord of 
de Schijf in Fig XII met No. 40 gemerkt is Langs de Ecliptica geheel door-
gesneeden en dus in 2 Stukken verdeeld, op het binnenste gedeelte zijn 
de vaste Sterren geteekend die benoorden de Ecliptica Staan; op het 
buitenste gedeelte zijn de Zuidelijke Sterren geplaatst, deese 2 Stukken 
die te Zamen het geheele Hemels pleijn uitmaken voor zo ver als de Zui
delijke Sterren op ons Poolshoogte van 53|- Graden boven de Zuider 
Horizon kunnen komen, zijn weeder aan malkander gemaakt door 4 beu-
geitjes van plat koper welke \ Duim Bogt hebben, deese beugeltjes zijn 
op het Bord geplaatst in de 4 Hoofdtijden van het Jaar namentlijk in 't 
Begin van V Aries ss Cancer =2= Libra en *% Capricornus en wel zo dat 
er langs de geheele Ecliptica een Sagesneede ruimte tusschen de beijde 
Stukken van 't bord open blijft, dit bord No. 40 is zodanig op desselfs 
As of ijseren Spil geplaatst dat er bijna een Duim ruimte blijft tusschen 
het bord en de Koperen Meridiaan daar het Zelve in draaijt, om voor te 
komen dat door een weijnigje Scheeftrekking van 't bord de buitenkant 
van 't Zelve niet tegen 't beschutting komt aan te Sleepen, nog dat de 
4 gemelde beugeltjes welke Ruim £ Duim buiten het bord uitsteken het 
Schutting komen te roeren, door de beweeging van dit Rad in 23 uuren 
56 minuten 3-g-f Secunden moeten de Zelve ijder op Zijn tijd na de afstand 
van y en van de Pool alle 23 uuren & voor de Opening in de Kamer te 
voorschijn komen en weeder ondergaan, die minder als 53J Graden van 
de pool afstaan gaat alhier nooijt onder de Zelve komen dus alle dagen 
3' 56-^ Secunden vroeger in de Meridiaan en andere Streeken van het 
Compas en gaan dus 366 maal Rond in 365 Dagen. 

Nu moesten wij nog Zien op wat manier de Zon dagelijks met de ware 
Zon op en onder gaat en de Streeken van 't Compas passeerd, hier toe had 
ik nodig het Rad No. 36 dat in 24 uuren rond gaat en de Schijf of het Bord 
No. 39 in 2 Koperen Steeltjes op het eene word een Rond koperen plaatje 
geschroefd verbeeldende de Zon en op het andere een klein Wijsertje om 
de tijd hoe laat het is bij Nagt aan te wijsen als de Zon agter het Schutting 
dat is onder de Horizon is. 
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De manier op welke het Steelt je daar de Zon op geplaatst is beweegt 
langs de Ecliptica kan men uit Fig X I I niet wel beschrijven of verklaren 
om reeden dat men de Raderen No. 40. 36 en 39 aldaar op de kant aansiet 
ik zal dezelve daarom U in de neevenstaande 3 Figuren nader verklaren 
welke de Zelfde Raden verbeelden als in 
Fig X I I met No. 40. 36 en 39 doch hier 
Ziet gij de Zelve tegen de platte kant aan 
wij hebben op pag 38 Gezegd dat de Schijf 
No. 40 in de Ecliptica geheel doorgesnee-
den is, zo als hier in No. 40 en word door 
de 4 beugeltj es in V 25 =o= en ~Z weer aan 
malkaar gevoegd, het Steelt je van de Zon 
en van het Nagtwijsertje kunnen dus de 
geheele Ecliptica ongehinderd eens in het 
Jaar doorlopen, gaande bij het begin van 
y of de lente in No. 40 onder het beugel-
tje met (a) gemerkt in het begin van 25 of 
de zomer onder het beugelt je met (b) & in 
No. 39 gaat het Steeltje van de Zon onder 
het beugeltje met (e) gemerkt door 15 Gra
den in V onder het beugelt je met (f) 15 Gra
den in Cl &. 

In het Rad No. 36 zijn 2 Sagesneeden 
of Groeven van Z tot 25 de eene voor het 
Steeltje van de Zon, en de andere voor de 
Nagt wij ser, in deese groeven Schuiven die 
beijde Steeltj es op en neer, naar mate de 
Zons plaats van de Ecliptica in No. 39 en 
40 nader bij of verder van het Centrum der 
3 Raderen af is dat is verder of nader bij de 
Pool waar om alles Schijnt te beweegen, als 
de Zon in 't Teeken van Capricornus komt 
dat is in Fig: X I I op No. 40 onder het 
beugeltje met (d) dan is de Zelve het verste 
van de N : Pool verwijderd, dan gaat het 
Steeltje van de Zon door de Groef in het 
Rad No. 36 bij Z en het Steeltje van de 
Nagtwijser gaat er door bij 25 het eerste is 
het verste van de Noordpool verwijderden 
geeft dus de kortste dag, het laatste is het naaste bij of aan de Pool en 
geeft dus de langste Nagt ; door dien nu de Raderen No. 40 en 39 alle 
dagen bijna 4' vroeger Rond komen als No. 36 zo volgd dat na verloop 
van een Maand het Teekens van zz Neevens de Groef van No. 36 komt 
en om dat het Teeken van xz in No. 40 en 39 nader aan de Pool komt als 
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het Teeken van Z zo volgt dat het Steelt je van de Zon in de Groef op 
No. 36 verschoven is van Z na ~ en nog een Maand later dan is het Tee
ken van x in No. 40 en 39 neevens de Groef op No. 36 en dan gaat het 
Steelt je door de Groef in 3C HP nog een Maand later komt het Teeken 
van y neevens de Groef op No. 36 in dan Zit het Zont je in het beugelt je 
met (a) gemerkt en het Steeltje gaat door de Groef bij y en =Q= zijnde als 
dan Dag en Nagt even lang, vervolgens komt het Teeken van V n en ss 
een Maand na elkander neevens de Groef, voor het Steeltje van de Zon, 
in 55 is het naaste bij de N. Pool en dan gaat het Steeltje door de Groef 
in 2s en 25 makende de langste dag, dan is het Zonnetje onder de beugel 
bij (b) vervolgens verwijderd de doorgesneedene Ecliptica zig weeder van 
de Pool, waar door het Steeltje van de Zon, in de Groef weeder na de buiten 
kant Schuift in Libra weer dag en Nagt even lang maakt gaande het Zon
netje onder het beugeltje met (c) gemerkt door, en vervolgens wijkt hij 
al verder en verder van de N: Pool af tot dat het Teeken van <f weeder 
neevens de Groef komt makende als dan weeder de kortste dag, en dus 
gaat het Zonnetje op of voor dit Hemelspleijn alle dagen het geheele Jaar, 
door met de ware Zon op ons Poolshoogte op en onder, het Zonnetje word 

41. geschroefd op een Steeltje van Koperdraad, dat Steeltje heeft een klein 
rond plaatje agter het bord met No. 40 om te beletten dat het Steeltje 
met het Zonnetje niet uit de Sleuven en Groef voor uitloopt en er uitvalle, 
nog ook agterwaarts lopen kan, het zonnetje met Zijn Steeltje hangt dus 
verders geheel los, kan op Zijn As Rond draaijen maar niet hoger of Lager 
nog verder langs de doorgesneedene Ecliptica als de 3 Raden No. 40, 36 
en 39 toelaten, de doorgesneeden Eclipticaas op No. 40 en 39 en de Groe
ten in No. 36 ontmoeten elkander in SB en Z met een Regte hoek of 
90 Graden en in y en =o= met 66 \ het Zonnetje en het Nagtwijsertje moes
ten niet groter als de beugelt j es daar de zelve ij der 3 Maanden daar pas
seeren, en het wijsertje dat niet Rond maar langwerpig is, moest niet 
om Zijn iVs kunnen draijen, maar de Spitzen punt altoos na de buiten kant 
van het plein gekeerd houden, waar toe aan het Steeltje van het wijsertje 
ter plaatze daar het Zelve door de Groef in No. 36 gaat, een beugeltje 
is gezoldeerd; zo dat het Zelve niet rond kan draijen, waar mede wij dit 
3de gedeelte van ons 2de Hoofddeel besluiten en in de 4de plaats over 
gaan tot de beschouwing van het Raderwerk voor de beweegingen van de 

Maan Wijsers 
met 

de beijde wijsertjes voor de 
Op en Ondergang van de 

Zon 

De Maan Wijsers zijn behalven het Maan bolletje dat om ons Aarde 
beweegd, en met ons Aarde eens in het Jaar om de Zon, Acht in getal 
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waar van 4 aan de Zolder en 4 aan de bedschutting geplaatst zijn, de 
4 aan de Zolder zijn aan de linkerhand, de Lengte van de Maan op de 
Ecliptica en de plaats van 't Verste punt der Maan, aan de Regterhand de 
plaats der Noorder knoop, en de Lichtgestalten der Maan, de 4 Wijsers 
aan het Schutting uit de Kamer beschoud 
aan de Linkerhand De Maan koomt op, 
dan de Afstand der Maan van het verste 
punt, aan de Regterhand de afstand der 
Maan van de Noord knoop en De Maan 
gaat onder 

Wij zullen in de eerste plaats het 
Raderwerk en de beweeging van de 2 
wijsers aan de Zolder beschouwen met 
name Maans Verste punt , en Maans Noord 
Knoop, omdat deese beijdehaar beweeging 
ontvangen uit het Rad met No. 15ZieFig 
II pag 15 dat Rad met No. 15 heeft van 
agteren of van de Zuid Zijde 2 Cirkels tan
den waar van in de eene 24 en in de andere 
8 tanden Zijn, en gaat eens Rond in 12 
Dagen, deese Cirkel van 24 vat een Starrad, 
dat om de As Zit waar door Venus en Mer-
cuur gedreeven worden en de Wijser Maans 
Verste punt aan de Zolder, deese As gaat 
eens Rond in 30 Dagen Zie Fig V No. 24 
en heeft om de wijser (£ s verste punt in 
beweeging te bringen een Spoor van 12 die 
op een wij se als krammen in de As Zijn 
in geslagen Zie onderstaande Fig X I V ge
melde Spoor gemerkt met (a) in dit Spoor 
van 12 vat een Rad met No. 41 heeft 64 
tanden. Sit om een As dewelke Horizontaal 
Oost en West beweegt in de tijd van 160 
Dagen eens rond want 12 Sporen Staan tot 
30 Dagen als 64 tanden tot 160 Dagen, 
deese As heeft op het Oost einde een Spoor 
van 5 welke vat ten in de 101 Tanden van het Rad met No. 42, dit Rad No. 
42 gaat dus eens Rond in 3232 Dagen dat is in 8 Jaa r en 312 Dagen het 
Jaar gereekend op 365 Dagen want 5 Tanden Staan tot 160 Dagen als 101 
Tanden tot 3232 Dagen het Rad No. 42 leijd ook Horizontaal, wiens As 
zijnde een ijseren Spil perpendiculaar gaat door de Zolder in de Kamer 
alwaar op desselfs einde geplaatst is de wijser welke de naam draagt van 
Maans Verste punt. 

N : B : de ijsere Spil welke perpendiculaar door de Zolder gaat be-

fTfxrv 
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'à 
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43. 

weegt onder in een gaatje in de Zolder en draaijt boven in een ijsere beu
gel of laaf aan welke laaf regthoeks gewijse een laaf aan is waar in de As 
van No. 41 op het Oost einde draaijd desselvs West Einde draaijd in een 
laaf je dat boven aan de Ribben is vast gespijkerd. 

De beweeging van de Maans verste punt wijser beschouwd hebbende 
Zullen wij U het Raderwerk voor de beweeging van de Maans Knoop wijser 
vertonen, wij hebben op voorgaande pag 42 geseijd dat deese beijde na-
mentlijk de Verste punt en de knoopwijser hare beweeging ontvangen 
uit het Rad met Xo. 15 welke van Agteren 2 Cirkels Tanden heeft de eene 
van 24 en de andere van 8 Tanden welke eens rond gaat in 12 dagen in 
deese kleine Cirkel van 8 vat een Starrad, dat om de As Zit waar door Mars, 

Jupiter en Saturnus gedreeven 
worden en de Wijser Maans 
Noordknoop aan de Zolder, deese 
As gaat eens rond in 120 Dagen 
zie Fig V No. 26 en heeft om de 
Wijser ([ s Noord Knoop in be
weeging te bringen een Spoor 
van 12, die even als de laatst 
voorgaande als krammen in de 
As Zijn ingeslagen Zie onder 
Staande Fig XV alwaar gemelde 
Spoor in is gemerkt met (b) in 
dit Spoor van 12 vat een Rad 
met 60 Tanden om de As waar 
op het Rad No. 43 vast zit en 
welke Horizontaal beweegt in de 
tijd van 600 Dagen eens rond 
want 12 Sporen Staan tot 120 
Dagen als 60 Tanden tot 600 
Dagen. 

deese As heeft op het west 
Einde een Spoor van 6 welke 
vatten in de 68 Tanden van het 
Rad met Xo. 44 waar door dit 
Rad met de ijsere Spil daar het 

op Zit eens Rond gaat in 6800 Dagen of 18 Jaar 7 Maanden en 20 Dagen 
het Jaar op 365 Dagen gereekend, het Rad No. 44 hangt in een ijseren 
laaf je waar in 3 gaten een op elke end bij (c en d) waar door een Schroef 
gaat waar op een Moertje word vast geschroefd en een in het Midden waar 
door de Spil gaat daar het Rad No. 44 op vast Zit, en op het Moertje 
bij (c) hangt en draaijd; de Spil gaat onder door de Zolder in de Kamer 
alwaar de wijser op de zelve geplaatst is welke de naam draagt van Maans 
Noorder Knoop 
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Eer ik tot de beschouwing van het Raderwerk der Overege 6 Maan-
wijsers rjder afzonderlijk overga zal ik U in onderstaande Figuren XVI 
en XVII vertonen de plaats in Lengte en breedte in Fig XVI en in Lengte 
en hoogte in Fig XVII zooals die aan malkaar gevoegd zijn en op elkander 
werken. 

Fig XVI verbeeld de platte grond van de zolder boven de bedsteede 
en Kasten, als meede de Ruimte tusschen de Zolder over de Kamer, en 
de Ribben tot aan de 2de Grote balk: Letter A is de pilaar waarin de 
Wijser de Maan koomt op beweegt als mede de As die de Wijser aan de 
Zolder (de Lengte der Maan op de Ecliptica) in beweeging bringt, deese 
As als meede die voor de lichtgestaltens der Maan zijn alhier geteekend, 
om dat de zelve in Fig XVII niet in hare lengtte konden vertoond worden, 
haare hoogte ziet men in Fig XVII) Letter B is een Schuitje voor 't 
Draaijen met de Kruk C is het Steelt je voor de <£ van 't verste punt (D) 
is ook voor de Kruk. (E) is het Middelpunt van het geheele werk, F voor 
het Ecliptica Rad tot het opkomen der Maan (G) voor de Afstand der 
Maan van de Noord knoop (H) Zijn Kokers waar in de gewigten afdalen 
na beneeden in de Kleerkas. (J) is het Steelt je voor de Ondergang der 
Maan (K) is voor de Lichtgestaltens der Maan, zie een korte aanteking 
van Fig XVII op de volgende pag: 46 
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Het Rad (L) is het Zelfde Rad als No. 16 in Fig II pag 15 en is alleen 
dienende om de beweeging over te bringen na de Maanwijsers en de beijde 
wijsertjes voor de Op en Ondergang van de Zon. 

(M) is de Ooster verste punts As door welke het Raderwerk voor 
de Op en Ondergang van de Zon met (N: N) gemerkt word bewogen, als 
meede de Teeken en Graadwijser voor de Afstand der Maan van het 
verste punt met (00) gemerkt, en de As en Raderen voor de Lengte van 
de Maan op de Ecliptica met (P) gemerkt in Fig: XVII en met (O) in 
Fig XVI. 

(R) is de wester verste punts As welks ook door het Rad (L) in be
weeging word gebragt en waar door bewogen worden, de Raderen voor 
de Afstand der Maan van de Noordknoop met (S S) gemerkt, en de 
Raderen voor de lichtgestalten der Maan met T gemerkt waar van het 
overege gedeelte in Fig XVI is gemerkt met (K K) 

het bovenste gedeelte van het Raderwerk Afstand der Maan van 
de Noord Knoop met (S) gemerkt bringt in beweeging de As met (V) ge
merkt, en deese drijft het Ecliptica Rad voor de Ondergang der Maan 
met (U) gemerkt, het Rad (U) drijft de As gemerkt (W) en door de Zelve 
word gedreeven het wijserrad voor de Ondergang der Maan met (X) 
gemerkt. 

Het onderste gedeelte van het Raderwerk afstand der Maan van 
de Noord Knoop met (S) gemerkt, dient om de Teeken en Graad Wijser 
in omloop te bringen en de kleine As met (IJ) gemerkt waar door het 
Ecliptica Rad met (Z) gemerkt bewogen word ten dienste van de Op
gang der Maan. 

Dit Ecliptica Rad met (Z) gemerkt drijft de As gemerkt (A2) en deese 
drijft het wijserrad ten dienste van de Opgang der Maan gemerkt met (B2) 

De aaneenschakeling van 't Raderwerk voor de Overege 6 Maan 
Wijsers om de Wijsertjes voor de Op en Ondergang van de Zon, zo goed 
mogelijk afgebeeld, zullen wij nu de beweeging van ijder wijser afzonder
lijk nagaan, de getallen der tanden en Staven, en de Omloopstijden van 
ijder Rad of As aantonen. 

Het Rad No. 16 ontvangt zijn beweeging van het Rad No. 15 Zie 
Fig II pag 15 door het Spoor van 25 Tanden welke op de voor of Noord
kant van 't Rad No. 15 geplaatst zijn, deese 25 tanden vatten en drij
ven 't Starrad met No. 16 welke 59 tanden heeft eens rond in 28 Da
gen 7 uuren 40' en 48" want het Rad No. 15 gaat eens rond in 12 Dagen 
en 25 Tanden Staan tot 12 Dagen als 59 Tanden tot 28 Dagen 7 uur 
40' en 48" tot hier toe zijn de tanden in het Raderwerk Ronde Cirkels 
en Evenwijdig om het Cinter van het Rad, en ook zijn de omloopstijden 
van de meeste Raderen willekeurig, doch de beijde Assen die door het 
Rad No. 16 gedreeven worden, moeten Zo na bij mogelijk is, eens Rond 
gaan in die Zelfde tijd, die de Maan nodig heeft om van Zijn Verste punt 
door het Naaste punt weeder in Zijn Verste punt te komen, en ongelijk 
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Snel beweegen, Zodanig dat Zij van het verste punt af gereekend in het 
Eerste J van Zijn omloop in tijd 5 Graden veragterd, die in het 2de Quar-
taal weeder inhaald in het 3de 5 Graden voor uit loopt en die in het 4de 
weeder verlicht. 

Om deese beijde Assen in Fig XVI I geteekend met (M) of Ooster 
Verste punts As, en (R) of Wester Verste punts As, Zodanig te Laten 
beweegen, dat zij ten naasten bij de loop der Maan in de natuur volgen, 
heb ik op het West Einde van de Ooster verste p : As, met No. 45, en op 
het Oost Einde van de Wester verste p : As met No. 62 ijder een Rad 
gemaakt met 36 Tanden, welke haar Cinter 5 Graden buiten het Center 
van de As hebben deese Uitmiddelpuntege Cirkels van 36 Tanden ijder, 
vat ten in een Cirkel van 37 tanden welke op de platte kant voor 't Rad 
met No. 16 geplaatst zijn, deese 37 tanden op het Rad No. 16 zijn zo lang 
dat de binnenste tanden die 't naast aan 't Center van de As komen, de 
Zelve kunnen vat ten zo wel als de buitenste, door deese getallen tanden 
en 5 Graden buiten het Center geplaatst komen deese beijde Assen eens 
rond in 27 Dagen 13 Uuren 18' —36"|~f en lopen van het verste punt 
afgereekend 3 Teekens of in 7 Dagen 6 u 30' — 44"J 
tot de volgende 3 Teekens 6 Dagen 1 2 - 8 — 3 4 \ 
van 6 tot 9 Teekens ook 6 Dagen 12 - 8 — 34 \ 
en van de 9 tot in 't verste punt . . . . . 7 Dagen 6 - 3 0 — 44 \ 

27 Dagen 1 3 - 18 — 3 7 

Eer wij tot de beschouwing der Overege 6 Maan wij sers overgaan zal 
ik U de beweeging der Zons op en ondergangs Wij sers aantonen, de 
Zelve worden bewogen door de Ooster Verste punts As in Fig XVII ge
merkt met letter (M) om de Zelve is een Starrad, met 29 Tanden gemerkt 
met No. 46 deese 29 Tanden vat ten de 62 Tanden in het Starrad met 
No. 47 waar door dit Rad met desselvs As waar op het geplaatst is eens 
Rond komt in 58 Dagen 21 uuren 50' — 8"rV want 29 Tanden Staan tot 
27 Dagen 13 uuren 18' — 36"-§-f als 62 Tanden tot 58 Dagen & deese Tan
den en dus ook de tijd van de Omloop van het Rad met No. 47 is wille
keurig, doch Zijn Seer geschikt om de As die de beijde Wijserraden voor 
de Op en Ondergang van de Zon in beweeging te brengen Zodanig dat 
dezelve net in een Jaa r eens Rond komt, het welke noodzakelijk is, 
door dien de beijde Wijserraden die door de Zelve bewogen worden, van 
de Langste tot de kortste, en weerom van de kortste tot de langste dag 
moeten heen en weer beweegen waar toe net een Jaar tijd vereijst word. 
dat gebeurt door op het ondereinde van de As met No. 47 een Spoor-
radtje van 5 Staven te laten vat ten in het Rad met No. 48 welke Rad 
aan de buiten of Oostkant is voorzien van 31 Tanden waar door dit Rad 
dat om de As met No. 49 geplaatst is eens Rond komt in 365 Dagen 5 
uuren 46' en 54" Zijnde Zeer na bij ons Jaarlijksche omloop van de Zon, 
of de tijd dat de Zon de beijde keerkringen raakt, want de 5 Staven om 

19 
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de As met No. 47 Staan tot 58 Dagen 21 uuren 50' en 8-^-" als 31 Tanden 
tot 365 Dagen 5 uu: 46' en 54" om deese As met No. 49 waar van in Fig 
XVII weegens de volheid der Fig: maar alleen het Oost Einde is uitge
trokken, zijn 4 halve Staafraderen, één voor de Opgang der Zon in 't 
Langen der dagen, het 2de voor de Opgang der Zon in het korten der 
Dagen, het 3de voor de Ondergang der Zon in het korten en het 4de 
voor de Ondergang der Zon in het Langen der dagen, Zo dat het 1 ste en 
het 4de de dienst waarnemen in het Langen der Dagen en het 2de en 3de 
in het korten, tusschen het 1ste en 2de komt de As van het Wijserrad 
voor de Opgang en tusschen het 3de en 4de die van de Ondergang ik 

49. Zal u de Slingerende beweging van deese beijde wijsertjes nog wat duide
lijker Soeken te maken, door onderstaande Fig XVIII alwaar het Rad 
No. 46 dat om de Ooster verste punts As zit met 29 Tanden drijft No. 47 
welke 62 Tanden heeft Zie Neevenstaande pag 48 De As van No. 47 Staat 
omtrent 30 Graden buiten de perpendiculaar om dat de Ooster verste 
punts As ruim 6 Duim verder van het Schutting af is, als deese As voor 
de Op en Ondergang van de Zon met No. 49 

Deese 4 halve Staaf raden met 1. 2. 3 en 4 gemerkt zijn ij der voor Zien 
van 15 tanden, maar de circumferentie is verdeeld in 16 gelijke deelen 
dat is ijder deel (het jaar op 365J dagen gereekend) 11 Dagen 9 uuren 
56' en 15" en dus loopt de As 171 Dagen 5 uuren 3' en 45" eer de 15 tan
den zijn afgelopen, nu leijd voor de halve Staafraden met 1 en 2 ge
merkt een Wijserrad met No. 50 gemerkt voor de Zons Opgang, en voor 
3 en 4 een dito met No. 51 voor de Zons Ondergang, deese beijde Wijser-
raden hebben ijder ook 15 Tanden voor het langen der Dagen, en ijder 
15 voor het korten der Dagen en deese Tanden zijn op verschillende af-
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standen van het Cinter geplaatst, om dat de Zons op en Ondergang in 
het begin, en in het Einde van het langen en korten der dagen, veel min
der verschil geeft in de Zelfde tijd, als in het Midden, en in de Keer
kringen geheel ophoud. Ik zal U in neevenstaande Fig X I X tonen hoe 
de 2 maal 15 tanden op de platte kant der beijde Wijserraden geplaatst 
zijn 

No. 1 wordt met het begin van het langen der Dagen gevat door 
de eerste tand van het halve Staaf Rad met 1 gemerkt bij (a) voor de Op
gang en met 4 bij (b) voor de Ondergang Den 27 en 28 Dec: dan word 
de laatste of 15 tand los gelaten Den 15 en 16 
Junij dan blijft het wijserrad Stil Staan tot 
Den 27 a 28 Junij en dan vat het halve Staaf-
rad met 2 voor de Opgang en met 3 voor de 
Ondergang de tand No. 1 voor het korten der 
dagen en bringt het Wijserrad weer terug tot 
dat de 15de of laatste Tand los gelaten word. 
op Den 17 en 18 Dec: Staat dan Wederom 
eenege dagen Stil tot dat de halve Staafraden 
voor het langen der Dagen weederom aan
vatten, het welke weederom op Den 27 a 28 
Dec plaats heeft door dien de As No. 49 met 
de halve Staafraden net in een Jaa r eens 
rond komt, zo dat de beijde wijserraden 
ij der half Jaa r heen en weer beweegen. 

Nu waren wij gekomen tot de overege 6 
Maanwijsers en wel in de eerste plaats, tot die 
op de Ooster pilaster welke met een teeken 
en een Graad Wijser aanwijst de afstand der 
Maan van het Verste punt, deese Wijser ont
vangt zijne beweeging ook van de Ooster 
verste punts As in Fig XVI I gemerkt met 
(M) heeft een Rad om die as met 72 Tanden 
en zit vlak tegen het Starrad met No. 46 aan; 
is gemerkt met No. 52, afgebeeld in onder
staande Fig: X X op de platte kant aangezien, dit Rad met No. 52 Vat 
met desselvs 72 Tanden in een Spoor met 10 bonkjes welke Sitten om een 
As met No. 53 waar door deese As eens Rond gaat in 3 Dagen 19 uuren 
5 0 ' — 5 5 " ^ want 72 tanden Staan tot 27 Dagen 13 uuren 18' — 36ff" 
als 10 bonkjes tot 3 Dagen 19 uuren & deese As No. 53 Staat perpendicu-
laar op het Stoeltje met No. 54 gemerkt, heeft onder een Rad met 60 
Tanden en een Spoor met 5 bonkjes deese 60 Tanden en de 5 bonkjes 
vat ten ij der in een Rad alhier gemerkt met No. 55 en 56 welke ij der 36 
Tanden hebben de 5 bonkjes vat ten de 36 op No. 55 en de 60 Tanden 
vatten de 36 op No. 56 waar door het Rad No. 55 eens Rond gaat in 27 
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Dagen 13 uuren 18' — 36'Mj-f om dat 5 bonkjes Staan tot 3 Dagen 19 uuren 
50' — SS"-^ als 36 Tanden tot 27 Dagen & en het Rad No. 56 gaat eens 
Rond in 2 Dagen 7 uuren 6' — 33'W want 60 Tanden Staan tot 3 Dagen 
19 uuren 50' — 5 5 " ^ als 36 Tanden tot 2 Dagen 7 
moet dus net 12 maal Rond teegen dat No. 55 eens Rond gaat. 

No. 55 Sit op een Koperen bos welke door de Bedschutting in de Kamer 
gaat, en No. 56 Sit op een ijseren pin welke door de bos van 
No. 55 en ook door 't Schutting gaat omtrent \ Duim ver
ders als de bos van No. 55 op het einde van de bos en van 
de ijsere pin is ij der een wijsertje geplaatst waar van de 
eerste in 27 Dagen & eens Rond gaat Zijnde Seer na bij 
de tijd die de Maan noodig heeft om een verste punts keer 
te doen, wijst dus altoos op een geschilderde plaat welke 
in 12 Teekens is verdeeld de Afstand der Maan van het 
verste punt aan, de Wijser op de ijsere pin geplaatst welke 
12 maal rond gaat teegen de eerstgemelde eenmaal, wijst 
op een verdeelde Cirkel in 30 Graden, hoe ver de Maan, 
in het aangewezen teeken is, in Graden. 

Nu Zullen wij laten volgen de beschouwing van het 
Raderwerk voor de Wijser aan de Zolder aan U linkerhand 
bij de Kamers deur welke tot opschrift heeft Lengte der 
Maan op de Ecliptica deese wijser ontvangt ook zijn be
weeging van de Ooster verste punts As in Fig XVII met 
(M) gemerkt, welke op het Oost einde een Rad heeft ge
merkt No. 57 met 44 Tanden in onderstaande Fig XXI 
op de platte kant aangezien deese 44 tanden vatten in 
67 Tanden van het Rad No. 58, daar nu de 44 Tanden op 
No. 57 met de Ooster verste punts As eens Rond gaan in 
27 Dagen 13 uuren 18' — 36-g-f" zo volgt dat het Rad No. 
58 met 67 Tanden eens Rond gaat in 41 Dagen 22 uuren 
59' — 42"| en met het Zelve ook de As No. 59 met het 

Rad No. 60 deese omloopstijd van de As No. 
r 59 is willekeurig maar Juist geschikt om door 
I het Rad met No. 60 welke 43 tanden heeft, het 

wijserrad met 28 Tanden eens Rond te bringen 
in die tijd dat de Maan de Ecliptica rond loopt, 
en door de Ooster verste punts As, Lang-
samer bewogen word, als de Maan in 't 
Verste punt is en Snelder als de Zelve in 

het Naaste punt is, De As No. 59 gaat met de beijde Raden No. 58 en 
60 eens Rond in 41 Dagen 22 uuren 59' — 42"f Want die tijd Staat net in 
proportie met 27 Dagen 13 uuren 18' en 36 -̂f7' de omloop van de verste 
punts As als 67 tot 44 het Rad No. 60 heeft 43 tanden die vatten in 28 
tanden op het wijserrad, waar door dit Wijserrad eens Rond komt in 27 

v; 
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Dagen 7 uuren 43' — 4"Tf-g- de As van het Rad met No. 61 hangt perpendi-
culaar en gaat door de Zolder in de Kamer, waar op een wijser geplaatst 
is die altoos de Lengte der Maan op de Ecliptica aanwijst. 

De Wijsers die van of door de Ooster verste punts As bewogen worden 
beschoud hebbende zullen wij nu nog moeten Zien wat uitwerking de 
beweeging van de Wester verste punts As heeft op de beweeging der ove-
rege 4 Maan wijsers welke Zijn de Afstand der Maan van de Noord knoop, 
de Lichtgestaltens der Maan en de Op en Ondergang van de Zelve. 

Eerst zullen wij de Wijser Afstand der Maan van de Noord-knoop 
op de Wester pilaster beschouwen deese heeft ook 2 wijsertjes boven mal

kaar zo als de Afstand der Maan van het Verste punt op pag 50 en 51 be-
schreeven; 

De Wester verste punts As in Fig. XVII met (R) gemerkt gaat in 
de Zelfde tijd als de Ooster eens Rond, heeft in desselvs midden een Rad 
met 69 tanden gemerkt No. 63 het Rad op het Oost Einde met 36 Tanden 
waar door de As zijn beweging ontvangd is gemerkt met No. 62 dit Rad 
met No. 63 vat in een Tontje welke om de Verticale Stander met No. 64 
Gemerkt zit, en van boven 9 Tanden heeft waar door deese Stander eens 

53 Rondgaa t in 3 Dagen 14 uuren 15' — 28"^ of naaukeurig -f-fr" is amper l 
het Tontje om deese Stander op pag 52 gemeld heeft van onderen 7 tanden 
deese vat ten in het Rad met No. 65 welke op de agter of Noordkant 53 
Tanden heeft, dog dit Rad met No. 65 dient voor de Wijser welke de 
Ondergang der Maan aanwijst waar van nader op pag. 61 & zal gesproken 
worden, verder na beneeden is om de verticale Stander met No. 64, een 
Rad met 84 Tanden en een Spoor van 7 bonkjes deese 84 Tanden en de 7 
bonkjes vat ten ijder in een Rad gern: met No. 66 en 67 welke ijder op de 
Agter of Noord kant 53 Tanden hebben waar door No. 66 eens rond gaat 
in 27 Dagen 5 uuren 5' — 4 3 " T

2
T want 7 Bonkjes Staan tot 3 Dagen 14 

uuren 15' — 2 8 " | als 53 Tanden tot 27 Dagen & en No. 67 gaat eens Rond 
in 2 Dagen 6 uuren 25' — 28"-Hîr zijnde TV van 27 Dagen 5 uuren 5' — 4 3 % ^ 
om dat 84 Twaalf maal 7 is. in onderstaande Fig X X I I ziet gij het Stoeltje 
van dit Raderwerk afgeteekend, van de Westkant beschouwd. 
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het paralelogram No. 68 is een Stuk Rib 5 Duim hoog en 6 Duim 
breed lang 14 Duim in het welke de Ribben a b en c zijn ingelaten 
a en b kunnen los gemaakt en uitgenomen worden maar c is vast ge
spijkerd; op het Ribke b is een bosje van Ko
per vast gesoldeerd, welke zo lang is, dat de 
zelve bijna tot aan het bedschutting raakt 
het Rad No. 67 Zit op een ijseren Spil welke 
door het Rib (b) en door de Koperen bos tot 
door het bedschutting gaat, het Rad No. 66 
Zit op een Koperen bos die om de vaste bos 
draaijd en ook door de bedschutting gaat op 
laatstgemelde is de tekenwijser en op de ijseren 
Spil de Graadwijser voor de Afstand der Maan 
van het verste punt zie pag 50 en 51 het Rib 
c is 4 Duim kant en is van boven met een Sleuf 
waar in de bossen en ijseren pin zo even ge
meld in kunnen rond draijen het Rib is van 

54. boven gedekt met een ijseren plaatje welke 
met 4 Schroefjes kan worden vast en los ge
maakt in dit plaatje is een gat alwaar de ver
ticale Stander in draaijt; onder het plaatje 
leijd een Stukje Staal alwaar de As No. 64 op 
Staat, het grote Rad om de As No. 64 heeft 
van onderen een Ring van Hout IJ Duim 
breed en 1 Duim dik waar in de 84 Tanden 
voor de beweeging van het graad wijser Rad 
met No. 67 zijn ingeslagen, dit was noodsa-
kelijk om dat anders de 84 tanden te lang 
moesten zijn om de 53 op het Rad met No. 67 
te kunnen vatten, het grote Rad konde niet 
lager om de As om dat het Rad No. 66 anders 
niet vrij onder het Zelve konde draijen, dat 
Rad konde ook niet kleinder om dat het Zelve 
niet alleen voor de afstand der Maan van de 
Noord knoop dient, maar ook de wijser voor de 
Maan komt op, in beweeging bringt, waar toe 
de 83 Tanden op de Zuidkant van 't Rad die
nen even zo als de 83 op het Rad No. 65 voor de Ondergang der Maan, 
waar van op pag 61 en vervolgens nader. 

Wij zullen nu de beweeging van het Raderwerk voor de lichtgestal-
tens der Maan beschouwen waar toe in de eerste plaats een Spoor van 8 
bonkjes om het West einde van de Wester verste punts As dient deese 8 
bonkjes vatten in een Rad met No. 70 welke 106 tanden heeft, deese 106 
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Tanden hebben 2 Graden uitmiddelpuntigheid, om dat in de Zomer als 
de Zon in Zijn verste punt is, de Maneschijnen korter zijn als in de Winter 
als de Zon in zijn naaste punt is, want in het Verste punt heeft de Zon meer 
tijd nodeg om een Teeken of 30 Graden af te lopen als in het Naaste punt, 
en daarom is de Maan Spoedeger weer bij de Zon, of is in korter tijd weer 
Nieuw, dit Rad met No. 70 komt door de beweeging van de West er verste 
punts As in 27 Dagen 13 uuren 18' — 36"-§-f en de 8 bonkjes met No. 69 
in 106 Tanden van No. 70 eens rond in 365 Dagen 2 uuren 21 ' — 39//J-f 
dit Rad No. 70 in Fig. XVII met T gemerkt zit om een As die op het an
der einde een Rad heeft met No. 71 dit heeft 136 Tanden en deese 136 
vatten in een Starradtje met 33 Tanden waar door dit Starradtje eens 

55 Rond komt in 88 Dagen 14 uuren 9 minuten en 40/'-5
i
r Seconden want 136 

Tanden Staan tot 365 Dagen 2 uuren 21 ' — 3 9 " | 4 als 33 Tanden tot 88 
Dagen 14 uuren 9' — 4 0 " ^ dit Starradtje met No. 72 en 33 Tanden Zit om 
een As die op het Noord einde een Rad met No. 73. heeft 72 Tanden, deese 
vat ten in een Rad met No. 74 heeft 24 Tanden de As van dit Rad gaat per-
pendiculaar door de Zolder in de Kamer, de wijser op het Zelve geplaatst 
gaat dus met het Rad No. 74 eens Rond in 29 Dagen 12 uuren 43' — 13"YTT 

zijnde J van 88 Dagen 14 uuren 9' — 40//
T

4
T om dat 24 een Derde van 72 is 

De aftekening van dit Raderwerk voor de Lichtgestaltens der Maan, Ziet 
gij op pag 45 Fig. XVII Letter (T) en Fig XVI Letter (K K) 

Nieuw waren wij gekomen tot de beijde laatste wijsers namentlijk het 
Op en Ondergaan der Maan, deese waren verre weg de moeijelijkste en 
Werksaamste beweegengen in het geheele werk, om reeden dat de Zelve 
door verscheijdene en Zeer verschillend werkende Oorsaken dan Sneller 
dan weeder trager bewogen worden. Drie voorname oorsaken van hare 
ongelijkvormege beweeging neemen deese beijde Wijsers vrij naaukeurig 
in acht, namentlijk de ongelijke Snelle beweeging der Maan om de Aarde 
Langs de Ecliptica, dewelke door malkaar geschied in 27 Dagen 7 uur 43' 
en 5" Zijnde in ijder dag 13° — 10' — 35" doch als de Maan in Zijn Verste 
punt van de Aarde is, dan loopt de Zelve geen 12° in 24 uuren af en als 
de Zelve in Zijn naaste punt is kan hij 15° in het Etmaal afleggen, deese 
Snelste en traagste beweeging der Maan, komt niet op de zelfde tijd, die 
er verloopt van dat de Maan van V tot y de geheele Sterrenhemel door 
loopt nog ook niet in de tijd van de eene Nieuwe Maan tot de andere 
maar dit gebeurt in 27 Dagen 13 uuren 18' — 35" om dat het verste punt 
geduirig van plaats veranderd en wel in 8 Jaa r 311 Dagen 8 uuren 34' 
en 57" volgens La Lande de Sterren Hemel doorloopt. 

56. Als de Maan nu in Zijn verste punt is en geen 12° in 24 uuren 
aflegt komt hij natuurlijk vroeger op en gaat ook vroeger onder, als in het 
Naaste punt alwaar hij 15° in 24 uur aflegd en wel voor ijder graad 4' 
deese ongelijk vormege beweeging der Maan om de Aarde doet de beij
de wijsers van de Op en Ondergang der Maan in 't Verste punt Langsa-
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mer en in het Naaste punt Schielijker als hun Middelbare loop beweegen. 
Eene Tweede Oorsaak van het onregelmatege Op en Ondergaan der 

Maan is geleegen in de verschillende Stand en loop der Maan boven en 
beneeden de Ecliptica komt vroeger als middelbaar op, en gaat later als 
Middelbaar onder, als de Maan benoorden de Ecliptica is, dat is als de Zelve 
Noorder Taanronds breedte heeft, en komt later als middelbaar op en 
gaat vroeger als Middelbaar onder als de Maan Zuider Taanronds breedte 
heeft, en dus heeft deese Tweede Oorzaak een tegenstrijdege uitwerking 
op de beijde Wijsers, dat is als de eene in zijn loop versneld, dan vertraagd 
de andere, de plaatzen alwaar de Maan de Ecliptica of Zonsweg Snijd noemt 
men de Knoopen en wel als de C boven de Ecliptica komt de Noorder en 
als de Zelve beneeden de zelve daalt de Zuider knoop, deese Knoopen of 
Snijpunten blijven ook niet op de Zelfde plaats, maar worden tegen het 
gevolg der Teekenen van den Zodiack eens Rond gedreeven in 18 Jaa r 228 
Dagen 4 uur 52' en 3" De Maan komt dus deese Snijpunten in Zijn loopbaan 
te gemoet en dewijl de Zelve in 27 Dagen 7 uuren 43' & Rond loopt en de 
Knoopen in die tijd 1° — 26' — 49" van plaats veranderen zo volgd dat 
de Maan eens door de Knoopen dat is benoorden en bezuiden de Eclip
tica komt in 27 Dagen 5 uur 5' 58", door deese Tweede Oorsaak word de 
opgang der Maan het meest bevorderd als de Maan in de klemmende dat 
is in de Noorder knoop is, en dus avanceerd de Opgangs wijser hier door 
minder en de Ondergang meer als in 't tegenovergestelde Teeken. 

57. Een Derde en die is wel de voornaamste Oorsaak van het onregel
matig Op en Ondergaan der Maan is de Declinatie of Afwijking der Maan 
benoorden en bezuiden de Equator, dit gebeurd alle 27 Dagen 7 uuren 
43' — 5" door de Zelve Rijst en daald de Maan boven en beneeden de 
Equator bijna 23J Graden, als de Maan in y is veranderd de Declinatie 
het Sterkste en is van 2 3 | Graad in (x) tot 6J Graad in (V) zijnde de loop 
der Maan in 24 uuren na zijn middelbare beweeging gerekend 5° — 10' — 
15" hier door komt de Maan op De Poolshoogte van Franeker op 53° — 
13' gereekend vroeger op als de zelve gedaan zoude hebben als hij langs 
de Equator bewoog 27' — 48" zijn Middelbare veragtering is in 24 uuren 

48 — 45 dus komt de Maan weegens desselvs Declinatie in die 
24 uuren later op maar 20' — 57" als nu de Noorder knoop ook in (V) 
is dan veranderd de breedte der Maan ook het Sterkste en is van 6 | Graad 
voor tot 6\ Graad na de Q, veranderd 1 ° — 9' — 49" hier door komt hij 
vroeger op als dat hij langs de Ecliptica bewoog 6' — 14" de welke nog 
van de Opgang door de Declinatie kunnen worden afgetrokken dan Rest 
voor de later opgang in dat Etmaal 14' — 43" als men hier bij veronder
steld dat de Maan ook toe gelijk in zijn verste punt is dan beweegt hij in 
plaats van 13 ij ets minder als 12° — en komt daar door 4' minuten vroe
ger op als in zijn Middelloop, maar dan wint de Declinatie maar 25 — 32" 
in plaats van 27 — 48 dus verliest hij daar door 2' — 16" en de breedte in 
plaats van 6' — 14" wint dan maar 5' — 4 4 " dus verliest hij daar door 
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O — 30" is zamen 2' — 46" dus wint hij nog 1' — 14" deese van de 14' — 
43" Rest 13' — 29" Zijnde de kleinste veragtering die ooit plaats kan heb
ben zijnde 35' — 16" minder als de Middelbare latere opkomst in 24 uuren 

Om de beijde Wijsers voor de Op en Ondergang der Maan, volgens 
vorenstaande 3er leije Oorsaken, welke dezelve in haar Loop vertragen of 
versnellen te doen beweegen, dient de omloop van de Wester verste punts 
As gemerkt met (R) Zie Fig XVII voor de beijde Wijsers deese bringt 
door middel van de Verticale Stander met 
No. 64 de beijde Knoop raden met S No. 
65 en S No. 66 in beweeging, Zodanig dat 

53. die beijde eens Rond gaan in die tijd dat 
de Maan Zijn beijde Knopen doorloopt dat 
is in 27 Dagen 5 uuren 5 Minuten en 43T

2
T 

Secunden; Zie pag 53 waar van het on
derste met No. 66 behalven voor de Tee
ken en Graadwijser voor de Afstand der 
Maan van de Noord knoop op pag. 52. 53 
en 54 beschreeven, ook de Wijser voor de 
Opkomst der Maan in bewTeeging bringt, 
door Middel van de 83 Tanden op de voor 
of Zuidkant van het Rad gern: S No. 66 
deese 83 Tanden Zijn uitmiddelpuntig op , , _ , , _̂ _ ,, , , 
het Rad, zo veel als de Afstand der Maan /«A^A— /rpxxm 
van zijn Knopen verschil in het Opkomen 
der Maan maakt op de Poolshoogte van Franeker of 53° — 13' deese uitmid-
delpuntigheid of Afstand der Tanden van het Cinter van het Rad, is voor de 
Opkomst der Maan het grootste als de Maan in Zijn Zuider knoop is, 3 of 9 
Teekens van de Knopen middelbaar, en in de Noordknoop het kleinste, Zie 
Onderstaande Fig XXI11 alwaar de Afstand der Tanden in de Middelloop ge-
teekend is op 37' Zijnde de Latere Opgang der Maan in die tijd als de zelve 
10° in Lengte langs de Equator of Rechte Opklimming doorloopt, want 
10° opklimming geeft 40' minuten in tijd, maar in die tijd loopt ons Aarde 
of de Zon ten naasten bij f Graden dat is 3 ' minuten in tijd Rest dus 37' 
dat de Maan van de Zon verwijderd in die tijd, die dezelve nodig heeft om 
!0° in Zijn weg af te leggen dit geeft in de Zuidknoop 41 ' — 40" Secunden 
op 5 en 7 Teekens 40' — 52" op 4 en 8 Teekens 39' — 0" op 3 en 9 Teekens 
37' op 10 en 2 Teekens 35' — 0" op 1 en 11 Teekens 33' — 8" en in de 
Noord knoop 32' 20". 

Deese 83 Tanden vat ten het Staafrad met No. 79 welk Staafrad vast 
Sit op de As met (IJ) gemerkt Zie Fig. XVII dit Staafrad heeft 25 Staven 
dewelke zo lang zijn, dat de grootste afstand der 83 Tanden van het 
Rad S No. 66 zijnde 41 ' — 4 0 " Zo wel als de kleinste zijnde 32' — 20" 
beijde binnen desselvs bodems blijven, nu drijven de 83 Tanden van No 
66 De As (IJ) met desselvs Staafrad van 25 Staven, eens Rond in 8 
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Dagen 4 uuren 42' minuten 55;/-f-§- Secunden deese As heeft op het Oost
einde een Rad met 27 tanden gemerkt No. 80 welke vat ten in de 90 Tan
den die geplaatst zijn op de agter of Noordkant van het Ecliptica Rad 
met (Z) gemerkt, waar door het Rad (Z) eens Rond gaat in 27 Dagen 7 
uuren 43 minuten 5-è-ff Secunden, want 27 Tanden Staan tot 8 Dagen 4 
uuren 42' en 55ff Secunden de Omloop van de As (IJ) als 90 Tanden tot 
27 Dagen 7 uuren 43 ' minuten 5-J-f-f- Secunden Zijnde de Middelbare be
weeging der Maan Langs den Dierenriem 

59. De 90 Tanden op het Ecliptica Rad voor het Opkomen der Maan met 
(Z) No. 81 gemerkt gaan evenwijdig om het Cinter van het Rad, Zie Fig 
X X I V verbeeldende het Knoop Rad voor de Afstand der Maan van de 
Noordknoop, en de Opkomst der Maan boven de Horison, voor of Zuidkant 
met de As gem: (IJ) en het Ecliptica Rad (Z) Agter of Noordkant 

Afi.~-i~ — -uv^ t - «—- ^ 7 " \ ' Ï I V 

Ë L . I .1 - l . i l L ^ j - b = i t i ^ J _ i - _ r J 

Nu beweegt dit Ecliptica Rad (Z) na desselvs middelbaare beweeging 
eens Rond in 27 Dagen 7 uuren 43 — 5^f f" Zie pag 58 maar word on
gelijk Snel bewogen na mate de Afstand der Maan van het Verste en Naaste 
punt en de Afstand der Maan van zijn Noord of Zuiderknoop in het op
komen der Maan op de Poolshoogte van Franeker verschil maakt. Want 
door de uitmiddelpuntigheid der 36 tanden op het Rad No. 62 om de 
Wester verste punts As Zie Fig XVII beweegt het Rad 2 No. 66 Langsamer 
als de Maan in 't verste punt is, Middelbaar op 3 en 9 Teekens Afstand, 
en Sneller in het Naaste punt, en door de uitmiddelpuntigheid van de 83 
Tanden op het Rad S No. 66 beweegt de As IJ Sneller als de Maan in de 
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Zuider knoop is, en trager als de Zelve in de Noorder knoop is, en dus be
weegt het Ecliptica Rad (Z) na deese beijde verschillende Afstanden, 
die Somtijds met malkaar en Zomtijds tegen malkaar werken, na mate de 
plaatzen van het verste punt, en van de Knoopen, leggen bivoorbeeld 
het Verste punt van de Maan en van de Noorder Knoop leggen of Zijn, 
te gelijk in het Teeken van (V) en de Maan bevind zig ook aldaar, dan 
word door de West er verste punts As het Rad 
S No. 66 trager als Middelbaar bewogen en door 
die vertraging ook de As (IJ) en dan zijn op 
die tijd de naaste aan het Cinter Staande Tan
den van de 83 op het Rad S No. 66 in het Staaf-
rad met No. 79 en beweegt dus door die oorsaak 
ook trager als middelbaar, en hier door ver
traagd de As (IJ) en met de Zelve ook het Rad 
(Z) door beijder uitwerking: het tegendeel heeft 
plaats als het eene punt van de Maan in (V) is 
en te gelijk het ander in =o= dan werken deselve 
teegen malkaar. 

Nu moeten wij nog nagaan de Derde en 
wel de Grootste of voornaamste Oorsaak van 
de verbaasde onregelmatege beweeging der Maan 
in 't Opkomen boven de Horison van Franeker 
of de Poolshoogte van dergelijke plaatzen a 
53° — 13' 

in vorenstaande Fig X X I V hebben wij ge
zien de ongelijk vormege beweeging van het Rad 
(Z) in 27 Dagen 7 uuren 43' — 5-̂ -f-f-" eens Rond 
door malkaar gereekend. Dit Eclipicta Rad (Z) 
bringt door middel van de As (A2) in beweeging 
het wijser rad voor het opkomen der Maan ge
merkt (B2) No. 83 Zie Fig XVI I door middel 
van de 94 Tanden op de voor of Zuidkant van het 
Zelve geplaatst Zie neevenstaande Fig X X V de 
Afstand der Tanden van het Cinter van het Rad in desselvs middelbare be
weeging, dat is in 25 en ~% gesteld Zijnde op 37' — 0" — 28 ' " Zijnde de veragte-
ring in tijd terwijl de Maan 10° in Lengte op Zijn weg afleijd, dan vind men de 
overege afstanden der tanden van het Centrum van het Rad. door de ver
andering in Declinatie die de Maan boven en beneeden de Equator in 
zijn weg ondergaat, bijvoorbeeld als de Maan in (V) is, om dan te vinden, 
hoe ver die tand die in het Eerste punt van (V) geplaatst word, van het 
Center van het Rad moet afstaan, dan neemt men de verandering van 
Declinatie die plaats heeft terwijl de Maan van 25° in X tot 5° in (y) dus 
in 10° op zijn weg verkrijgd, welke verandering aldaar van 1 ° — 59° — 55" 
Zuider tot 1° — 59' — 51" Noorder is en dus 3° — 58' — 50" waar door 
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de Maan op ons Poolshoogte en 53° 13' in tijd vroeger als Middelbaar 
opkomt 21' —22" —24'" 
welke van de Middelbare veragtering Zijnde 37' — 0 — 28 

moeten worden afgetrokken. Rest dus 15' — 38"— A"' 
voor de afstand der tand in 't Eerste punt van (y) vervolgens neemt 

men de verandering in Declinatie van 5 tot 15° in (Y) is 3° — 55' — 46" 
geeft in tijd 2 1 ' — 5"— 4'" welke 
van de Middelbare beweeging afgetrok

ken 3 7 — 0 —28 Rest 

dus voor 10° in (T) of 20° in (x) 15 —55 —24 en Zo vervol
gens, dan verkrijgt men van 10 tot 10 Graden de navolgende veranderingen 

in{V) 

10° 
20 
V 

10 
20 
n 

10 
20 
SS 

10 
20 

Q 

10 
20 
ui? 

10 
20 
_n_ 

van 25° 
tot 5 
van 5 
— 15 

van 25 
tot 5 
van 5 
— 15 

van 25 
tot 5 
van 5 
van 15 
van 25 
tot 5 
van 5 
van 15 
van 25 
tot 5 
van 5 
van 15 
van 25 
tot 5 
van 5 
van 15 
van 25 
tot 5 

1 
i 

in % 
in T 
tot 15 
tot 25 
in V 
in V 

tot 15 
tot 25 
in V 
in i l 
tot 15 

3° 
3 
3 

3 
3 
2 

2 
1 

tot 25 : 
in n is 
in SB D 
tot 15 : 
tot 25 
in SB 

in Cl 
tot 15 

1 

2 
2 

tot 25 | 3 
in Cl 
in ut? 
tot 15 
tot 25 
in ui 
in =&= 

3 
3 
3 

3 

in Declm 

— 58' — 56" 
— 55 — 4 6 
— 46 — 3 1 

— 31 — 3 
— 9 — 1 2 
— 41 — 9 

— 7 — 9 
— 2 8 — 2 
— 4 5 — 1 

bijna geen 
ec: nog in ti 
— 4 5 — 1 
— 2 8 — 2 

— 7 — 9 
— 41 — 9 
— 9 — 1 2 

— 31 — 3 
— 46 — 3 1 
— 55 — 4 6 

— 58 — 5 6 

21 ' 
21 
20 

18 
16 
14 

11 
7 
4 

in tijd 

— 22" — 
— 5 — 
— 15 -

— 51 — 
— 54 — 
— 23 — 

— 20 — 
— 51 — 
— 1 — 

verandering 
, d . 

4 
7 

11 
14 
16 

18 
20 
21 

21 

— 1 — 
— 51 — 

— 20 — 
— 23 — 
— 54 — 

— 51 — 
— 15 — 
— 5 — 

— 22 — 

24"' 
4 

- 16 

-40 
-12 
-24 

52 
16 

- 8 
in 

8 
16 

52 
24 
12 

40 
16 
4 

24 

15' 
15 
16 

18 
20 
22 

25 
29 
32 

37 
41 
44 

48 
51 
53 

55 
57 
58 

58 

Afstanden 

— 38" 
— 55 
— 45 

— 8 
— 6 
— 37 

— 39 
— 9 
— 59 

— 0 
— 1 
— 51 

— 21 
— 23 
— 54 

— 52 
— 15 
— 5 

— 22 

4'" 
— 24 
— 12 

— 48 
— 16 
— 4 

— 36 
— 12 
— 20 

— 28 
— 36 
— 44 

— 20 
— 52 
— 40 

— 8 
— 44 
— 32 

— 52 

van =ct door m. £ ~Z ~ en x heeft de Maan Zuider Declinatie waar door 
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61. de Afstanden der tanden in die Teekens van tijd tot tijd verminderen tot 
dat de zelve weer in (T) komt alwaar de latere opkomst der Maan het 
alderkleinste is, en daarom de tanden in dat punt ook het naatste aan het 
Centrum van het Rad moeten geplaatst worden, waar door de beweeging 
van de Cilender en met de Zelve de As gemerkt A2 het traagste is, en bij
gevolg het wijserrad B2 No. 83 ook het Langsaamste bewogen word. 

In het tegenoverstaande Teeken =o= welke in Fig: X X V in de Staven 
der Cilender geteekend is, is de beweeging het Snelste in 25 en Z middel
baar, om dat aldaar de loop van de Maan paralel met de Equator is. 

De 94 Tanden die door haar verschillende afstanden of uitmiddel-
puntigheid van het Centrum van het Rad, geen cirkelvormege maar een 
Ovale kring beschrijven, vat ten in de Cilender om de As gemerkt A2 welke 
22 Staven heeft, en brengen die As door malkaar gereekend eens Rond in 
6 Dagen 9 uuren 27 minuten en 57J Secunden want 27 Dagen 7 uuren 
43' en 5f/; Staan tot 94 tanden als 6 Dagen 9 uuren & tot 22 Staven, de 
beweeging van deese As is willekeurig en geschikt na de plaatselijke 
ruimte die de zelve moesten doorlopen om het wijserrad gern: B2 No. 83 
in beweeging te brengen, hier toe is op het Oost einde van de As een Rad 
met 55 Tanden, die vat ten in het Wijserrad voor het Opkomen der Maan 
met 127 Tanden, waar door dat Wijserrad gemerkt B2 No. 83 eens Rond 
gaat door malkaar gereekend in 14 Dagen 18 uuren 22' en 0"-£-|-£- Secunden 
zijnde de tijd van een halve Maneschijn, doch gaat in =Q= bijna 4 maal zoo 
snel als in (v) omdat de 94 Tanden op het Rad (Z) in (y) maar 15' & en 
in =Q= ruim 58' van het Centrum van het Rad geplaatst zijn. hier komt nog 
bij de versnellende en vertragende beweeging van dit Wijserrad door de 
breedte en de Uitmiddelpuntigheid van de Maan veroorzaakt door de 
Afstanden der Maan van de Knopen, en verste en naaste punten, Zie onse 
Aantekening op pag 56 en 57 

Het Wijserrad B 2 No. 83 Zit op een ijseren Spil dat door het Schutting 
gaat, waar op een wijser geplaatst is die op een wijserplaat in 12 uuren 
half uuren en Quartieren verdeeld altoos de tijd van 't Opkomen der 
Maan boven de Horizon aanwijst, of de aangeweesen uuren Dach of Nacht 
Morgen of Avond uuren zijn, blijkt uit vergelijking van deese met de 
wijser welke de Lichtgestalten der Maan aanwijst, want na de Nieuwe 
Maan tot aan het Eerste Quartier komt de Maan voor de Middag op, van 
het Eerste Quartier tot de Volle Maan Nademiddag, van de Volle Maan 
tot aan het laatste Quartier S Avonds en van het laatste Quartier tot 
de Nieuwe Maan S Morgens 

62 De Wijser voor de Ondergang der Maan ontvangt desselvs beweeging, 
door het Rad S No. 65 Zie pag 53 als meede pag 45 Fig XVII heeft gelijk 
als het Rad S No. 66 op de Agter of Noordkant 53 Tanden waar door 
het Zelve ook zo als No. 66 eens Rond gaat in 27 Dagen 5 uuren 5' en43^LV 
Secunden Zie pag 53, het Zelve heeft op de voor of Zuidkant ook 83 uit-
middelpuntege Tanden gelijk als No. 66 zie fig X X I I I doch met tegen-
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overstaande afstanden, dat is daar de kleinste Afstanden der Tanden 
voor de Opgang der Maan in de Q is Zie pag 58 voor het Rad S No. 66 
is de zelve voor het Rad No. 65 of de Ondergang der Maan in de ^ de 
gemelde 83 Tanden welke vatten in het Staafrad met No. 78 welke vast 
zit op de As met (V) gemerkt Zie Fig XVII dit Staafrad heeft 30 Sta
ven de welke Zo lang zijn, dat de grootste Afstand van de 83 Tanden op 
't Rad No. 65 Zijnde 41'—40" Zo wel als de kleinste Zijnde 32 '— 20" 
binnen desselvs bodems blijven, zie hier onder Fig XXVI verbeeldende 
het knoop Rad No. 65 voor het Ondergaan der Maan voor of Zuidkant, 
met de As gemerkt (V) van het Ecliptica Rad (U) agter of Noordkant, 
dit Ecliptica Rad (U) voor de Ondergang der Maan beweegt gelijk het 
Ecliptica Rad (Z) voor de Opgang der Maan na de Middelbare beweeging 
in 27 Dagen 7 uuren 43' en 5-|-ff Secunden zie pag 59 

Dit Knoop Rad S No. 65 gaat eens Rond in 27 Dagen 5 uuren 5' — 
43/;

T
2

T. de 83 Tanden op het Zelve vatten in 't Staafrad met No. 78 het 
welke 30 Staven heeft waar door dit Staafrad No. 78 en met het Zelve 
de As (V) eens rond komt in 9 Dagen 20 uuren 3 minuten en SO-f-f" Se-

63. cunden om de As (V) is op het West einde een Rad met No. 77 heeft 27 
Tanden welke vatten in de 75 Tanden op het Rad (U) No. 68 waar door 
het Rad (U) na desselvs middelbare beweeging eens Rond komt in 27 
Dagen 7 uuren 43' en 5" & Even Zo als het Rad Z voor de Opgang Wijser 

Dit Ecliptica Rad (U) heeft op de voor of Zuidkant 94 Tanden Zie 
Neeven Staande Fig XVII de Afstand der Tanden van het Center van 
het Rad in 55 en 'Z alwaar desselvs middelbare beweeging gesteld zijnde 
op 37 '—0" — 28'" vind men de overege afstanden zo als op pag 60 
voor het opkomen der Maan is aangeteekend, mits ("f) alhier in 't verste 
punt in plaats van voor de Opgang in 't Naaste punt geplaatst word. 

De 94 Tanden welke een Eclipsesvormege kring beschrijven vatten 
in de Cilender met (U) gemerkt welke 8 Staven heeft die Zo lang Zijn 
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64 

dat de beijde uiterste Teekens (V en =Q=) met hare Tanden binnen des-
seivs bodems blijven, waar door die Cilender door malkaar gereekend 
eens Rond komt in 2 Dagen 7 uuren 48' •— 20"^f omdat 94 Tanden 
Staan tot 27 Dagen 7 uuren 43' — 5 |" als 8 Staven tot 2 Dagen 7 uuren 
48' en 20/;^f de verticale Cilender met (W) gemerkt heeft in de onderste 
bodem met No. 75 — 20 Tanden welke vatten in het Wijser Rad voor 
de Ondergang der Maan gern: X No. 76 welke 127 Tanden heeft, waar 
door dit wijser Rad eens Rond gaat door malkaar gereekend, in die 
Zelfde tijd als het wijserrad voor het Opkomen der Maan rond gaat 
namentlijk in 14 Dagen 18 uuren 22' en O f̂-f-i want 20 Tanden Staan 
tot 8 Staven als 2 Dagen 7 uuren 48' — 
20"i4 tot 14 Dagen 18 uuren 22' — 0"fU 
Zijnde Zeer na bij de tijd voor een halve 
Maneschijn, Dit Wijserrad Zit op een ijse-
ren Spil dat door het Schutting gaat waar 
op een Wijser geplaatst is, die altoos zeer 
naauwkeurig de tijd van het Ondergaan 
der Maan aanwijst, en hier mede zullen 
wij dit II Hoofddeel besluiten. 

III. Hoofddeel 

Leerende hoe veel IJder Rad Ring 
Rondsel of As die hare bepaalde tijd van 
omloop hebben, in de tijd van 10 Jaren 
van de waarheid afwijken, en of de zelve 
te Schielijk of te langsaam rond komen, 
ik heb de tijd van 10 Jaren verkozen om 
dat na verloop van die tijd het werk wel 
eens uitmalkaar genomen om afgestofd 
Schoongemaakt en wat gesmeerd te wor
den de gebreken geholpen, en na zulks 
die Raderen of Ringen die een Tand of 
meer van de waarheid afgeweken Zijn, te regter plaats weder in malkaar 
te Zetten. 

In dit werktuig zijn verscheijdene Raderen Standers en Assen die 
een willekeurige omloopstijd hebben, en dienen om de beweeging van 
't eene Rad na 't andere over te bringen, en ingericht zijn na de be
krompenen plaatzelijke Ruimte en tot vinding van de geheele getalen 
Tanden voor de bepaalde Raderen, de Raderen Ringen Assen & die 
bepaalde omloopstijden hebben, Zijn alle de Ringen der Planeten de be
weeging der Maan om de Aarde het Hemelsplein met het Zonnebord, 
da As voor de Op en Ondergang der Zon, de Ecliptica Raderen voor het 
Op en Ondergaan der Maan, het Jaar Rad voor de Lengte der Mane-
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schijnen, de Ooster en Wester verste punts Assen, de Maans Knoop Ra
deren en verders alle Wijserraden, op wiens Spillen de Zon en Maan 
wijsers geplaatst zijn. 

Wij zullen in de verhandeling van dit I I I . Hoofddeel in de Eerste 
plaats onderzoeken, de Afwijkingen van de beweegingen der Planeten, 
en van de Maan om onse Aarde, Ten 2de het Hemelsplein, met de wijsers 
voor de Op en Ondergang der Zon en ten 3den alle de Maan Assen en Ra
deren nagaan 

De Planeten Ontvangen alle hare beweeging van 2 Assen welke 
beijde een willekeurige omloopstijd hebben. Merkurius en Venus wor
den bewogen door een As welke in 30 Dagen eens Rond gaat, en ge
merkt is met No. 24 Zie 2de Hoofdstuk pag 21 en Fig X Pag 31, deese 
As No. 24 ontvangt zijn beweeging uit het Rad met No. 15 dat in 12 
Dagen eens Rond gaat Zie Fig V pag 21 en is 20 lang dat de zelve met 
zijn Noord Einde tot in het Midden der Kamer gaat, en aldaar boven 
de Ring van ^ een Staafrad met 15 Staven heeft, die vat ten in de Ring 
van g met 44 takken, waar door die Ring eens Rond gaat in 88 Dagen 
net, de ware omloop van deese planeet in de Natuur is volgens La Lande 
87 Dagen 23 uuren 14' — 2 6 " dus beweegt de zelve bij ons te Langzaam 
in 88 Dagen 45' — 3 4 " dit maakt in 10 Jaa r 1 Dag 7 uuren en 28', de 
44 Tanden lopen 88 Dagen, dat is ij der tand 2 Dagen en dus veragterd 
de zelve in 10 Jaa r ijets meer als een halve Tand en in ruim 15 Jaar 
maar een Tand 

boven de Ring van $ is om de As No. 24 een Staafrad met 8 Staven 
die vat ten in de Ring van $ met 60 takken waar door die Ring eens 
Rond gaat in 225 Dagen, de ware omloop van ç in de Natuur is vol
gens La Lande 224 Dagen 16 uuren 41 ' — 3 2 " dus beweegt de zelve bij 
ons te Langzaam, in 225 Dagen 7 uuren 18' en 28" dat is in 10 Jaa r 4 Dagen 
22 uuren en 30' dezelve beweegt een Tand in 3 Dagen en 18 uuren, en 
daarom kan de zelve Een Tand voorwaarts worden gebragt, het ware 
verschil is een Tand in 7 J : 7 M en 4 Dagen 

Ons Planeet de Aarde wierde in de 6 a 8 Eerste Jaren na de Geboorte 
van 't Planetarium ook bewogen door de As met No. 24 welke in 30 
Dagen eens rond gaat, om de Zelve was boven de Ring van ons Aarde 
een Staafrad met 6 Staven welke vatteden in 73 takken waar mede de 
ring van de Aarde is voorzien, en kwam dus door die beweging eens 
Rond in 365 Dagen, want 6 Staat tot 30 als 73 tot 365. daar de beweging 
van de Aarde om de Zon, volgens La Lande is 365 Dagen 5 uuren 48' 

65 en 45" kwam dezelve ij der Jaar 5 uuren 48' en 45" te vroeg Rond, is ij der 
Schrikkeljaar bijna een Dag dat is in 20 Jaar een Tand, in den Jare 
1782 viel mij in de gedagten, dat het beter was, dat de Aarde door een 
Aparte As bewogen wierde, zooals de zelve thans beweegt, door de As 
met No. 28 welke bewogen word door de Zon en Datumwijsers Ring. 
Zie de wijser op welke 2de Hoofddeel pag 24- Fig VI door welke de Aarde 
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in 3 gemeene Jaren Jaarlijks in 365 Dagen word rond gevoerd, en in ijder 
Schrikkeljaar met de Datumwijser op Den 29 Feb een Dag word terug 
gebragt. Zie 2de Hoofddeel pag 17, waar door de zelve altoos net bij de 
waarheid blijvt. 

Hoe het bolletje van de Maan om de Aarde en om zijn eijgen As 
gedreven word, ziet gij Hoofddeel 2 pag 25 vrij naauwkeurig aange
toond, waar uit blijkt dat de Maan 4 Jaar door malkaar gereekend, eens 
om de Aarde gedreven word met 8 tegen 99 vatten Tanden in 29 Dagen 
12 uuren 21' en 49'/1

1
r Zie pag 26 de ware beweging der Maan om de 

Aarde is volgens La Lande in 29 Dagen 12 uuren 44' — 3" dus beweegt 
dezelve alhier te Schielijk ijder Maneschijn of 29J Dagen 22' — 14" 
dat is in 10 Jaar 1 Dag 21 uuren 52' — 47", Ijder Tand is 3 Dagen 16 
uuren en 30', dus kan de zelve Een Tand terug gebragt worden Alhoewel 
het 19 Jaar en Ruim 3 Maanden duurt eer het verschil een Tand bedraagd. 
de getallen 11 en 136 die ik voor de Wijser der lichtgestalten van de 
Maan gebruikt heb, bringen de Maan ijder Maneschijn te Langsaam 
rond 16 uuren 50" Doch de Getallen 19 en 235 komen zeer na bij, maar 
om de Zelve te bergen heb ik de nodege Ruimte niet 

De bovenste Planeeten Mars, Jupiter en Saturnus, worden alle drie 
bewogen door een As welke in 120 Dagen eens rond gaat is gemerkt 
met No. 26 ontvangt zijn beweging gelijk als de As met No. 24 van het 
12 daagsche Rad met No. 15 zie 2de Hoofddeel pag 21 Fig: V om deese 
\ s is boven de Ring van d Mars een Staafrad met 18 Staven welke 
vatten in de 103 Tanden die op de Ring van Mars geplaatst zijn, waar 
ioor die Ring eens Rond gaat in 686 Dagen en 16 uuren, want 18 Staven 
Staan tot 120 Dagen als 103 Tanden tot 686 f Dagen, de ware loop van 
Mars is in de Natuur volgens La Lande 686 Dagen 22 uuren 18' dus komt 
de Zelve in ons Planetarium te Schielijk Rond 6 uuren en 18' dat is in 
10 Jaar 1 Dag 9 uuren en 30', dezelve loopt over een Tand 6 Dagen en 
16 uuren, bijgevolg kan de zelve 47f Jaar lopen voor en aleer hij een Tand 
voor uit gelopen is, dat is 3 | Graden Langs Zijn weg 

voor de beweging van Jupiter is om de As met No. 26 boven het 
Rad van die Planeet een Staafrad met 8 Staven welke vatten in de 
289 Tanden die op de Ring van Jupiter geplaatst Zijn, waar door die 
Ring eens Rond gaat in 4335 Dagen om dat 8 Staven Staat tot 120 
Dagen als 289 Tanden tot 4335 Dagen dat is 11 Gemene Jaren en 320 
Dagen, Zijn ware loop in de Natuur is volgens La Lande 11 Jaar 315 
Dagen 8 uuren en 58', en daarom beweegd de planeet alhier met deese 
landen te langzaam in een omloop 4 Dagen 15 u 2' dat is in 10 Jaar 
3 Dagen 21 uuren en 32' en nademaal de zelve 15 Dagen nodig heeft, 
om een Tand af te lopen, want de As No. 26 gaat in 120 Dagen maar 
eens Rond, en heeft voor Jupiter een Staafrad met 8 Staven is voor 
ijder Staaf en bijgevolg ook voor ijder Tand van Jupiter 15 Dagen, heeft 
dus 38 Jaar en 243 Dagen nodig eer dezelve een Tand ten agteren is 

20 
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66. Om de Planeet Saturnus op Zijn behoorlijke Tijd rondom de Zon te 
laten beweegen, is om de As met No. 26 boven het Rad of de Ring van 
b Saturnus een Staafrad met 6 Staven dewelke vatten in de 538 Tanden 
die het Rad of de Ring van Saturnus heeft, en waar door de zelve in 
10760 Dagen eens Rond komt want het Staafrad van 6 en gaat met 
de As No. 26 eens Rond in 120 Dagen, dat is voor ij der Staafje 20 Dagen 
maakt voor de 538 Tanden 10760 dagen uit, dat is 29 Gemeene Jaren 
en 175 Dagen, de ware omloop van de Planeet Saturnus in de Natuur 
is volgens La Lande 29 gemeene Jaren 164 Dagen 7 uuren en bijna 22', 
bijgevolg beweegt de zelve bij ons te langzaam 10 Dagen 16 uuren en 
38' dit maakt in 10 Jaar 3 Dagen 15 uuren en 14' en dus kan de zelve 
met deese Tanden Ruim 55 Jaar Lopen eer de zelve een Tand ten ag-
teren komt. 

Buiten de Ring van Saturnus beweegt een Ring waar aan de Zon 
en Datum wijser hangt, dit is het grootste Rad of Ring die in het gehele 
werk is, en bijna 12 voet in diameter groot is, deese Ring is voorzien 
behalven de Nieuw Jaars Tand, van 584 Tanden en word bewogen door 
de As gemerkt met No. 9 de Zelfs beweeging in 5 Dagen eens Rond is 
naauwkeurig beschreven, met de versetting der zelve op de Schrikkel-
dagen, in ons 2 Hoofddeel pag 16. 17 en 18 Fig III en blijft door desselfs 
beweging en versetting altoos net bij de waarheid, de wijser wijst met 
zijn buiten Einde door geschilderde Lijnen altoos de Declinatie van 
de Zon, het gehele Jaar door, en de Maand en Dag van 't Jaar, het bin
nen Einde van de Wijser teekend de Lengte van de Zon op de Ecliptica. 

Door deese As No. 9 word ook bewogen de Dagwijser die de 7 Dagen 
van de Week en het uur van den Dag of Nagt aanwijst en altoos net in 
7 Dagen eens Rond gaat, Zie de beweging van de zelve beschreeven in 
het 2de Hoofddeel pag 17 en 18 Fig: III en de versetting van de Jaar
getallen in ij der Nieuw Jaars Nagt door de beweging van deese As en 
de Nieuw Jaars Tand op de Datum wijsers is beschreven 2 Hoofddeel 
pag 20 Fig IV 

Het Hemelsplein de Zon en Nagtwijser op het Middelste paneel 
boven de Bedsteede ontvangt desselvs beweging van de Stander of 
As met No. 7 en wel van de beijde onderste Raderen om de zelve met 
No. 8 en No. 37 Zie de Aftekening en beschrijving van deese beweging 
2de Hoofddeel pag 36 tot 41 ingesloten en Fig XII en XIII deese As 
No. 7 die in 20 uuren eens Rond, en bijgevolg de Raderen No. 8 en No. 
37 met de zelve in die zelfde tijd; dit Rad met No. 8 heeft van onderen 
60 paren Tanden (de Reden waarom in paren zie pag 36) die vatten in 
72 Tanden van het Rad met No. 36 hier door gaat het Rad No. 36 eens 
Rond in 24 uuren net de Spiltjes waar op het Zonnetje en de Nagtwijser 
geplaatst zijn, gaan door de Groeven, die in het zelve gemaakt zijn, Zie 
Fig XII c No. 36 op pag 39 de eene Groef is voor het Spilt je van de 
Zon en het ander voor dat van de Nagtwijser en kome dus met het 
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Rad No. 36 alle 24 uuren eens Rond, en gaan vroeger of later op en 
onder na de Tijd van 't Jaar en door middel van de Raderen No. 38, 
39 en 40. 

-7. Onder om de As of Stander gemerkt No. 7 is nog een Rad met No. 
37 heeft 61 Tanden, die vatten en drijven het Rad met No. 38 met 73 
Tanden eens Rond in 23 uuren 56' — 3f \" dat is 366 maal tegen dat 
het Rad No. 36 zijnde het Zon en Nagtwijser Rad 365 maal Rond gaat, 
door deese beweging gaan de vaste Sterren die op het Hemelsplein Af
getekend en in de Kamer voor de Opening in de bedschutting een ij der 
op zijn tijd Sigtbaar zijn, op en onder, of blijven altoos binnen de ope
ning van den Horison na mate van haar afstand van de Noorder Pool, 
daar nu, met deese Tanden, het Zonnetje en de Nagtwijser, in 365 dagen 
weder in de Zelfde graad van de Ecliptica komen, en ons Jaar bijna 6 
uuren Langer is als 365 Dagen Zo volgt, dat de Zon & ij der Schrikkel 
Jaar bijna een Graad te ver. Lang de Ecliptica wijst, en daar het Rad 
No. 38 maar 73 Tanden heeft en dus ij der Tand 5 Dagen van de 365 
uitmaakt zo volgt dat er 20 Jaren kunnen verlopen eer deese beweging 
een Tand van de waarheid is afgeweken 

De beweeging van de beijde wijsertjes voor de Op en Ondergang 
van de Zon Zie Hoofd-deel 2 op pag 48. 49 en 50 beschreven, blijven 
zo naauwkeurig bij de beweeging van de Aarde om de Zon, om dat de 
As waar door de zelve bewogen worden in een Jaar maar 1' — 51" van 
de ware beweeging afwijkt dat is in 10 Jaar maar 18' en 30" te Schielijk 
rond komt, en vermits die As maar 31 Tanden heeft waar door de zelve 
bewogen word, dat is ijder Tand bijna 12 Dagen zo volgt dat er meer 
als 9300 Jaren konden verlopen eer de zelve een Tand van de waarheid 
was afgeweeken. 

Nu zullen wij eens nagaan de Afwijkingen van de bepaalde Raderen 
en Assen der Maan wij sers, beginnende met de verste punts wijser aan de 
Zolder zie Fig XIV pag 42 welke in 8 gemeene Jaren en 312 Dagen eens 
Rond gaat. De ware beweging is volgens La Lande 8 Jaar 311 Dagen 
8 u 34' en 58" gaat dus te langzaam 15 uuren 25' en 2" dit maakt in 10 
Jaar 17 uuren 24' en 40" het wijser Rad met No. 42 heeft 101 Tanden 
en beweegt dus maar Een Tand in 32 Dagen de Afwijking is in 10 Jaar 
maar 17 u 24' en 40" dus zouw de zelve met deese Tanden 441 Jaar 
kunnen Lopen eer de zelve een Tand dat is 3° — 33' — 52" op Zijn 
weg ten agter kwam 

De Wijser aan de Zolder die tot Opschrift heeft Maans Noord knoop 
Zie Fig XV op pag 43 welke in 6800 Dagen eens Rond komt tegen het 
gevolg der Teekens, de ware beweging van de Knopen der Maan is vol
gens La Lande 6798 Dagen 4 uur 52' en 3" dat is in 18 gemeene Jaren 
en 228 Dagen 4 uur & Dus gaat de zelve te Langzaam in 6800 Dagen 1 
Dag 19 uur 7' en 57" dit maakt in 10 Jaar 23 uuren 10' en 21" Het wijser 
Rad met No. 44 heeft 68 Tanden hangt met de Tanden na beneden 
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omdat tegen de Order der Teekenen moesten Rond gaan en besteed dus 
100 Dagen over ij der Tand, de Afwijking van de ware beweging is in 
10 Jaar maar 23 uur 10' — 21" bijgevolg zouw deese Knoopwijser meer 
als 1035 Jaren kunnen Lopen eer de zelve een Tand dat is 5 Graden 17' 
en 39" op Zijn weg ten agteren kwam, hier op zullen wij nagaan de be
wegingen van de Maans verste & punts Assen, en wel in de Eerste plaats 
met de Ooster Zie 2de Hoofdeel Fig XVII pag 44 gemerkt met (M) de 
zelve ontvangt Zijn beweeging van het willekeurige Rad No. 16 het 
welke in 28 Dagen 7 uuren 40' en 48" eens Rond gaat Zie Fig II pag 15 
welke op de platte Noord kant 37 Tanden heeft, in de welke vatten de 
beijde verste punts Assen ij der met 36 Tanden, de Ooster met het west 
Einde door het uitmiddelpuntig Rad met No. 45 waar door deese As 
eens Rond komt met ongelijke Snelheid in 27 Dagen 13 uuren 18' en 36fi" 

De ware beweging der Maan in de Natuur door zijn verste en Naaste 
punt geschied in 27 Dagen 13 uur 18' en 34" dus te Langzaam bijna 3" 
dat is in 10 Jaar 6' en 34" en om dat het Rad No. 45 maar 36 Tanden 
heeft zo volgt dat deese As met deese zeer geringe Afwijking meer als 1678 
Jaar zouwde kunnen lopen eer de Zelve een Tand ten Agteren kwam. 

Om deese Ooster verste punts As zijn nog 3 Raderen gemerkt No. 
46, 52 en 57 door No. 46 word bewogen de Scheef Staande As met No. 
47 Zie Fig XVII ten dienste van de wijsertjes voor de Opgang en Onder
gang van de Zon hier boven gemeld en op pag 48. 49 en 50 naauwkeurig 
beschreven. 

No. 52 dient om de perpendiculare Stander No. 53 wiens omloop 
willekeurig is, in beweeging te bringen No. 52 heeft 72 Tanden die vat
ten in het Rad om de Stander No. 53 met 10 Bonkjes waar door die 

68. Stander eens Rond gaat in 3 Dagen 19 uuren 50' en 55;Vv Zie Fig XX 
pag 50 onder om deese Stander No. 53 is een Rad met 60 Tanden en 
een Spoor met 5 welke vatten in de Teeken en Graad wijser Raden ge
plaatst op het Stoeltje met No. 54 ten dienste der Afstand der Maan van 
't verste punt, op de Linker pilaster beweegende waar door het Teeken 
wijserrad eens Rond gaat in die Zelfde tijd als de Verste punts As eens 
Rond komt, namentlijk in 27 Dagen 13 uuren 18' en 36ff" en met de 
zelve in 't Verste punt Trager en in het Naaste punt Sneller bewogen 
word, zo veel als de uitmiddelpuntigheid van de Loopbaan der Maan 
om de Aarde te weeg bringt de Teeken en Graad wijserraden zijn ij der 
voorzien van 36 Tanden waar door de Graadwijser 12 maal Rond gaat 
tegen de Teeken wijser eenmaal omdat de zelve gedreven word door 
60 Tanden en de Teeken wijser maar door 5 het Teeken wijser Rad is 
gemerkt met No. 55 en het Graad wijserrad met No. 56 de Graad wijser 
gaat dus eens Rond in 2 Dagen 7 uuren 6' en 33TV" Zie deese bewegingen 
naauwkeurig beschreven, 2de Hoofddeel pag 50 en 51 deese wijsers 
blijven dus met de Ooster verste punts As altoos naauwkeurig bij de 
waarheid. 
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Om deese Ooster verste purits As is nog op het Oost einde een Rad 
met No. 57 welke dient om de Wijser aan de Zolder boven de Kamers 
deur, die de Lengte der Maan op de Ecliptica aanwijst in beweging te 
bringen. 

dit geschied door tusschenkomst van de x\s met No. 59 zie Fig XVI 
en XVII aldus het Rad No. 57 heeft 44 Tanden zie Fig X X I pag 51 deese 
vat ten in de willekeurige beweging van de As met No. 59 in de 67 Tanden 
van 't Rad met No. 58 waar door deese As eens Rond gaat in 41 dagen 
22 uuren 59' en 4 2 " | om deese As is op het Noord Einde nog een Rad 
met No. 60 dit heeft 43 Tanden deese vat ten in het wijserrad met 28 
Tanden dit wijserrad gaat met een perpendiculare As door de Zolder 
in de Kamer, waar op de wijser voor de Lengte der Maan op de Ecliptica 
geplaatst is en gaat met deese Tanden eens Rond in 27 Dagen 7 uuren 
43' — 4T |T r '" de ware beweging der Maan in de Natuur is volgens de 
Beschrijving van van Swinden herdruk pag 123 27 Dagen 7 uuren 43' 
volgens La Lande komen er nog 5-|" bij zo dat deese wijser altoos net 
bij de ware loop der Maan blijvt althans geen enkele Secunde van de 
zelve afwijkt en met de Verste punts As van welke de zelve zijn be
weeging ontvangt in 't verste punt trager en in het Naaste punt Sneller 
bewogen word, zo veel als de uitmiddelpuntege beweging der Maan ver-
eijst Zie de hoegrootheid der zelve aangetekend op pag 47 voor ijder 
Quadrant in zijn weg 

o9 Hier op zullen wij nagaan de bewegingen die door de Wester verste 
punts As gemerkt met Letter (R) zie Fig XVI I de zelve ontvangt zijn 
beweging gelijk als de Ooster van het willekeurig rad met No. 16 omgaat 
dus door het Rad om de zelve met No. 62 het welke 36 Tanden heeft, 
en uitmiddelpuntig op het zelve even gelijk als het Rad met No. 45 waar 
door deese As met ongelijke Snelheid ook eens Rond gaat, zo als de Ooster 
in 27 Dagen 13 uuren 18' en 36^-4-" en dus geen 3" van de waarheid af
wijkt, om deese As is nog een Rad met No. 63 het welke 69 Tanden 
heeft en op het West Einde een Spoor met 8 bonkjes gemerkt No. 69 
door het eerste met No. 63 word in beweging gebragt het opgepropte 
Raderwerk van het zogenaamde Knoop Stoeltje met No. 68 gemerkt 
Zie de Aftekening van 't Zelve in Fig X X I I op pag 53 in het Zelve be-
weegen de Verticale Stander of As met No. 64 welke een Willekeurige 
omloopt heeft, door deese As No. 64 worden bewogen de Knoop Ra
deren voor de Teeken en Graad wijser Raderen voor de wijser op de 
Regter pilaster de Afstand der Maan van de Noordknoop in beweegeng 
te bringen als mede de Raderen die weegens de breedte der Maan boven 
en beneeden de Ecliptica de Wijsers der Op en Ondergang van de Maan 
vertragen of versnellen, het Rad met No. 65 is alleen dienende voor de 
Ondergang der Maan maar het Rad No. 66 die voor Teeken wijser 
Rad om de Afstand der Maan van de Noordknoop te bewegen en voor 
de Opgang van de Maan; het Rad No. 67 bringt de Graadwijser voor de 
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Afstand der Maan van de Noord Knoop op de Regter pilaster in bewe
ging. Het Rad No. 63 vat met desselvs 69 Tanden in de 9 Tanden van het 
Tonnetje het welke boven aan de Verticale Stander met No. 64 geplaatst 
is waar door deese willekeurige Stander eens Rond gaat in 3 Dagen 
14 uuren 15' — 28|" ten naasten bij; Zie 2de Hoofddeel pag 52 en 53, 
in het Tonnetje om de As No. 64 zijn van onderen 7 Bonkjes deese vat
ten het Knoop Rad voor de Ondergang der Maan met 53 Tanden waar 
door dit Rad met No. 65 eens Rond komt in 27 Dagen 5 uuren 5' en 43"T

2
T 

de ware loop der Maan door Zijn Knopen is in de Natuur 27 Dagen 
5 uuren 5' — 39" volgens La Lande dus 4 Secunden te Langsaam deese 
4" in ijder Maans Omloop door zijn Knopen maken in 10 Jaar 8' —57" 
in tijd, welke Afwijking zo gering is datter 642 Jaren konden verlopen' 
eer de Verticale Stander met 9 Tanden een tand op de 69 Tanden van 
de verste punts As ten agteren kwam. 

verders is onder om de As No. 64 een Rad met 84 Tanden en een 
Spoor van 7 Bonkjes de 84 drijven het Graad wijser Rad No. 67 voor de 
Afstand der Maan van de Noordknoop met 53 Tanden Twaalf maal 

70 Rond tegen dat de 7 Bonkjes het Teeken wijser Rad met 53 Tanden 
eens Rond bringt, het eerste gebeurd in 2 Dagen 6 uuren 25' — 2Q^\" 
zijnde TV van 27 Dagen 5 uur 5' — 43 / T " de omloop van het Teeken 
wijser Rad met No. 66 deese beijde Knoop Raderen met No. 65 en 66 
hebben ijder op de voor of Zuidkant 83 Tanden, welke zo ver uitmiddel-
puntig op de zelve geplaatst zijn als de Breedte der Maan op ons Pools
hoogte verschil in het Op en ondergaan geeft. 

Doch eer wij tot de bewegingen der wijsers voor de Op en onder
gang der Maan over gaan zullen wij Zien de uitwerking van het Spoor 
van Acht bonkjes om het West einde van de Wester verste punts As 
dit Spoor is gemerkt met No. 69 zie 2de Hoofddeel Fig XVII pag 45 
en vat in de 106 Tanden voor het Jaar Rad met No. 70 Letter T waar 
door dit Rad eens Rond komt in 365 Dagen 2 uuren 21' en 39-jj-f" daar 
nu het Ware Jaar lang is 365 Dagen 5 uuren 48 en 45 Zo volgt dat dit 
Jaar Rad te Schielijk Rond komt 3 uur 27' — 5" dat is in 10 Jaar 1 Dag 
10 u 30' en 50" het zelve loopt in 365 Dagen 2 uuren & 106 tanden bij
gevolg is ijder Tand 3 Dagen 7 uuren 50' en 1" Dus heeft het zelve 23 
Jaar 1 Maand en 17 Dagen nodig eer het het een Tand voor uit gelopen 
is, en dient tot vereffening van de ongelijke Lengte der Maneschijnen, 
veroorzaakt door de Uitmiddelpuntege beweegeng der Aarde om de 
Zon, want als de Zon in 't verste punt is dat is Den 1 Julij beweegt de 
zelve langzamer Langs de Ecliptica, als middelbaar, en in 't naaste 
punt omtrent Den 1 Januarij Schielijker en daar door komt de Maan 
in het eerste geval Schielijker bij de Zon, en in 't laatste geval Langsamer 
dat is met andere woorden, de Maneschijnen zijn in de Zomer korter 
en in de Winter Langer als 29 Dagen 12 uur 44' & 

Dit Jaar Rad met desselvs 106 uitmiddelpuntege Tanden Zit om 
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een As die Horizontaal beweegt, en om het Noord Einde een Rad heeft 
met No. 71 Zie Fig. XVI pag 45 dit Rad No. 71 heeft 136 welke vatten 
in het Starrad No. 72 met 33 Tanden dit Rad No. 72 zit om een As die 
ook Horizontaal leijd en met deese Tanden eens Rond gaat in 88 Dagen 
14 uuren 9' en 40-JV" Zie pag 54 en 55 op het Noord Einde van deese 
As is een Rad met No. 73 en heeft 72 Tanden welke vatten in een Rad 
met No. 74 het welke 24 Tanden heeft en dient tot wijser Rad voor 
de Lichtgestalten & Ouderdom der Maan, dit wijser Rad Zit op een 
Spil die perpendiculaar door de Zolder gaat en waar op de Wijser aan 
de Regter hand in de Kamer geplaatst is, met gemelde Tanden gaat 
deese wijser na de Middelbare beweging eens Rond in 29 Dagen 12 uuren 
43' — 13TVr"- De Ware Lengte van de eene Nieuwe Maan tot de andere 
is na de Middelbare beweging 29 Dagen 12 uuren 44' en 3" dus komt 
de zelve te Schielijk Rond geen 50;' dit is in 10 Jaar 1 uur 43' en 3" dit 
wijser Rond loopt over ijder Tand 1 Dag 5 uuren 31' en 50" en bijgevolg 
konde de wijser bijna 172 Jaren lopen eer deselve een Tand van de ware 
beweging der Maan om de Aarde was afgeweken. 

Nu zullen wij nader beschouwen de beweging der Bepaalde Raderen 
en Willekeurige Assen welke dienen om de onregelmatege beweging der 
wijsers voor de Op en Ondergang der Maan ten voorschijn te bringen. 
Eerst zullen wij die voor de Opkomst der Maan nagaan welke de Wijser 
in de Kamer aan de Linkerhand boven de Kas die tot opschrift heeft 
de Maan komt op, in beweging brengt 

Deese wijser ontvangt zijn beweging verder van het Knoop Teeken 
wijser Rad, welke beweegt in het Stoeltje met No. 68 Fig. XXII op pag 
53 met No. 66 in dit Knoop Rad is reeds de versnellende en vertragende 
beweging der Maansloop in zijn weg overgebragt door de Weester verste 
punts As. dit Knoop Teeken wijser Rad met No. 66 is op de Zuidkant 
voorzien met 83 uitmiddelpuntege Tanden Zie pag 70 boven aan; deese 
83 Tanden vatten in een Staafrad met No. 79 welke 25 Staven heeft Zie 
Fig XVII en Fig XXIV pag 59 welke Staafrad Sit op de As met IJ ge
merkt, de beweging van deese As is willekeurig en ingericht na de zeer 
bekrompene Ruimte voor al hier ter plaatse, de zelve gaat met deese 
Tanden en Staven eens Rond in 8 Dagen 4 uuren 42' en 55-f-f" Zie pag 
58 Deese As met (IJ) gemerkt heeft op het Oost einde een Rad met 
No. 80 en heeft aldaar 27 Tanden, deese vatten in een Cirkel met 90 
Tanden, Welke geplaatst zijn op de Achter of Noordkant van het be
paalde Ecliptica Rad (Z) No. 81 waar door dit Rad eens na de Middel
bare beweging Rondkomt in 27 Dagen 7 uuren 43' — 5"-|-§-§- zie pag 
58 en 59 maar word ongelijk Snel of traag bewogen na de Afstanden 
van 't verste punt en van de Knoopen, de ware beweging der Maan 
Langs de Dieren Riem gebeurd volgens La Lande niet in die zelfde 
tijd; als dit Ecliptica Rad nodig heeft om eens rond te gaan, waardoor 
dit Rad met Z No. 81 gemerkt altoos net bij de ware Loop der Maan blij vt. 
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Dit Ecliptica Rad Z No. 81 is op de voor of Zuidkant voorzien van 
94 Tanden, welke zodanig beplaats zijn, als de Declinatie van de Maan 
benoorden en bezuiden de Equator, vereijst op de Poolshoogte van 
53° — 13' Zie Fig XXV pag 60 alwaar de Afstand der Tanden van 10 
tot 10° door de verandering van Declinatie bereekend is, de Tanden 
komen dus in de klimmende Teekens van Z tot ss nader als Middelbaar 
aan het Cinter van 't Rad, en in de dalende Teekens van ss tot ~% Staan 
de zelve verder als Middelbaar af, in (V) is dus de beweging die door 
deese 94 Tanden veroorsaakt word het kleinste en in =o= het grootste. 

Deese 94 Tanden vatten de 22 Staven die in de Cilender welke om 
de As gemerkt A2 geplaatst is en bringen dezelve in beweging, Zodanig, 
dat dezelve dan eens zeer Snel dan eens Middelbaar en dan eens zeer 
langzaam bewogen word, na de 3 verschillende Standen der Maan van 
het verste of Naaste punt, van de Knopen en Van (V) en word met 
deese Tanden en Staven door malkaar gereekend eens Rond gebragt 
in 6 Dagen 9 uuren 27' en 57| / ; Zie pag 61 

72. De willekeurege omloop en het getal der Staven in de Cilender is 
geschikt na de plaatselijke Ruimte, die de zelve moesten doorlopen 
om het wijserrad voor het opkomen der Maan in beweging te bren
gen, dit geschied door het Rad No. 82 dat op het Oost einde om 
deese As beweegt en 55 Tanden heeft, welke vatten in het wijserrad 
voor het opkomen der Maan met 127 Tanden is gern: B No. 83 waar door 
het zelve door malkaar eens rond gaat in 14 dagen 18 uuren 22' en bijna 
\" Zijnde net de halve tijd van een Maneschijn zo dat de wijser op het 
Zelve geplaatst altoos bij de waarheid blijvt en het opkomen der Maan 
vrij naauwkeurig aanwijst. 

Nu waren wij gekomen tot de laatste Wijser namentlijk de Onder
gang van de Maan, deese ontvangt desselvs beweging door het Knoop 
Rad met No. 66 zie Fig XXII welke op de Zuidkant 83 uitmiddelpuntege 
Tanden heeft welke vatten in het Staafrad met No. 78 Zie Fig XXVI 
pag 62 het welke 30 Staven heeft waar door het Zelve met de As (V) eens 
Rond gaat in de onbepaalde tijd van 9 Dagen 20 uuren 3' en 2>0ff" deese 
As heeft op 't West Einde een Rad met No. 77 welke 27 Tanden heeft, 
welke vatten in het Ecliptica Rad fU) No. 68 welke op het Achter of 
Noordkant 75 Tanden heeft waar door het Zelve eens Rond komt in 
27 Dagen 7 uuren 43' en Ö̂ -f-f-'' Even Zo als het Rad Z No. 81 voor het 
opkomen der Maan, en altoos net bij de ware loop der Maan blijft, dit 
Ecliptica Rad heeft op de voor of Zuidkant ook 94 Tanden welke ook na 
de verandering der Declinatie nader bij of verder van het Center af ge
plaatst zijn, na de Poolshoogte van 53°—13' doch met Contrarie teekens 
als het Rad (Z) voor de Opgang, Zo dat het Teeken (V) bij voorbeeld 
voor de Opgang de Tanden 't naast bij het Center heeft alhier in 't ver
ste af zijn Zie Fig: XXVII deese 94 Tanden vatten in de Cilinder met 
(W) gemerkt in welke 8 Staven Zijn waar door de zelve eens Rond komt 
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in 2 Dagen 7 uuren 48' en 204^" deese Cilender Staat verticaal en heeft 
onder in desselvs bodem met No. 75 Twintig 20 Tanden deese vat ten 
de 127 Tanden die op het wijserrad geplaatst zijn, het welke gemerkt 
is X No. 76 waar door dit wijser Rad en met het Zelve de Wijser door 
malkaar eens Rond gaat in de zelve tijd als de wijser voor de Opgang 
der Maan namentlijk in 14 Dagen 18 uuren 22' en bijna 1" en dus altoos 
zeer nabij de waarheid blijvt, en het Ondergaan der Maan vrij naauw-
keurig aanwijst, deese beijde wijsers moesten in een halve Maneschijn 
eens Rond omdat de wijserplaten maar zo als een Ordinair Horologie 
of uurwerks platen in 12 uuren verdeeld Zijn en de Maan in ijder Mane
schijn 24 uuren later op en Onder gaat. 

Hier mede alle de Planeten Hemelsplein Zon en Maanwijsers in 
hare bewegingen nagegaan hebbende, en met de ware bewegingen in 
de Natuur vergeleken, Ziet men hoe weijnig Sommege, en andere bijna 
in 't geheel niet van de ware bewegingen afwijken in de tijd van 10 Jaren 
dit zij genoeg over ons I I I Hoofd-deel. 

IV. Hoofd-deel 

Leerende hoe het geheele Werktuig Stuk voor Stuk uit malkaar 
genomen kan worden, om als het nodig is Schoon gemaakt, gebreken 
hersteld, en wat gesmeerd te worden daar zulks nodig is. 

Om bij het Raderwerk waar door de Planeten bewogen worden te 
komen, is geen ander Middel op als dat de onderste Zolder die in de Ka
mer zigtbaar is, Stuk voor Stuk van boven na beneden, te laten komen, 
dit kan gemakkelijk geschieden volgens deese beschrijving Hoofd-deel 
II op pag 22 en 23, maar voor en aleer men dat gedeelte van de Zolder 
dat tusschen Mars en Jupiter is, na beneden Iaat gaan, moeten de beijde 
Planeet bollen die Jupiter en Mars verbeelden, uit hare Ringen worden 
genomen, anders wierd het verguld gedeelte van de bol door het neer
laten van de Zolder beschadigd, de Steeltj es waar aan de Planeetbollen 
hangen, hebben boven een Graad die in de Houten Ringen worden ge
schroefd, om nu Jupi ter en Mars uit hare Ringen los te Schroeven ter
wijl het Stuk zolder tusschen die beijde nog vast zit, neemt men een 
handschroefje en zet dat vast op het Steelt je van de bol, en draijen het 
zelve (om het oude Spreekwoord te gebruiken) met de Zon om, zo lang 
het los is, dan kan men de 6 Moertjes zie pag 22 los maken, en dat ge
deelte van de Zolder in de 3 Touwtjes op pag 23 beschreven laten hangen, 
en verders na beneden laten komen. 

dan kan men van onderen met een grote Trap, over al bijkomen doch 
zo er ijets in 't Rad van Saturnus of de Datum wijsers Ring mögt man-
keeren, kunnen de Stukken zolder tusschen Jupiter en Saturnus en tus
schen Saturnus en de Datum wijser ook na beneden gelaten worden, door 
het los draijen der Moertjes waar op de zelve hangen. De kleine Stukjes 
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Zolder tusschen Mars en de Aarde, tusschen de Aarde en Venus, tus-
schen Venus en Merkurius, hangen ij der aan 3 Latjes welke boven aan 
de Ribben of balken Zijn vast gespijkerd welke van onderen een ijseren 
Laaf je hebben, met een winkelhaaksche bogt waar in een rond gaatje 
is, en op ij der Zolder Stuk zijn, 3 Schroefjes 120 Graden of in een 3 kant 
van malkaar geplaatst, welke door het ijsere Laaf je gaan en met een 
moertje op ijder los te draijen, de Stukken Zolder met de Ringen en bol
letjes der Aarde de Maan en Venus een voor een na beneden kunnen ge
laten worden. Eindelijk kan het laatste Stukje Zolder dat aan 2 Schroef
jes hangt door het los draijen van desselvs moertjes er ook uit genomen 
worden waar mede de Ring en het bolletje van Merkuur ook na beneden 
komt, dan kan men over al bij om, te stoffen Schoon te maken en de 
gebreken te verhelpen voor zulks nodig is. 

74. De As waar door ons Aarde met de Maan gedreven word kan ge
makkelijkst op het Kamertje binnen het middelste Luik door het los 
maken van het Moertje met c gemerkt Zie 2de Hoofd-deel pag 24 Fig 
VI No. 27. Eer men verder gaat om de overege Stukken en deelen van 
het werktuig uit malkaar te nemen moet men in de Kamer alle de wijsers 
(uitgezonderd de Datumwijser) van hare Spillen afnemen, als meede alle 
de Gewigten waar door het werk gedreven word, welke in de beijde Kas
sen buiten het Hoofd en Voeten Schuttengen, na beneden gaan en welke 
9 in getal zijn; de gewigten waar van de aflopende Lijnen over een Schijf 
lopen alwaar het gewigt aanhangt, moeten de losse enden eerst ook worden 
los gemaakt, om te kunnen worden uitgehaald en gevisiteerd, of dezelve 
nog goed en Sterk genoeg zijn om verders te kunnen dienen anders moe
ten dezelve vernieuwd worden. 

Dan kan men te beginnen binnen de deur, daar men op het Zol
dert je boven de Bedsteede en Kassen gaat, de pilaster in Fig XVI pag 
44 met (A) gemerkt welke onder bij het wijserrad voor het opkomen 
der Maan in Fig XVII met (B2) gemerkt een winkelhaaks laaf je heeft, 
waar in een Rond gaatje is, waar in de As gemerkt A2 beweegt door het 
los draijen van het moertje de As (A2) er uit nemen, dan kan men de 
pilaster boven door het af draijen van een paar wervelt j es los maken en 
haal de zelve zo ver agter over dat de as met Xo. 59 Zie Fig XVI die boven 
in de zelve beweegt los is, dan kan men die As die met zijn Noord Einde 
in een dikke balk draaijd er ook uit nemen, dan Schuift men het wijser
rad voor het opkomen der Maan vooruit zo ver dat het Zelve onder uit 
de pilaster is, dan kan men de gehele pilaster weg nemen als mede de 
beijde wijserraden voor het opkomen der Maan en de Lengte der Maan 
op de Ecliptica, deese laatste hangt en draaijd in een ijseren Laaf je, welke 
door het los draaijen van een paar moertjes kan worden uitgenomen. 

Verders kan men de Verticale Stander of As met No. 53 welke dient 
om de Teeken en Graad wijser Raden voor de Afstand der Maan van 't 
verste punt in beweging te bringen en geplaatst is op het Stoeltje met No. 
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54 Zie Fig X X pag 50 weg nemen, dan het los draijen van een Moertje 
dat Sit op een haaks ge wij se ijseren Laaf je waar in het boven einde van 
die As beweegt, dezelve Staat onder in een ijseren plaatje en draaijt op 
een borst je op het Stoeltje met No. 54 

Vervolgens kan men die Scheeve As waar om het Rad met No. 47 
Sit, welke dient voor de Op en Ondergangs Wijsers van de Zon, weg 
nemen wiens boven einde ook beweegt in een haaksgewijse ijseren laaf je 
welke door het los draijen van een moertje kan opgeschoven worden zo 
ver dat de pin van de As uit het gaatje van 't laafke is, de As beweegt 
onder in een ijseren platje op het Stoeltje met No. 54 

75. Dit Plaatje is met 4 Schroefjes op het Stoeltje No. 54 vast geschroeft 
als men de 4 Moertjes los draaijd dan kan het plaatje er worden afgeno
men, en dan is de As No. 47 geheel los, en de As No. 49 beweegt met Zijn 
Oost einde ook in het Stoeltje met No. 54 en kan door het los draaijen 
van een Moertje ook worden uitgenomen, maar kan om de Raderen van 
de Zon en vaste Sterren niet geheel worden weggenomen, of de beijde 
halve Staafraden voor de Ondergang der Zon, moeten eerst tot het 
West einde van de As worden uitgeschoven, maar is door bekrompenheid 
van plaatselijke Ruimte beswaarlijk bij te komen, ten zij men eerst de 
Kleijne As met (IJ) gemerkt, door het losmaken van een Moertje weg 
neemt, waar door het Ecliptica Rad Z No. 81, Zie Fig XVII ook los is, 
en door het af draaijen van een paar Werveltjes, van de pilaster daar het 
zelve in beweegt, kan weggenomen worden, dan is er ruimte om bij het 
Westeinde van de As No. 49 te komen om gemelde halve Staaf Radtjes 
voor het Ondergaan der Zon met 3 en 4 gemerkt tot het Einde uitte 
Schuiven, en dan kan de As No. 49 worden weggenomen — Verders 
kan men het Stoeltje No. 54 maar agter uithalen, tot dat het uit de Spon
ningen is waar het in besloten was, dan is de Koperen bos waar op de 
Teeken wijser geplaatst is geweest, ook uit de bedschutting, en het Graad 
wijserrad met desselvs Spits kan uit de Koperen bos worden uitgenomen, 
ook kunnen de WTijserraden voor de Op en Ondergang van de Zon, die 
op het Zuid einde in een houten voetje, dat door het los maken van een 
paar werveltjes kan worden weggenomen en het Noordeinde in 't bed
schutting beweegen, worden weggenomen. — Dan kan men de Horison-
tale As met het Rad No. 41 zie 2de Hoofddeel Fig XIV door het los 
draaijen van een Moertje op een I jseren Laafje waar in het Rad No. 42 
beweegt, ook wegneemen, en het wijserrad met desselvs Spil uit het gaatje 
in de Zolder er uit neemen. Eindelijk kan men de Ooster verste punts 
As ook uit neemen, maar dan moet de Schotel of pin voor het Rad No. 
46 eerst worden uitgenomen en dat rad, en 't Rad No. 52 een half Duim 
worden terug gebragt dan 't Moertje op 't Oosteinde los gemaakt dan kan 
de As er uit. 

Hier meede is het Raderwerk aan de Oostkant van de Slinger alle 
weggenomen, men kan de Slinger met het Hemelsplein & de planeten 
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zo lang laten gaan, tot dat men het Raderwerk aan de Westkant ook 
heeft weggenomen. — In de eerste plaats kan men het volgestopte Ra
derwerk dat in en op het Zogenaamde Knoop Stoeltje bewogen word, 
Zie Fig: XXII Xo. 68 van de Westkant beschouwd, op de Oostkant van 
het kokertje daar het Gewigt van het Uurwerkje in na beneden gaat, is 
een plankje, bij (H) met (a) in Fig XVI gemerkt dat boven door het 
afdraaijen van een wervelt je kan worden los gemaakt en uitgenomen, 

76. dan kan de Ronde pin (b uit het Stoeltje No. 68 en 2 à 3 Duims Rib a 
worden genomen en dan verders de Schotel (c) en de 4kante pen (d) uit
genomen dan is het 2 a 3 Duims Rib (a) los en kan weggenomen wor
den, dan kan het graad wijserrad met No. 67 ook worden uitgenomen, 
vervolgens neemt men de 4kante pin (e) uit het Rib (Z) dan kan de winkel-
haaksche Ribben (IJ Z) weggenomen worden, maar dan moet er een hand 
aan het Rad No. 65 anders valt dat uit desselvs gaatjes daar het in be
weegt, het Noord einde beweegt in een ijseren beugel welke om de Stan
der No. 64 en word om het Rib (X) met 2 Schroeven die door de beugel 
en door het Rib gaan gemerkt f en g welke door het los draaijen van 2 
Moertjes er uit genomen kunnen worden, als men dan die beugel weg
genomen heeft, dan kan de Stander No. 64 boven los gemaakt worden, 
welke aldaar beweegt in een Winkelhaaks laaf je gemerkt (h i) welke door 
het los draaijen van het moertje (k) opgeschoven kan worden zo ver dat 
de pen van de As uit het gaatje van het laaf je is. dan kan men de Stan
der No. 64 van 't Stoeltje af nemen, de zelve beweegt onder in een ijsere 
plaatje het welke door 4 Schroefjes is vast gemaakt en door het losmaken 
van desselvs moertjes er af genomen kan worden, dan kan men het 
onderste gedeelte van het Stoeltje maar agter uithalen tot dat het uit 
desselvs Sponningen is, dan zijn de koperen bossen ook uit het bedschut
ting, wil men nu het Knoop Teeken wijser Rad ook uit de Ribben b en c 
weg neemen, dan drijft men het Rib c van onderen uit het paralelogram 
No. 68 tot 5 Duim of desselvs hoogte, dan zijn de koperen bossen ook uit 
de groef van het Rib c en dan kan het Rad No. 66 met desselvs koperen 
bos van de vaste Bos worden afgenomen wil men de Ribben (x en u) 
ook weg nemen dan kan men de wervels, de pin m, en de Schroef (n) 
maar af draaijen en uitnemen, dan is het geheele Knoop Stoeltje Fig 
XXII uit malkaar 

Nu kan men gevoeglijk het Raderwerk voor het ondergaan der Maan 
weg, en uit malkaar nemen, door Middel van de As (V) in de welke reeds 
de ongelijke beweeging door de Stand der Maan en der knopen is over 
gebragt, word het Ecliptica Rad (U) bewogen, en dat bringt door Middel 
van de Kleine Cilender met (W) gemerkt het wijserrad (X) in beweeging. 

deese beijde Raderen beweegen, regt boven malkaar tusschen 2 
Houten pilaars van Schroot, welke onder in een Stukje Spreidsel vast 
Staan en boven in een keep zijn vast gezet met een paar werveltjes, als 
men van de voorste pilaar de wervels afdraaijd en de zelve agter over haald 

wumkes.nl



317 

dan kan men het Ecliptica Rad er uitnemen, neemt dan die pilaar geheel 
weg, dan kan men het wijserrad met zijn ijseren Spil ook weg nemen, 
de kleine Cilender met (W) gemerkt beweegt onder en boven in een 
paar winkelhaaksche ijseren Laatjes, waar van het bovenste in de voorste 

77 pilaar vast zit en het onderste is met een Sleuf je waar door een Schroef
je gaat, en door de pilaster, waar op een Moertje waar mede het on
derste laafje word vast geset, en door het los draaijen van het Moertje 
valt het laafj e op de Schroef neder waar door de Cilender uit het bovenste 
laafj e is, en weggenomen kan worden, hier mede is het Stoeltje voor de 
ondergang der Maan ook geheel weggenomen, en hier door heeft men 
ruimte om de Wester verste punts As los te maken en weg te nemen, de 
zelve beweegt even als de Ooster door het willekeurig Rad met No. 16 
op het Oost Einde in een winkelhaaks Laafj e, dat aan de West kant, 
van de Rib met c gemerkt zie Fig II p: 15 is vast gemaakt, met het Laafje 
aan de Oostkant voor de Ooster verste punts As door 2 Schroeven die 
door het Rib c gaan en door het los draaijen van de Moertjes desnoods 
kunnen worden los gemaakt, doch deese verste punts As kan op het 
West Einde alwaar dezelve ook in een ijseren plaatje beweegt door het 
los draaijen van een Moertje uitgenomen worden. 

Nu waren wij gekomen tot aan het Raderwerk voor de Lichtgestalten 
der Maan, waar toe dienen het Jaarrad met (K) gemerkt zie Fig XVI 
het welke Horizontaal beweegt op het Zuid Einde in een ijseren plaatje 
dat vast zit en op het Noord Einde beweegt dezelve in een koperen platje 
dat op een lat vast Zit, deese lat is boven aan de Ribben om een vast 
punt beweegbaar en wort onder op de kant van de Zolder over de Ka
mer vast geset met een houtje of Schort el als men dat houtje wegneemt 
dan kan de lat zo ver agteruit dat de pen van het Jaarrad (K) uit het 
koperen platje is, dan kan 't Rad worden weggenomen door dit Jaarrad 
word bewogen de As (K) door middel van het Starradtje met No. 72 
deese As beweegt op het Zuid Einde in een ijseren Laafje het welke door 
het los draaijen van een Moertje agter over kan zo ver dat de pin van 
de As uit het Zelve is, dan is de As los en kan worden weggenomen, het 
wijserrad voor de Lichtgestalten der Maan kan dan, door het losmaken 
van een paar moertjes ook worden uitgenomen, zo als het wijserrad 
voor de Lengte der Maan zie pag 74. 

De Horisontale As die in 600 Dagen eens Rond gaat Zie pag 43 Fig 
XV beweegt op het West einde in een ijseren laafje dat door het los draai
jen van een Moertje kan weggenomen worden dan is die As los en kan 
weggenomen worden, waar door het wijserrad met No. 44 voor de be
weging van de Knopen der Maan ook los is, en kan worden uitgenomen 
door het los draaijen van de 2 Moertjes c en d 

Als het gemelde Raderwerk voor de Maan wij sers alle is weggenomen 
"5 Ziet men de As waar door de Jaargetallen in ijder Nieuw Jaars Nagt 

worden verset en een Jaargetal worden verschoven, die As beweegt in 
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een lat op het Zuid einde zie Fig IV pag 20 en Fig VI pag 24 deese lat 
kan door het losdraijen van een Moertje 't onderste gedeelte van worden 
weggenomen, dan is de As met No. 21 los en kan worden weggenomen, 
dan kan het Jaar getals bortje ook gemakkelijk worden uitgenomen — 
doch zulks kan ook gebeuren, alleen door het uitnemen van de As met 
No. 59 en het Maans verste punts wijser rad en desselvs As met No. 41, 
tegen het einde van het Jaar 1844 (zijnde een Eeuw na mijn Geboorte 
Jaar) moet het bordtje als het werk als dan nog, bij de nakomelingschap 
gangbaar en in wesen is, worden uitgenomen om de eerstvolgende 23 
Jaar getallen na 't Jaar 1844 er op te Schilderen. 

Na dat al het Raderwerk voor de Planeten, zon en Maan wijsers, en 
desselvs Assen, behalven de 2 lange Assen voor de Planeten, en de Da
tum en Dag wijsers As Zijn uit malkaar en weggenomen, kan men de 
Slinger met desselvs Ankertje en de 4 Koperen Raderen van het Uur
werkje en vervolgens alle de willekeurege Raderen en de As met No. 7 
gemerkt welke alle op en in het Middelste Stoeltje zie Fig I en II bewee-
gen uit malkaar nemen; in het zelve bewegen met haar Zuideinde, ook 
de beide lange Assen voor de Planeten de Dag en Datumwijsers As, en 
de As van het Hemelsplein, Eerst neemt men de Slinger uit desselvs leijder 
Zie Fig I gemerkt a. b. c en d weg, dan maakt men het winkelhaaks ge-
wijse ijsere laaf je met e. f gemerkt dat in het Rib (A) is ingelaten los, en 
haal dat laaf je boven bij (e) agter over zo ver dat de As of Spil No. 5 met 
het Ankertje uit het Laaf je is dan kan het Ankertje met desselvs Spil 
No. 5 ook worden uitgenomen, door een Sleuf in 't Rib (A) dan neemt 
men het bordtje met (g) gemerkt dat diend tot weering van Stof ook weg. 
vervolgens kunnen de beijde Schorteltjes agter het Rib (A) met (h en i) 
gemerkt er uitgenomen worden, dan kan het Rib (A) uit de pinnen van 
de Dwarsbalkjes (k en 1) agter uit gehaald worden en dan vallen de Spil
len van de 4 Koperen raderen er uit, welke men in het vallen moet van
gen om niet geschonden te worden, het tonrad met de lijnen van 't Ge
wigt, en de ophaals Lijn met No. 1 als mede de Raderen met No. 3 en 
4 kan men dus wegnemen, maar het Rad No. 2 kan niet uit het Rib (B) 
ten zij de Houten Cilender, die buiten het Rib op de aldaar 4kante Spil 
met No. 2 eerst van de Spil word afgenomen, doch dat is om schoon te 
maken niet nodig, eer men nu verder gaat, moet de Datum As No. 9 
boven het zoldertje over de Kamer worden ondersteund, of geheel wegge
nomen; in het laatste geval kan het Dag wijser Radtje met No. 17 ge
merkt door het los maken van een paar Moertjes ook worden uitgenomen 
en de beijde lange Assen voor de Planeten met No. 24 en 26 moeten wor
den opgehangen boven aan de Ribben, zo wijd van malkaar, dat de bin
nen kanten van de Raderen met No. 23 en 25 buiten de laafjes zijn, 

79. daar dezelve in bewegen, dit gedaan Zijnde kan het Stoeltje worden los 
gemaakt, door het wegnemen van een lat, die boven op het Zelve ligt 
in Fig I met (m m) gemerkt, en onder op de Zolder, door het wegnemen 
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van een Schort el die tusschen 2 Klosjes word geschoven, dan kan het ge
hele Stoeltje met al het Willekeurig Raderwerk, dat in het zelve beweegt, 
en in Fig II is afgetekend, worden agter uit gehaald, doch voor af moeten 
de drie Klosjes met a. b. c gemerkt worden weggenomen dan valt het 
Rad No. 6 op het Rad No. 8 neer, en dan zijn de 80 Tanden los van de 
12 Bonkjes No. 2, dan draaijd men het Hemelspleijn om tot dat het Tee
ken van Cancer boven is, aldaar is in 't Rad No. 39 zie Fig XII een Cir
kel Stuk uitgenomen omdat anders de Tanden van No. 8 die vatten in 
No. 36 niet over de rand van No. 39 konden heen gaan, hierdoor gaat de 
As No. 9 uit Zijn ijseren Laafje, en rust op het Steunpunt, onder dezelve 
geleijd, ook valt de As van het Hemelsplein met zijn pin uit de voet van 
het Rib (D) bij a. men haalt het Stoeltje zo ver agteruit dat men de Agter 
of Noordkant kan beschouwen, daar ziet men dat aan het Rib c op de 
hoogte van de As No. 9 aan de Oost en aan de Westkant ij der een Stukje 
Eijken hout is vast gespijkerd wel zo lang zijn, dat dezelve bijna aan het 
Rad met No. 10 raken, op het einde van de zelve is een Sleuf omtrent 
^Duim diep, waar over een dun Koperen plaadje leijd, in deese word een 
ijsere Staafje van de Westkant ingestoken, dat zo dik is dat het zelve 
gemelde Sleuf kan vullen, in dit Staafje zijn 2 gaten, het grootste is 
neevens de As No. 7 waar in de As No. 9 beweegt, het ander gaatje is klein 
en komt neevens het Wester Eijken houtje en dient om een nagelt je door 
het Koperen plaatje, in het Eijken houtje te Slaan, om te beletten dat 
het Staafj e niet kan verglij den, dit nageltj e heeft een klein kopke om met 
een knijptang te kunnen worden uitgehaald, het Staafje is aan de West
kant met een handvat om te worden uitgehaald, dit gedaan Zijnde kan 
de Stander of As No. 7 worden los gemaakt, dezelve beweegt boven in 
een ijseren platje waar in 2 gatjes Zijn, een rond en een 4kant in het ronde 
beweegt de As, en door het 4kante gaat een 4kante ijsere pen die door het 
bovenste van het Stoeltje gaat zie Fig II bij (d2) als die pin wordt uitge
nomen dan kan het platje worden uitgehaald en de As No. 7 onder uit 
zijn pottje geligt en weggenomen, vervolgens maakt men die beijde 
Moertjes (d en e) die op het ijseren beugeltje met =£ gemerkt zijn los, dan 
kan die beugel waar in het Rad No. 13 beweegt ook worden weggeno
men, en het Rad No. 13 dat op een 4kant As of Spil met de Cilender No. 
14 op het Zuid einde in het Rib (B) beweegt, van die As worden afgenomen, 
dan maakt men het Rib (C) dat door 2 dwars balkjes met (F en G) gemerkt, 
is vast geset aan het Rib (B) los, door het uitnemen van de Schortel bo
ven uit het dwars balkje (F) dat voor het Rib (C) gestoken is, en onder 
door het uitnemen van de ronde pin, die door het Rib (C) en door het dwars 
balkje (G) gaat; dan kan het Rib (C) uit de dwarsbalkjes (F en G) worden 
uitgehaald, en de Cilender No. 14 met de beijde Raden No. 15 en 16 zijn 
los en vallen uit het Rib B, dan kan men de As van het Hemelspleijn uit 
de Koperen Meridiaan neemen zie pag 37 Fig XII en til die geheele toe
stel der raderen No. 38. 39. 36 en 40 uit het kistje waar in het onderste 
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gedeelte van die raderen beweegt dit kistje is beneden het Zoldert je diep 
in de Bedsteede neer 9\ Duim en hier mede is het gehele werk uit malkaar, 
en dit 4de Hoof deel ten Einde gebragt. 

80 V. Hoofddeel 

Na dat wij in het 4de Hoofd-deel hebben gehandeld, hoe dat het ge-
heele werk Stuk voor Stuk uit malkaar genomen kan worden, om daar 
het nodig is, gebreken geholpen alles Schoon gemaakt, en de punten der 
Assen en Raderen met Boom Olij gesmeerd moesten wij volgens ons ge
maakt plan, in dit V Hoofd-deel zien om alles weder op Zijn plaats, en 
in malkaar te brengen. 

In de behandeling van dit 5de Hoofd-deel kan het zo even afgehan
delde 4de Hoofd-deel ons tot Gids dienen, moetende alles omgekeerd 
bewerkt worden, dat is te zeggen, hier moet men beginnen, met die Ra
deren Stoeltjes Assen & welke in het 4de Hoofd-deel het laatste uit mal
kaar genomen zijn, moeten het eerste weder in malkaar gebragt worden, 
en dus vind men alhier het Einde daar men in het 4de Hoofd-deel be
gonnen is. 

Het laatste Stuk dat uit desselvs plaats genomen is was het Hemels-
plein, dat met de 3 Raderen No. 38. 39 en 40 vast op de As van het Zelve 
zitten, met het Rad No. 36 dat los om de As beweegt, kan men met een 
penne veer het Stof tusschen die Raderen weg veegen, en leggen het zelve 
weder op zijn plaats, in het kistje, met de As in de Meridiaan, en met het 
Teeken (55) boven, alwaar uit het Rad No. 39 een Cirkel Stuk is, langs 
welke de Tanden van het Rad No. 8 kunnen worden geschoven, in de 
Tanden van het Rad met No. 36, en wel zo dat de Tanden van No. 36 
komen tusschen de paren Tanden van het Rad No. 8, volgens deese be
schrijving zie 2de Hoofd-deel pag: 36 verders zet men de Zuider punten 
van de Assen No. 14. 15 en 16 in het Rib (B) en Schuif dan het Rib (C) 
bovenin het dwarsbalkje (F) en onder in (G) Sluit het zelve vast boven 
met de Schortel agter het Rib, en onder met de pin door het Zelve, Zet 
dan het Rad No. 13 op de As No. 14 en maak de ijsere beugel, ^ daar 
No. 13 in beweegt, vast met de beijde moertjes (d en e) dit gedaan Zijnde 
Set men de As No. 7 op het Stoeltje, onder in zijn pottje, en boven in 
het ijseren laaf je, en Schuif dat in het bovenste gedeelte van het Stoeltje, 
en Steek de 4kante ijseren pen door hetzelve bring dan het ijseren platje 
door het Wester Eijken houtje in het Ooster en Steek het Nageltje door 
het plaatje in het Wester Eijken houtje, dan is dit Stoeltje weder klaar 
om op Zijn plaats gebragt te kunnen worden, dit geschied als men het-

81. zelve voorwaarts schuift zo ver dat de Zuider punten van de As No. 9 
en van het Hemelsplein tegen de platjes aan komen, daar de Zelve in 
moeten bewegen, doch eer men de Assen in desselvs platjes Schuift, moet 
het Steeltj e van de Zon in dat Teeken en Graad van de Ecliptica worden 
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gebracht, daar de Eijgentlijke Zon is, op dat tijdstip als dit gedeelte van 
het werk weer gangbaar gemaakt word, ook moet de As No. 9 zo wor
den gedraaijd dat de Zon en Datum wijser de tegenswoordige Maand en 
Dag van het Jaar teekend, om de As No. 9 en die van het Hemelsplein 
toe gelijk in hunne platjes te Schuiven, terwijl het Stoeltje word aange
schoven, zijn nodig 2 paar handen bij ten Zij men de beijde Assen Zodanig 
ondersteunen dat desselvs punten recht neevens de gaatjes leggen daar 
zij in moeten bewegen, dan Schuiven de zelve er Zeer gemakkelijk in. 

Dan neemt men het Rib (A) Fig I en Schuift dat in de dwars balkjes 
(k en 1) zo ver dat men de punten der 4 Koperen Raderen, ijder op zijn 
plaats, in het Rib (B) kan Setten, dan moet het Rib (A) voorzigtig aan
geschoven worden, van onderen op, tot dat de Zuider punten alle 4 in 
hunne gaatjes komen, deese punten vooral No. 3 en 4 zijn zeer dun, en 
kunnen door onvoorzigtigheid, Schielijk krom gestoten worden, dan Sluit 
men het Rib (A) vast aan het Rib (B) met de beijde Schorteltjes (h en i) 
vervolgens bringt men het Ankertje met desselvs leijder, en de Slinger 
op desselvs plaats, zo als de zelve er uit genomen zijn Zie pag 78 als dan 
het gewigt aan desselvs Lijn word gehangen, dan kunnen de 4 Koperen 
Raderen met de Slinger weer gaan, men neemt dan de 3 klosjes a. b . en c 
zie Fig I I en leg die 3 hoeks gewijse tusschen de Raden No. 6 en 8 dan 
vat ten de 80 Tanden van No. 6 in de Houten Cilender No. 2, Schuif dan 
het Rad No. 10 in het Spoor No. 11 en hang het gewigt aan de As No. 9 
dan beweegt de Zon en Datumwijser het Hemelsplein en de Raderen No. 
13, 14 15 en 16 ook, eer men verder gaat zet men het gehele Stoeltje 
vast, onder op het Zoldertje met de Schortel zie pag 79 en boven met de 
lat gern: (m m) de beijde lange Assen waar door de Planeten bewogen 
worden; Zijn opgehangen aan de Ribben, dezelve kunnen nu weder een 
ijder in zijn platje gebragt worden, de As No. 26 kan men zo draijen dat 
de Bol die de Planeet T? verbeeld op zijn Regte plaats hangt, om dat men 
beswaarlijk van onderen de zelve kan te regte bringen, ten zij de Zolder 
tot aan Saturnus ring toe word neergelaten; de overege Planeetbollen 

62. kunnen van onderren een ijder op zijn plaats worden gebragt, zo als zulks 
in het laatste gedeelte van dit Hoofddeel is aangewesen aan ijder van deese 
beijde Assen behoord een gewigt, als dezelve worden opgehangen kunnen 
deese Assen ook bewogen worden zonder het Uurwerkje of de Slinger in 
zijn hang te hinderen. 

vervolgens bringt men het J aa r getals bordtje op zijn plaats welke 
van de Oostkant in, onder de 3 Assen No. 24, 9 en 26 door gemakkelijk 
kan geschieden. 

De As met No. 21 waar door ijder Nieuw Jaars Nagt een Jaargetal 
word weggeschoven, moet zodanig in de Tanden van het bort je worden 
gebragt, dat een van de Tanden met No. 1. 2. 3. 4. 5 of 6 regt beneeden 
is, anders heeft de verzetting te vroeg of te laat in de Zelfde Nagt plaats. 

Dit verrigt zijnde bringt men het wijserrad met No. 44 voor de be-
21 
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weging der knopen van de Maan op zijn plaats zie pag 77 onder aan. als 
mede de Horizontale As die het zelve drijft, en zijn beweging ontvangt 
van de As met No. 26, dezelve word op het Oosteinde in de 12 Sporen van 
gemelde As gebragt en op het West einde onder het wijserrad met een 
moertje vast gemaakt. 

Verders neemt men het Wijserrad voor de plaats van het verste punt 
der Maan met No. 42 Zie pag 75 en bring desselvs As door de Zolder, dit 
rad beweegt boven in een ijseren laaf je welke met 2 Moertjes word vast-
geset, ook kan men de As met No. 41 welke op het Westeinde door de 
As met No. 24 bewogen word, op zijn plaats bringen de zelve beweegt 
op het Oosteinde in de Zelfde ijseren laaf daar het wijserrad in beweegt. 

Nu kan men verders met het werk in malkaar te bringen van het 
Wxesteinde af beginnen en wel in de eerste plaats de Raderen voor de 
Lichtgestalten der Maan, het wijserrad voor het zelve met No. 76 wiens 
As perpendiculaar door de Zouder gaat word met een paar moertjes op 
zijn Stoeltje vast geset, dan neemt men het Jaarrad met (K) gemerkt 
en breng dat met het Zuid einde, dat is het Rad No. 70 in het ijsere platje, 
en met het Noord einde alwaar het Rad No. 71 op de zelfde As zit, in de 
beweegbare lat zie pag 77 en Set dan de Lat met desselvs Schortel vast, 
dan neemt men de As (K) en bring die met Zijn Noord einde in het plaatje 
dat aan de Grote Balk gespijkerd is, en met het Zuid einde in het ijseren 
Laaf je, dat met een moertje word vastgeset dan vatten de 33 Tanden 
van No. 72 in het Jaarrad met No. 71 het welke 136 Tanden heeft, en het 
Rad No. 73 vat met het wijser Rad met No. 74. 

S3. Nu moet de Wester verste punts As op zijn plaats worden gebragt, de 
zelve beweegt op het Oost einde zie pag 77 in een winkelhaaks laaf je, en 
ontvangt zijn beweeging van het willekeurig rad No. 16, en moet Zodanig 
in No. 16 vatten als de afstand der Maan op dat tijdstip is, het west einde 
word in zijn laaf je gebragt, het welke met een moertje word vastgeset, 
doch eer de Zelve aldaar in Zijn laaf je gebragt en vast geset word, moet 
het Jaarrad (K) met No. 70, de Maand en Dag van 't Jaar in het spoor 
No. 69 worden gebragt als het gewigt er dan aangehangen word, dan be
weegt het wijserrad voor de Lichtgestaltens der Maan ook. 

Nu was het Raderwerk voor de Ondergang van de Maan aan de 
beurt, maar het is beter dat het Knoop Stoeltje met No. 68 eerst in malkaar 
gebragt word, om dat het Zelve Zeer Samengesteld is, en men beter aan 
de Westkant kan bijkomen, als het Raderwerk voor de ondergang der 
Maan niet op zijn plaats is. 

Als het geheele Knoop Stoeltje uit malkaar genomen is kan men ge-
voegelijkst beginnen in malkaar te brengen met het Horizontale dwars
balkje (Wr) door het vast maken van de Schroef (n) en de werveltjes (o. p.) 
dan steekt men het Rib (X) boven in een Stuk Schroot, dat aan de Rib
ben is vast gespijkerd, welke 2 Duim is ingekeept, daar het Rib (X) in 
Sluit, en waar de beijde Wervels (Q en r) voor gedraaijd worden, onder 
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komt het Zelve in het Rib (W) en dan steekt men de pin (m) van de Oost
kant door de Selve — Verders neemt men het Rad No. 66 met zijn kope
ren bos, en Steek de bos die vast Sit op het Rib (b) in deselve dan steekt 
men het Rib (b) in het Stoeltje No. 68 dan Schuift men het Stoeltje in 
desselfs Sponningen, en leg het ijseren plaatje op het Rib (c) en maak dat 
met de 4 Moertjes vast, vervolgens neemt men de Stander met No. 64 en 
Set die op het Stoeltje onder in het ijseren plaatje en boven in het winkel-
haaks laaf je (h i) dat laaf je Schuift men neer tot op de borst van de pen 
van de As, en Set het met moertje (h h) vast. 

verders neemt men de ijsere beugel welke om de As No. 64 en om het 
Rib (X) gaat en set die vast, door de beijde Schroeven die van de West
kant door het Rib (X) gaan en van de Oost kant door de moertjes gern: 
(f en g). 

84. vervolgens bringt men de winkelhaaksche Ribben (IJ Z) boven door 
het Rib (X) Sluit het aldaar vast met de Schortel (i) dan neemt men het 
graad wijserrad voor de Afstand der Maan van de Noordknoop met 
No. 67 en Steek dat in de vaste bos waar in het Teeken wijserrad beweegt 
dit Teeken wijser rad moet Zodanig met zijn 53 Tanden, in het Spoor van 
7 bonkjes om de As met No. 64 worden geset dat de 83 Tanden op de 
Zuidkant van 't Zelve met die afstand van de Noordknoop, in de As 
met (IJ) gemerkt, dat is in het Staafrad No. 79 vat ten die de Maan op dat 
oogenblik heeft, als dit Raderwerk gangbaar word — verders neemt 
men het Rib (a) en Set dat onder bij (b) in het Stoeltje No. 68 doch houd 
het Zelve in het midden bij (C) en boven bij (d) zo ver agter over tot dat het 
Rad No. 65 op het Noord einde in de ijsere beugel, en met de 53 Tanden, 
in het Spoor van 7 zodanig worden gebragt dat de 83 Tanden op de 
Zuidkant van het Zelve, met die afstand van de Noorder knoop in de 
As met (V) gemerkt dat is in het Staafrad No. 78 vatten, als de Afstand 
der Maan van de Noord knoop op dat ogenblik is, en ofschoon de As 
(IJ) voor het opkomen der Maan, en de As (V) voor het ondergaan der 
Zelve, nog niet op hare plaatzen zijn gebragt, als het knoop Stoeltje 
gangbaar word, kan men egter de beijde Knoopraden No. 65 en 66 met 
haar 53 Tanden in de beijde Sporen van 7 om de As No. 64 op haar rechte 
plaats in malkaar brengen, om dat de Stander No. 64 Verticaal en de 
beijde Assen (IJ en V) Horizontaal leggen en dus met J of 3 Teekens van 
elkander af zijn, bij voorbeeld als men verondersteld, dat op het ogenblik 
als het Knoop Stoeltje gangbaar gemaakt word, de Maan ook in de Noor
der Knoop is, dan moet het Teeken 0 in de beijde Staafraden met No. 78 
en 79 worden gebragt, en dan is voor de Opgang der Maan het 3de in 
het Spoor van 7 en voor de Ondergang het 9de de beijde Knoop raderen 
Zijn binnen de 83 Tanden in Teekens en van 5 tot 5 graden afstand van 
de Noorder knoop verdeeld zo als in Fig. X X I I I op pag 58 voor de Opgang 
der Maan is afgebeeld dan kan men het Rib (A) aan Sluiten, en de Schor-
tels (c en d) agter de Selve in Steken en de ronde pen onder bij (b) van de 
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Oostkant in het voetstuk No. 68 in Slaan, en bring het plankje voor het 
85. gewigt van 't Uurwerk weder op zijn plaats, en hiermede is dit omslagtig 

Stoeltje weder in malkaar en gangbaar. 
verders brengt men het Raderwerk voor het Ondergaan der Maan 

op Zijn plaats en in malkaar, het zelve is besloten tusschen 2 pijlaars van 
Schroot, zie ons vorige Hoofd-deel pag 76 men Set de agterste pijlaar on
der in het Spreijdsel en boven met de wervels vast, en breng de As (V) die 
op het Oost einde in het Knoop Stoeltje en met het Westeinde in deese 
pilaar beweegt op Zijn plaats dan neemt men het wijser Rad met X ge
merkt en Steek de ijsere Spil van het Zelve door het bedschutting, dan 
neemt men de voorste pijlaar, en Set die onder in het Spreidsel en zo ver 
agter over dat men het Ecliptica rad met (U) gemerkt op Zijn plaats 
brengt regt boven het wijser rad (X) dit gedaan Zijnde, brengt men de 
pilaar boven in Zijn keep, en draaij de werveltjes er voor, dan neemt men 
de kleine Cilender met (W) gemerkt, en breng die boven in Zijn laatje, 
en schuif het onderste laaf je zo hoog op dat de Cilender op Zijn borst je 
kan beweegen, Set dan het laatje vast met het moertje dat agter de pilaar 
is. dan Schuift men het wijserrad met zijn 127 Tanden in de 20 Bonkjes 
met No. 75, en Schuif het ronde houtje dat op de Spil Sit tegen het bed
schutting aan, en klem het vast met het Schroefje op de Spil, dan maakt 
men het moertje op de As (V) los, en Schuif de As zo ver agterwaarts dat 
de 75 Tanden die op de Noordkant van het Ecliptica rad zijn, uit de 27 
Tanden van No. 77 komen, om het Ecliptica rad Zo te Setten dat het 
Teeken en Graad van de 94 Tanden op de Zuidkant van het Rad zo in 
de Cilender (W) vatten, als de Afstand der Maan van (y) is op dat ogen
blik als men de As vast Set, het Ecliptica rad is binnen de 94 Tanden in 
Telkens en van 5 tot 5 Graden verdeeld, om het Zelve naauwkeurig na 
de Lengte van de Maan op de Ecliptica te kunnen Stellen, hang dan het 
gewigt aan de As (V) dan is die wijser ook weer in werking. 

Nu waren wij gekomen tot het Ecliptica rad (Z) voor de opgang van 
de Maan, doch voor af is het best dat de As voor de op en Ondergang van 

86. de Zon met zijn West einde op zijn plaats wordt gelegd, nadat de beijde 
halve Staafradtjes voor de zonsopgang op dezelve zijn geschoven; 
Schuift men die voor de Ondergang der Zon ook op dezelve, met in acht-
neming dat dezelve op elkander volgen na nummers op 1, 2, 3 en 4 en met 
de deuken op desselvs bodems nevens de deuken op de As. 

Het Ecliptica Rad (Z No. 81) voor het Opkomen der Maan, heeft 
Zijn plaats tusschen het middelste en Knoop Stoeltje en beweegt tusschen 
2 pilasters van Schroot zo als dat voor de Ondergang der Maan zie pag 76 
men neemt eerst de agterste pilaar aan welke aan de Westkant een Win-
kelhaaks Laafje is waar in de kleine As (IJ) met het Oosteinde komt, die 
pilaar Set men onder in het Spreidsel, en boven in een ingekeepte en aan 
de ribben vast gespijkerde Schroot vast, dan brengt men de As (IJ) die 
met zijn Westeinde in het Knoopstoeltje beweegt, met het Oosteinde in 
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gemelde laaf je en Set de zelve met een moertje vast, dan neemt men ge
melde Ecliptica Rad (Z) en breng dat men de 90 Tanden die het zelve op 
de agter of Noord kant heeft, en Set het zelve in de agterste pilaar, dan 
neemt men de voorste pilaar, Set die onder ook in Zijn plaats en de As 
van gemelde Rad in het plaatje daar het in beweegt, dan Sluit men die 
pilaar boven in zijn keep en de wervels voor de zelve, hang dan het ge
wigt aan de As (IJ) en laat het Zelve alzo gaan, tot op het ogenblik dat 
de As (A2) die het laatste van alle bewegengen van het Raderwerk voor 
de Maan wijsers op zijn plaats gebragt word, en die overbrenger is van de 
beweging van 't Ecliptica rad (Z) tot het wijserrad voor het opkomen der 
Maan, als deese laatste As (A2) op zijn plaats is dan moet het meer ge
melde Ecliptica rad met zijn 94 Tanden die op de voor of Zuidkant van 
het zelve zijn, zodanig in het Staafrad (No. 81«) worden gebragt als de 
lengte der Maan op de Ecliptica op dat ogenblik is, dit laat zich zeer ge
makkelijk doen door het los maken van het moertje waar mede de As 
(IJ) in het Ecliptica rad is vast geset, men Schuift het winkelhaaks laaf je, 
maar uit de pin van de As, en houd dezelve zo ver van het Rad af dat de 
90 Tanden uit de 27 Tanden van No. 80 zijn, dan draaijd men het Rad op 
zijn vereijste plaats; om het Zelve, naaukeurig te kunnen Setten is het 
Rad binnen de 94 Tanden in Teekens en van 5 tot 5 Graden afstand van 
(T) verdeeld, zo als het Ecliptica rad voor de Ondergang van de Maan; 
dan Steekt men de As (IJ) weer in Zijn laaf je en hang het gewigt weer 
aan de Zelve, nadat het moertje is vastgedraaijd. 

67. Nu waren wij gekomen tot aan het Raderwerk aan de Oostkand van 
het middelste Stoeltje of van de Slinger aldaar brengt men eerst op Zijn 
plaats de Ooster verste punts As, dewelke op het Westeinde beweegt in 
een plaatje op het Rib (C) van het midden Stoeltje zie Fig I I pag 15 het 
Oosteinde beweegt in een plaatje, welke door een Schroef en moertje word 
los en vast gemaakt de zelve ontvangt zijn beweging gelijk als de Wester 
verste punts As van het Rad No. 16, als de zelve op Zijn plaats gebragt 
is, dan Slaat men de Raden No. 46 en 52 (bij het uit malkaar nemen een 
half Duim agteruit gebragt zie pag 75) weer tegen derzelver Steunpunt 
aan, en Steek de Schortel er agter vast, hang het gewigt er aan, dan be
weegt de zelve. Doch eer de zelve word vast geset brengt men die Tanden 
van de As in het Rad No. 16 die de Afstand der Maan van het verste punt 
op die tijd heeft. 

verders neemt men het Stoeltje voor de beweging der Zons Op en On-
dergangs wijsers, en die der afstand van de Maan van het verste punt met 
No. 54 gemerkt, en Schuif het zelve in Zijn Sponningen op zijn plaats, dan 
Steekt men de Spillen der wijserraden voor de Zons Op en Ondergang door 
het Bedschutting en bring de As No. 49 met zijn West einde in het plaatje 
daar de zelve in beweegt, het Oosteinde komt in een plaatje op het Stoel
tje met No. 54 dat door een Schroef en moertje word vast geset, dan 
leijd men de beijde ijsere platjes op het Stoeltje welke ij der met 4 Schroef-
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jes en even zo veel moertjes worden vast geschroefd, op het plaatje dat 
boven de As No. 49 leid, Set men de As No. 48, en breng de As No. 49 
met de Maand en Dag van 't Jaar, welke op de Ooster bodem van het halve 
Staaf rad met 1 gemerkt is afgetekend in het kleine Staafrad van 5 Staafjes 
het welke onder om de As No. 48 is en aldaar in het ijseren plaatje be
weegt, dan maakt men die As boven in zijn winkelhaaks laaf je vast al
waar de zelve Zijn beweging ontvangt van het Starradtje met No. 46 ver
volgens Set men de As met No. 53 op dit Stoeltje in het ander ijsere 
plaatje, en Set die boven in Zijn winkelhaaks Laaf je vast alwaar de zelve 
zijn beweeging ontvangt van het Rad met No. 52 Eindelijk brengt men 
de beijde Wijserraden voor de Op en Ondergang der Zon Sodanig met 
haar Tanden in de halve Staaf raden als de tijd van 't Jaar vereijst in 
het langen der Dagen moeten de Zelve voor de Zons opgang in het halve 
Staafrad met No. I en voor de Ondergang in No. 4 en in het korten der 
Dagen voor de Opgang in No. 2 en voor de Ondergang in No. 3 dan Schuift 

88- men de houtjes die om de Spillen der wijserraden Sitten tegen de bed
schutting en klem de zelve met een Schroefje op het Spil vast. 

vervolgens Steekt men het Wijserrad voor de Lengte der Maan op 
de Ecliptica met zijn Spil door de Zolder, en maak het boveneinde in 
desselvs Stoeltje met 2 moertjes vast, en de Spil van het wijserrad voor 
het opkomen der Maan Steekt men door het bedschutting, en dan neemt 
men de pilaar met (A) gemerkt en Set die onder in het Spreijdselenhoud 
de zelve agter over, tot dat het wijserrad voor het opkomen der Maan in 
de zelve gebragt is, neem dan de As No. 59 en breng die met het Noord 
Einde in het plaatje aan de grote balk, en het Zuid einde met de 67 Tan
den van 't Rad No. 58 in de 44 Tanden van het Rad No. 57 en de pen 
van de As, in dit Rib (A) Sluit het in de keep van de klamp boven aan de 
Ribben en draaij de werveltjes voor de zelve, dan neemt men de Lange As 
gemerkt (A2) en breng die met het lange Staafrad met het West einde in 
de 94 Tanden van het Ecliptica Rad Z No. 81 en met het Oosteinde in 
het winkelhaaks laaf je aan de pilaar (A) maak dan het moertje van de 
As (IJ) waar door het Ecliptica Rad Z No. 81 bewogen word, en draaij 
het zelve zo, dat het Teeken en Graad waar de Maan op dat oogenblik 
in de Ecliptica is, in het Spoor No. 81a komt Schuif dan de 27 Tanden 
met No. 80 weer in de 90 Tanden van het Ecliptica Rad en draaij het 
moertje agter het Zelve goed vast, neem dan het wijserrad voor het op
komen der Maan en Schuif dat met desselvs 127 Tanden in de 55 Tanden 
van het Rad met No. 82 Schuif dan het Druifje dat om de Spil van het 
wijserrad Sit tegen het bedschutting aan en Set het Zelve met een Schroefje 
op de Spil vast, en hier mede zijn deese beijde wijserraden voor de Lengte 
van de Maan op de Ecliptica, en het opkomen der Maan boven de Horizon 
weer gangbaar, en met de zelve alle de Maan wij sers & Zons Op en Onder
gang Hemelsplein dag en Datumwijser, als men dan in de Kamer, de wij-
sers die alle met namen of Teekens gemerkt zijn, een ij der op zijn Spil 
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Set, dan kunnen dezelve de plaatzen der Maan op de Ecliptica, Verste en 
Naaste punten de Noord en Zuid knopen, de Afstanden van gemelde 
punten, de Op en Ondergang van de Zon en Maan weder aanwijsen, mits de 
zelve bij het Setten op derzelver Spillen, ij der op Zijn plaats Zo als het 
Raderwerk gesteld is, worden gesteld. 

89. Nu moest het Planetarium nog weer in malkaar en gangbaar worden 
gemaakt; De As zie pag 74 boven aan, is het laatst uit zijn plaats geno
men, en behoord dus alhier in de eerste plaats met Zijn x\spunten in 
desselvs plaatjes waar in hij beweegt te worden gebragt, het Westeinde 
van de Zelve beweegt in een plaatje bij het generale Center der planeten 
zie pag 23 onder aan, en heeft aldaar boven de Ring van ons Aarde een 
Spoor van 6 Bonkels, het Oosteinde van deese As hangt in een ijsere laaf je, 
waar in 2 gaatjes zijn, zie Fig VI pag 24 men hangt de zelve voor eerst 
maar in het bovenste gaatje met (b) gemerkt om de 48 Tanden van het 
Rad om de As met No. 28 vrij over de 584 Tanden van No. 19 te kunnen 
laten heen gaan tot zo lang de Ring van ons Aarde met de Maan op zijn 
plaats is gebragt, dan neemt men de Ring van Mercurius en leg die op 
het middelstukje van de Zolder, alwaar de geschilderde Zon op is, en bring 
dat met zijn beijde Schroefjes door de laafjes die boven aan de Ribben 
zijn vast gespijkerd, draaij dan de beijde moertjes goed op de zelve; ver
ders neemt men het 2de Stuk Zolder dat tusschen Merkurius en Venus 
is en leg daar op de kopere Ring met het bolletje dat de planeet Venus 
verbeeld en breng dat ook met zijn 3 Schroefjes door de 3 winkelhaaksche 
laafj es voor het zelve bestemd, leg dan het Ringkie van Mercurius op 
de 3 Rolletjes daar hij op beweegt, en bring het bolletje, in dat Teeken 
en Graad van de Ecliptica daar de planeet zig op dat ogenblik in de 
Natuur bevind, maak dan de 3 moertjes op het zelve wel vast, en neem 
dan het 3 Stuk Zolder dat tusschen Venus en ons Aarde is, en leg daar 
de Ring van ons Aarde op, met het bonkradtje voor de Maan, en Steek 
de 3 Schroefjes van het Zelve door hare laafjes, met de bodem van het 
bonkradtje van de Maan boven de 99 vaste Tanden die tusschen de Ring 
van Venus en ons Aarde Zijn, bring dan het bolletje van Venus op zijn 
bestemde plaats en draaij de 3 moertjes op hare Schroeven vast, dan neemt 
men het 4de Stuk Zolder tusschen ons Aarde en Mars en leg de Ring van 
Mars op zijn Rolletjes daar de verbeeld wordende planeet op en om be
weegt, Steek dan de 3 Schroefjes in hare laafjes, en draaij de Moertjes in 
Taurus en in Virgo zo ver vast dat het Stuk Zolder op die beijde moertjes 
kan hangen, tot dat men door het beweegen van de As met No. 26 de pla
neet Saturnus op zijn plaats gebragt heeft, om dat men bij desselvs Staaf-
rad niet kan komen ten Zij de Zolder geheel tot aan de Datum Ring toe 

9c. van boven na beneden gelaten is, in welk geval die voorzorg niet nodig is, 
dan brengt men het gaatje in de Ring van Mars, nevens het Teeken en 
Rad der Ecliptica, alwaar die planeet in de Natuur zig bevind, het 
laaf je daar het Schroefje in Aquarius door komt is met een kromme bogt 
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om de weijnege ruimte die er tusschen de Ring van ons Aarde en Mars 
is in de Teekens van Aquarius en Pisces, en dat Schroefje komt onder de 
Ring van Mars en daar door beswaarlijk het moertje voor de zelve vast te 
krijgen, voor al voor een die, die behandeling niet gewoon is, als dat moer
tje goed vast is dan maakt men de andere beijde moertjes ook vast; om 
de planeet Jupiter op Zijn plaats te bringen, maakt men het onderste 
gedeelte van de lat daar de As No. 26 in steunt om niet deur te buigen, 
Zie pag 32 Fig XI los, door de moertjes d en e van hare Schroeven af te 
draijen, dan kan de As so ver worden opgetild dat de Tanden van Jupiter 
onder het Staafrad kunnen doorgaan, draaij de Ring dan zo ver dat het 
gaatje waar in de bol verbeeldende de planeet Jupiter geschroeft wordt 
nevens dat Teeken en Graad op de Ecliptica komt daar de planeet in de 
Natuur op dat ogenblik is. Steek dan het onderste gedeelte van de lat 
weer op het ronde klosje van de As en hang die in de Schroefjes en draaij 
de moertjes er op. 

de planeet bollen ij der op Zijn plaats gebragt zijnde kan men de overe-
ge Stukken van de Zolder ook om hoog brengen dit kan voor de beijde 
grootste Stukken, met een paar talies gemakkelijk gedaan worden, waar 
toe een paar krammen boven in de Ribben zijn om de blokjes voor de ta
lies in te hangen, of men kan 3 Touwtjes in een Driekant, dat is 4 Teekens 
van malkaar bijvoorbeeld in ^ ^ en tu; boven aan de Ribben vast 
maken, en maak dan 3 Stropkes in die Zelfde Teekens aan het Zolder 
Stuk vast, dan kan desnood Zijnde een paar handen, de Touwen beurte
lings op knopen, tot dat het boven met desselvs Schroeven ij der in Zijn 
Winkelhaaks laaf je, dan de moertjes op de Schroeven gedraaijd Zo ver 
dat, de Zolder ringen van onderen effen of even hoog komen, Eindelijk 
neemt men het laatste Stuk Zolder dat tusschen Mars en Jupiter behoord, 
en breng de 3 Touwtjes Zie 2de Hoofddeel pag 23 over hare Schijven, 

91- en de loose enden door het eerste en Tweede luik op het kamertje, dan kan 
men het Zelve aldaar ophalen tot dat de 6 Schroeven daar het Zelve in 
komt te hangen, door de Gaten komen, dan maakt men de 3 Touwtjes 
aan haar werveltjes vast, en draaij de 6 Moertjes van onderen op de 
Schroeven vast, zo ver, dat de Zolder met de andere Stukken van onderen 
Siegt, en even hoog zijn. 

Dan neemt men de beijde planeet bollen die Jupiter en Mars verbeel
den en Schroef die ijder in zijn Ring. ook laat men de As van ons Aarde 
weer in het onderste gaatje van No. 27 hangen, om door de 584 Tanden 
van de Datum ring gevat, en gedreven te kunnen worden waar mede het 
geheele werktuig wederom in malkaar en beweegbaar is, en dus waren 
wij hier mede aan het einde van dit 5de Hoofd-deel. 

VI. Hoofd-deel 

waar in geleerd word, hoe men het gehele werktuig van de Slinger met de 
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4 Kopere Raderen kan afsluiten, om met de hand in beweging gebragt te 
kunnen worden, door middel van een Kruk, welke in de Kas aan de lin
kerhand, bewogen kan worden 

In het Schutting tusschen de bedsteede en de Kas aan de linkerhand 
leijd een Horizontale As Zijnde een ijseren Spil A\ voet boven de vloer van 
de Kast, de welke met het Westeinden omtrent 2\ Duim in de Bedsteede 
is, en aldaar in een 3kante ijseren beugel kan beweegen, het Oost einde 
beweegt in een koperen plaatje in het Schutting en komt \ Duim buiten 
het Zelve, is aldaar 4kant, waar op een kruk kan worden gezet, om de As 
of Spil met te kunnen rond draijen, om het Westeinde in de bedsteede, 
is een ronde Schijf met 3 keepen, groot in diameter 2, 2\ en 3 Duim waar 
om een lijn of Snaar loopt, welke boven in de bedstee over 2 Rollen loopt 
tot boven in de Kas, aldaar ook over 2 Rollen loopt, na boven door de 
zolder, alwaar de eene bogt om een Schijf loopt, die heen en weer kan ge
schoven worden om de Snaar die aan krimpen en rekken onderhevig is, 
pas Stijf te Zetten, verders loopt de zelve aldaar over een Schijf in welke 
4 differente kepen zijn, deese Schijf Zit op een Horizontale As, om deselve 
loopt de Snaar na beneden, de beijden einden van de Snaar worden aan 
malkaar gesplitst, als men dan de Kruk rond draaijd, dan beweegt de 
Schijf in de bedstee, en met dezelve de gemelde 4 Rollen, en de Horizon
tale As ij der na proportie van de Diameters der Schijven waar de Snaar 
om loopt, de Schijf in de Bedsteede is in zijn middelste keep in omtrek 

92. 9 Duim en die om de As boven in 't Midden 18 Duim Dus moet de Kruk 2 
maal rond tegen de As eenmaal deese As is op de Schijf gemerkt met No. 
84 en om de Zelve is in het Midden een Koperen Schroef Zonder end, 
waar in 3 keepen Schroefse wijse Zijn, deese As beweegd op het Oost
einde in een ijsere plaatje dat in een lat is ingelaten en boven aan de 
Ribben is vast gespijkerd, door de lat en door het plaatje gaat een Schroef, 
waar op als de As in het plaatje is gestoken een Moertje word geschroefd, 
op het Westeinde beweegt deese As in een ijsere plaat deese plaat kan met 
de houten klos, daar de zelve op vast zit hoger en lager gezet worden, 
door Middel van een groef lang A\ Duim, door welke 2 Schroeven komen 
3 Duim van malkaar deese Schroeven gaan van de Westkant in, door het 
Rib (B) en komen met het Oost einde door de ijseren plaat, hebben aldaar 
een graad waar op ij der een Moertje word gedraaijd, als men nu de plaat 
laat zakken, op de bovenste Schroef, dan vat de Schroef zonder end, in 
een Koperen ring die om het Rad met No. 85 zit in het welke 144 Takken 
zijn, deese takken zijn in de dikte van de Ring Scheef gesneden, om in de 
Scheve kepen van de Schroef zonder end te Sluiten, dus moet de Kruk 
288 malen rond, eer dit Rad No. 85 eens rond komt, dit Rad heeft op de 
platte kant 60 Tanden, die vat ten in een verticale Stander met 15 bonkjes, 
dus moet de Kruk 72 malen rond tegen de Verticale Stander eenmaal, de 
Zelve is gemerkt met No. 86 onder om deese Stander is een Horizontale 
Rol, daar een Snaar omloopt groot in omtrek 5 2 | Duim, deese Snaar 
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loopt onder om de As No. 7 tusschen de Raden No. 8 en 37 alwaar die 
As in omtrek dik is 22 Duim en dus Staat 5 2 | tot 72 als 22 tot 30, dus moet 
de kruk om het werktuig 20 maren voorwaarts te doen bewegen 30 malen 
rond gedraaijd worden dat is in 24 uuren 36 maal; in 365 Dagen 13140 
maal 

Gezien bij ons ondergeteekende afgetredene 
Curatoren van het Athenaeum en Staatsraad 
Gouverneur van Vriesland te Franeker den 

30 Augustus 1843 
(Staatsraad W. F. L.) VAN WELDEREN RENGERS 
H. B. VAN SMINIA 
(Staatsraad M. P. D. Baron) VAN SYTZAMA 

wumkes.nl



331 

VERKLARING 
VAN DE OVERZICHTSTEEKENING, 

VOORSTELLENDE HET RADERWERK VAN 
EISINGA'S PLANETARIUM TE FRANEKER 

DOOR J. F. M. G. D'AUMERIE 

HET raderwerk van het planetarium is op de teekening schema
tisch aangegeven. Zooveel mogelijk werd daarbij de werkelijke 
ligging van assen, raderen en rondsels benaderd. Op de teeke
ning komen vóór: alle raderen, rondsels, assen, wijzers en ge

wichten van het geheele werk, met vermelding van den omloopstijd, 
het aantal tanden en het volgnummer volgens Eisinga's handschrift, 
van elk rad, rondsel of as. Daar de volgnummers volgens Eisinga's 
handschrift óók te vinden zijn op de teekeningen uit voormeld hand
schrift en op de photographieën van het raderwerk, kan men steeds 
handschrift, teekeningen, photographieën en schema met elkander ver
gelijken. Om het opzoeken van bepaalde raderen of assen te verge
makkelijken, is in onderstaande figuur het schema verdeeld in 6 
stukken die van elkaar gescheiden zijn door de assen 9, R M, 16, 24 
en 64. 

vi 
64 

i R v 

16 24 

II M IV 

III 

Wil men bijvoorbeeld rad 41 op het schema vinden, dan zoekt men 
in achterstaande tabel volgnummer 41 en leest in de tweede kolom af, 
in welk van de 6 gedeelten van het schema het bewuste rad gezocht 
moet worden. 
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Volgno. raderen enz. gedeelte v.h. schema 

I^3^4^6^8rTTTTTT~rTT————=^——=————= 
9-10 II 
11-12-13-14-15 I (15 óók in V) 
16 III 
17-18-19-20-21-22 II 
23-24 IV 
25-26 V (27 is geen rad of as) 
28-29-30 I I 
31-32-33-34-35 V 
36-37-38-39-40 I 
41-42 IV 
43-44 V 
45-46-47 III 
48-49-50-51 IV 
52-53 III (54 is geen rad of as) 
55-56 IV 
57-58 III 
59-60-61 IV 
62-63-64 V 
65 VI 
66-67 V 
68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 VI 
79-80-81-82-83 V 

De verschillende raderen, bonkels en assen van het planetarium 
zijn aangegeven zooals in bijgaande figuur is geteekend: 

JlilDlIItJH, 
i 

^ o o o o O o^= ; I mui» 

a. zijn metalen, getande raderen, overeenkomende met de raderen 
van tegenwoordige uurwerken. 
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b. zijn kroonraderen. Houten raderen waarin de ijzeren tanden 
loodrecht staan op het vlak van het rad. 

c. zijn sterraderen. Houten raderen waarin de ijzeren tanden lig
gen in het vlak van het rad. 

d. e. zijn kroonraderen, die door de excentrische plaatsing der tan
den, dienen tot het opwekken van onregelmatige bewegingen. 

/. zijn eindraderen van een bepaalde overbrenging. De pijl duidt 
aan, dat op de as van dit laatste rad een wijzer zit, die in de woon
kamer zichtbaar is. De gegevens, die door deze wijzers worden 
aangegeven, staan op het schema vermeld. 

g. zijn ronde assen. 
h. zijn vierkante assen. 
i. zijn assen die gedeeltelijk rond en gedeeltelijk vierkant ver-

loopen. 
j & k. zijn staafraderen, waarvan de staven als tanden dienst doen. 

Zij komen vóór in combinatie met kroonraderen waarvan de 
tanden excentrisch geplaatst zijn. 

/ & m. zijn bonkels, waarvan de tanden zijn geplaatst aan het uiteinde 
van een as en daaraan evenwijdig zijn gesteld. 

n. zijn gewichten die het raderwerk ontlasten en dus dienen om aan 
de wrijving tusschen de talrijke raderen tegemoet te komen. Zij 
dienen dus niet voor rechtstreeksche voortbeweging van het 
mechanisme. Het eenige gewicht dat het uurwerk drijft is ge
wonden om as No. 1. 

o. zijn kleine gewichten aan het uiteinde der touwen, die dienen 
om de groote gewichten op te trekken, wanneer zij zijn afgeloopen 

p. zijn katrollen waarover de touwen loopen die aan de gewichten 
zijn verbonden. 

Bij elk rad staan 3 getallen. Het eerste, onderstreepte, getal wijst 
het volgnummer aan volgens het handschrift, het tweede getal wijst 
aan hoeveel tanden (bij staafraderen hoeveel staven) aan het rad zitten 
en het derde hoeveel de omloopstijd bedraagt in jaren (j), dagen (d), 
uren (u), minuten (m) en seconden (s). Waar noodig, werd door een t 
aangegeven, dat het getal het aantal tanden aangeeft en door ŝ  het 
aantal staven. Q. £. 8. $. £. o*. %• T). beteekenen: Zon, Maan, Mer-
curius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus. i\. beteekent: 
Klimmende Knoop (of Drakenhoofd) van de Maan. 

Daar in werkelijkheid de raderen kris-kras voor-, op-, onder-, en 
naa.st elkander liggen, was het niet altijd mogelijk in het schema de 
juiste ligging ten opzichte van elkander te teekenen. De hoofdassen 
hggen echter, in de teekening, georiënteerd naar de windstreken van 
het compas. Wanneer assen verticaal staan is dit op het schema aan
gegeven, voor zoover de vermelding van belang was. De voorkant van 
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Eisinga's huis ligt op het Zuiden en de woonkamer ligt op het Noorden. 
De assen R en M liggen dus volgens de breedte van het huis. 

Sommige raderen zijn zeer gecompliceerd, doordat meerdere kran
sen van tanden daarop zijn aangebracht. Zoo is rad 15 in werkelijkheid 
een sterrad, waarop aan de eene zijde 2 kransen van tanden en aan de 
andere zijde een derde krans, werden aangebracht. De viervoudige 
functie, die dit rad heeft, komt op hetzelfde neer, alsof er vier raderen 
waren; n.1.: één sterrad en 3 kroonraderen. In het schema zijn daarom 
vier raderen geteekend in plaats van één. De as, die de twee linksche ra
deren met de twee rechtsche verbindt, is zoodoende slechts een denk
beeldig onderdeel van het eenige rad 15. 

Andere raderen liggen concentrisch ten opzichte van elkander. 
Dit kon natuurlijk niet zoo geteekend worden. De raderen (of beter 
gezegd: de hoepels) 31-32-33-34-35-29 en 30 bezitten een gemeen
schappelijk middelpunt (de zon). Rad 35, waaraan Mars hangt, draait om 
rad 29, waaraan de Aarde bevestigd is. Binnen rad 30 draait rad 31 
met Venus en dáár weer binnen: rad 32 met Mercurius. Om den hoepel 
van Mars ligt die van Jupiter (rad 34) en daaromheen die van Saturnus 
(rad 32). 

Het doel van de teekening is nu in hoofdzaak een juist denkbeeld 
te geven van het raderverband, om daaruit met één oogopslag te lezen: 
1ste: het verloop van een overbrenging naar een bepaald onderdeel 
van het uurwerk. 2e: het aantal onregelmatigheden, waaraan de wijzer, 
aan 't eind van een bepaalde overbrenging, onderworpen is. 3e: den aard 
en dus het doel van deze onregelmatigheden. Aan de hand van het schema 
ziet men b.v. terstond, dat de wijzer van rad 14 zijn beweging ontvangt 
via de raderen en assen: 43-26-25-15-14-13-12-7-6-2-3-4-5, (men 
moet steeds tot het échappement van het uurwerk teruggaan). Tevens 
lezen wij uit het schema, dat de wijzer een eenparige beweging heeft, 
daar wij geen rad tegenkwamen met excentrisch geplaatste tanden. De 
overbrenging naar den wijzer van rad 61 is als volgt: 5-4-3-2-6-7-12-
13-14-15-16-45-57-58-59-60-61. Bij 45 vonden wij een rad met excen
trisch geplaatste tanden. Deze wijzer bezit dus één enkele onregelmatige 
beweging die een periode heeft, gelijk aan 1 omwenteling van rad 45; 
dus van 27,321579 dagen of een anomalistische maand. Rad 45 regelt 
derhalve de middelpuntsvereffening (de anomalie) van de Maan. De 
wijzer van rad 74 ontvangt tijdens de overbrenging: . . . . 15-16-62-R-
70-71-72-73-74, bij de raderen 62 en 70, twee verschillende onregelmatig
heden, waarvan die van rad 62 dezelfde periode heeft als rad 45 (n.1. 
27,321579 dagen of één anomalistische maand) waardoor dus de middel
puntsvereffening in rekening gebracht wordt. De onregelmatige bewe
ging door rad 70 (op rad 71 aangebracht) veroorzaakt, heeft een periode 
van ruim 365 dagen. Hier is dus de jaar lij ksche aequatie of de vereffe
ning voortvloeiende uit de excentriciteit van de aardbaan om de zon, 
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als correctie ingelascht. De wijzer die het uur aanwijst waarop de maan 
ondergaat, ontvangt onregelmatige bewegingen van de raderen U (of 
68)-65 en 62, waarvan 62 voor de middelpuntsvereffening zorgt, 65 voor 
de verandering van breedtecoördinaat en 68 de Evectie tracht vóór te 
stellen. 

Daar de Evectie een periode van 31^ dag heeft en rad 68 een om
loopstijd van 27 dagen 7 uur 43 minuten 5 seconden heeft, moest Eise 
Eisinga de miswijzing, die er een gevolg van was, wel op den duur mer
ken. Eisinga heeft toen de tanden op het rad U (en die op rad Z) ver
wijderd en op een andere wijze, volgens een andere ellips, weer op het 
rad aangebracht, zonder echter den omloopstijd daarvan te wijzigen. 
De plaatsen waar de tanden eerst werden aangebracht zijn duidelijk 
op de foto van rad U te zien; zij werden met was dichtgestreken. Een 
andere merkwaardigheid die op het schema direct opvalt, is gelegen 
in de overbrenging naar de wijzers voor den op- en ondergang van de 
zon. Behalve de vereffening in breedte bij rad 50 en 51, beïnvloedt ook 
de maans-anomalie van rad 45 de beweging van die wijzers; een ver
effening, die uit den aard der zaak, zonder invloed is op den tijd van 
zonsopkomst of ondergang. 

Eisinga was evenwel, bij den bouw van het uurwerk, zeer gebonden 
aan de bestaande ruimten, waarin het raderwerk ondergebracht moest 
worden en ook afhankelijk van de ligging van de balken der zoldering, 
zoodat hij de beweging voor een bepaald deel van het planetarium, niet 
steeds kon aftakken, waar hij 't wenschte en het „voor de hand lig
gende" raderwerkgedeelte wel eens voor lief moest nemen. 

De grootste verdienste van Eisinga ligt niet in de eerste plaats in de 
bereikte resultaten, maar in het feit, dat hij de eerste is geweest, die 
door het mechanisch in rekening brengen van de voornaamste ver
effeningen, zijn uurwerk aangepast heeft aan de werkelijke onregelmatige 
bewegingen van de hemellichamen. Uurwerken, met astronomische aan
wijzingen, zijn er in de 17e en 18e eeuw genoeg gemaakt, doch geen van 
deze uurwerken houdt rekening met deze onregelmatigheden. Pas in 
1842 werd door J. B. S. Schwilgué, bij de herstelling en vernieuwing 
van het astronomisch uurwerk in de Kathedraal van Straatsburg, wederom 
dit vraagstuk (en nu op meesterlijke wijze) opgelost. 

Eise Eisinga komt echter alle eer toe, de eerste te zijn geweest, 
die zich aan het probleem gewaagd heeft; een verdienste, die zijn werk 
tot een unicum op de geheele wereld maakt . Het is bovendien het eenige, 
tot nu toe vervaardigde uurwerk, dat met in achtneming van de voor
naamste vereffeningen, de plaatsen van maans-apogeum en maan-
knoop met den afstand van de maan tot die twee punten aangeeft. Daar 
het probleem uitgaat boven de astronomische kennis van de meeste 
bezoekers van het planetarium, ligt juist hierin de reden, waarom het 
doel van dit kunstwerk, in den regel niet begrepen wordt. Meestal ver-
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gelijkt men het met de vele planetaria, die voor demonstratie en onder-
wijs-doeleinden dienen. Eisinga heeft echter veel meer weten te bereiken 
dan waarnaar gestreefd werd b.v. in het planetarium van Carl Zeiss. 
Ik wil daarmee niet beweren, dat Eisinga's werk beter zou zijn, dan 
dat van Zeiss; als onderwijsmateriaal staat dit laatste wellicht hoo-
ger. Maar Eisinga streefde een geheel ander probleem na: n.1. een 
universeel astronomisch uurwerk te vervaardigen, voor gegevens die 
anders alleen maar uit tabellen zijn te vinden; daarbij trachtende de 
meest mogelijke juistheid in de aanwijzingen te bereiken, ten dienste 
van een amateur astronoom, die zijn waarnemingen doet met het onge
wapend oog. Men bedenke wel, dat in die tijden niet jaarlijks het „An-
nuaire Astronomique" van Flammarion verscheen! Het planetarium 
leverde aan Eisinga de ephemeriden die hij noodig had en zoo bereikte 
hij volkomen het doel waarnaar hij gestreefd had. 

Ten slotte wil ik de aandacht vestigen op het kunstige échappe-
ment dat Eisinga voor zijn uurwerk aangewend heeft. Een bewijs, dat 
in die tijden het gebruik van een slinger met anker-échappement nog 
iets nieuws was, vinden wij in het beroemde astronomisch uurwerk 
uit de Kathedraal van Straatsburg, dat pas in 1732 van een slinger 
werd voorzien, waarbij de lepelgang behouden bleef. Eisinga gebruikte 
een échappement dat veel beter is dan dat, uit de uurwerken van Huy-
gens of dan het eerste échappement van Graham. 

BIJVOEGSEL NO. 1 

Tot gerief van den lezer volgt hier een tabel, waarin van elk rad 
het aantal tanden, bonkels of staven is vermeld onder verwijzing naar 
de bladzijden (van het handschrift) en naar de figuren waarop het rad 
is beschreven of afgebeeld. Tevens toont de tabel den samenhang tusschen 
de verschillende onderdeden. Slechts een aandachtig nagaan van het 
geheele samenstel kan een inzicht geven in de even scherpzinnige als 
eenvoudige wijze waarop onze eerzame wolkammer de grootste moeilijk
heden heeft overwonnen. 

In den regel verstaat Eisinga onder „tanden": stiften, die straals
gewijze uit den buitenomtrek van een schijf steken; een rad met tanden 
noemt hij een „starrad". Onder „bonkels" begrijpt hij stiften, die lood
recht op het vlak van een schijf zijn aangebracht. Een „staafrad" is een 
verzameling van staven, die volgens een cilinderoppervlak evenwijdig 
om een as heen zijn gerangschikt; de bevestiging van zulke staven ge
schiedt óf in twee houten schijven, die loodrecht op een as staan of als 
krammen die in een as zijn geslagen. Een verticaal geplaatste as noemt 
Eisinga veelal een „stander". Een klein staafrad heet ook wel een „spoor". 
Voor een voorbeeld van een starrad zie No. 25 fig. 5, van een rad met bonkels 
No. 22 fig. 4 en voor staafraderen resp. No. 79 fig. 24 en No. 12 fig. 2. 
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De getallen, die in de kolom „tanden, enz." tusschen haakjes zijn 
geplaatst verwijzen naar de nummers der raderen waarin die tanden 
grijpen; zoo beteekent bij No. 8 in kolom 4: 60 (36), dat rad Xo. 8, 60 
tanden heeft, die grijpen in (de 72 tanden van) rad No. 36. De omloops
tijd van No. 36 wordt dan 72 : 60 X den omloopstijd van rad 8, enz. 

Rad 
Xo. pag. figuur. 

tanden, 
enz. 

Omloop^tijden. 
Bijzonderheden. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 
22 

24 

25 
26 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

12 
13 
13 

15; 22 
13 
13 
13 
13 
14 

I 
I 2 12 

I 
I 
2 12 

15 

36 I 
15 
15 
15 
15 j 
16 
16 
16 
47 
16 
16 
16 

47; 67 

18 
18 

19; 23 

19 

19 
19 

23 2 1 ; 31 

21 
2 1 ; 31 
2 1 ; 31 

42 
21 
21 
33 
33 
33 
43 

4 6 

io 14 

5 15 
n 15 

144 (2) 
24 

120 (3) 
12(6) 
6 

72(4) 
6—30 (5) 
2 a rmen 

60 (36) 
8 (19) 

60 (11) 
10 (10) 
15 (13) 
36 

8 (15) 
48 
25 (16) 
24 (23) 

8 (25) 
59 
37 (45) 
& (62) 
42 
30 (17) 

8 (19) 

584 4- 1 
(28) & (20) 

6 (22) 

36 

18 
3 

20! 

20 

20 

l 20 1 
20 
48 
48 

12! 

hou ten cilinder 

45 ! anke r rad 
3 4 anker ; 45 te r t ien v a n stoot to t s toot 

6 en 7 worden gedreven door een ge-
I wicht aan een koord om as 9 
as ; deze as Xo. 7 d r aag t dus 6, 8, 

11, 12 en 37; 6 kan worden los
g e m a a k t 

as van Xo. 10, \ g l . Xo. 18 

spoor om as Xo . 7 
spoor om as No. 7 

hou ten cilinder, tevens as van rad 13 
s t a r r ad waarop 3 kransen van bonkels 

28 7 40 i 

365 
i 

6 j . 

6 i . 

60 

a: 8 (31) 
b: 15 (32) 
o: 12 (41) 
80 

6 (33) 
8(34) 
18 (35) 

b: 12 (43) 

30 

30 

120 
120 

s t a r r ad 

de as h ie rvan d raag t den dagwijser 
op as Xo. 9; he t n u m m e r 18 word t 
in fig. 3 voor 2 onderscheiden 
r aden op as Xo. 9 gebezigd. 

In. 1. 1 n ieuwjaa r s t and ; zon-, d a t u m -
en declinatiewijzerrad 

krijgt op 31 Dec. ten 12 uur 's nachts 
één s toot 

as v a n 20 en 22 
20—22 gaan rond in 6 nieuwjaars

nachten . 22 b reng t een rechte la t in 
beweging waarop de jaar ta l len zijn 
geschilderd. 

zit op as Xo. 24; word t gedreA en door 
15; is een s ta r rad . 

a s ; ligt hor izontaal Z—X" 
op deze as 3 s taafraderen 

fig 14 
drijft as Xo. 26; is een s t a r rad 
as, lang 11,5 voet, m e t s taafraderen 

'fig-
22 
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Rad 
Xo.( 

I 

P «ik figuur. 
i tanden, 

enz. 

Omloopstrjden. 

d. u. ' m. i s. 
Bijzonderheden. 

27 
28 

28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 

42 
43 

44 
45 

46 

47 

48 
49 

50 
51 

52 
53 

54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 

2 1 ; 24 I 6 
23 i 6 

24 
24 
25 

26; 31 ! 
3 1 ; 33 1 

33 ! 
33 | 
33 , 
36 ! 

6 7 

7 

7 ia 
10 
il 
il 
il 
12 I2C 

48 

6 (29) 
73 

30, 
hou ten kruis 
as ; word t gedreven door een rad m e t 

48 bonkels, d a t zijn beweging van 
No. 19 krijgt. 

99 

60 
1 44 
538 

l 289 
103 
72 

36 
36 
37 

37 
42 
42 
42 
43 

43 
47 

48 

49 
49 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
52 

2 12 
12 

| 12 I2b IJ I 
I 

12 I2CI IJ 

I 14 

! T4 
15 

15 
I7 

IJ 18 

17 18 

18 
17 18 

18 ig , 
18 ig 20 

17 20 22 

20 
17 
17 20 
17 21 

17 21 
17 21 
21 

61 (38) 
73 

64 
5(42) 

101 
60 

6 (44) 
68 
36 

29 (47) 

62 
5(48) 

31 
f 1 (50) 

15 I 2 (50) 
1D \ 3 (51) 

( 4 ( 5 1 ) 
15 

15 

72 (53) 
10 
60 (55) 

5 (56) 

36 
36 

44 (58) 
67 

43 (61) 

365' 1 ! 1 hoep voor de aarde ± 
vaste t anden , waar langs bij de beweging der hoep van de 
†) 8 bonkels loopen die aan een koperen plaat je , b, zijn be
vestigd. De inr icht ing dient om he t maanbol le t je om de 
aarde te la ten bewegen. Zie hiervoor de figuren 7, 8 en 9 
en pag 26—31. H e t gaa t rond in 29 d., 12 u., 21 m. en 
49 r 'T sec. 

j 225[ 1 [ hoep voor C ; zie Xo . 24a 
! 88' i I hoep voor ^ ; zie XTo. 24è 
10760 I I j hoep voor "fj; zie X"o, 26 
4335 1 [ hoep voor Ql; zie Xo. 26 

686 16 ' I hoep voor <-ƒ; zie No. 26 
24 j ! gaa t rond m e t zonnetje en nachtwi j -

zer op he t hemelplein; zit los op as, 
die 38, 39 en 40 draagt . H e t word t 
gedreven door 8. 

op as No. 7 20 1 
23 56 3^ 

160 

3232Î 
600' 

58 '21 I 50 8, 

365; 5 i 46 I 54 

3 19 I 50 557 ' . 

27i 13 I 18 
2| 7 | 6 

27' 13 1 18 

36 »i 
33 /, 
36| i 

4 b 2 2 5 9 U 2 I 

39 en 40 zijn de schijven of borden 
I van he t hemelplein 

word t gedreven door 24a 

m a a n ' s vers te p u n t wijzer 
, word t gedreven door 266 

! maan ' s noorder knoop 
op de ooster-vers te-punts as i l . No. 

57; t a n d e n excentrisch, 
s t a r r ad ; drijft de ooster-vers te-punts 

as en on tvang t de beweging ui t 
No. 16. 

omloopstijd willekeurig; s ta r rad . 

aan de hierdoor gedreven as zijn 4 
halve s taafraderen v a n 15 s taven 
bevestigd. 

wijzerrad voor zon's opgang 
wijzerrad voor zon's ondergang 

t a n d e n excentr isch 
1 zit op as No. 57 
spoor aan as, w a a r a a n : 
rad 
spoor 
hou ten stoeltje 

1 afs tand m a a n t o t vers te p u n t 
in teekens en graden 
ooster -vers te-punts as M. 

I omloopsti jd willekeurig 
, a s v a n 58 en 60 
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Rad 
Xo. pag. tl guur. 

63 

tanden, 
enz. 

61 

62 

63 
64 

65 

66 

67 
68 

52 

47; 52 

52 
53 
53 
53 
53 
53 
54 

58 
58 
53 
62 

17 

17 

22 
22 

22 

23 

17 
26 

21 

2Ö 

24 

22 

27 

1 28 

36 

69 (64) 
9 
7(65) 
7(66) 
84 (67) 
53 
83 (78) 

53 
83 (79) 
53 
75 

94 (75) 

69 
-O 

71 
72 

73 
74 
75 

1 

76 

77 

78 

79 

80 
81 

62 

83 

54 
54 

54 
55 

55 
55 
63 

63 
63 

63 

62 

58 

58 
59 
61 

61 
61 
61 

17 

17 

17 
16 

!6 
16 
27 

Ï7 

17 

17 

24 

24 
i7 2 

25 

17 

J7 
17 

27 

26 

26 

1 25 

25 

8 (70) 
106 

136 (72) 
33 

72 (74) 
24 
8 

20 (76) 
127 

27 (68) 

30 

25 

27 (81) 
90 ' 
94 (82) 

22 
55 (83) 
127 

Omloop-tijden. 

d. 
Bijzoiidei heden. 

27 7 J 4 3 ' 4 , ; , 

27 13 18 3 6 ; ; 

3 14 15 2 8 ^ o 

1 

I 
27 5 5 43V, 

wijzerrat! voor de p laa t s der m a a n 
m de ecliptica, 

t a n d e n excentr isch; word t gedreven 
door Xo. 16 en beweegt de wester-
vers te -punts as R. 

op wester-vers te-prmts as 
vei t icale s tander of as 

knooprad 
deze 83 t anden op de achterzijde van 

rad 65 zijn excentr isch geplaats t , 
knooprad 
als bij 65 

6 ' 25 28 ; iJ I graad wijzer rad 
7 43 5 ' echpt icarad I". Op pag. 53 dient he t 

, Xo. 68 echter to t aanwijzing van 
he t hou ten paral le logram ui t fig. 
22 voor ondergang van de m a a n ; 
deze 94 t anden in excentr ische el-
hpsbaan . 

aan wes t e rn ers te-punts as 
t anden excentr isch; 70 en 71 op een 

as (fig. 16 K). 
72 is een s t a r rad 
op een as (ook 16 K) m e t 7 3 ; 72 is 

een s ta r rad . 

27 5 5 4 3 7 

2, 
27 

27 13 18 36-
365 2 21 39« 

88' 14 9 40« 

29 12 43 13TVT wijzer T.oor de maan ' s hchtges ta l ten . 
2 7 ' 48 20j i cilinder van 8 s taven, wordt door 68 

bewogen ; h ieraan is een rad \ an 20 
1 t anden . 

14 18 ' 22 ü,1, wijzerrad voor ondergang van de 
maan . 

9 20 3 30; _; bew eegt he t echpt icarad U door mid
del \ au een gew icht a a n een koord 
om as V, waaraan 77 en 78 zijn be-

1 ' vestigd. 
9 20 3 30: \ cilinder van s t aven ; word t geregeld 

door 65. 
8 4 ' 42 555-'«' s taafrad op as I J , waa raan ook 80 

word t bewogen door 66. 

27 7 43 5 l j i echpt icarad Z (voor opgang maan) . 
I deze 94 t anden op omt rek aange

b r a c h t ; excentr ische ellips. 
6 9 2 7 ! 5 7 ] 

14 18 22 -T wijzerrad voor opgang maan . 

B I J V O E G S E L N O . 2 

Ofschoon wij van tijd tot tijd lezen van „berekeningen" die Eisinga 
voor zijn planetaria heeft gemaakt (vgl. b.v. Van Swinden—Eekhoff, 
pag. 31) blijkt uit het hiervoren afgedrukte handschrift nergens of 
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Eisinga van eenige wiskundige overlegging gebruik heeft gemaakt om 
tot de kennis van het vereischte aantal tanden zijner raderen te geraken, 
dan wel dat hij deze aantallen door probeeren heeft gevonden. Reeds 
een oppervlakkige beschouwing van het raderwerk toont ons, dat hij 
bij wijlen een aantal tanden veranderd heeft. Om een indruk te geven 
van de door hem bereikte nauwkeurigheid zijn in onderstaand tafeltje 
zijne uitkomsten naast de door De la Lande opgegeven waarden (die 
hem tot autoriteit diende) vermeld. 

Mercurrus 
Venus 
Aarde 

Mars 
Jup i t e r 
Saturrms 
Ster redag 
Maan ' s syn. omloopst . 

Maans ' sid. omloopst. . 
Verste p u n t 
Kl immende knoop . . 
Afs tand vers te p u n t 
Tropische omloopstijd 
Draconit ische 

32 
31 
29 
48 
35 
34 
33 
38 
30 
74 

76; 83 
62 
42 
44 

55 ; 56 
61 

65 ; 67 

Waie middelbare omloop^tijden 
volgen^ De Ia Lande 

; u. | m. 

87 
224 
365 
365 
686 

4330 
10749 
— 
29 
29 
29 
27 

3231 
6798 
27 
27 
27 

23 
16 
5 
5 
22 
8 
7 
23 
12 
12 
12 
7 
8 
4 
13 
7 
5 

14 
41 
48 
48 | 
18 
58 ! 
22 
56 
44 | 
44 
44: 
43; 
34' 
52 
18 
43, 
5' 

ui decimalen 

Omloopstijden 
bij 

EHinga 

26 
32 
45 
45 

4 
3 
3 
3 
4J 

58 
3 

34 
5< 

' 39 

87. 
224. 

i 365, 
365, 

! 686. 
1 4330, 
! 10749, 
! o, 

29, 

27, 
3231, 
6798, 

27, 
27, 
27, 

968357 
695509 
242188 
242188 
9292 
3736 
307 
997269 
530589 

321580 
358 
203 
554560 
321591 
212257 

225 
365 
365 
686 

4335 
10760 

0 
29 
29 
29 
27 

3232 
6800 

27 
27, 
27. 

0 
0 
01) 
240903 
,0 
,0 
,0 
,997268 
,515151 
,530016 
,525528 
321579 
0 
0 
554595 
321579 
212304 

Verschil m 
pre centen 
der \̂ are 
omloop^-

tijdeu. 

0.036 
0.133 

- 0.0003 
•0.133 
0.108 
0.100 
0.000 
0.052 

• 0.002 
• 0.020 
0.000 
0.013 
0.026 
0.000 
0.000 
0.000 

1) De omloopstijd in Eisinga 's p lane ta r ium is 365 dagen ; volgens voorschrift van den maker 
echter moe t de aa rde in een schrikkeljaar één dag worden teruggezet . 
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LIJST VAN IN NEDERLAND 
VERVAARDIGDE PLAXETARIA, 

BENEVENS VAN DOOR BUITENLANDERS VERVAARDIG
DE PLANETARIA D I E IN N E D E R L A N D AANWEZIG ZIJN 

DOOR W. E. VAN W I J K 

Ï
^W^ET gemeene spraakgebruik verstaat onder planetarium drie soor-

I ten van werktuigen. In de eerste plaats demonstratieplaneiaria, 
1 werktuigen, die met de hand verzet of bewogen kunnen worden en 

-A-bestemd zijn, om de beginselen derplanetenbeweging aan oninge-
wijden te verklaren of aan astronomen het tijdstip van het intreden eener ge
zochte constellatie spoedig bij benadering te doen kennen. Vervolgens: astro
nomische uurwerken, ingewikkelde klokken, die behalve wijzers voor den tijd, 
ook nog wijzers (of schijven) bezitten die de middelbare lengte der planeten 
toonen. En ten slotte: door een uurwerk gedreven modellen van het planeten-
stelsel of van onderdeden van het planetenstelsel, die de werkelijke be
wegingen der planeten zoo nauwkeurig mogelijk trachten na te bootsen. 

Tot de eerste soort van werktuigen hebben zonder twijfel de sphaerae 
behoord, die door Archimedes en door Posidonius zijn vervaardigd en van 
welker bestaan wij kennis hebben uit Cicero's de natura deorum (II, 35). 
Ook moet men er toe rekenen sterrekaarten waaraan wijzers zijn be
vestigd met schijfjes, die men naar de declinaties der planeten kan ver
zetten. De planetaria van Roemer behooren ook tot deze groep; het eerste 
daarvan, dat draagbaar was, is tusschen 1672 en 1681 te Parijs gemaakt 
en kan Huygens op de gedachte van zijn automatisch planetarium heb
ben gebracht. 

Van de astronomische uurwerken is wel dat van Jacobus a Dondi1) 
te Padua uit het jaar 1344 het oudste en dat van Straatsburg 2) het be
roemdste. In eenvoudige gedaante maakt het planetarium deel uit van 
vele oud-vaderlandsche staande klokken. De groote Regiomontanus zou 
ook een dusdanig werk hebben vervaardigd, evenals Antonius Maria 

1"i "De /HOU van Jacobus, Joannes Horologius de Dondi. de vriend van Petrarca, gest. in 
13ö0, heeft de constructie van dit uurwerk in een werk in drie deelen, vol figuren, beschreven. 
Het is nooit gedrukt geworden en nog m H. S. aanwe/ig (Biogr. Gen.). 

2I Do historie en de samenstelling van het groote uurwerk van de cathedraal te Straats
burg vindt men zeer volledig beschreven in een boek van A et Th. I ngerer, L'Horloge astro-
uomique de la Cathédrale de Strasburg, Strasburg 1922. 
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Schyrle de Rheita v). Zoover als mij bekend is, bevindt zich in ons vader
land geen openbaar uurwerk, dat planetenstanden aanwijst. Een nieuw 
vervaardigd, nauwkeurig, maar zeer leelijk voorbeeld van een astrono
misch uurwerk kan men in het Deutsches Museum te München aan
treffen. 

Van de automatische planetaria of hemelsmodellen is dat van 
Christiaan Huygens het eerste. Het instrument zelf, dat nog in uitmun
tenden toestand verkeert, draagt het jaartal 1682; de beschrijvingervan 
is eerst na den dood van Huygens, in 1698 gedrukt. Dit geschrift, waar
van men de Nederlandsche vertaling in dit boek aantreft, is daarom zoo 
merkwaardig, daar het tevens de definitieve oplossing bevat van het vraag
stuk der berekening van eenig planetarium, doordat de beginselen van 
de theorie der kettingbreuken er in aangewezen worden 2). 

Photo J. J. Sîi'ari Rotterdam 

Illustratie uit: P. Horrebow, Basis Astronomiae, Kopenhagen 1735 

Het planetarium van Olaus Römer, van den Ronden Toren te Kopenhagen, 1680. Verloren 
gegaan bij den brand van 20 October 1728. 

Van de planeten is de Aarde in de figuur geteekend; van de overige alleen de assen. Het werk
tuig was tegen een zolder aangebracht; het einde K van de as M L past in G. Het instrument 
werd met de hand bewogen en diende als hulpmiddel bij het berekenen van ephemeriden. 

*) Zie zijn Ocvlvs Enoch et Eliae, sive Radius sidereomysticus, Antverpiae 1645. 
2) Over de berekeningen van planetaria bestaat een afzonderlijk werk: David à S Cajetano, 

Praktische Anleitung für Künstler, alle astronomische Perioden durch brauchbare, bisher noch 
nicht gesehene ganz Neue Räderwerke mit Leichtigkeit vom Himmel unabweichlich genau aus
zuführen. . . . Wien, 1793. 

Over de beteekenis der door Huygens ontdekte regels zie: Cantor, Vorlesungen II2 pp. 97/98. 
Men zie over deze berekeningen ook nog een artikel van J. M, Kleiboer in De Natuur, 

Maart 1928. 
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In onderstaande lijst nu heb ik van de demonstratieplanetaria slechts 
de voornaamste, die mij bekend zijn, vermeld. Ten aanzien echter van 
de automatische planetaria vlei ik mij, dat de lijst volledig is. 

LIJST DER PLANETARIA 

1. Planetarium van Christiaan Huygens. 
2. De Leidsche Sphaera. 
3. Planetarium van Jean Théophile Desaguliers. 
4. Planetarium van Thomas Wright. 
5. Planetarium van Pieter Ysenbroek. 
6. Planetarium van J an van den Dam, genaamd Sphaera Perfecta. 
7. Planetarium van Joseph van den Eeckhout. 
8. Planetarium van Benjamin Martin. 
9. Demonstratieplanetaria van George Adams. 

10. Demonstratieplanetarium van Hartog van Laun. 
11. Planetarium van Lambertus Nieuwenhuis. 
12. Tellurium en Tunarium van Coenraad ter Kuile. 
13. Het Sneeker Planetarium van Cornelis Jacobs van der Meulen. 
14. Demonstratietellurium van Alle Jans Bokma. 
15. Planetaria van Wildrik Botjes. 
16. Het Mundomotorium van Willem Gleuns. 
17. Het planetarium van Jan Mekken. 
18. Groot demonstratieplanetarium van Petrus Verhaar. 
19. Planetarium van Tolke Siderius. 

1. Planetarnim van Christiaan Huygens 

Het instrument is gesloten in een doos van omtrent 56 c.M. in door
snede, die op een zuil geplaatst is en om een verticale as draaibaar. De 
doos is aan weerszijden door een ruit afgesloten, zoodat de geheele con
structie te zien is; deze munt uit door haar eenvoudigheid. Op de koperen 
plaat aan de uurwerkzijde staat gegrift: 

Johannes van Ceulen fecit Hagae Hollandiae 
Chr. Hugenius inventor A° 1682 

en lager nog eens: 

Joannes van Ceulen fecit Hagae Hollandiae 
A. J . Royer ipsis manibus restaura vit 1786, 

23 
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benevens een aanwijzing voor het bijstellen: 

In annis 20 promovendi 

b scrup. 
21-scr. 
cf scr. 

1' 34" 
1' 9" 

24' 0" 

? gr. 
" scr. 
(L gr. 

3° 37' 
7' 47" 
1° 31 ' 

Aan de planetenzijde is een figuur gegraveerd, die de afmetingen der 
planeten in vergelijking met die van de zon in beeld brengt en staat het 
navolgende opschrift: 

Sciendum est, si ad hanc orbium 
planetariorum magnitudinem veris 
proportionibus caetera referantur, 
Terram tune planetasque omnes 
fore ea parvitate, quae cerni om-
nino nequeat. Solem exigui puncti 
instar; duploque f ere, quam sol, 
minore diametro orbitam Lunae. 
Extremorum vero, Jovis et Satur-
ni, comitum — orbitas non maiores 
hujusmodi circellis: 

Oo 

Men moet weten, dat, indien het 
overige in de juiste verhouding 
gebracht zou worden op de schaal 
der planetarische banen, de Aarde, 
zoowel als alle planeten, van een 
dusdanige nietigheid zou worden, 
dat zij in 't geheel niet gezien zou 
kunnen worden. De Zon bij voor
beeld zou een klein puntje wor
den, de maanbaan omtrent de 
helft van de zon (gelijk zij in dit 
planetarium geteekend is). De ba
nen van de begeleiders der uiterste 
planeten, Jupiter en Saturnus zou
den niet grooter worden dan zulke 
kringetjes: 

Het instrument is in het jaar 1754 door Curatoren der Leidsche Uni
versiteit uit de nalatenschap der Familie Huygens voor / 725 gekocht. 
Het bevindt zich thans in de verzameling der Leidsche Sterrenwacht en 
is voor korten tijd weer eens in orde gebracht. 

2. De Leidsche Sphaera 

Gemaakt door Steven Tracy van Rotterdam vóór 1700, naar be
rekening van N. Stampioen. Eenmaal eigendom van den luitenant-vice-
admiraal van Holland en West-Vriesland, Willem Bastiaanszoon Schepers. 
Na zijn dood in 1704 werd het door de weduwe in 1710 aan de Leidsche 
Hoogeschool geschonken. Het werd hermaakt door Bernard van der 
Cloese van 's-Gravenhage en in 1712 in een glazen kast in de Leidsche 
Bibliotheek opgesteld. In 1823 overgebracht naar de Sterrenwacht, 
waar Prof. Kaiser het in 1826 in vervallen toestand aantrof. Bij de opening 
van de nieuwe (huidige) Sterrenwacht in 1858 werd het instrument mee 
verhuisd en in de vestibule geplaatst, waar het thans nog staat , als een 
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treurig blijk van gebrek aan piëteit voor het Voorgeslacht. Gelukkig is 
er thans sprake van restauratie. 

De Leidsche Sphaera heeft van alle mij bekende planetaria de groot-

si>n *• >. • \ : v, i.LL A m.s, cm» > ,i \ i \'«. A 

Photo J. J. Siïart Rotterdam 

ste artistieke waarde. In tegenstelling met het instrument van Huygens, 
vertoont het ook de beweging der planeten in breedte1) . 

•) De Leidsche Sphaera is het eenige planetarium dat tevens de beweging der satellieten van 
Jupiter vertoont. Wel zijn er werktuigen die enkel en alleen dienen om de verschijnselen van de 
wachters van Jupiter aan te toonen. Desaguliers heeft er een van dien aard vervaardigd, dat op 
zijn planetarium kan geplaatst worden, doch hij heeft niet vermeld, dat Roemer, reeds vijftig 
jaren daarvoor, een veel fraaier en nuttiger werktuig (Jovilabium) van dien zelfden aard heeft 
uitgevonden en gemaakt. Zie de beschrijving en teekening in de „Basis Astronomiae" van Horre-
bow, cap. 14, in het derde deel van zijn Opera Omnia, pag. 115 tot 136. (Van Swinden 1824 
pag. 58). 
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Deze Sphaeni incomp ar abuis Bibliothecae Lugd. Bat. exc ellens or-
namentuni is door Curatoren een afzonderlijke beschrijving waardig ge
keurd met text in Latijn en Fransch, welke beschrijving ook is opgenomen 
in den Catalogus der Leidsche Bibliotheek, 1730. De afbeelding op blz. 
355 is aan die beschrijving ontleend. Men zie voorts: F . Kaiser in Ann. 
d. Sternwarte, 1868 en mijn artikel in De Natuur van 15 November 1922. 

Het Jovilabium van Roemer 
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Photo J. J. Smart Rotterdam 

Illustratie uit: P. Horrebow, Basis Astronomiae, Kopenhagen 1735 

Het Jovilabium (llacMna Jovilabium Roemeriana) van Olaus Römer, 1677, verloren in 
den brand van 20 Oct. 1728. 

Den stand der manen ten opzichte van de hoofdplaneet nam men waar door de spleten R en T. 
De wijzer V toonde dagen en uren; een opening in de wijzerplaat X de weken, die op den rand 
van schijf Z waren vermeld (de getallen op Z staan in de figuur in de verkeerde richting). 

De afmeting van het bolletje dat Jupiter verbeeldt is zoo gekozen, dat de tijdsduur 
waarin het liet bolletje van Satelliet I bedekt, gelijk is aan den tijd waarin in werkelijkheid 
deze Satelliet in den schaduwkegel van Jupiter verdwenen is. 
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Photo J. J. Swart Rotterdam 

STEVEN" TRACY, DE MAKER VAX DE LF.TDSCHE SPHAERA 
Xaar een schilderij, aanwezig in de vergaderkamer van liet 

Bataafsclie Genootschap te Rotterdam, 1922 

3. Planetarium van Jean Théophile Desagiiliers (1683—1744) 

Desaguliers, van Protestantsch Fransche afkomst, is professor der 
natuurkunde te Oxford geweest en opvolger van Robert Hook als lid der 
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Royal Society. Hij was een leerling van Newton en leermeester van ko
ning George I en van onzen 's-Gravesande. Zijn voornaamste weten
schappelijke verdienste is de instigatie tot de graadmetingen in Peru en 
in Lapland, die inderdaad hebben plaats gevonden. Hij heeft hier te 
lande lezingen over natuurkunde gehouden te Rotterdam en te 's-Graven-
hage, omtrent 1730. De inhoud zijner „philosophische" ( = natuurkun-

Pkolo J. J. Sicart Rotterdam 

Bovenstaande afbeelding, voorstellende het planetarium van Desa-
guliers, is genomen uit het werk, getiteld: Vervolg op den Korten 
Inhoud der Philosophische Lessen van Dr. J. Th. Desalugiers. 

Vervattende een kort begrip van de Beginselen en Gronden der 
Proef-ondervindelijke Katuur-kunde. 

Te Amsterdam, By IsaakTirion. MDCCXXXII. 

dige) lessen is in 1732 in 2 deelen 8° uitgegeven, in Nederlandsche vertaling. 
Bij zijn cursussen schijnt Desaguliers zich ook van een planetarium 

te hebben bediend; de beschrijving van dit inderdaad zeer fraaie werk
tuig is te Amsterdam eveneens in 1732 verschenen als: 

Beschrijving van het Planetarium, Dienende tot een Vervolg op den 
Korten Inhoud der Philosophische Lessen van Dr. J.Th. Desaguliers te Am-
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sterdam 1732. (II + 23 pp. met Romeinschepagineeringen3 koperen platen). 
Blijkens de voorrede van dit Vervolg is de Nederlandsche bewerker 

dezer Philosophische Lessen in 1732 overleden. Het op de volgende bl. 
vermelde instrument van Th. Wright schijnt wel een navolging van het 
planetarium van Desaguliers. 

Photo J. J. Swart Rotterdam 

Bovenstaande afbeelding, voorstellende het planetarium van Des
aguliers, is genomen uit het werk, getiteld: Vervolg op den Korten 
Inhoud der Philosophische Lessen van Dr. J. Th. Desaguliers. 

Vervattende een kort begrip van de Beginselen en Gronden der 
Proef-ondervindelijke Xatuur-kunde. 

Te Amsterdam, By Isaak Tirion. MDCCXXXII. 

Desaguliers werd den 12den Maart 1683 te Rochelle geboren: hij is 
in 1744 in Engeland overleden. Naar men zegt heeft hij in 't laatst van 
zijn leven zijn verstand verloren. 
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4. Planetarium van Thomas Wright 

In een werk van Joseph Harris, essaaimeester van de Koninklijke Munt 
van Engeland, welk werk blijkbaar zeer in trek was, daar b.v. de 4-de 
druk ervan in 1738 is versehenen en de 8ste reeds in 1757, genaamd Des-

Photo Friesoh Genootschap 

cription and Use of the Globes and the Orrery, wordt een planetarium van 
Thomas Wright beschreven, p. 152—185 der 8-ste editie. 

Het woord ORRERY voor planetarium is ontleend aan den naam van 
Charles Boyle, Earl of Orrery, voor wien Rowley omtrent 1700 een 
copie van het planetarium van Thos. Graham heeft vervaardigd. 

Wright schijnt de eerste te zijn geweest, die planetaria „in serie" 
heeft gemaakt in een werkplaats, genaamd The Orrery in Fleetstreet, 
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Londen. Blijkbaar was B. Cole zijn medewerker; het planetarium in 
het Friesch Museum te Leeuwarden draagt althans ten opschrift: Made 
\jV T. Wright & B. Cole at the Orrery in Fleetstreet. London. Een aan dit 
exemplaar geheel gelijk planetarium, waarop ik echter geen opschrift 
heb kunnen vinden, staat in het Bayerisches National Museum te München. 

Het planetarium, dat thans te Leeuwarden is, is een geschenk van 
den Stadhouder Willem V aan de Academie van Franeker, bij gelegen
heid van het 200-jarig jubileum dier Academie in 1785. 

Ik geloof niet, dat men in de aanbieding van dit geschenk van buiten-
landbch maaksel een passeeren van Eisinga behoeft te zien. Curatoren 
toch der Hoogeschool hadden op een voorstel, door Van Swinden in 1783 
gedaan, om aan Eisinga de vervaardiging van een groot planetarium ten 
dienste der Academie op te dragen, wegens de kosten geen gevolg kunnen 
geven en waren nu waarschijnlijk verheugd om op deze wijze op eenmaal 
in liet bezit van een volledig en gangbaar planetarium te kunnen geraken. 
Toen de Prins later — op 12 September 1791 — de Academie bezocht en 
door Curatoren werd rondgeleid, begeerde hij ook het planetarium van 
Eisinga te zien; aan zijn wensch kon toen geen gevolg worden gegeven, 
daar Eisinga in ballingschap verkeerde en zijn werk stil stond en verwaar
loosd werd (bericht aanwezig in portefeuille No. 1006 — H. S., brieven 
en courantenberichten aangaande Eise Eisinga in de Provinciale Bi
bliotheek te Leeuwarden). 

De Academie van Franeker is, na tot een Athenaeum te zijn verlaagd, 
in 1843 opgeheven. Het planetarium is toen in het bezit gekomen van 
het Natuurkundig Genootschap te Leeuwarden (Boeles, Friesland's 
Hoogeschool, I, p. 425), welk Genootschap geen eigen gebouw bezit, wes
halve het instrument ergens is opgeborgen en daardoor in vergetelheid 
geraakt is. In 1910 is het door den conservator van het Friesch Museum, 
Mr. P. C. J. A. Boeles aangetroffen op den zolder der Rijks Hoogere Bur
gerschool te Leeuwarden en toen, door zijne zorgen, in bruikleen aan het 
Museum gekomen. 

Het inderdaad fraaie instrument bevindt zich daar thans nog, opge
steld in een vitrine van ongemeen kunstigen schrijnwerkersarbeid. Uiter
lijk verkeert het in zeer gunstigen toestand; het onderscheidt zich van 
het planetarium van Desaguliers vooral, doordat boven het vlak, dat 
de ecliptica voorstelt, de helft van eene armillair sphaera is aangebracht. 

5. Planetarium van Pi eter Ysenbroek 

In de particuliere verzameling van den Heer A. W. M. Mensing te 
Amsterdam bevindt zich een prachtig en forsch planetarium, waarvan 
wij hier, door de welwillendheid van den Heer Ben F. M. Mensing een af
beelding kunnen geven, welk instrument sterk aan dat van Wright & Cole 
denken doet. Het draagt ten opschrift: 
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door Pieter Ysenbroek is dit Planetarium uitgevonden den5 0ctobr 1737-
en door den zelve volmaakt, primo Zeptembr: 1738. En verbeetert door 
Jan Peres, te. Haarlem 1793. 

Photo Firma L. van Leer & Co. Amsterdam 

Noch over den maker, noch over den verbeteraar kan ik verder iets 
meedeelen. 
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Cat. Coli. Mensing, door Max Engelmann, Altwissenschaftliche In
strumente, Amsterdam, 1924, p. 50, No. 392. 

In de verzameling van antieke instrumenten der Rijksuniversiteit 
te Utrecht bevindt zich van denzelfden maker een demonstratie-tellu-
rium gemerkt: P. Eysenbroek, Haarlem. 

6. Planetarium van Jan van den Dam, genaamd Sphaera Perfecta 

Door Van Swinden wordt in de voorred 
Planetarium van Hartog van Laun mel
ding gemaakt van een bewegelijk plane
tarium, dat in de verzameling van Felix 
Meritis aanwezig zou zijn. Bij navraag , 
bij den waarnemend Gemeente Archiva- ; 
ris, den Heer Oldewelt, bleek mij dat de 
maatschappij Felix Meritis, na ruim hon
derd jaren te hebben bestaan, in 1889 
ontbonden is en dat het natuurkundig 
museum ervan toen aan de Universiteit 
van Amsterdam is geschonken. Inder
daad bevindt zich nog thans het planeta
rium van Jan van den Dam in het portaal 
van het Physisch Laboratorium dier Uni
versiteit ; het verkeert in een vrij gunsti
gen toestand, hoewel het niet geheel gang
baar meer is. 

Het eigenlijke planetarium is, gelijk 
de naam, dien de maker er aan heeft ge
geven reeds uitdrukt, op de Leidsche 
Sphaera geïnspireerd; het is evenwel veel 
kleiner en zakelijker uitgevoerd. De po
lyeder, waarin het besloten is (in den 
catalogus van Felix Meritis in H. S, van 
1835 een glaze Stolp gedoopt) is daaren
tegen zeer kunstig bewerkt. De wijzer
plaat draagt als opschrift: 

J an van den Dam 
invenit et fecit 

Amsterdam 
1756. 

tot zijne Lessen over het 

Photo L. Bierman Amsterdam 

Van der Aa vermeldt in zijn Biographisch Woordenboek (IV. O. 
37/8, 1858) twee exemplaren van dit planetarium: dat van Felix Meritis 
en het ander in bezit van den Heer J . van Wessem te Amsterdam. 
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Jan van den Dam, door Van der Aa een eenvoudig handwerksman 
genaamd, was niettemin de bewerker van Is. Watt's Eerste Beginselen 
der Sterrekunde, Amsterdam, 1749 en 1750. Eene „Korte Verklaaring 
van een nieuw geinventeerd en gemaakt Planetarium, genaamd Sphaera 
Perfecta, vertoond in een Kunstplaat, Amsterdam, 8°, 1738 (?), ", die 
ook door Van der Aa wordt opgegeven, heb ik nog niet gevonden. 

De Heer L. Bierman, Amanuensis van het Physisch Laborato
rium, Plantage Muidergracht, Amsterdam, heeft de photo van het plane
tarium van Jan van den Dam voor ons vervaardigd. 

7. Planetarhim van Joseph van den Eeckhout 

Het planetarium, dat zich thans, in goeden staat, in het Museum van 
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg bevindt, 
is in de jaren 1782—1787 door Van den Eeckhout, horlogemaker te Mid
delburg, met behulp van een zekeren Robert, vervaardigd. Het ontwerp 
stamt van Mr. J. A. van de Perre van Nieuwerve en Welzinge, die ook 
de kosten der vervaardiging heeft gedragen. 

Het raderwerk is in het voetstuk besloten en brengt zes planeten 
op het deksel in beweging. De, uit de hand gevijlde koperen band, die de 
Dierenriem voorstelt, heeft een middellijn van 108 c.M.; het voetstuk 
is 140 c.M. hoog. De wijzerplaten aan de vier zijden van het voetstuk too-
nen den tijd van den dag, de tijden van op- en ondergang van de zon, de 
schijngestalten der maan, de epacta, het guldengetal, den zonnecirkel, 
de zondagsletter, enz. 

Literatuur: Prof. H. J. Krom, Kort Ontwerp eener beschrijving \ran 
het Planetarium, enz., Middelburg 1791; — Kleine Cronijkalmanak, 1791; 
— De Kanter en Dresselhuis, De Provincie Zeeland, p. 130; — Catalogus 
van het Museum (1890), No. 208. 

8. Planetarium van Benjamin Martin (1704—1782; krijgsbouwkundige) 

B. Martin heeft in zijn werk Philosophia Brittannica, III, p. 166 een 
planetarium beschreven, waarvan een exemplaar aanwezig is in de ver
zameling van den Heer A. W. M. Mensing te Amsterdam. Cf. No. 5, Cat. 
No. 391. Het moet omtrent het jaar 1780 zijn gemaakt. 

Literatuur: Van Swinden, Beschrijving etc. § 38 noot (28); — Max 
Engelmann, Sammlung Mensing, Altwissenschaftliche Instrumente, Am
sterdam, 1924, p. 50. 

9. Demonstratieplanetaria van George Adams 

G. Adams, 1750 (?) — 1795, uitvinder o.a. van den auzometer, instru
ment ter bepaling van de vergrooting van lenzen, heeft verscheidene as-
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Planetarium van Joseph van den Eeckhout te Middelburg 
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tronomische demonstratieapparaten vervaardigd. De catalogus der ver
zameling van Felix Meritis vermeldt er twee, ofschoon het mij toeschijnt, 
dat een ervan ten onrechte aan Adams is toegeschreven en dat het instru
ment van Van Laun (Cf. No. 10) is bedoeld. In het Museum van Tey-
ler's Genootschap te Haarlem zijn thans vijf astronomische instrumenten 
van Adams aanwezig: drie planetaria, een lunarium en een jovilabium. 

In de verzameling van antieke instrumenten der Rijksuniversi
teit te Utrecht bevinden zich van Adams een fraai planetarium en een 
tellurium. 

Men zie: Beschrijving en gebruik van het Tellurium van G. Adams, 
te Londen door H. Aeneae, in het Fransch vertaald door J. H. van 
Swinden {holl. en fr.) lol., 1786 s. 1. 

10. Demonstratie-plandarium van Hartog van Latin 

Dit fraaie clemonstratieplanetarium werd door een instrumentmakerij te 
Amsterdam, Hoog
straat 20, omtrent 
den aanvang der 
19-d^ eeuw in ver
scheidene exempla
ren afgeleverd. Vol
gens Van Swinden, 
die aan de hand van 
het werktuig inFelix 
Meritis voordrach
ten over cosmogra-
phic heeft gehou
den, s tamt het eerste 
ontwerp ervan van 
een liefhebber der 
Physische Weeten-
schappen Stoopen-
daal. 

Een exemplaar 
van het werktuig 
met alle nevenappa-
raten, bevond zich 
in de natuurkundige 
verzameling van Fe
lix Meritis; een klein 
gedeelte ervan trof 

ik op den zolder van het Physisch Kabinet der Amsterdamsche Univer
siteit nog aan. 

-• 

Gephotografeerd door J. J. Swart te Rotterdam, uit het werk ge
titeld : Lessen over het Planetarium, Tellurium, en Lunarium, van 
Hartog van Laun; gehouden in de Maatschappij Felix Meritis, te 
Amsterdam, door J. H. van Swinden. 

Te Amsterdam, by P. den Hengst, MDCCCIII. 
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Volledig zijn twee exx. der lunaria en telluria resp. gemerkt: H. van 
Laun & Zoon, Amsterdam No. 13 en A. en I. van Laun, Amsterdam, No. 
36, die aanwezig zijn in de oudheidkundige verzameling der Leiclsche 
Sterrenwacht. 

Men zie over dezen toestel voorts: J. H. van Swinden, Lessen over het 
Planetarium, Tellu-
rium en Lunarium ,, l „„.-—«r*""*"*x 
van Hartog van 
Laun; gehouden in 
de Maatschappij Fe
lix Meritis te Amster
dam, Amsterdam 
1803. 

De oudheidkun
dige verzameling der 
Leidsche Sterren
wacht bevat nog 
eenige demonstratie-
planetaria, ten deele 
van zeer kunstig 
maaksel, waarvan de 
herkomst evenwel 
niet bekend is. In 
't bijzonder munten 
daarbij uit twee op 
ronde tafels, elkan
der zeer gelijkende, 
door een kruk be
weegbare instrumen
ten. In het hout van 
het tafelblad is bij beide een Dierenriem ingelegd. In het Deutsches 
Museum bevindt zich, eveneens zonder naam van een maker, een over
eenkomstige tafel. Bezienswaardig is voorts een uit hout en bordpapier 
vervaardigde planetenschijf, eenplanetolabium, van Lotharius de Coesfeld, 
vervaardigd of in den handel gebracht door Gerard Valk omstreeks 
1700. De schijf is een geschenk aan de Sterrenwacht van Wed. Onderde 
Wijngaard—Canzius, 1838. 

ït^^iiii^ 

Gepliotografeerd door J. J. Swart te Rotterdam, uit het werk, 
getiteld: Lessen over het Planetarium, Tellurium, en Lunarium, 
van Hartog van Laun; gehouden in de Jraatschappij Lelix Meritis, 
te Amsterdam, door J. H. van Swinden. 

Le Amsterdam, by P. den Hengst, MDCCCIIL 

11. Planetarium van Lambertus Nieuwenkuis 

Verloren gegaan in den brand van Enschede, 7 Mei 1862. 
Van dit planetarium, evenmin als van Nieuwenhuis zelf, is geenerlei 

afbeelding of beschrijving meer over. Dat het instrument inderdaad heeft 
bestaan is zeker; de Heer J . J. van Deinse te Enschede heeft den Heer 
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Elderink nog gekend, die het planetarium zelf in Nieuwenhuis' huis heeft 
zien staan en die wist te vertellen, dat de familie het een groote „sta in 
den weg" vond. 

Lambertus Nieuwenhuis leefde van 1741 tot 1810. Men heeft van 
hem nog 20 brieven 
die hij tusschen 1802 
en 1804 aan Van 
Swinden heeft ge
schreven over vraag
stukken betreffende 
de invoering van 
het metrieke stelsel. 
Hierin is over het 
planetarium geen 
sprake. 

Men zie over L. 
Nieuwenhuis o. a.: 
een In Memoriam 
door Dr. C. de Vries 
in de Algemeene 
Konst- en Letter
bodevan 1810; Mej. 
C. Elderink in Een 
Twentsch Fabriqu-
eur van de 18-de 
eeuw, p. 14 en 15; 
C. J. Snuif in Het Ge
denkboek R. Schui

ling, Groningen 
1924, pp. 248—250; 
J . J. van Deinse, 
Uit het Land van 
Katoen en Heide2, 
Enschede 1925, p. 
197. 

12. Tellur htm en 
Lunarium van 

r „ Coenraad ter Kuile 
COENRAAD TER K C I L E , 

geboren 17 Augustus 1781, 
overleden te Enschede, 30 April 1852 T)\f w e r k t u i g 

Naar een schilderstuk van L. J. Bruna, Kunstschilder te Enschede. v p r l o r e n F P f a a n i n 

den brand van Enschede, 7 Mei 1862, is door Coenraad ter Kuile ver
vaardigd tusschen de jaren 1817 en 1824. 
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Het instrument, dat onder Eisinga's invloed ontstaan schijnt, is 
een bezienswaardigheid van Enschede geweest. Er bestaat nog een be
schrijving van in H. S., thans 

^ % 
in het bezit van Mevr. A. C. G. 
ter Kuile—ter Kuile te En
schede; de erbij behoorende 
teekeningen zijn echter ver-
l " i v u i ; . ^ j . m . ; -

Ter Kuile leefde van 1781 
tot 1852; men zie over dezen 
merkwaardigen man en zijn 
instrumenten J. J. van Deinse, 
Uit het Land van Katoen en 
Heide2, Enschede, 1925 pp. 
194 sqq. 

13. Het Sneeker Planetarium 
van Comelis Jacobs van der 

Meuten 

Dit instrument, door den 
ontwerper en maker: Tellu
rrum, Lunarium en Plani-
sphaerium genaamd — en te
recht, want er komen geene 
planetenaanwij zingen op voor 
— is in de jaren 1835—1842 
vervaardigd door den eenvou-
digen deurwaarder, later ge
meenteontvanger C. J. van der 
Meulen, geb. te St. Jacobi Pa
rochie in 1805, overleden te 
Leeuwarden, 1878. 

Op de Historische Ten
toonstelling te Leeuwarden 
van 1876 is het in al zijn glorie 
te zien geweest; naar wat wij 
thans nog van de samenstel
ling weten of kunnen nagaan, 
is het een van de allerkunstig-
ste werktuigen van zijn soort 
geweest. 

Na den dood van den ma
ker heeft niemand zich om het kunstwerk bekommerd 

Photo J. J. Swart Rotterdam 

HET SNEEKER PLANETARIUM VAN 
C. J, VAN DER MEULEN 

Het origineel van deze afbeelding is in het bezit van 
den Heer E. J. Potma te Voorburg. 

het is terecht 
24 
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PÄoto ƒ. / . Swart Rotterdam 

CoRKELis JACOBS VAK DER HEULEX, 
geb. te St. Jacobi Parochie, 19 Febr. 1805, 

overl. te Leeuwaarden, 12 Mei 1878, 
begraven te Sneek. 

Het origineel van deze afbeelding is in het bezit van den Heer 
II. van Hoorn Potma te Utrecht. 
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gekomen in den kelder van een boekhandel te Leeuwarden, welke boek
handel indertijd een doorloopende expositie heeft gehouden van Friesche 
Kunst en Kunstnijverheid en waarheen de familie het waarschijnlijk had 
gezonden als poging om ereenkoo- ^^^ ^^ 
per voor te vinden. In 1912 heeft 
de toenmalige gemeentesecretaris 
van Sneek, de Heer J . van der Laan, 
het aldaar teruggevonden. De zielige 
overblijfselen van zooveel toewij
ding staan nu op den zolder van 
het voormalige Old Burger Wees
huis, nu Armhuis, te Sneek. Daar 
de beschrijving van de constructie 
van het instrument niet meer te vin
den is, schijnt restauratie vrijwel 
uitgesloten. 

Van der Meulen was in het 
bezit van twee medailles, hem in 
1844 te Leeuwarden toegekend op 
de „Lentoonstelling van voorwer
pen van Kunst en Nijverheid door 
Friesen vervaardigd". 

De zilveren medaille is thans 
in het bezit van den Heer C. Brug, 
Hoofdcommies bij de Posterijen te 
Utrecht, de bronzen is het eigendom 
van den Heer E. J. Potma te Voor
burg. 

Men zie het artikel in de Alge-
meene Konst- en Letterbode van 19 
Aug. 1842, dat van Dr. G. A. Wum-
kes in de Vrije Fries X X I , Afl. I I I — 
IV, 1913 en vooral: E. Havinga, Photo Firma F. J. 
Het Planetarium van Cornelis Ja- Het Planetarium van c. j . v. 
cobs van der Meulen in de Nieuwe o p 8 J u l i 1927' 
Rott . Courant van 30 Augustus 1927, Avondblad B. 

Obhema Sneep. 

d. Meulen 

14. Demonstratietellurium van Alle Jans Bokma 

A. J. Bokma (geb. te Workum op 3 October 1801 —- aldaar overl. op 
26 Juni 1880), was molenmaker en stadsarchitect van Workum. Zijn 
instrument, dat — naar we kunnen lezen in de hier volgende nog bestaan
de, door hem zelf vervaardigde beschrijving — door hem „sedert 1843 
hoofdzakelijk tot eigen genoegen uitgedacht" was, toont de verschijnselen 
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van den omloop van aarde en maan en van de planeten Mercurius en Venus. 
Het is nog aanwezig, in depot in het Friesch Museum te Leeuwarden. 

Ir. F . F . Bokma w.L, een achterkleinzoon van A. J . Bokma, is in 
het bezit van een photo van het Fellurium en van een bronzen medaille, 
Bokma toegekend op de „Fentoonstelling van voorwerpen van Kunst 
en Nijverheid, door Friesen vervaardigd. Leeuwarden, 1844". Het rand
schrift van de medaille luidt: A. J . Bokma, liefhebber der sterre- en 
werktuigk. Workum. 

In de aflevering van 27 Sept. 1919 van het tijdschrift „Buiten", 
komt op bl. 460 een artikel over dit onderwerp voor van den Heer N. J. 
Waringa, Archivaris van Apeldoorn. 

Photographie van K. Kuipers 
1. De Zon, 2. Mercurius, 3. Venus, 4. De Aarde, 5. De Maan. 

Photo J. J. Swart Rotterdam 

T E L L U R I U M VAN A. J. B O K M A . 1844 

B e s c h r i j v i n g v a n h e t T u l l u r i u m v a n A. J . B o k m a 

Dit door mij sedert 1843 hoofdzakelijk tot eigen genoegen uitge
dacht werktuig, waarbij ik later den loop der beide tusschen planeeten 
Mercurius en Venus aangebracht heb, stelt voor: 
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1. Den jaar lij kschen omloop van Mercurius Venus en den aarde 
om de Zon elk in haar betrekkelijk waren tijd en hellend vlak, de Aard-
baan voor den eenheid gerekend. 

2. De jaarlijkschen omwenteling der Aarde om haren as, welke as 
door een eenvoudige inrigting, daarbij bestendig haar waren stand be
houdt. 

3. Den omloop der Maan om de Aarde. 
4. De Zon- en Maan-Eclipsen benevens de standen der tusschen 

planeten en vooral Venus als morgen en Avondster. De Maanbol kan 
verschoven worden, en bij het hangen 
van het spiegeltje aan den Maan, wordt 
de Maneschijn voorgesteld. 

5. Een dag en nachtuurplaatje aan 
de Noorderaspunt der Aarde, is zoo
danig ingericht, en werkende, dat het 
bij zijn jaarlijksche en dagelijksche be
weging der Aarde zijnen waren stand 
behoudt, en niet verachtert. 

6. Twee wijzertjes, het eene vast, 
op den meridiaan van Leeuwarden, en 
het andere verzetbaar wijzen op alle 
begeerde plaatsen der Aarde, den tijd 
van Op- en Ondergang der Zon, de 
lengte van dag en nacht enz. aan. 

7. Eene stilstaande schijf, een 
gedeelte van het Hemelplein voor
stellende, toont aan, bij den omloop 
der Aarde, door eene wijzer aan den 
omtrek het jaargetijde, het teeken van 
den Dierenriem waarin de Zon zich 
bevindt, en de toe- of afnemende decli-
natie, der Zon voor eiken dag. 

Een brandende lamp in het mid
delpunt, verheelt de stilstaande Zon. 

(Deze oorspronkelijke beschrijving van het Tellurium, door den Heer 
A. J. Bokma zelf geschreven, is het eigendom van den Heer G. A. Bokma 
te Wons (Friesland).) 

Photo J. J. Stvart Rotterdam 

ALLE JAKS BOKMA, 

zoon van Johannes Sjoerds en Akke Alles, 
geb. te Workum, 3 October 1801 

overl. aldaar, 26 Juni 1880. 
Deze photo is een reproductie van een oude 
daguerreotype, vervaardigd in Sept. 1864. 

De hierna volgende afbeelding stelt het Tellurium voor van A. J. 
Bokma, in den tegenwoordigen toestand. Het is in het najaar van 1891 
door het Friesch Museum ten geschenke ontvangen van de erven van 
den Heer A. J. Bokma. 
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Photo „Friesch Genootschap" Leeuwarden, Dec. '2-

15. Planetaria van WUdrik Botjes 

De opsporing van de tegenwoordige verblijfplaats van deze beide 
instrumenten door den Heer Havinga, wien het bestaan ervan uit mon
delinge familieoverlevering bekend was, is een historie op zich zelf. Groo-
ten dank bij dit onderzoek komt toe aan Dr. E. H. Botjes te Woldendorp. 

Wildrik Botjes, in leven uurwerkmaker en goudsmid te Nieuwe Pe-
kela, op 17 Mei 1874 op 60-jarigen leeftijd te Woldendorp overleden (hij 
was te Midwolda geboren), heeft twee planetaria vervaardigd, waarop 
ook reeds de planeet Uranus is aangebracht. Volgens overlevering heeft 
hij er twintig jaren over gewerkt; hij was er erg trotsch op. 

Zij zijn besloten in platte achtkantige doozen, evenals het plane
tar ium van Huygens; in tegenstelling met Huygens' instrument zijn zij 
evenwel horizontaal, op vier pootjes, opgesteld. 

De planetaria van Botjes wijzen: den datum, den tijd van den dag, 
zonsopgang en -ondergang, waren en middelbaren tijd, den stand der 
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planeten in den Riem, de draaiing van den sterrenhemel, op- en onder
gang van de maan, zons- en maansverduisteringen en de plaatsen der 
maansknoopen en verste- en naaste punten. 

Botjes heeft bij zijn leven een der instrumenten geschonken aan zijn 
neef Botje Bos, in het jaar 1868. Deze heeft het in 1896 meegenomen naar 
Amerika. Het is thans in het bezit van zijn zoon Hinderikus Bos, wonende 
te Kalamazoo, Michigan, U. S. A. Het loopt nog geregeld en verkeert in 
goeden staat van onderhoud. Op een tentoonstelling te Kalamazoo heeft 
het in 1926 een eersten prijs weggedragen; het lint dier onderscheiding 
is op de afbeelding te zien. 

Het andere instrument is op den boeldag, na den dood van Botjes' 
weduwe in 1883, voor / 125,— gekocht door Tjaart Bos te Appingedam. 
Het is thans in het bezit van diens zoon, Aldert Bos te Appingedam, doch 
sedert omtrent twintig jaren niet meer gangbaar. 

De doozen zijn 30 c.M. hoog en 90, resp. 86 c.M. in doorsnede. De 
ontwerpen zijn eveneens nog in 't bezit der huidige eigenaars en hier 
mede afgebeeld. 

Tot onzen grooten spijt is het ons echter niet gelukt een afbeelding 
van Botjes zelf op te sporen. 

From the'F. Xeifert Studio, Kalamazoo, Mich. U. S. A. 
Bovenaanzicht van het planetarium van Wildrik Botjes dat zich 

te Kalamazoo bevindt. Vervaardigd op 19 Juli 1927. 
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Photo J. H. Wiekamp Appingedam 

Het planetarium van Wildrik Botjes te Appingedam. 
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Photo J. J. Staart Rotterdam 

Schetsteekening van het planetarium van Wildrik Botjes dat zich te Appingedam bevindt. 

16. Het Mundomotorium van Willem Gleuns 

Dr. W. Gleuns Jr., later leeraar aan het Gymnasium te Leiden, heeft 
ten dienste van het onderwijs in de cosmographie een werktuig met aller
hande nevenapparaten laten construeeren, dat door hem Mundomotorium 
is genoemd en dat men tot de demonstratieplanetaria moet rekenen. 
Een exemplaar ervan heb ik niet aangetroffen, doch zal ongetwijfeld wel 
in een schoolkabinet aanwezig zijn. Men zie erover: 

Dr. W. Gleuns Jr., Het Mundomotorium, Te Groningen, bij J. Oom-
kens J. Zoon. 1854. 

17. Het planetarium (?) van Jan Mekken 

In De Navorscher van 1901, p. 559 komt een artikel voor van C. 
Th. H. Engelen, waarin wordt medegedeeld, dat de uurwerkmaker, J an 
Mekken op Wieringen, een onvoltooid planetarium heeft nagelaten dat 
fraaier en kunstiger zijn zoude, dan dat van Eisinga. De Heer Bürge-
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meester van Wieringen, bij wien ik om inlichtingen heb aangeklopt, 
heeft echter bericht, dat J an Mekken, die vrijwel een kluizenaarsleven 
leidde en door velen voor niet normaal werd aangezien, niet dan een paar 
schriften heeft nagelaten met beschrijving van door hem in Duitschland 
en Engeland gemaakte reizen en dat over dit planetarium op Wieringen 
niets bekend is. 

18. Groot Demonstratieplanetariiim van Petrus Verhaar 

P. Verhaar, geboren te Geertruidenberg op 11 Nov. 1868, is in 1884 als 
pngen in dienst der Marine getreden en 1 September 1895 als kwartier-
meester, wegens in en door den dienst ontstane lichaamsgebreken, met 
een pensioen van / 272,50 's jaars ontslagen. Hij diende o.a. in de Oost 
en is met de bronzen medaille wegens belangrijke krijgsbedrijven begiftigd 
geweest. Na zijn ontslag uit den dienst is hij o.a. bruggewachter te Rotter
dam geweest, matroos op stoomschepen van den Rott . Lloyd, beheerder van 
een bioscooptheater en dgl. Hij is in droevige omstandigheden in April 
1918 te Den Haag gestorven. In de stille sterrennachten, dat hij als 
roerganger op de schepen van den Lloyd dienst deed, is in hem het voor
nemen gerijpt om, wat hij van den sterrenhemel wist, aan anderen mede 
te deelen. Hij construeerde daartoe zijn planetarium, dat ongetwijfeld 
origineel van vinding is en van werkelijk hooge didactische waarde. 

In het planetarium van Verhaar rijden de planeten op wagentjes, 
die ten deele electrisch, ten deele door uurwerken worden bewogen, over 
cirkelvormige rails in het vlak der ecliptica om de zon. Het is, nadat Ver
haar nog een tijdlang had geprobeerd om zijn werk op kermissen te ver-
toonen, door eenige welmeenende Hagenaars voor / 6000 aangekocht en 
aan de gemeente aangeboden. Omtrent 1921 is het gedurende een jaar 
in een afzonderlijk gebouwtje op de binnenplaats van het Bureau van den 
Dienst voor Kunsten en Wetenschappen te zien geweest. De Firma Kipp 
te Delft heeft het daartoe eenigszins gewijzigd. 

Het is thans gedemonteerd en opgeborgen in het Museum ten bate 
van het onderwijs te 's-Gravenhage. 

Ik heb zeer veel moeite gedaan om een portret van Verhaar te vinden, 
maar ben daarin niet geslaagd. Men zie voorts over dit planetarium en zijn 
maker mijn artikel in De Natuur van 1922, p. 324 en vgll. 

19. Planetarium van Lolke Siderius [voltooid in 1919) 

L. Siderius, geboren te Franeker 3 Aug. 1885 en aldaar overleden 16 
Aug. 1920, een ongeletterd landbouwerszoon van Lankum, is een zeer 
bekwaam mechanicus geweest. Zijn planetarium, hoewel veel kleiner van 
afmetingen dan dat van Eisinga, doet er in menig opzicht aan denken; 
niettemin bevat het verscheidene zeer origineele vondsten. In zijn tegen-
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woordigen vorm is het werktuig nog slechts een voorstudie; zijn bedoe-

O 

• ' ) 

Mh-^A 

1 
Pholo Hommema Franeher 

H E T PLANETARIUM VAK LOLKE SIDERIÜS. 

ling was wel geweest om, indien hem het leven ware gelaten, te trachten 
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het in metaal uit te voeren. Hij heeft bij zijn leven nog getracht om er 
een kooper voor te vinden; hij vroeg / 5000,—. 

Na den dood van Siderius is het in eigendom op zijn moeder over
gegaan en een tijdlang in het Museum op het Stadhuis te Franeker te 
zien geweest. Toen ook de moeder 
is overleden, is het op den 3-den 
April 1925 in het openbaar verkocht 
in het Friesch Koffiehuis aan den 
Wirdumerdijk te Leeuwarden door 
Notaris Posthumus van Franeker, 
bij welke gelegenheid Dr. Yntema, 
Directeur der Chr. H. B. S. te 
Leeuwarden eenigen uitleg heeft 
gegeven. Bij den verkoop was geen 
belangstelling; het werd eigendom 
van den Heer Broer Siderius, een 
broeder van den maker, landbouwer 
onder Oude Bildtzijl, voor f 201, 
plus 10 °ó kosten. Te diens huize 
bevindt het zich thans nog. 

Het planetarium vertoont de 
beweging van zon, aarde, maan en 
de twee binnenplaneten. 

Literatuur over het planetarium: 
Franeker Courant van 23 Maart 
1919, 1-ste blad. Het leven en de 
werken van Eise Eisinga en Lolke 
Siderius, door E. Havinga, een 
artikel verschenen in het tijdschrift 
De Zee 1924, bl. 275 en 347; De 
Zeevaarder 1923, in de April- en 
Mei-aflevering; Hemel en Damp
kring, 1923, bl. 157 tot 179. 

(Al de jaargangen van het tijdschrift „De Zeevaarder", een tijdschrift 
dat thans niet meer bestaat, zijn aanwezig in het Archief der gemeente 
Rotterdam). 

Feuilleton in de Leeuwarder Courant van 5 tot 9 Juni 1923. 

Photo Hommema Franeker 

LOLKE SIDERIUS, 
Geb. te Franeker, 3 Augustus 1885, 

overl. aldaar, 16 Augustus 1920. 
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BESCHRIJVING VAN HET PLANETARIUM 

van 

C H R I S T I A A N H U Y G E N S 

CHRISTIAAX HUYGEXS, 

geb. te 's-Gravenhage, 14 April 1629, 
overl. aldaar op 8 Juni 1695. 
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BESCHRIJVING VAN HET PLANETARIUM 
DOOR CHRISTIAAN HUYGENS 

Vertaald uit de „Opuscula Postuma", uitgave van 1703. Lugduni Bata-
vorum, apud Cornelium Boutesteyn 

DOOR D R . J. A. VOLLGRAFF F N D R . D. A. H. VAN E C K 

N
- ' ' A A R het mij voorkomt, bezitten wij de wetenschap van de hemel

lichamen en hunne bewegingen, welke voor twee duizend jaar ont
staan is en door groote geesten verder ontwikkeld, eerst thans in 
een afgeronden en volmaakten vorm; met dien verstande, dat men 

in de laatstverloopen honderd jaren daarin meer vorderingen heeft gemaakt 
dan in al den vorigen tijd. Immers, wat betreft hetgeen vroeger in deze kunst 
het voornaamste was: de plaatsen der sterren, zoowel die der vaste ster
ren als die der dwaalsterren, te bepalen, den duur van het jaar en van de 
maanden uiteen te houden, en verduisteringen te voorspellen, niet al
leen hebben wij nu geleerd dit alles veel beter en gemakkelijker te doen, 
maar bovendien kennen wij (hetgeen gewichtiger en luisterrijker is) met 
volmaakte zekerheid de orde, den stand, de verhouding en de gedaante 
der hemelbanen, volgens welke de planeten en de aarde zelve zich rondom 
de zon bewegen; ook hebben wij een ontelbaar aantal vaste sterren en 
nieuwe evenzoo door waarnemingen met den verrekijker ontdekte pla
neten aan het getal der reeds bekende toegevoegd. Al hetwelk vóór den 
tijd van Copernicus, een deel ervan zelfs vóór onzen eigen tijd, in diepe 
duisternis verborgen lag. Wanneer men dus in gedachten houdt, dat 
de oude sterrekundigen verstoken waren van de kennis van zóó belang
rijke tot hun gebied behoorende zaken, zoodat zij noch de afzonderlijke 
deelen van het Stelsel noch ook den vorm van het geheele Stelsel begrepen 
hadden, dan zal men ook gemakkelijk inzien, dat het hun onmogelijk 
was eenig model of beeld daarvan te construeeren. Hoewel in de ge
schriften der geleerden zeer vaak de sfeer van Archimedes en evenzoo 
die van Posidonius worden geroemd (welke laatste door Cicero wordt 
vermeld) zoo is het om de genoemde reden toch onmogelijk dat daarin 
eenige gelijkenis geweest is met het hemelsche origineel of eenige na
bootsing der werkelijke bewegingen, hoewel het aannemelijk is, dat deze 
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sferen met zeer groote scherpzinnigheid en kunstvaardigheid gecon
strueerd waren. Maar aangezien sedert den tijd, waarin de sterrekunde 
hervormd en verbeterd is geworden, hetzelfde gemakkelijker beproefd 
kon worden, zoo is het ook, zooals wij weten, door verscheidene per
sonen ondernomen en uitgevoerd; wij hebben ook eenige der door hen 
volgens verschillende methoden samengestelde mechanismen gezien. Wij
zelf echter, een van hen allen verschillenden weg gevolgd zijnde, hebben 
een zoodanig Planetarium laten maken, dat wij daarmede door een 
klein aantal in elkander grijpende raderen bereikt hebben, dat op het 
oppervlak van een platte tafel de lichamen der vijf primaire Planeten 
rondom de Zon, en evenzoo dat der Maan rondom de Aarde, hunne banen 
konden beschrijven, in dezelfde tijden waarin zij dat in den hemell) 
doen, en wel in zoodanige excentrische banen, dat deze de ware afmeting 
en den waren stand der hemelbanen weergeven, met behoud van de bij elk 
daarvan bestaande ongelijkheid der bewegingen, waardoor zij zich sneller 
bewegen in minder ver van de zon verwijderde gedeelten, waarbij wij ook 
nog rekening gehouden hebben met de kleine afwijking tusschen het 
vlak hunner banen en dat van de Ecliptica of van de Aarde. Zoodat, 
afgezien van de bevalligheid van het schouwspel, men daaruit ook de 
standen van de Planeten kan leeren kennen, niet slechts de oogenblikke-
lijke, maar ook de toekomende en de verledene, als uit een eeuwigdurenden 
kalender; en bovendien hun aller conjuncties en opposities, zoowel ten 
opzichte van de zon als ten opzichte van elkander, en dit des te nauwkeu
riger naarmate het werk op grooter schaal is uitgevoerd. Daar velen naar 
deze uitvinding gevraagd hebben, die verlangend waren haar of te leeren 
kennen of haar na te bootsen, zullen wij haren aard in dit boek verklaren. 
Ik zal beginnen met het buitenwerk van het mechanisme, hetwTelk het 
geheel in zich sluit. 

Het is dan een achthoek uit hout samengesteld, met een diameter 
van twee voet en een diepte van zes duimen. Deze is op zoodanige wijze 
aan den muur opgehangen, en bevestigd aan de zich aan de linkerzijde 
bevindende assen, dat het toestel, als men dit wenscht, omgekeerd en 
aan de achterzijde geopend kan worden, waardoor het inwendige zicht
baar wordt. 

Aan den voorkant ziet men een blad van verguld koper dat de ge-
heele voorzijde van den achthoek vormt en bedekt is met spiegelglas; 
op dat blad zijn de banen der planeten volgens het systeem van Coper-
nicus, maar volgens de proporties van Kepler, aangegeven en geheel 
uitgesneden, zoodat door die gleuven kleine pinnen rondgaan, met behulp 
waarvan de bollen der Planeten, tot halve bollen gereduceerd, boven 
het blad en als het ware op het oppervlak daarvan rondgevoerd worden, 
waarbij Saturnus vijf, Jupiter vier satellieten met zich voert, en de Aarde 

1) Wij zouden eerder zeggen „in de ruimte" (V.). 
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één (welke onze Maan is). Deze satellieten zijn daarbij geplaatst op 
dezelfde schijfjes als de lichaampjes der Planeten. Ik heb namelijk ook 
aan de overige Planeten die geen manen hebben, toch zulke schijfjes ge
geven die den omringenden aether moeten aangeven en tevens dienen 
om de Planeten beter zichtbaar te maken. Alle primaire Planeten ^ , 
welke, behalve de reeds genoemde, Mars, Venus en Mercurius zijn, voeren 
nu zoo gestadig hun bewegingen rondom de onbewegelijke Zon uit, dat 
zij niet alleen de periodieke tijden nauwkeurig in acht nemen, maar ook 
de wetten der snelheidsverandering. Rondom de Aarde volbrengt de 
Maan maandelijksche kringloopen. Bij de satellieten van Saturnus en 
Jupiter evenwel was het niet mogelijk hetzelfde tot stand te brengen; 
zoowel wTegens de kleine afmetingen van het toestel als ook om het werk 
niet te lang te laten duren. Deze zitten daarom vast op slechts één cirkel
tje waarvan de primaire Planeet het middelpunt inneemt. 

Voorts omvat de cirkel der Ecliptica, verdeeld in hare 12 teekenen 
en in 360 graden, alle Planetenbanen. De schijnbare plaatsen dezer hemel
lichamen ten opzichte van de Ecliptica worden het gemakkelijkst op de 
volgende wijze onderzocht: wanneer men de plaats van een Planeet door 
hare zoogenaamde lengte wenscht te bepalen, dan is het voldoende een 
draad te spannen van de Aarde naar die Planeet en een tweede daarmee 
evenwijdig vanuit het middelpunt der Zon, dat onbewegelijk blijft, tot 
aan den verdeelden cirkel der Ecliptica; deze draad zal dan de lengte 
der Planeet doen kennen. Maar ditzelfde kan ook bereikt worden met 
behulp van een dradenparallelogram, bestaande uit twee gelijke staaf
jes, die twee daarin bevestigde eveneens gelijke draden hebben, ter
wijl het deksel van spiegelglas, dat wij hooger genoemd hebben, gesloten 
blijft. Immers, men plaatst het parallelogram daarop en terwijl het oog, 
dat er op neerziet, onbewegelijk blijft wordt het zoo gesteld, dat terwijl 
de ééne draad over de middelpunten van Aarde en Planeet loopt, de an
dere over de Zon heengaat, welke tweede draad dan tevens op den Eclip-
tica-cirkel de plaats der Planeet volgens de lengte zal aangeven. Hoe 
men de breedte kan leeren kennen, zullen wij later zeggen, nadat wij het 
trekken van cirkels tot dat doel zullen hebben geleerd. 

In de onderste helft der plaat, tusschen de banen van Saturnus en 
Jupiter, bevinden zich twee openingen op kleinen afstand van elkander, 
beide twee duimen lang en een halve duim breed; in de bovenste daarvan 
verschijnt de dag der maand, in de andere het jaar onzer jaartelling, even
als het overige voortschuivende in hunne cirkelbanen en automatisch 
ronddraaiend; van deze cirkels heeft de eene 365 gelijke dagbogen en de 
andere een verdeeling in drie honderd jaren 2). Wat de beweging betreft, 
deze gaat uit van een ingesloten uurwerk, hetwelk tevens de uren en 

1) Hier verwijst Huygens naar Tab. 1 Fig. 1. (Deze verwijzingen naar de figuren zijn kant-
teekeningen). 

2) Huygens verwijst naar Tab. 3, Fig. 4. 
25 

wumkes.nl



386 

minuten aangeeft in een halfcirkelvormige opening die ingesneden is in 
het bovenste gedeelte tusschen de banen van Jupiter en Mars. Immers, 
terwijl dat getal van ieder uur daarin in de juiste volgorde voorbijschuift, 
geeft het getal1) tegelijkertijd de minuten aan. 

Photo W. Rameau Leiden 

Huygens' Planetarium (voorzijde) 

Ook met de hand kan men de geheele machinerie in beweging bren
gen, als men of om dat schouwspel gade te slaan de draaiingen der Pla
neten in een korten tijd wil laten plaats hebben, of naar hare standen 

') Door zijn stand in den halven cirkel. 
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vraagt op een gegeven tijdstip in de toekomst of in het verleden. Dan toch 
steekt men een handvatsel in de rechterzijde van den achthoek, het
welk, door een lichte handbeweging rondgedraaid, bij ieder draaiing aan 
alle Planeten er eene jaarbeweging bijgeeft, of, in tegengestelden zin 

Photo W. Rameaii Leiden 

Huygens' Planetarium (achterzijde) 

gedraaid, ze evenveel naar het verleden terugvoert, zoodat men iederen 
hemelstand die geweest is of zijn zal kan afbeelden, en wel van honderd 
jaar vóór den tegenwoordigen tijd tot twee honderd jaar daarna. En met 
hetzelfde gemak wordt alles weder tot den tegenwoordigen tijd terugge-
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bracht door het draaien van het handvatsel totdat de dag en het uur op
nieuw verschijnen in de middelpunten der genoemde openingen. Als dit 
volbracht is, moet het handvatsel weggenomen worden, opdat in de au
tomatische beweging alles opnieuw als te voren worde meegevoerd. 

Maar opdat het tot dusverre medegedeelde des te duidelijker begre
pen worde, voegen wij de afbeelding van het Planetarium, zooals het zich 
van buiten gezien vertoont, hierbij. 

De Automato Tab: 1 

i % 

/ 
/ 

Photo J. J. Smart, Rotterdam 

VERKLARING VAN TAFEL I, FIG. I 

VV De Ecliptica verdeeld in 12 teekens en 360°. 
B De Zon. 
C De Baan van Mercurius. 
D Mercurius. 
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E De Baan van Venus. 
F Venus. 
G De Baan van de Aarde. 
H De Aarde met de Maan die om haar draait. 
I De Baan van Mars. 

K Mars. 
L De Baan van Jupiter. 
M Jupiter met zijne vier satellieten. 
N De Baan van Saturnus. 
O Saturnus met zijne vijf satellieten. 

A.A. Dit zijn de plaatsen van het Apogeum bij de afzonderlijke planeten. 
Cl ̂ 5 Dit geeft de Knoopen aan voor de afzonderlijke Planeten, het eerste 

figuur den klimmenden, het tweede den dalenden Knoop. 
P P zijn de breedtecirkels bij de verschillende Planeten. 

O wijst de maand van het jaar, en den dag van de maand aan. 
R wijst het jaar der christelijke jaartelling aan. 
S wijst de uren aan en de minuten. 
T teekening, die aanwijst de verhouding der Planeten tot de Zon 

en onderling, welke fig. 2 nauwkeuriger afbeeldt. 

FIG. 2 

Fig. 2 toont de ware grootte der Zonneschijf in vergelijking met die 
van alle overige Planeten x). 

Het was niet mogelijk de lichamen van de Zon en de Planeten weer 
te geven in de ware verhoudingen tot de maat der banen, want dan zou
den ze aan alle waarnemingsvermogen ontsnapt zijn door hare kleinheid; 
daarom hebben we ze alle afzonderlijk op een ledige plaats der tafel laten 
afbeelden in de hier bedoelde grootte. De grootste cirkel zelf stelt dus 
de Zon voor, de andere de Planeten, die tegen de Zon aan geplaatst zijn 
opdat zoowel hare onderlinge grootteverhouding, als die ten opzichte van 
de Zon blijke. Wat deze verhoudingen betreft, deze zijn opgemaakt uit 
de vergelijking der afstanden en ook uit die der diameters zooals de teles
coop ons die heeft doen zien, zooals uitgelegd is in hetgeen wij lang geleden 
geschreven hebben over de merkwaardige vormen van Saturnus. Het 
blijkt dat deze Planetenlichamen in vergelijking met de grootte der Zon 
veel kleiner zijn dan door de astronomen die ons voorgingen werd ge
leerd. Dat onder hen de oude sterrekundigen, die de verhoudingen der 
afmetingen der banen niet kenden en bovendien de middellijnen der 
Planeten met het bloote oog en zonder eenige zorgvuldigheid maten, 
zeer ver van de waarheid verwijderd bleven, is geen wonder; maar ook 
de latere, en zelfs zij die schreven na de uitvinding van den verrekijker, 

') Zie blz 410. 
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hebben waarden opgegeven die niet weinig van deze onze maten afwijken. 
Ik aarzel niet te verklaren, dat de onze beter zijn, omdat wij ten eerste 
deze hemellichamen met groot er kijkers hebben waargenomen en ten 
tweede de middellijnen volgens een secuurder methode hebben genieten. 
De verhouding die hier in de figuur is aangegeven tusschen de Zon en de 
overige Planeten, is dus zeker, en van de ware verhouding of in het ge
heel niet of slechts zeer weinig verschillend. Alleen de verhouding van 
de grootte der Aarde tot die van de Zon is met mindere zekerheid gevon
den ; wij hebben deze bepaald door aan te nemen, dat, zooals wat de plaats 
betreft de Aarde tusschen de Maan en Venus ligt, zoo ook hare grootte 
tusschen die dezer beide hemellichamen inligt; hieruit volgt een afstand 
van de Zon van ongeveer 12000 aardmiddellijnen, en een verhouding 
van de middellijn der Aarde tot die van Zon als van 1 tot 110; welke maten 
evenwel die zeer fijne waarneming der parallaxen die daarna door de 
beste astronomen heeft plaats gevonden, waardoor ze den afstand van 
het Perigeum van Venus hebben berekend, zeer wel bevestigd heeft. 

Den aard der beweging nu, die in ons Planetarium wordt gezien 
leert men kennen door, na omdraaiing van de geheele „doos" de ma
chinerie die er in zit te bekijken 1). Immers na verwijdering van het deksel 
die het toestel aan deze zijde afsluit, vertoont zich in het inwendige een 
koperen plaat, die, evenals de plaat aan de voorzijde, den geheelen acht
hoek beslaat, van die voorste plaat één duim verwijderd is en een aantal 
zuiltjes vertoont. Bovendien vertoont zich hier een 2 voet lange ijzeren 
as, die dwars zit en evenveel raderen draagt als er Planeten zijn, waar
van elk er aan vastgemaakt is met een door de naaf gaande schroef. De 
tanden van deze raderen grijpen in de tanden der grootere raderen, die 
de afzonderlijke Planeten rondvoeren en tusschen de beide platen lig
gen. Bovendien zit op die gemeenschappelijke as nog een ander rad, dat 
dient tot het in beweging brengen van den cirkel der dagen en maanden, 
en ook een stuk zoogenaamde schroefdraad zonder einde, dat den cirkel 
met de verdeeling in 300 jaren in denzelfden tijd eens doet ronddraaien 
door tusschenkomst van een zeker getand asje. 

Wat echter betreft den stand van de ijzeren as, deze is wel horizon
taal, maar niet evenwijdig met de groote plaat waarover we reeds gespro
ken hebben, integendeel wijkt zij aan die zijde welke voor den toeschou
wer de rechtsche is, veel verder van de plaat af, hetgeen zoo gemaakt 
moest worden, opdat de draaiing van één as des te gemakkelijker vol
doende zou zijn voor de verschillende bewegingen van al de Planeten. 

De aantallen der tanden nu zijn gevonden volgens een zekere methode 
die wij spoedig zullen uitleggen en zoo nauwkeurig bij de gemiddelde be
wegingen aangepast, dat in 20 jaren Saturnus slechts 1' 34" verschoven 
moet worden, Jupiter 1' 9", Mars 24' O", Venus 3° 37', Mercurius 7' 47", 

J) Huygens verwijst naar Taf. 2 Fig. 3. 
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de Maan 1 ° 31 ' , Wij hebben trouwens niet alleen de gemiddelde bewegingen 
weergegeven, maar de bewegingen met die ongelijkmatigheid die in 
werkelijkheid bij den loop der Planeten voorkomt, en wel volgens de 
door Kepler gevonden wetten van snelheidsverandering, welker gezag 
bij de astronomen zeer groot is. Op welke wijze deze ongelijkmatigheid 
verkregen wordt, zullen wij te gepaster plaatse aantoonen. 

Verder wordt nog een vanzelf loopend uurwerk aan deze zijde ge
zien, een weinig boven de as aan de genoemde plaat bevestigd, door de 

De Automato Tab: 2 

Photo J. J. Swart Rotterdan 

kracht van hetwelk die groote as jaarlijksche omwentelingen maakt (door 
welke as dan alles in een gestadige beweging wordt gebracht); immers de 
beweging gaat van het uurwerk over op een aan de as bevestigd rad, 
waarvan wij gezegd hebben dat het grijpt in den cirkel der dagen en 
maanden, zooals uit de bijgevoegde figuur duidelijker zal blijken. Het in
wendige van het uurwerk te beschrijven is onnoodig, daar deze uitvinding 
algemeen bekend is; de bewegende kracht komt, zooals men weet, van een 
spiraalveer. In dit geval echter hebben wij de gelijkmatigheid der beweging 
vergroot door het aanbrengen van een tweede spiraalveer, welke door haar 
compenseerende werking de slingeringen kan temperen; welk tweede middel 
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wij na de uitvinding der slingers hebben bedacht, en dat weliswaar niet 
even secuur is, daar door koude en warmte de elasticiteit hare krachten 
langzamerhand eenigszins vermeerdert of vermindert, maar dat hier ge
schikter en beter passend is. De eerste spiraalveer, die de beweging tot 
stand doet komen, wordt eens in de week opgewonden. 

VERKLARING VAN TAF. 2 , FIG. 3 

A.A. zijn vierkante plaatjes, waarmede de uiteinden der in fig. 4 taf. 3 
door de letters T.T. aangegeven zuiltjes vastgeschroefd worden. 

CB is de twee voet lange ijzeren as. 
D is het rad, van 121 tanden voorzien, dat de raderen van Mercurius 

in beweging brengt. 
E is het rad van Venus, met 52 tanden. 
F is dat der Aarde, met 60 tanden. 
G is dat van Mars, met 84 tanden. 
H dat van Jupiter, met 14 tanden. 
K dat van Saturnus, met 7 tanden. 
L een rad met 73 tanden, brengt den cirkel, waarop de dagen en 

maanden gegrift zijn, in beweging. 
M is een stuk schroefdraad zonder einde, welks omwenteling den 

omloop in 300 jaren teweeg brengt met behulp van 2 radertjes, 
vastgemaakt aan het gemeenschappelijk asje, afgebeeld op Taf. 3 
en aangegeven met de letter E., welke elk 6 tanden hebben, en 
waarvan het eene in die schroefdraad grijpt, het andere, aan de 
binnenzijde gelegen, in de tanden van het rad der 300 jaren. 

N is het uurwerk. 
V is het rad, waardoor het uurwerk de as C.B. beweegt. 
P zijn 4 tanden aan het uiteinde van de as van het rad V. 
O is het rad, dat door de tanden P bewogen wordt en 45 tanden 

heeft. 
O is een rad vast zittende aan de as van het rad O, van 9 tanden 

voorzien, door hetwelk het rad L bewogen wordt, waardoor tevens 
de as x) draait, 

R is een koperen plaatje vastgehecht aan die grootere plaat, in welks 
kleine opening het getande in tafel 3 afgebeelde radje past. 

In de bijgevoegde figuur, die het aanzicht van het achterste voren 
gekeerde toestel (na verwijdering van het deksel) toont, houden de vier
kante plaatjes, waarbij de letter A staat (en de andere daaraan gelijke 2) 
de uiteinden der zuiltjes 3) daarop vastgeschroefd, door welke zuiltjes de 

Bedoeld is de ijzeren as C B (V) 
Waarbij de letter A ontbreekt. 
Zuiltje T, zie fig. 4, tab. 3. 
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p laa t 1 ) , die hier gezien wordt, is bevestigd aan die andere, zich aan de 
voorzijde bevindende plaat 2), die door de banen der Planeten in deelen 
gesneden wordt. 

De tweevoetige ijzeren as is CB, aan die zijde waar de letter C staat 
2 duimen van de plaat verwijderd. 

De aan deze as bevestigde raderen geven de beweging aan de Plane-

De Automate Tab: 3 

Photo J. J. Stuart Rotterdam 

tenbanen, D aan die van Mercurius, E aan die van Venus, F aan die der 
Aarde, G aan die van Mars, H aan die van Jupiter, K aan die van Saturnus. 

Het rad L echter beweegt den cirkel waarop de maanden en dagen ge
grift zijn, en eindelijk bewerkt de omwenteling der schroefdraad M den 
omloop in 300 jaren, door tusschenkomst van 2 radertjes, vastgemaakt 

*) Aan de achterkant van de doos waarop de ijzeren as C B is gemonteerd. 
2) De koperen plaat, bestaande uit concentrische ringen. 
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aan een gemeenschappelijk asje, welke elk 6 tanden hebben, en waarvan 
het eene in die schroefdraad grijpt, het andere, aan de binnenzijde ge
legen, in de tanden van het groote jaarrad. 

De zoo groote verscheidenheid der bewegingen komt dus tot stand 
door één as C B, die jaar lij ksche omwentelingen maakt (immers zoowel het 
rad L als de schroefdraad M zitten daaraan vast); deze as echter wordt 
op de volgende wijze door het uurwerk in beweging gebracht. In het uur
werk bevindt zich een rad V, waarvan hier slechts een klein deel wordt 
gezien, welk rad telkens in 96 uur eenmaal ronddraait. Aan het eene uit
einde van de as van dit rad zijn 4 tanden aangebracht; deze grijpen in 
het rad 0, dat 45 tanden heeft. Aan dit rad is op dezelfde as toegevoegd 
het rad Q, van 9 tanden voorzien, welke ten slotte grijpen in de 73 tanden 
van het rad L. 

Nu is het zaak ook de Planeetraderen, die zich tusschen beide platen 
bevinden zichtbaar te maken, opdat het blijke hoe zij geconstrueerd zijn 
en hoe ze rondloopen. 

VERKLARING VAN TAF. 3 , FIG. 4 

A is het rad van Saturnus, met 206 tanden. 
B is het armpje waar Saturnus op vast zit. 
C is het rad waarop de 300 jaren gegrift zijn, opdat het steeds het 

jaar aangeve, in dien langen tijd eenmaal ronddraaiende. Het is 
voorzien van 300 tanden. Het draait met behulp van de schroef
draad zonder einde, welke in Taf. 2, fig. 3 met de letter M is aan
geduid, en dat door middel van het getande asje E. 

D is het rad dat de maand en den dag der maand door zijn omwen
teling doet kennen; het is voorzien van 219 tanden. 

F is het rad dat den op het armpje G bevestigden Jupiter rond voert; 
het heeft 166 tanden. 

H is het rad van Mars met bijbehoorend armpje, voorzien van 158 
tanden. 

I is het rad der Aarde tezamen met de Maan, hetwelk 60 tanden 
heeft. 

K is een getande cirkel, die vast zit aan de voorplaat van het 
geheele toestel en die, terwijl het Aarde-rad ronddraait, de ra
dertjes beweegt, waarop i\arde en Maan gezamenlijk bevestigd 
zijn. Het heeft 137 tanden. 

L is het rad van Venus, voorzien van 32 tanden. 
M is het rad van Mercurius, dat 17 tanden heeft. 
N is een vaste as, aan welker eene uiteinde de Zon bevestigd is. 
O is het asje van Mercurius, aan de eene zijde bevestigd aan de 

as der Zon, aan de andere zijde aan het zuiltje P dat vast zit in 
de onbewegelijke plaat der Aarde. Dit asje draagt 2 radertjes, 
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waarvan het eene R, dat het rad van Mercurius in beweging 
brengt, 7 tanden heeft, en het andere Q 12 tanden. Dit asje 
is zoover boven het vlak dezer figuur verheven, dat de raderen 
van Venus en Mercurius daaronder hunne bewegingen kunnen 
volvoeren. 

S is de opening waar de plaat die de uren aangeeft langs rond loopt. 
T . Ï .T .T duiden zuiltjes aan waarmede al deze dingen, met behulp van 

schroeven vastgehecht zijn aan die plaat die figuur 3 van Tafel 2 
voorstelt. 

a b is een platte ring, waarop een Planeet wordt rondgevoerd. 
c d is een staande ring met tanden voorzien. 
e e zijn pinnen die den platten ring bij het rondloopen in be

dwang houden. 
1 m is een armpje. 

Bij elke planeet behoort dus een plat te ring overeenkomende met 
den omvang van haar baan, waar een staande getande ring, die er een 
rechten hoek mede maakt , aan vast zit, zich overal even hoog boven den 
omtrek van den eersten ring verheffend. Die eerste ring, van binnen zich 
aansluitende bij de voorste achthoekige plaat, voert het bolletje dat 
het lichaam der Planeet voorstelt met zich rond, hetwelk met een klein 
pinnetje daarop vastzit, waardoor het aan de buitenzijde der voorste 
plaat een weinig uitsteekt. Aan den omtrek van dezen ring zijn zekere 
pinnen geplaatst, die vastgemaakt zijn aan de plaat, tusschen welke 
pinnen de ringen hun cirkelvormige bewegingen uitvoeren, terwijl ze te
vens door die pinnen verhinderd worden zich van de genoemde plaat te 
verwijderen. Van die pinnen zijn er bij de bovenplaneten Saturnus en Jupi
ter elk 5 of 6 gevoegd wegens de grootte der ringen, bij elk der overige zijn 
4 of 3 pinnen voldoende. 

In de hier geteekende figuur x) is de plat te ring ab, de daarop lood-
iccht opgerichte en van tanden voorziene ring is cd. De pinnen die den 
platten ring in zijn omloop in bedwang houden zijn ee. Elk van deze 
„pinnen" bestaat uit 2 deelen, een onderste deel waar de buitenomtrek van 
den cirkel langs schuurt, hetwelk zonder daar aan vastgemaakt te zijn zich 
aan de Planetenplaat aansluit, en een tweede daarop geplaatst en met 
schroeven vastgemaakt, hetwelk een weinig over den rand van den cirkel 
uitsteekt, en maakt dat deze zijn positie niet verlaten kan, zooals in 
de figuur te zien is. 

Door zoodanige ringen dan worden de afzonderlijke Planeten rond
gevoerd, cirkelvormige banen beschrijvend. Indien wij gewild hadden dat 
deze banen elliptisch zouden zijn, zouden we ook dit zonder moeite hebben 
kunnen bewerken, daar n.1. de Planeet niet vastgemaakt is aan den 

) Zie tafel 3, fig. 4. 
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ring a b zelf, maar aan het armpje 1 m, dat er aan vast zit en dat bewegelijk 
is om het asje M; in L draagt dit armpje de Planeet die in een buisje vast
gehecht is; hier moet dan de ring met een wijder opening doorboord wor
den, zoo toch zal de Planeet gemakkelijk door een elliptische gleuf voort
bewogen worden. Maar daar die ellipsen zoo weinig van cirkels verschil
len, scheen er geen voldoende reden te zijn om ellipsen te gebruiken. Bij 
Saturnus en Jupiter hebben wij echter op deze zelfde manier bereikt 
dat ze zich vrijer door de vrij smalle cirkelgleuven kunnen bewegen. 
Geheel daaraan gelijk is nu ook de cirkel waarop de dagverdeelingen ge
grift zijn; maar de jaarcirkel heeft alleen een platten ring met getanden 
omtrek; hoe deze in beweging gebracht wordt is reeds vroeger gezegd. 
En voor dezen dagcirkel en jaarcirkel is een plaats gevonden tusschen de 
cirkels die de Planeten Saturnus en Jupiter dragen, en daarom zijn ook 
de openingen, waardoor die indeelingen gezien moeten worden, tusschen 
de banen van die Planeten in de voorste plaat uitgesneden. 

Nu moeten we laten zien x) hoe de maandelijksche beweging der Maan 
is ingericht. Aan de binnenzijde van het stuk van de Planetenplaat dat 
ligt tusschen de banen van Mars en de Aarde, is een ring vastgehecht, die 
in zijn binnenrand 137 tanden heeft, welken ring in deze figuur de daarin 
geschreven letters A B aanduiden. Deze getande ring is een weinig grooter 
dan d? jaarlijksche kringloop der Aarde, en de ring A B is ook een weinig 
verheven boven het vlak waar hij aan vast zit, zoodat daaronder de 
pinnen geplaatst kunnen worden tusschen welke de ring die de Aarde 
draagt ronddraait, welke ring is aangeduid door de letters C D. Deze ring 
draagt voorts een asje met zich mede, dat er loodrecht op staat en dat 
aan beide uiteinden daaraan vastgemaakte radertjes draagt, E en F, waar
van het onderste 12 tanden heeft die grijpen in de tanden van den ring 
A B , en het bovenste 13. De tanden van het bovenste grijpen in de 12 
tanden van het radje G, dat er naast geplaatst is en dat evenzoo een aan 
den cirkel C D vastgehechte as heeft; welke as een holte heeft die geopend 
is naar de voorzijde der Planetenplaat, in welke holte een klein met het 
Maancirkeltje verbonden staafje is vastgehecht. Ik heb nóch een zeker 
aan den cirkel C D vastgemaakt stukje af laten beelden dat de genoemde 
asjes van boven in bedwang houdt, nóch het staande getande rad, opdat 
niets het gezicht op de radertjes E en F zou belemmeren. 

Wanneer dus de Aardring C D ronddraait in de richting aangegeven 
door de letters A E B, welke omwenteling gezien aan de voorzijde der 
plaat geschiedt volgens de orde der teekenen van den Dierenriem, dan 
moeten noodzakelijk de radertjes E en F in tegengestelde richting draaien, 
en het radje G weder in de daaraan tegengestelde richting, dat is in de
zelfde richting als de Aar dring. We hebben reeds gezegd dat in de holle 
as van het radje G een pin gestoken is, waarmede een ringetje verbonden 

') Zie tafel 3, fig. 5. 
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is dat de Maan op zijn omtrek draagt en de Aarde in zijn middelpunt; 
hierdoor is de omloop der Maan juist geregeld; hoe nauwkeurig hij met den 
waren duur der maandperiode overeenkomt zal later blijken. 

Xa tot zoover de afzonderlijke deelen van het toestel te hebben ver
klaard, zullen we nu zeggen met welke verhoudingen der stralen en met 
welke middelpunten wij de loopbanen der Planeten op de voorste plaat 
beschreven hebben, evenzoo waar wij de punten der Aphelia en der Knoo-
pen geplaatst hebben; ten slotte welk aantal tanden wij aan elk rad toe
gekend hebben opdat het met een gemiddelde beweging uit zou komen 
en volgens welke methode die aantallen bepaald worden; en eindelijk 
door welke constructie der tanden wij de vereischte ongelijkmatigheid der 
bewegingen verkregen hebben. 

Wij hebben dan, na aan de achthoekige plaat een zoodanige grootte 
gegeven te hebben, dat de loodlijn die uit het middelpunt op een zijde 
wordt neergelaten 111 duim lang is, vanuit het zelfde middelpunt waar 
ook de Zon geplaatst is, den cirkel der teekenen van den Dierenriem 
beschreven met een straal van 10^ duim 1). Dezen cirkel hebben wij ver
deeld in 360 deelen en de namen der 12 teekenen er op de juiste plaatsen 
bijgeschreven, het Teeken van den Ram plaatsende aan de zijde die voor 
den toeschouwer de rechtsche is, op gelijke hoogte met het middelpunt. 

Voorts zijn de plaatsen der Aphelia in een bijgevoegde tabel aan
gegeven; deze geeft dus tevens aan naar welke zijde het middelpunt 
van iedere Planetenbaan is genomen. En uit de verhouding der stralen 
die er naast is geplaatst, leert men ook de grootte dezer lijnen kennen, 
indien er één daarvan, namelijk de straal der Aardbaan, bepaald is, aan 
welken wij de lengte van 1 duim hebben gegeven, d. i. een twaalfde deel 
van een Rijnlandschen Voet; deze straal wordt geacht in 100CC0 deelen 
verdeeld te zijn en de stralen der overige Planetenbanen hebben zooveel 
van die deelen als in de tabel is aangegeven. In diezelfde eenheden zijn 
daar de excentriciteiten aangegeven; men moet deze begrijpen als ge
trokken uit het middelpunt der Ecliptica, waar de plaats der Zon is, naar 
de plaatsen der Aphelia, en aldaar het middelpunt van iedere baan plaat
sen. 

Wanneer ik b.v. de baan van Saturnus wil aangeven in het beginvan 
het jaar 1682 der Christelijke Jaartelling, dan trek ik een lijn uit het mid
delpunt der ecliptica naar den 27-sten graad, 40-sten minuut van den 
Schutter; op de lijn zet ik vanuit hetzelfde middelpunt 54 deelen af van 
zoodanige grootte dat de Aardbaanstraal of 1 duim er 100 bevat; immers 
wij kunnen bij deze kleine afmetingen de verdere kleine deeltjes niet 
tot hun recht doen komen. Zoo vind ik het middelpunt van de baan van 
Saturnus. Dan beschrijf ik, tot straal nemende een lengte van 951 zoo
danige deelen, de baan der Planeet, welker Aphelium ik aanduid met de 

•') Zie tafel 1, fig. 1. 
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letter A, daar waar ze die rechte lijn snijdt, waarvan ik aangegeven heb, 
dat ze uit het middelpunt getrokken is. Daar echter de Planeetbanen in 
den hemel alle een kleinen hoek maken met het vlak der Ecliptica, anders 
gezegd met het vlak der Aardbaan, hetwelk hier ondersteld wordt het 
oppervlak der plaat zelve te zijn, zoo is het duidelijk dat, aangezien die 
banen met haar eene helft boven dat vlak liggen en met de andere helft 
er onder, het niet de Planeetbanen zelve zijn die door ons zijn geconstru
eerd, maar zoodanige lijnen dat daarop vallen de voetpunten der lood-
lijnen die uit willekeurige punten der banen op het vlak der Ecliptica 
zijn neergelaten. — korter: maar de loodrechte projecties dier banen op 
het vlak der Ecliptica —, welke lijnen wij echter als de banen zelve be
schouwen, omdat volgens die lijnen de beweging der Planeet in de lengte 
wordt onderzocht; in werkelijkheid echter zijn het de banen op het vlak 
der Ecliptica geprojecteerd. Wij hebben derhalve de 2 punten volgens 
welke iedere baan het vlak der Ecliptica snijdt (deze worden Knoopen 
genoemd) met de daarbij passende teekens Q_ en £5 aangeduid, waarvan 
wij het eerste aan den klimmenden Knoop hebben toegekend, vanwaar 
af n.1. de Planeet zich naar de Noordzijde der Ecliptica beweegt, welke 
men zich boven de plaat moet denken, en het tweede aan den dalenden 
Knoop, na het voorbijgaan waarvan de Planeet overgaat naar de Zuide
lijke helft. Deze twee teekens nemen tegenover elkander liggende plaat
sen x) in op een door het middelpunt der Zon getrokken rechte lijn 
volgens het algemeen door de sterrekundigen aangenomene, hoewel 
dit toch niet volstrekt nauwkeurig schijnt te zijn, zooals te gelegener 
plaatsen nader verklaard zal worden. Wij hebben verder de plaatsen der 
klimmende Knoopen en de hoeken die de vlakken der Planeetbanen 
maken met het vlak der Ecliptica hier in de tabel aangegeven, die schrij
vers volgend, die ons het meest geloofwaardig voorkomen, bij Venus 
en Mercurius met gebruikmaking van de waarnemingen der allernieuw
ste auteurs, bij gelegenheid waarvan deze Planeten zich vóór de Zon 
zelve vertoonden. 

1 Januar i 1682 

van Mercurius 
„ Venus 
,, Mars 
„ de Aarde 
„ Jupiter 
„ Saturnus 

15° 
2° 
0° 
7° 
7° 

,27 = 

Aphelia. 

11' 19" 
59' 44" 
30' 17" 

7' 20" 
55' 43" 
39' 46" 

>? 
vz 
til? 

* 
-
* 

Kl immende 
Knoopen 

14° 29 '47" V 
13° 54' 52" n 
17° 38' 12" tf 

5° 30' 42" 25 
21° 36 '26" S5 

Hellingen 
5 

6° 54' 0" 
3° 22' 0" 
1 ° 50' 30" 

1° 19'20" 
2° 32' 0" 

Planeet -
baan 

s t ra len 

38806 
72400 

152350 
100COO 
519650 
951000 

Excentr ic i 
te i ten m 
dezelfde 

eenheden 

8149 
500 

14115 
1800 

25C58 
54207 

L) Zie tafel 1, fig. I. 
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De diameter van den ring van Saturnus staat tot de middellijn 
der Zon als 1 1 : 37 

De diameter van den ring van Saturnus staat tot de middellijn 
van den bol van Saturnus als 9 : 4 

De diameter van Jupiter staat tot de middellijn der Zon als 2 : 11 
„ Mars „ „ „ „ „ „ „ 1 : 166 
„ de Aarde „ „ „ „ „ „ „ 1 : 110 
„ Venus „ „ „ „ „ „ „ 1 : 84 
„ Mercurius „ „ „ „ „ „ „ 1 :30s1) 

Opdat men de schijnbare breedten der Planeten kunne leeren ken
nen, hebben wij aan beide zijden op de rechte lijn die de tegenover elkan
der liggende Knoopen verbindt, cirkelbogen beschreven, den eenen aan 
de buitenzijde van de Noordelijke helft der baan, den anderen binnen de 
Zuidelijke helft, welke bogen van deze baangedeelten, daar waar de 
onderlinge afstand het grootst is zoover verwijderd zijn als de baan zelve 
op die plaatsen boven en onder het vlak der Ecliptica moest liggen; en 
terzelfder plaatse hebben wij er de hellingshoeken bijgeschreven. Wanneer 
echter de Planeet zich in een willekeurig punt van de geprojecteerde baan 
bevindt, dan zal, als men den kleinsten afstand neemt van dat punt 
tot den daarbij gelegen boog, deze met groote benadering den afstand 
aangeven, waarop aldaar de ware baan der Planeet van het vlak der 
Ecliptica verwijderd is; en indien men dit interval met den afstand der 
Planeet tot de Aarde vergelijkt, dan zal ook de breedtehoek gemakkelijk 
volgens de leer der driehoeksmeting berekend kunnen worden. Laat het 
voldoende wezen dit gezegd te hebben over den uitwendigen vorm van 
het Planetarium en over het gebruik dat men er van maken kan; gaan wij 
nu over tot de samenstelling van het inwendige. 

Het aantal tanden op de raderen is op de volgende wijze door ons 
gevonden. De gemiddelde jaar lij ksche beweging van elke Planeet onder 
den Dierenriem, d. i. de beweging in 365 dagen, hebben wij vergeleken 
met de gemiddelde jaarlij ksche beweging der Aarde, zooals deze bewe
gingen in de astronomische tafels te vinden zijn, en wel met herleiding 
hunner geheele baanbewegingen tot zestigste deelen van seconden. Daar 
de zoo gevonden getallen dezelfde verhouding tot elkander hebben als 
de cirkelbogen die in denzelfden tijd door de Planeet en door de Aarde 
in hare banen worden beschreven, zoo volgt er uit, dat de omloopstijden 
van die beide tot elkander in de omgekeerde verhouding staan; welke 
verhouding, of een dergelijke door kleinere getallen uitgedrukte, dus ook 
de aantallen der tanden tot elkander moeten hebben; van de tanden 
namelijk waarmede eenerzij ds het Planetenrad, anderzijds het daarin 
grijpende op de groote as geplaatste rad moeten worden voorzien; immers 

') Zieblz. 410 
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door iedere omwenteling van deze as doorloopt de Aarde haar geheele 
baan, omdat wij een gelijk aantal tanden aanbrengen bij het rad dat de 
Aarde draagt en bij het rad dat daarmede op de groote as overeenkomt, 
b.v. 60 of een ander willekeurig getal dat voor die raderen past. 

De geheele kwestie komt dus hierop neer: wanneer twee groote ge
tallen gegeven zijn die in een bepaalde verhouding tot elkander staan, 
andere kleinere te vinden voor de radertanden die niet ongeschikt zijn 
door hun grootte en die dezelfde verhouding met een zoo groote nauw
keurigheid opleveren, dat geen andere kleinere getallen een betere bena
dering geven. Maar door een voorbeeld zullen wij deze geheele zaak 
beter duidelijk maken. Stel dus dat gevonden moeten worden de tan
den op het rad van Saturnus en die op het kleinere rad dat dit in beweging 
brengt, hetwelk bevestigd is aan de groote as, welk laatste rad, zooals 
hooger gezegd, is aangeduid door de letter K ^ . 

Voor de jaar lij ksche beweging van Saturnus (ik volg hierbij, zooals 
in het overige, de allernieuwste tafels van Riccioli) wordt opgegeven 
12° 13' 34/; 18"'. Voor de jaarlijksche beweging der Aarde, die hij de be
weging der Zon noemt, 359° 45' 40" 3b" . Wanneer wij alles tot zestigste 
deelen van een seconde herleiden, wordt dus de verhouding 2640858 : 
77708431. 

Zooals het laatste dezer getallen staat tot het eerste, zoo verhoudt 
zich dus de omloopstijd van Saturnus tot den tijd waarin de Aarde om 
de Zon draai t ; bijgevolg moet het getal der tanden van het Saturnusrad 
zoo nauwkeurig mogelijk in deze verhouding staan tot het aantal tanden 
van het rad dat het in beweging brengt. Om nu kleinere getallen te vin
den die deze verhouding ongeveer uitdrukken, deel ik het grootste getal 
door het kleinste en dan het kleinste door de rest, en deze laatste op
nieuw door de rest der vorige deeling; en zoo al voortgaande vind ik 
dat de eerste deeling oplevert 

29 + L 

+ 2 1 
+ ï , . 

^ 4 etc. 

Ik vind namelijk een getal met een daarbij behoorende breuk, waar
van de teller 1 is, maar waarvan de noemer opnieuw een breuk met zich 
voert, waarvan de teller 1 is, terwijl de noemer alweer is samengesteld 
als de vorige; en zoo maar voort; op welken weg voortgaande zoover als 

») Zie tafel 2, f ig. 3. 
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men kan, men ten slotte hiertoe komt, dat bij de deeling een rest 1 over
blijft. 

Als men nu van deze breukenreeks de laatste breuken, vanaf een 
willekeurig gekozen breuk, weglaat, b.v. hier de breuk 1/5 met de daarop 
volgende, en de overige met het daaraan voorafgaande getal tot een ge-
meenschappelijken noemer herleidt, dan zal de verhouding van dien 
noemer tot den teller niet veel verschillen van de verhouding van het 
kleinste der gegeven getallen tot het grootste. Zóó gering zal het ver
schil zijn, dat het niet mogelijk is met kleinere getallen dichter tot de 
ware verhouding te naderen. De methode der herleiding is eenvoudig; 
immers de laatste hier beschouwde breuken -J- _, 1 , hebben de waarde 1 / 3 ; 

vandaar voortgaande tot de voorafgaande breuk, vinden we door her
leiding -£- . 1 = -f; daarna ook het geheele getal er bij nemende, vin-

den we door herleiding 29 + f = JLrA- De verhouding der getallen 7 en 
206 komt dus nagenoeg overeen met die der getallen 2640858 en 77708431. 
Daarom hebben wij aan het rad van Saturnus 206 tanden gegeven, en 
aan het rad dat eerstgenoemd rad in beweging brengt 7 tanden. Wat 
betreft onze bewering, dat er geen kleinere getallen te vinden zijn, die 
de gegeven verhouding beter weergeven, dit zullen we als volgt be
wijzen. Vooreerst is het zeker dat de op deze wijze door herleiding ver
kregen getallen onderling ondeelbaar zijn, volgens stelling 1 van boek 
7 der Elementen x), aangezien onze gedurige deeling niets anders is dan 
een zoodanige Euclidische aftrekking; indien men deze laatste toepast 
op onze getallen 206 en 7, door herleiding verkregen, dan is het duidelijk, 
dat ten slotte de eenheid overblijft, omdat de teller van al die breuken 
de eenheid is. Indien er nu twee andere getallen zijn welker verhouding 
dichter nadert tot die der groote getallen, dan is het noodzakelijk dat 
deze, wanneer men voortdurend het grootste door het kleinste deelt tot
dat de eenheid overblijft, het quotiënt 29 opleveren, met dezelfde boven
genoemde breuken er telkens bijgevoegd, waarbij men evenwel verder 
voortgaan moet dan tot die breuken vanwaar wij bij onze herleiding zijn 
begonnen toen wij de getallen 7 en 206 vonden. Op andere wijze toch is 
het onmogelijk dichter te naderen tot het quotiënt der eerste deeling dat 
alle genoemde breuken, tot het einde toe uitgedeeld, omvat. Zoo zou 
het, omdat bij voortdurende deeling van 206 door 7 wordt gevonden 

2 9 + L i 
2 1 

*) Euclides VII Stelling 1.: „Als twee ongelijke geheele getallen gegeven zijn en het kleinste 
voortdurend beurtelings van het grootste afgetrokken wordt, dan zullen, als de rest nooit op
gaat op de voorafgaande rest, zoodat tenslotte de eenheid overblijft, de gegeven getallen on
derling ondeelbaar zijn". (V.). 

26 
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noodzakelijk zijn, dat door een dergelijke deeling der een betere benade
ring opleverende getallen, althans één breuk aan de reeds genoemde 
breuken werd toegevoegd, hetzij 1/5 of een andere, waardoor wij dichter 
tot het algemeene quotiënt zouden naderen dan door bij 1/1 af te breken. 
Hieruit echter is het duidelijk dat, als wij de herleiding uitgevoerd hebben, 
grootere getallen verkregen worden, dan indien wij met een vroegere 
breuk begonnen waren, aangezien door de toevoeging van iedere herleide 
breuk een breuk ontstaat bestaande uit onderling ondeelbare getallen 
en die derhalve niet tot kleinere getallen herleid kan worden; hetgeen 
den onderzoeker duidelijk zal worden als hij zijn aandacht zal geschonken 
hebben aan de volgende zeer gemakkelijk te bewijzen stelling: als ge
geven zijn 2 onderling ondeelbare getallen, dan zal elk daarvan ondeel
baar zijn ten opzichte van zichzelf of van een veelvoud van zichzelf, 
vermeerderd met het andere getal. Immers indien dit niet het geval is, 
dan zal het oorspronkelijk getal een gemeenen deeler hebben met die som; 
het heeft echter ook een gemeenen deeler met een deel daarvan, namelijk 
met zichzelf of zijn veelvoud; derhalve heeft het ook een gemeenen 
deeler met de rest, hetgeen ongerijmd is, daar de twee getallen onderling 
ondeelbaar werden ondersteld. Derhalve zullen de getallen die dichter 
naderen tot de gegeven verhouding niet kleiner maar grooter zijn dan 
de gevonden getallen 206 en 7. 

Voorts begrijpt men gemakkelijk, dat de herleiding der breuken 
steeds het nuttigst begonnen wordt met een breuk, waarop er een volgt 
die een grooter noemer heeft dan de aangrenzende; daarom zijn wij dan 
ook in het vorige voorbeeld met de herleiding begonnen daar waar de 
breuk 1/5 volgde. 

Het nut dezer methode strekt zich uit tot vele andere gevallen wan
neer het er op aankomt een zekere door getallen gegeven verhouding 
te herleiden tot een ongeveer gelijke door andere kleinere getallen uit
gedrukte verhouding. B.v. wanneer de verhouding van den cirkelom-
trek tot de middellijn in een groot aantal juiste cijfers gegeven wordt, 
n.1. 31415926535 : 10000000000. Door uitvoering der deeling verkrijgt 
men in dit geval 

3 + 1 7 + 1 
T + -L 

^ 2 9 2 , 1 

terwijl, indien wij de herleiding beginnen met de breuk 1/7, de Archime
dische verhouding 22 : 7 ontstaat, indien wij echter met 1/1 beginnen, 
dan ontstaat een andere veel nadere waarde, die door Adr. Metius be-

wumkes.nl



403 

kend it» gemaakt, n.1. 355 : 113; immers 113 : 355 =10000000 : 31415929, 
enz. Op dezelfde wijze kan men andere de waarheid nog dichter bena
derende verhoudingen vinden, maar deze Metiaansche verhouding is 
voor het gebruik geschikt en munt uit door de kleinheid der getallen, 
vanwege de kleinheid der breuk 1/292, die volgt op de breuk waarmede 
de herleiding begonnen is. Iets dergelijks vindt men niet licht terug als 
men het met andere getallen probeert. Bovendien moet men weten, dat door 
deze onze herleiding afwisselend een grootere en een kleinere waarde dan 
de juiste gevonden wordt, een grootere n.1. als de herleiding begonnen is 
met de eerste, derde, vijfde, of een verdere oneven breuk. Wanneer wij 
b.v. de laatstvermelde herleiding beginnen met de derde breuk, die 1/1 
is, dan wordt de verhouding van den cirkelomtrek tot de middellijn 
355 : 113 grooter dan de ware waarde, maar indien ik begonnen was 
met het tweede, d. i. met 1/15 dan zou de verhouding 333 : 106 ontstaan 
zijn, die kleiner is dan de ware waarde; indien men echter een begin maakt 
met de eerste die 1/7 is, dan ontstaat de Archimedische verhouding 
22 : 7 die grooter is dan de ware; ware verhouding noem ik hier de ver
houding die uitgedrukt wordt door de genoemde groote getallen, welke 
wij immers als de verhouding zelve van cirkelomtrek tot diameter hebben 
aangenomen. Het bewijs hiervan berust op dit zeer bekende fundament, 
dat iedere breuk kleiner wordt als de noemer vermeerderd wordt, en 
grooter als deze verminderd wordt. 

Laat n.1. het getal dat door de eerste deeling ontstaan is A zijn ter
wijl er overigens een willekeurig aantal afdalende breuken B C D E F 
zijn en aan den noemer van de onderste F een breuk toegevoegd is, die 
uit de herleiding van al de overige breuken kan worden verkregen en 
Z heet. Daar dus de breuk die F heet grooter is dan de ware breuk, daar 
zij een noemer heeft die kleiner is dan de ware noemer die 1 -f- Z zou zijn, 
zoo ontstaat hieruit door vermeerdering van den noemer van breuk E 
met breuk F een uit de breuken E en F herleide breuk die kleiner is dan de 
ware waarde, en daarom zal dan weer door vermeerdering van den noe
mer der breuk D, als de herleiding daarvan heeft plaats gehad, een breuk 
uit D, E en F door herleiding gevonden ontstaan die grooter is dan de 
ware waarde, en eindelijk door vermeerdering van den noemer van 
breuk C een laatste breuk, uit de herleiding der breuken C, D, E en Font -
staan, die kleiner is dan de ware. 

A B 

1 5 , 1 E 

1_L_JL F 
+ 292 _1 

+ 1 
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Daar dus noodzakelijk de breuken die ontstaan uit de herleiding der 
omhoog loopende reeks van breuken afwisselend nu grooter dan kleiner 
dan de ware breuken worden, en de onderste waarmede men een begin 
maakt, altijd grooter is dan de ware waarde, zoo blijkt het gemakkelijk 
dat, zoo deze een oneven plaats inneemt, ook de breuk die uit de her
leiding van alle breuken ontstaat, grooter dan de ware waarde zal zijn, 
en dus ook gevoegd bij het getal A een verhouding zal opleveren die grooter 
is dan de ware. Maar indien die breuk waarmede een begin gemaakt wordt, 
een even plaats inneemt, zoo is het duidelijk, dat uit de herleiding van 
al de breuken een breuk ontstaan zal die kleiner is dan de ware waarde 
en dus ook, gevoegd bij het getal A, een verhouding zal opleveren die 
kleiner is dan de ware. De waarheid der stelling is dus gebleken. Men 
moet verder weten dat, indien men in volgorde alle benaderde waarden 
behoorende bij de gegeven verhouding wenscht te verkrijgen, men ook 
met alle breuken die een oneven plaats innemen, en dat wel met dien 
verstande dat men voor eiken noemer die grooter is dan 1 afzonderlijk 
alle mogelijke noemers in de plaats stelt van af de eenheid tot aan den 
waren noemer en met elk daarvan de herleiding opnieuw begint en 
uitvoert. Immers indien dit geschiedt met de breuken die op oneven 
plaatsen staan, zullen alle waarden die grooter zijn dan de ware in volg
orde ontstaan, maar indien dit geschiedt met de breuken der even plaat
sen, zullen in volgorde alle waarden verkregen worden die kleiner zijn 
dan de ware. Indien wij b.v. in het hooger gegeven voorbeeld de eerste 
breuk 1/7 achtereenvolgens vervangen door 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/7, zullen daaruit na herleiding de volgende verhoudingen ontstaan 
die alle grooter zijn dan de ware: 4 : 1, 7 : 2 , 10 : 3, 13 : 4, 16 : 5, 
19 : 6, 22 : 7. Vervolgens beginnende bij de derde breuk D, zal de vol
gende grootere verhouding worden 355 : 113. En als wij beginnen met 
de vijfde F, wordt de daarop volgende grootere verhouding 104348 : 33215. 
Indien aan den anderen kant voor de tweede breuk 1/15 achtereenvolgens 
in de plaats gesteld wordt 1/1, 1/2, 1/3 enz. en evenzoo voor de vierde 
1/292 alle breuken in de plaats gesteld worden van de eenheid af, dus 
1/1, 1/2, 1/3 tot en met 1/292, dan zullen wij, na uitvoering der herlei
dingen, in volgorde de verhoudingen hebben die kleiner zijn dan de ware, 
ten minste diegene die verkregen kunnen worden als men een begin 
maakt met de breuk E. Indien wij eindelijk een volledige gemengde serie 
willen hebben van waarden die of een grootere of een kleinere dan de 
ware verhouding aangeven, waarvan elke dichter bij de ware verhouding 
komt dan de vorige, dan moet men deze regel in acht nemen dat men bij 
elke breuk, waarvan de noemer grooter dan de eenheid is, niet, zooals 
zooeven werd gedaan, alle kleinere noemers er in zet van de eenheid af, 
maar dat men dan beginnen moet met het kleinste getal dat de helft 
van dien noemer overtreft. 

Deze methode ook bij de overige Planeten volgende, hebben we 
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aan het rad van Jupiter 166 tanden gegeven, aan het rad hetwelk dit 
rad in beweging brengt 14 tanden, aan het rad van Mars 158 tanden, 
aan het rad dat dit rad beweegt 84 tanden. Aan het rad van Venus 32 
tanden, aan het rad dat dit in beweging brengt 52 tanden; welke getallen 
zich ongeveer verhouden als 43 : 70. Indien wij deze laatste getallen 
hadden gebruikt, en dus aan het rad van Venus 43 tanden hadden ge
geven, en aan het rad op de groote as, dat het voornoemde rad beweegt 
70 tanden, dan zou het toestel eenigszins nauwkeuriger met de ware 
beweging van Venus overeen zijn gekomen. Immers de eerstgenoemde 
getallen, die wij gebezigd hebben, maken dat Venus na 20 jaar 3° 37' 
bij den waren stand ten achter is, terwijl de laatstgenoemde getallen in 
dezelfde 20 jaren Venus een klein weinigje te ver gevoerd zou hebben, 
maar slechts over een afstand van iets minder dan 15'. 

Op ongeveer dezelfde wijze worden ook de aantallen gevonden 
van de tanden der radertjes die Mercurius in beweging brengen. Immers 
als de periode der Aarde met betrekking tot de Ecliptica gesteld wordt 
op 365 dagen, 5 uren, 49' 15" 46'", en die van Mercurius op 87 dagen, 
23 uren, 14' 24", of gemakshalve resp. op 365 dagen 5 uren 50' en 87 
dagen 23 uren 15', dan wordt voor de verhouding der omwentelingen 
van Mercurius ten opzichte van die der Aarde gevonden 105190 : 25335, 
of 21038 : 5067, door de deeling van welke getallen, uitgevoerd op de 
hooger gezegde wijze, verkregen wordt 

21038 
5067 *+ï 

l + -

7 enz. 

en wanneer men de laatste breuk verwaarloost en de overige tot een 
gemeenschappelijken noemer herleidt zal ontstaan 847/204, welke ge
tallen met de verhouding der bewegingen volgens welke deze Planeten 
bewogen worden zeer nauwkeurig overeenkomen. Maar omdat 847 
ontstaat uit de vermenigvuldiging der getallen 121 en 7, en 204 uit die 
der getallen 12 en 17 zijn op het jaarrad 1), dat zich bevindt op de ge
meenschappelijke as, 121 tanden aangebracht, en is een hulp-asje aan
gebracht dat draaibaar is om twee vaste punten waarvan het eene zich 
bevindt op de as die door de Zon en het ringetje van Mercurius loopt, 

') Zie tafel 3, fig. 4. 
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en het andere in een zuiltje dat vast zit op de vaste Aardplaat. Deze 
punten nu zijn zoover verwijderd van de banen van Mercurius en Venus, 
dat de tanden der raderen van Venus en de Aarde vrij onder het asje 
doorgaande daardoor in hun beweging niet gehinderd worden. Dit asje 
nu heeft twee radertjes, één rondom elk uiteinde, waarvan het eene, 
welks tanden grijpen in die van het jaarrad, 12 tanden heeft, het andere 
echter hetwelk grijpt in den staanden cirkel die de Planeet draagt, 7 
tanden heeft, terwijl die staande cirkel zelf 17 tanden heeft. Hierdoor 
is het duidelijk dat tusschen de beweging der gemeenschappelijke as 
en die van het rad dat Mercurius draagt, de genoemde verhouding tot
stand komt, n.1. die van 204 : 847. 

Opdat het aantal der tanden van de radertjes die de Maan rondvoeren 
gevonden worde, zal, als dezelfde jaarlijksche beweging wordt aange
nomen van 365 dagen, 5 uren, 50' en een maanperiode van 29 dagen, 
12 uren, 44' 3", of liever 45' voor het gemak der berekening, een ver
houding 105190 : 8505 of 21038 : 1701 voor die der omwentelingen van 
Maan en Aarde gevonden worden; door deeling van welke getallen, 
evenals vroeger, ontstaat 

21038, 1_ 
1701 + 2 , 1 

'*K 6 

Indien echter als laatste breuk wordt aangenomen 1 '6 en de voor
afgaande breuken tot denzelfden noemer herleid worden, zullen ont
staan de getallen 1546 en 125, waarvan het eerste getal geen andere fac
toren heeft dan 2 en 773, maar omdat dit een te groot aantal tanden 
oplevert, zal het beter zijn in plaats van de breuk 1/6 de naast bijkomende 
1/7 te nemen, waardoor ontstaan de getallen 1781 en 144, waarvan de 
eerste ontstaat uit 137 en 13, de tweede uit 12 en 12. Hieruit zal men 
gemakkelijk komen tot de opgegeven inrichting der tanden zoowel bij 
het grootere rad als ook bij de kleinere getande raderen. 

Uit de wijze waarop het aantal gevonden is van de tanden die zoowel 
in de gemeenschappelijke as als ook in de raderen die de afzonderlijke 
planeten dragen, moeten worden ingesneden, is het duidelijk dat deze 
omwentelingen niet kunnen plaats hebben zonder dat na een zeker tijds
verloop een kleine fout optreedt in de verhouding welke wij aange
nomen hebben dat de beweging der Aarde ten opzichte van de beweging 

wumkes.nl



407 

van elke Planeet volgens de waarneming hebben moet; het is echter 
gemakkelijk te bepalen hoe groot deze kleine fout is. Want opdat in 
het toestel de verhouding der ware beweging nauwkeurig zou worden 
waargenomen, zou het noodig zijn dat die verhouding der beweging 
precies overeen kwam met het aantal radertanden. Bij het rad van 
Saturnus, opdat door dit voorbeeld de zaak duidelijk worde (welk rad 
op de gemeenschappelijke as zit) zijn er n.1. 7 tanden, maar bij het rad, 
dat Saturnus draagt 206 tanden. Het is dus noodzakelijk dat Saturnus 
in een tijdsverloop van 206 jaren zijn omloop 7 maal volbrengt. Maar 
daar de verhouding der beweging van de Aarde tot die van Saturnus 
is als 7708431 : 2640858, zal men vinden dat Saturnus in een tijdsverloop 
van 206 jaren zijn omloop niet precies zeven maal volbrengt, maar 
7 1 1346 maal. In elke 206 jaren komt dus Saturnus in zijn beweging in 
dit toestel 1/1346 van zijn cirkelvormige baan ten achter, en in elk jaar 
eenzelfde gedeelte van één tand, en in 1346 jaar zal zijn beweging één 
tand ten achter zijn; na dezen tijd moet men dus het rad van Saturnus 
één tand vooruit zetten. Daar nu dit rad uit 206 tanden bestaat, die 
een volledigen cirkel van 360° uitmaken, zullen met eiken tand 105' 
overeenkomen, met welke dus Saturnus vooruitgezet moet worden na 
een tijdsverloop van 1346 jaren, dus na 20 jaren 1' 34". Dezelfde bere
keningswijze is van toepassing bij de overige planeten. 

Nu blijft ons nog over te verklaren, op welke wijze uit de omwen
teling dezer raderen de vereischte ongelijkmatigheden der beweging 
volgen. Tot dit doel diene het volgende: laat A N P een Planetenbaan 
zijn waarvan het middelpunt C is; zij S de Zon; en laat op S C het wille
keurige punt E genomen worden, en laat E D zoo geconstrueerd worden 
dat CE : ED = de excentriciteit SC : den straal CA; laat dan met den 
straal ED en het middelpunt E de cirkel DM beschreven wordenx). 
Men moet verder begrijpen dat aan den cirkel AL in zijn beweeglijk 
middelpunt C de cirkel DM onbewegelijk is vastgemaakt, welke laatste 
is ingesneden met onderling gelijke boven het vlak van den cirkel uit
stekende tanden, welke cirkel dus noodzakelijk eveneens om het centrum 
C zal draaien. Laat ons aannemen dat deze laatste cirkel in beweging 
gebracht wordt door de gelijkmatige draaiing van het rad KH, dat een 
naar het punt C gerichte as heeft, en welks tanden grijpen in die van 
het rad DM. Zij zullen n.1. voldoende in elkander sluiten, hoewel wegens 
de excentriciteit van den cirkel de rij der tanden niet altijd een rechten 
hoek maakt met de as van het bewegende rad. Ik beweer dat op deze 
wijze de Planeet in haar baan ongelijkmatig rondloopt en wel zoo dat 
hare beweging ten naastenbij overeenkomt met de hypothese van Kepler. 

Immers 1) als men op den cirkel DM die uit het middelpunt E be
schreven is een willekeurigen boog DO neemt, laat ons dan aannemen 

l) Zie tafel 4, fig. 7. 
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dat de tanden van dien boog door de draaiing van het rad HK de rechte 
lijn CD overschreden hebben, op dat oogenblik zal noodzakelijk de rechte 
lijn CO samenvallen met de rechte lijn CAD, hoewel niet zóó dat het 
punt O in D valt, maar meer naar binnen in R, daar CD; die gelijk is aan 
de som van CE en EO, grooter is dan CO. Zoo groot als de hoek OCD is, 
zoo groot zal ook de hoek zijn, waarover de rechte lijn CAD bewogen 
zal zijn rondom het middelpunt C; dus zal, indien wij den hoek DCT 
gelijk maken aan den hoek DCO, CT de rechte lijn zijn, die CAD heeft 
bereikt, zoodat de Planeet van A tot het punt N is voortgegaan, waar 
de rechte lijn CT den cirkel AN snijdt die vanuit het middelpunt C is 
beschreven. 

ij_j_^ De Automato Fig._7 Tab: 4 

Photo J. J. Staart Rotterdam 

De cirkel DM echter zal, daar het middelpunt E is voortgegaan tot 
F, en FT gelijk aan ED moet worden genomen, den stand van den cirkel 
TR innemen. Het blijkt nu uit die zelfde gelijkheid der hoeken OCD 
en DCT dat de boog DM, dien de rechte lijn CT van den cirkel ODM 
afsnijdt, gelijk is aan den boog DO. Na verbinding van M met E, volgt 
daaruit, dat ook de hoek MED gelijk is aan DEO. Indien dus een boog 
AL genomen wordt van evenveel graden als boog DM, en de lijn CL 
getrokken wordt, zal deze evenwijdig zijn met EM. In de driehoeken 
CEM en SCL zullen dus de hoeken LCS en MEC gelijk zijn; ook zijn de 
zijden rondom die hoeken met elkander evenredig. Volgens de constructie 
is n.1. 

SC : CL = CE : EM, omdat CL = CA en EM = ED. Dus zullen 
ook de hoeken MCE en LSC gelijk zijn, en bijgevolg de zijden CM en SL 
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evenwijdig. Dat derhalve door deze draaiing der cirkels DM en AL de 
zich in A bevindende Planeet zóó langs den cirkel AL wordt bewogen, 
dat hare beweging ten naastenbij overeenkomt met de hypothese van 
Kepler, zal op de volgende wijze worden aangetoond. Laat ondersteld 
worden dat de Planeet voortgegaan is van A tot N, dan zal het stuk 
NSA hare gemiddelde anomalie zijn; maar wegens de evenwijdigheid der 
lijnen SL en CN zal de driehoek NSC gelijk zijn aan den driehoek CLN, 
welke zeer weinig verschilt van den sector CLN. Het stuk CLA en der
halve ook de boog AL zullen dus overeenkomen met de gemiddelde ano
malie bij voortgang der Planeet van A naar N. Indien we nu aannemen 
dat AQP de, volgens Kepler elliptische, baan is, dan zal de Planeet 
weliswaar in Q zijn (n.1. in het punt waar NQ, de loodlijn uit N op A P 
neergelaten, de ellips AQP snijdt) en niet in N ; maar deze ellipsen ver
schillen zoo weinig van cirkels dat het verschil in ons toestel niet be-
merkbaar is. N zal dus de plaats zijn der Planeet, die zij bereikt tengevolge 
van de gemiddelde beweging AL, welke boog evenveel graden bevat 
als de boog DO of DM. Indien echter het bewegende rad op een wille
keurige andere plaats gezet wordt b.v. in G, op gelijken afstand van het 
middelpunt C, waar de as van het rad op gericht is en indien het punt 
D dat op het rad ODM het verste van het middelpunt C verwijderd is 
onder het bewegende rad wordt geplaatst, en de Planeet opnieuw in A, 
haar Aphelium, dan blijkt het dat door een even groote draaiing van 
het bewegende rad in G als in D ook dezelfde hoeken rondom het mid
delpunt C worden afgelegd. Waar ook het bewegende rad wordt geplaatst, 
de beweging der Planeet zal dus op dezelfde wijze ongelijkmatig wor
den, hoewel de tanden van het rad DM gelijk aangenomen zijn, alleen 
moeten de tanden van het bewegend rad K, waarvan de as gericht is 
naar het punt C, een zekere lengte hebben, waardoor het hun mogelijk 
wordt te grijpen in de tanden van den cirkel DM die telkens in andere 
punten de rechte lijn DC snijdt; en tegelijk moet er op gelet worden, 
dat, als de langste rechte lijn die van het middelpunt C naar den cirkel 
DM getrokken kan worden juist onder het bewegend rad K ligt, de Pla
neet geplaatst moet worden in het Aphelium van den cirkel ANL. Omdat 
echter in ons toestel alle bewegende raderen op een en dezelfde as zijn 
geplaatst, zoo zal deze slechts ten opzichte van de middelpunten van 2 
planeten den juist en stand kunnen hebben; daarom moeten wij verder 
overleggen hoe hetzelfde door ongelijkheid der tanden kan bereikt wor
den. Laat ons daartoe onderstellen dat de cirkel DMP in gelijke deelen 
Da, ab, bM, Mg, gesneden is en dat naar elk daarvan uit het punt C 
rechte lijnen getrokken worden, n.1. Ca, Cb, CM, Cg, dan zullen deze 
de Planetenbaan ANL in ongelijke stukken Ad, de, eN, Nf, verdeelen. 
Om deze reden zullen op den cirkel ANL even zoo vele ongelijke tan
den gevonden worden als er gelijke tanden geplaatst zijn op den cirkel 
DM Indien dan nu het bewegend rad K op deze ongelijke tanden werkt 
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(immers zij zullen voldoende aansluiting hebben, hoewel zij hier wat 
kleiner, daar wat grooter zijn) dan zullen met behulp van hetzelfde 
aantal tanden van het bewegend rad K, waardoor in het vorige geval 
de tanden van boog DM hun weg hebben afgelegd, nu de tanden van 
boog AN voorbijgaan, en zoo zal bereikt worden, dat tevens dezelfde 
ongelijkmatigheid der Planetenbeweging verkregen wordt, welke, naar 
wij hebben aangetoond, nagenoeg met de hypothese van Kepler over
eenkomt. 

EINDE 

Noot 1 op blz. 389 en noot 1 op blz. 399 

Volgens deze tabel (die met de teekening T, blz. 388—389 overeenkomt) zou 
men hebben: 

diameter ring Saturnus 
Saturnus 
Jupiter 
Mars 
Aarde 
Venus 
Mercurius 

diameter Zon = 1 
„ = 1 

3,4 De ware 
7,6 waar den zijn 
5,5 

110 
84 

308 

5,4 
11,6 
9,8 

202 
109 
112 
295 

De waarden die Huygens aanneemt wijken dus, vooral wat de planeten 
Saturnus en Jupiter betreft, sterk van de juiste waarden af. 

J. A. VOLLGRAFF 

ERRATUM. Op blz. 2 staat achter den naam van Dr. Vollgraff, 
astronoom te Voorburg; lees Middelburg. 
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