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De zeventiende eeuw: een tijd van grate veranderingen 

In de twee eeuwen vanaf het begin van de opstand in de Nederlanden (1568) tot 
aan de oprichting van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1769) is er 
in Zeeland (en de rest van de wereld) heel veel veranderd: sociaal, religieus en we
tenschappelijk. Orn vooral bij het laatste stil te staan: alleen al in de eeuw tussen 
1600 en 1700 is er gigantisch veel aan nieuwe inzichten opgedaan. 1 Zo was het 
bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het universum totaal anders in elkaar zat dan 
eerst gedacht: de zon, en niet de aarde, was het centrum van het planetenstelsel en 
de in 1608 in Zeeland uitgevonden verrekijker had zichtbaar gemaakt dat er veel 
meer sterren waren dan gedacht. Met die verrekijker had Galileo Galilei niet alleen 
vier manen rond Jupiter ontdekt, maar ook had hij aangetoond dat er bergen wa
ren op de maan, en dat de zon met al zijn vlekken bepaald geen volmaakt lichaam 
was. Johannes Kepler had verder aangetoond dat de planeetbanen geen volmaakte 
cirkels waren, maar 'slechts' ellipsen. Daarop verder bouwend had Isaac Newton 
bewezen dat die elliptische planeetbanen - via het gravitatieprincipe - wiskun
dig tot in grote perfectie konden worden berekend. Ook de altijd geheimzinnige 
komeetverschijningen konden op deze wijze worden geduid en daarmee 'ontto
verd'. Op anatomisch gebied had William Harvey gevonden dat het hart slechts 
een pomp is dat bloed laat circuleren. Voorts was door microscopisch onderzoek 
duidelijk geworden dat de voortplanting bij mens en dier via eicellen en spermato
zoa plaatsvindt. Onderzoekers zoals Johannes Goedaert en Johannes Swammerdam 
hadden bewezen dat insecten niet spontaan uit vuil ontstaan, maar via een proces 
van metamorfose tot wasdom komen. En zo was er veel meer. 
Een voorname rol bij deze ontwikkelingen was aan een nieuw type instrument 
toebedacht. Naast de vanouds vertrouwde meetinstrumenten die in de landmeet
kunde en zeevaart in gebruik waren, zijn in de zeventiende eeuw de zogenoemde 
filosofische instrumenten ontwikkeld: instrumenten die niets maten, maar die iets 
zichtbaar maakten; iets waarover in natuurfilosofische zin kon worden nagedacht. 
Naast de al genoemde verrekijker (dan wel telescoop) en de microscoop waren er 
ook de baroscoop, thermoscoop, hygroscoop en bijvoorbeeld de luchtpomp geko
men. Zo was duidelijk geworden dat er voor leven lucht nodig was, dat er zoiets als 
een vaculim bestond en dat zelfs lucht gewicht had. 
Al die nieuwe inzichten en instrumenten kwamen niet zomaar tot stand. Velen 
hebben bijgedragen aan die ontwikkeling van de vroegmoderne natuurwetenschap 
(die vanwege zijn ruimere opvatting van wat tegenwoordig wetenschap is, ook wel 
met de term scientia wordt aangeduid). Voordat men echt kon accepteren of be
greep wat men aan nieuwe fenomenen tegenkwam, moest er heel wat water naar 
de zee stromen. Het historisch onderzoek van de laatste decennia, onder meer van 
Pamela Smith, Hal Cook en Daniel Marg6cy, heeft bovendien duidelijk gemaakt 
dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in die wetenschapsontwikke
ling een cruciale rol heeft gespeeld.2 De verzamelcultuur, die in een land met een 
wereldwijd commercieel handelsnetwerk eenvoudig tot bloei kon komen, heeft in 
niet geringe mate bijgedragen tot die snelle bloei van de natuurwetenschappen, met 
name in de Nederlandse Republiek. De stelling van de Amerikaanse historica Mary 
Fissell dat de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw een duidelijk 
Nederlands accent heeft, is zeker niet overdreven.3 
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Oak in - en vanuit - Zeeland is aan dat proces meegewerkt. Ik heb er in het ver
leden al het nodige over mogen schrijven. In de voetsporen van Frijhoff en Van 
Berkel ben ik daarbij tot de conclusie gekomen dat het karakter van de Zeeuw
se wetenschapsbeoefening mogelijk meer dan elders in de Republiek gekleurd is 
geweest door religieuze drijfveren (zie oak Afb. 1).4 Daarnaast heeft Mijnhardt
voor de achttiende eeuw de factoren 'nut en genoegen' aangemerkt als een voor de 
Zeeuwse elite bijkomend motief om zich met wetenschap bezig te houden. 5 Maar 
met die constateringen hebben we alle voorliggende vragen nag niet opgelost. Met 
name als we naar de ontwikkelingen in de zeventiende eeuw kijken zijn er nag heel 
wat vraagtekens. 

Vraagstelling

Een aantal van die nag openliggende vragen zijn niet zo lang geleden geresumeerd 
door de Groningse hoogleraar Klaas van Berkel. Volgens Van Berkel is de bloei van 
de vroegmoderne wetenschap in de Nederlandse Republiek van de vroege zeven
tiende eeuw te danken aan een samenspel van drie factoren. Ten eerste was er een 
geringe sociale stratificatie, waardoor contacten tussen geleerden en ambachtslieden 
gemakkelijk tot stand kwamen. Ten tweede moet gewezen warden op de voorname 
rol van de jonge Nederlandse universiteiten, die niet gehinderd door een scholas
tiek verleden, konden fungeren als centra van actueel onderwijs en onderzoek. 
Ten derde liet de congruentie van wetenschappelijke en mercantiele waarden in de 
vroegmoderne N ederlandse handelsgemeenschappen zich gel den. 6

Toch is bij dit alles nag veel onduidelijk. In de eerste plaats: hoe kwam die wis
selwerking tussen geleerden en handwerkslieden tot stand, en waar dan? Wat was 
precies de aard van die wisselwerking? Wie waren daarbij betrokken en op welke 
locaties? Wat waren de achterliggende motieven? Met name is hier een gebrek aan 
concrete voorbeelden. Een tweede factor die nag nadere duiding vergt, is de rol 
van de academische instellingen: de Universiteiten en Illustre Scholen. Het feit 
dat Nederland pas in de achttiende eeuw ge"institutionaliseerde wetenschappelijke 
genootschappen heeft gekregen (zoals de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 
uit 1752 of het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen uit 1769) is doorgaans gewe
ten aan de dominante positie van deze academische hogescholen. Meer dan elders 
in Europa zouden deze onderwijsinstellingen empirisch van karakter zijn geweest, 
waardoor ze in de Republiek het initiatief tot wetenschappelijk onderzoek naar 
zich toe zouden hebben getrokken. Ten slotte, we noemden het al, is er de rol van 
de handel en nijverheid. Het wereldwijde Nederlandse handelsnetwerk bracht met 
zich mee dat er een uitgebreide informatiestroom op gang kwam, die onder meer 
zijn weerslag kreeg in kabinetten met zeldzaamheden uit alle rijken van de natuur; 
dit laatste overigens met alle wetenschappelijke, theologische en classificatievraag
stellingen die met die verzameldrang gepaard ging. Gaandeweg kreeg men oak 
steeds meer oog voor de economische aspecten van informatie. Oak hierbij is in 
concreto nag veel onduidelijk. Deze drie punten wil ik in de Zeeuws-Middelburgse 
context meer concreet maken, althans voor zover de overgebleven bronnen dat 
nag toelaten, om vervolgens nader in te zoomen op de omstandigheden die tot de 
uitvinding van de verrekijker hebben geleid. 
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let i!Ter oyt van God foo deyn en fiecht gefchapen;a

Of 'twiJft fijn Schepper aan, 
Men kan uyt alle dingh ghelijck met handen rapen, 

Dat God dat heefc ghedaan; . (den 
Siec maar een plantjen aati., een fl:ruyckjen kleyn van \vaar�· Hee toont dac God daar is.,

Want �tWeferi dat �ec hceft,koomt oiet eedl: uyt der aarden.,

Maar van Gods macht ghew1s; 
Hee Leven dat het heeft, kan niemand haar oock gev,en 

Dan God die boven lc::eft : 
C 3 Wan ... 

47 

Afb. 1. Fragment uit De Zeeusche Nagtegael (1623), derde gedeelte, p. 21, met een duidelijke 

verwijzing naar de religieuze drijfveren van de Zeeuwse wetenschap: twee heren loven de groot

heid Gods, naar aanleiding van het aanschouwen van een tulp en een andere exotische plant. 

Gravure naar een tekening van Adriaen van de Venne, vermoedelijk gesitueerd in de tuin De 

Lauwer-Hof(Ajb. JO), gelegen direct achter de winkel en drukkerij van zijn broer Jan Pietersz 

van de Venne aan de Korte Burg te Middelburg (Ajb. 16). 



48 'SCIENTIA' IN MIDDELBURG 

Casus 1 : Isaac Beeckman 

In dit verband wil ik allereerst stilstaan bij de in Middelburg geboren en getogen 
natuurfilosoof Isaac Beeckman, die volgens zijn biograaf Van Berkel een crucia
le, maar wellicht niet altijd erkende rol heeft gespeeld in het veranderingsproces 
dat we aanduiden als 'de wetenschappelijke revolutie'.7 Beeckman was opgeleid 
als kaarsenmaker en buizenlegger, maar studeerde ook wiskunde, theologie en ge
neeskunde. Hij was dus zowel ambachtsman als geleerde. Van Berkel karakteriseert 
hem dan ook als "in zekere zin de missing link tussen de artisanale kennis en de 
wiskundige wetenschap".8 Beeckman is vooral bekend vanwege zijn grate invloed 
op Rene Descartes, die hij in 1618 te Breda ontmoette en die zijn corpusculaire 
deeltjestheorie - waarop Descartes zijn invloedrijke natuurfilosofie bouwde - gro
tendeels ontleende aan Beeckmans ideeen.9 Een door Beeckman nagelaten hand
schrift - bewaard in de Zeeuwse Bibliotheek - geeft een prachtig inzicht in het 
proces van kruisbestuiving tussen praktische ervaring, toegepaste wiskunde en na
tuurfilosofisch redeneren, elementen die dus gezien warden als van cruciaal belang 
voor de nieuwe wetenschapsontwikkeling. 

Maar hoe kwam Beeckman aan zijn ideeen? En waar deed hij ze op? In Leiden, 
waar hij in de jaren 1607-1610 studeerde? Of eerder, bij zijn vader en <liens vrien
den in Middelburg? In een eerder essay uit 1988 over de natuurwetenschappen in 
Zeeland schreefVan Berkel dat er volgens hem in Zeeland "weinig te merken [was] 
van een practisch wetenschappelijke subcultuur van gelijkgestemden''.10 Een jaar 
eerder had Willem Frijhoff in zijn studie over de Illustre School van Middelburg 
juist geschreven dat er in Zeeland wellicht sprake was van een "eigen traditie van 
autodidactische, in elk geval extra-universitaire belangstelling voor heel het we
tenschapsgebied dat van de theoretisering van techniek via de praktische naar de 
theoretische natuurwetenschappen liep". 11 Zelf heb ik over de astronomische be
langstelling in Zeeland geschreven dat ik het nauwelijks voorstelbaar vond dat er 
geen "netwerk van gelijkgestemden" aan alle activiteiten ten grondslag lag. 12 

Gaan we nu meer en detail naar Beeckman kijken, dan zien we allereerst dat zijn 
slimme - maar religieus zwaar op de hand zijnde - vader theologisch en prak
tisch-technisch bijzonder onderlegd was. Abraham Beeckman voerde felle dis
cussies met de Middelburgse kerkenraad.13 Zijn intellectuele contacten logen er 
niet om: in zijn netwerk komen we tegen (1) de predikant-astronoom Philippus 
Lansbergen (1561-1632), tot 1613 wonend in Goes, maar al in 1600 correspon
derend met vader Abraham Beeckman. 14 (2) Een tweede contact van Abraham 
was de 'vernufteling' Cornelis Drebbel. Deze construeerde in 1601 een fontein in 
Middelburg, waarschijnlijk samen met Abraham Beeckman. 15 In elk geval krijgt 
zoon Isaac later alle nieuwtjes over Drebbel via zijn vader, waaronder de wereldwijd 
oudst bekende schets van een samengestelde microscoop. 16 Hoogstwaarschijnlijk 
was Drebbel daar de uitvinder van. Een dergelijke microscoop zou omstreeks 1619 
bij Drebbel zijn gezien door de Zeeuwse diplomaat Willem Bored, tijdens een 
diplomatieke missie naar Londen.17 (3) Een oud contact was verder de humanis
tische koopman-geleerde Johan Radermacher de Oude (1538-1617), die zich in 
1599 vanuit Aken in Middelburg had gevestigd.18 Abraham Beeckmans in 1581 
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overleden vader Hendrick was gedurende zijn meer dan tienjarig verblijf in Landen 
"seer familiaer" met Radermacher omgegaan, die daar toen eveneens verblijf hield. 
Net als Beeckman had Radermacher daar de Italiaanse vluchtelingenkerk gefre
quenteerd. 19 Zoon Abraham zal de vestiging van deze oude vriend van de familie 
in de 'Coopstad Middelburg' met vreugde hebben begroet. Radermachers faam 
reikte tot ver over de landsgrenzen. Toen de Franse geleerde Nicolas Claude Fabri 
de Peiresc (1580-1637) in Aix-en-Provence van zijn broer vernam dat deze de Ne
derlanden zou bezoeken, drong hij erop aan om toch vooral deze 'homme docte' 
Radermacher en zijn verzamelingen in Middelburg te bezoeken.20 Radermacher is 
bijvoorbeeld de samensteller van wat wel 'de oudste Nederlandse grammatica' is 
genoemd.21 Maar oak was hij werkzaam op theologisch en natuurfilosofisch terrein, 
met - zoals we nag zullen zien - een speciale aandacht voor de optica. 22 Rader
macher was eveneens bevriend met Lansbergen, die van hem een Middelburgse 
edipswaarneming uit 1605 publiceerde.23 

Maar oak Isaac Beeckman zelf had in Middelburg allicht de nodige contacten. Hij 
bracht hier immers zijn jeugd door (van 1588-1607) en kwam daarna regelmatig 
in de stad terug, eerst op bezoek vanuit zijn nieuwe woonplek Zierikzee (zomer 
1608; winter 1610-1611; winter 1612-1613), daarna metterwoon (1616-1618). 
Al voor zijn huwelijk in 1620 met de dochter van een Middelburgse wagenmaker 
vertrok hij naar Utrecht. Vanaf eind 1620 was hij werkzaam aan de Latijnse School 
te Rotterdam en vervolgens aan die van Dordrecht. Maar toen had hij zijn nieuwe 
natuurfilosofische ideeen al met Descartes gedeeld. Interessant is nag dat hij in de 
dagen rand zijn huwelijk deelnam aan een technisch-waterstaatkundige discussie 
over het op diepte houden van het kanaal van Nieuwland naar Middelburg. Daar
aan namen "17 of 18 van de treffelickste liefhebbers van Middelburch" deel, onder 
wie de latere raadpensionaris Jacob Cats en de zeepmaker annex uitvinder Daniel 
Note.24 Kijken we nag iets breder, clan zien we dat ten tijde van Beeckmans jeugd 
een centrum van intellectuelen, liefhebbers en literatoren aanwezig was random 
de boekhandel en uitgeverij In de vergulde Bijbel van de uit Duisburg afkomstige 
Adriaen van de Vivere.25 Die had zich omstreeks 1596 gevestigd op de Korte Burg, 
pal naast de nieuwe koopmansbeurs. In 1616 werd dit bedrijf met een drukpers 
uitgebreid, want Van de Vivere afficheert zich vanaf dat jaar als wonende 'in de 
nieuwe drukkerije'.26 Na zijn dood werd het perceel gesplitst: de boekhandel werd 
door door de erven Van de Vivere in het linkerdeel voortgezet, 27 maar het hoekhuis 
naast de beurs werd in 1618 overgenomen door de 'constvercooper' Jan Pietersz 
van de Venne (tl625).28 Samen met zijn artistieke broer Adriaen Pietersz van de 
Venne (ea. 1589-1662) gaf hij hier vooral vooral prenten uit.29 In deze tot Schil
derijen-winckel omgedoopte zaak was van alles verkrijgbaar: "Schilderijen, Pren
ten, Boucken, Buysen; aerdich goet verlackt, tot ciersel vande huysen; Campas, 
en Uyrenwerck, of Kaerten deyn en groat", en alles wat men maar behoeft "voor 
een Zee-pyloot".30 De Van de Vennes zijn oak verantwoordelijk voor de uitgave, 
in 1623, van de Zeeusche Nachtegael, een bundel gedichten die door Meertens is 
gekenschetst als een uiting van verhoogd Zeeuws zelfbewustzijn.31 Het boek is ge
illustreerd door Adriaen, die in het aanpalende huis in de Bogardstraat woonde.32 

Adriaen van de Venne heeft gedurende zijn leven heel veel dingen in beeld ge
bracht, en daarbij is het opvallend dat hij oak aandacht had voor de uitbeelding van 
technische onderwerpen. Zo schilderde of tekende Adriaen niet alleen de drukkerij 
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van zijn broer,33 maar ook een water- en een gewone molen,34 een hei-installatie,35

de zeilwagen van Simon Stevin,36 twee maal de komeet van 1618,37 en meerma
len de letterlijk om de hoek uitgevonden verrekijker (zie hierna, casus 2).38 Van 
de Venne schetste zelfs een groepje (Afb. 2) bestaande uit een mathematicus met 
een astrolabium, een Jacobsstaf en een klein quadrant (vermoedelijk uitbeeldende 
Philippus Lansbergen), een jurist (vermoedelijk Jacob Cats), een schilder (Van de 
Venne zelf ) en een graveur met een burijn (mogelijk Fran<_;:ois Schillemans), met 
op de achtergrond een beeldhouwer (te denken valt hier aan de destijds in Middel
burg werkzame Pieter Rooman Sr).39 Deze aquarel is niet alleen iconisch voor de 
geringe sociale stratificatie die de Nederlandse samenleving van dat moment ken
merkte, maar de prent beeldt ook prachtig de ontmoeting tussen de artisanale en 
de geleerde wereld uit. De voor de wetenschapsontwikkeling zo vruchtbaar geachte 
wisselwerking tussen academici en handwerkslieden heeft Van de Venne dus zelfs 
zichtbaar in beeld gebracht. Kortom, in de smeltkroes van vreemdelingen en lokale 
bewoners die Middelburg rand 1600 was, had Beeckman alle mogelijkheden om 
zich zowel in handwerk als in geleerdheid te orienteren. 

I 

Afb, 2. Ontmoeting tussen een mathematicus, een jurist, een schilder en een graveur, met op 

de achtergrond een beeldhouwer. Aquarel door Adriaen van de Venne. 

Casus 2: de verrekijker 

Voor de volgende aspecten, te weten de rol van de academische instituties en die van 
de kooplieden, wil ik stilstaan bij een ander invloedrijk Zeeuws wetenschappelijk 
wapenfeit, namelijk de ontwikkeling van de eerste werkende verrekijker (Afb. 3). 
Daarmee was immers de geboorte van het eerste filosofische instrument een feit. 
Eind september 2008, precies 400 jaar later, hebben we daar in het oude Middel
burgse stadhuis tijdens de herdenking van de uitvinding uitvoerig bij stil gestaan. 
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Uit de mond van de Zwitserse optica-historicus Rolf Willach hebben we toen ma
gen horen waarom dat instrument pas in 1608 tot stand kwam, hoewel al in 1538 
was gepubliceerd dat twee achter elkaar geplaatste brillenglazen een vergroot beeld 
opleverden. 40 Willachs uitgebreide optische metingen aan vroege brillenglazen in 
tal van Europese musea hebben opgeleverd dat het in 1608 niet zozeer ging om de 
ontdekking van de verrekijker, maar veeleer om de ontdekking van het diafragma! 
Twee gecombineerde lenzen bleken pas een scherp beeld op te leveren wanneer 
de voorste lens - het objectief - grotendeels was afgedekt, zodat alleen rand het 
centrum van de lens een kleine opening overbleef. Daardoor werd de lichtsterkte 
weliswaar minder, maar werd het beeld wel scherp, en daarmee bruikbaar. Volgens 
Willach moet het die uitvinding zijn geweest die de Middelburgse brillenmaker 
Hans Lipperhey (tl619) tot een werkende verrekijker heeft gebracht; een verrekij
ker die hij in september 1608 te Den Haag aan graaf Maurits van Nassau en diens 
gevolg demonstreerde. 41 

Die relatief simpele ingreep van het aanbrengen van een diafragma kon eenvoudig 
warden nagebootst, wat ervoor zorgde dat de Zeeuwse kijker daarna in geheel Eu
ropa eenvoudig kon warden nagemaakt. Brillenmakers waren er immers genoeg, 
en je hoefde alleen de true van het diafragma maar te kennen om het instrument 
te kunnen vervaardigen. Zo kwam het dat nag geen half jaar na Lipperheys Haag
se demonstratie een verrekijker in handen was van zo ongeveer iedere monarch 
en iedere geleerde in Europa. Zelfs de paus had er een. De talrijke buitenlandse 
diplomaten (die tijdens de demonstratie toevallig in Den Haag waren tijdens de 
vredesonderhandelingen voor het T waalfjarig bestand) hadden hun werk qua infor
matieverspreiding dus goed gedaan.42 

Afb. 3. De verrekijker, zoals afgebeeld door Adriaen van de Venne in: De Brune, Emblemata of 

Zinne-werck (1624). 
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Maar wat Hans Lipperhey, de brillenmaker uit de Middelburgse Kapoen- ofHoen
derstraat, tot die volstrekt contra-intuYtieve stap van de toepassing van een diafrag
ma heeft gebracht, bleef tot nu toe een raadsel (Afb. 4). Oak ik kan Lipperhey's 
beweegredenen niet met zekerheid vaststellen. Maar ik heb inmiddels wel een idee 
hoe hij daartoe kwam. Maar voordat hierop ingegaan kan warden, dienen we eerst 
meer te weten over de randvoorwaarden voor de ontdekking. 

Afb. 4. Hans Lipperhey (t 1619), 

naar de afbeelding in Borel, De vero 

telescopii inventore (1655). 

Afb .. 5. Fas:ade van de Nieuwe Kerk in Middelburg, 

geschetst door J. Tuiter, vlak voor de sloop in 1848, 

van de tegen de kerk aan gebouwde huizen in de 

Kapoenstraat. In 1609 kocht Hans Lipperhey het 

rechter huis (A18), dat hij De Drie ½ire Gesichten, 

noemde naar de drie verrekijkers die hij aan de Sta

ten-Generaal had geleverd. V 66r die tijd huurde hij 

in het (helaas hier niet afgebeelde) aangrenzende huis 

ter rechterzijde (Al 7), dat na 1609 eveneens in zijn 

bezit kwam. [Zelandia 11/ustrata, Zeeuws Archie£ 

Middelburg]. 

Randvoorwaarden voor de uitvinding van de verrekijker? 

Een fabriek voor Venetiaans glas 
Bekend is dat voorafgaand aan de uitvinding, namelijk in 1581, een op Venetiaanse 
leest geschoeide glasfabriek te Middelburg op de 'Cousteense dijck' werd geves
tigd.43 De initiatiefnemer was een zekere Govert van der Haghen uit Antwerpen,
die zi j n personeel "met groote cost uyt Italien ende anders" liet komen. 44 In 15 91
kreeg hij van de Staten van Zeeland een octrooi en een renteloze lening van 800 
gulden om zijn voorgenomen vertrek naar Amsterdam te verhinderen.45 Na Van
der Haghens dood in 1605 werd dit octrooi door zijn erfgenamen nag drie jaar 
uitgeoefend, waarna de fabriek in 1608 werd voortgezet door Antonio Miotto en 
diens 'meesterknecht' Simon Fabri uit Venetie.46 De aanwezigheid in Middelburg 
van een glasfabriek mag als eerste voorwaardenscheppende omstandigheid warden 
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gezien voor de uitvinding van de verrekijker. In die werkplaats immers werd helder 
kristallijn glas (cristallo) gemaakt en mogelijk ook het vlakke spiegelglas waaruit 
vroege plano-convexe en plano-concave verrekijkerlenzen doorgaans werden gesle
pen. 47 Zo' n speciale werkplaats voor het vervaardigen van spiegels bestond in elk 
geval vanaf 1607, toen op een erf buiten de oude Seispoort, in de eerste punt van 
de stadswal, een "overdecte bane om spigele te wercken" werd gecreeerd. 48 Daarmee 
was Middelburg vrij uniek. Alleen in Amsterdam was er sinds 1602 ook een glas
werkplaats, waar eveneens met Italiaanse arbeiders glas, maar ook kristalspiegels, 
werden gemaakt.49 Zelfs vanuit Engeland werd tot ongeveer 1615 het spiegelglas 
doorgaans uit Middelburg geYmporteerd.50

Die Engelse connectie behoeft trouwens geen verbazing. De banden tussen Zee
land en Engeland waren sowieso sterk. Op Walcheren was Vlissingen tussen 1585 
en 1616 een Engelse pandstad waar voortdurend Engelse troepen waren gelegerd. 
Er was mede daardoor een intens handelsverkeer. Bovendien leefde in Londen een 
grote groep Zuid-Nederlandse emigranten met familie op het continent, en om
gekeerd woonden ook in Middelburg de nodige Engelse kooplieden. Het fraaie 
gebouw van de vroegere Engelse Kerk legt van die aanwezigheid nog steeds getui
genis af. 

Academische colleges 
Maar ook het intellectuele landschap ten tijde van Lipperhey's werkzaamheid lijkt 
een belangrijke randvoorwaarde te zijn geweest. Zo was om de hoek bij Lipper
hey, namelijk bij de voet van de Abdijtoren, in 1594 een jaarlijks terugkerende 
reeks academische colleges gestart. 51 Genoemde colleges waren het resultaat van de 
wens van de stedelijke overheid dat in Middelburg toch nog een heuse universiteit 
zou worden opgericht. Die universiteit was namelijk in 1575 net aan de neus van 
Middelburg voorbij gegaan. Best jammer, want in het jaar daarvoor was het juist 
de Classis Walcheren geweest die aan de stadhouder, prins Willem I, het verzoek 
had overgebracht tot het creeren van een deugdelijke predikantenopleiding. De 
prins had toen voor zo' n academie twee plaatsen gesuggereerd: Middelburg, dan 
wel Leiden. Het werd dus Leiden waar - op gezag van de prins maar nog met het 
zegel van koning Filips II - de eerste universiteit van de Noordelijke Nederlanden 
is opgericht. 
De oprichting van een universiteit was vanouds een vorstelijk voorrecht. Toen uit
eindelijk duidelijk werd dat de diverse Nederlandse provincies die soevereiniteit 
zelf op zich namen, was de oprichting van een universiteit dus aan die provinciebe
sturen voorbehouden. Friesland werd zo de eerste plaats waar in 1585 op soeverein 
provinciaal initiatief een universiteit tot stand kwam. Daarmee herleefde ook in 
Zeeland de hoop op een eigen universiteit, te beginnen met de academische onder
bouw, een zogenaamde 'Illustre School' zonder promotierecht. Dit naar het model 
van de opleiding die in 1578 in het Noord-Vlaamse Gent had gefunctioneerd. 
In juni 1590 namen de Staten van Zeeland inderdaad de stap om een dergelijk 
academische instelling tot stand te brengen. In het voorjaar van 1592 werd de uit 
Schotland afkomstige John Murdison ( c.1568-160 5) aangesteld als praeceptor ( on
dermeester) bij de Latijnse School, met als extra opdracht om, in afwachting van 
de daadwerkelijke oprichting van een Illustre School, alvast 'publicque lessen' in de 
natuurfilosofie te verzorgen. Vanaf 1593 zijn die openbare colleges inderdaad ge-
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geven, niet alleen door Murdison, maar ook door de rector van de Latijnse School, 
Jacobus Gruterus (t 1607), eveneens een geleerd man, van wie gezegd werd dat hij 
in de Grieksche en Latijnse taalkunde voor niemand in de Nederlanden behoefde te 
wijken.52 Maar hij was meer dan enkel een classicus. Gruterus bestudeerde bijvoor
beeld ook de fysica van Aristoteles of de kruidkunde van Rondelet.53 Na Murdisons 
vertrek naar Leiden in 1599 werden <liens colleges filosofie clan ook voortgezet 
door Gruterus, die op zijn beurt - na zijn dood in 1607 - werd opgevolgd door een 
van zijn oud-studenten, te weten Antonius Walaeus (1573-1639), die toen ethica, 
filosofie en 'sphaera' doceerde. 54

Die openbare colleges vonden plaats in de Nieuwe Kerk, waar in 1595 het middel
ste gedeelte naast de toren met een muur van de rest werd afgescheiden en opnieuw 
ingericht met een "preekstoel met tuin", "18½ roeden banken'', een portaal en een 
orgel.55 Ook werden er vanaf 1594 heuse 'theses' gedrukt door de Middelburgse 
stadsdrukker Richard Schilders. Een uiterst zeldzaam bewijs van die academische 
activiteit wordt bewaard in de bibliotheek van het Trinity College te Dublin: als 
getuigenis van een door een student op 3 juli 1597 in de 'Templo Novo' te Mid
delburg onder lei ding van Murdison gehouden natuurfilosofische disputatie (Afb. 6 
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Afb. 7. Disputatie gehouden in dit au

ditorium door de student Jacobus Ver

vestius op 3 juli 1597. (Trinity College, 

Dublin). 

Weetgierige kooplieden en hun internationale netwerk 

De 'vermaerde coopstad' Middelburg 
De Middelburgse academische colleges werden ook bijgewoond door 'weetgierige 
kooplieden', zo weten we uit een brief van een broer van Gruterus. 57 Wie dat waren 
wordt niet gezegd, maar gelukkig hebben we een door de rekenmeester Zacharias 
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van Hoorebeeke in 1599 samengesteld leerboekje voor boekhouden, waarin hij de 
namen van de voornaamste toen in Middelburg werkzame kooplieden vermeldt. 58

Een deel van hen - zeker degenen die het internationaal bekende Latijn beheersten 
- zal stellig de genoemde colleges hebben bijgewoond. We herkennen gerenom
meerde Zeeuwse families uit die tijd, zoals: T hibaut, De Hase, Sanders, Van der
Goes, Braem, De la Rue en De la Palma. Heel frequent noemt Van Hoorebeeke ook
de naam van Jacob Boreel, een koopman bij wie ik even langer zal stilstaan, ditmaal
om het element van de koopman bij de wetenschapsontwikkeling aan te stippen;
met name ook omdat zijn beide invloedrijke zonen Willem en Adam Boreel later
een opmerkelijke belangstelling voor de in Middelburg geboren verrekijker aan de
dag zouden leggen.59

Jacob Pietersz Boreel (1555-1636) zou enerzijds heel goed een Zeeuwse Mercator

sapiens geweest kunnen zijn: de door Caspar Barleus in 1632 ten tonele gevoerde
'geleerde koopman'.60 Anderzijds zou hij door zijn opleiding tot - en aanvankelijke
werkzaamheid als - zilvermid ook de personificatie kunnen zijn van de onderne
mende ambachtsman. Net als Isaac Beeckman bezit Jacob Boreel dus meerdere
kanten, hetgeen rond 1600 in Zeeland trouwens vaker het geval was. Een gesloten
sociale stratificatie was toen nog ver te zoeken. Mede hierdoor kon hier in de vroege
zeventiende eeuw de wisselwerking tussen geleerde, koopman en handwerksman
zo snel en succesvol tot stand worden gebracht. Over Boreel zelf hebben we helaas
slechts schaarse getuigenissen over een (wellicht mede economisch gestuurde) we
tenschappelijk-culturele interesse, maar het gegeven dat al zijn zonen ruim blijk
gaven van een zucht naar kennis, is een indicatie dat 'papa Boreel' die instelling
ook wel zal hebben gehad.61 We kennen wel Boreels betrokkenheid bij de Latijnse
School in de jaren 1601-1607. Toen kocht hij bijvoorbeeld "een astrolabe" voor
gebruik "in de groote - d.w.z. Latijnse - schole".62 Opgeleid als goudsmid (kortom
als ambachtsman) ontpopte Jacob Boreel zich bovenal als een echte ondernemer.
Het boekje van Van Hoorebeeke laat zien dat hij in 1598 - alleen of in compagnie
- handel dreef met Antwerpen, Venetie, Livorno en Lissabon. Die handelsgeest
maakte dat Boreel in 1602 mede-oprichter en een van de eerste bewindhebbers
werd van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Maar daarnaast was hij
ook stedelijk regent, eerst in 1577 Raad van Middelburg, en vervolgens in 1578
schepen. Later, in 1580, bij de oprichting van de Zeeuwse munt, werd hij eerst
benoemd tot waardijn en een paar jaar daarna tot muntmeester. In die hoeda
nigheid verstrekte Boreel in 1591 - in opdracht van Gecommitteerde Raden van
Zeeland - de reeds genoemde renteloze lening aan 'glasblaeser' Govert van der
Haghen.63 Ook was Boreel tussen 1580 en 1625 meermalen diaken of ouderling
van de Nederduits-Hervormde Kerk.64 Verder was hij 21 jaar lang (van 1595 tot
1619) overdeken van het St-Lucasgilde, de overkoepende organisatie niet alleen
voor kunstschilders, maar ook voor "glaesemaeckers, glas-schilders, glas-schrijvers,
compas-maeckers, cofferschilders, borduyrwerckers, beeldesnijders, groot leghwer
ckers, bouckvercierders metten penseele ofte borstel, goudtslagers en spiegelmaec
kers". 65 Ten slotte was hij vanaf 1598 meermalen burgemeester van Middelburg.66 

Orn die laatstgenoemde regentenstatus te benadrukken werd nog in datzelfde jaar
op stadskosten een "halve kartouw" (een scheepkanon dus) gegoten met Boreels
naam en wapen erop.67 Al met al was Boreels rijkdom en status in 1610 dusdanig
groot geworden, dat hij in staat was om het kasteel Westhove en de heerlijkheid
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Duinbeek bij Oostkapelle te kopen. Dit bezit zou daarna tot het eind van de eeuw 
in de familie blijven.68 Of Bored - zoals eigenlijk valt te verwachten - een raritei
tenkabinet met naturalia en artificialia heeft gehad, valt bij gebrek aan bronnen 
niet meer vast te stellen. Wel weten we dat die verzamelcultuur voor de algemene 
wetenschapsontwikkeling van groat belang is geweest. 69 

Van Melchior Wijntgens, in 1601 Boreels opvolger als muntmeester bij de Zeeuwse 
Munt, is in elk geval wel met zekerheid bekend dat hij een groat verzamelaar is 
geweest: sowieso van kunst, maar - zoals de schilderijen van Brueghel uit die tijd 
tonen - dat verzamelgebied stand zelden op zichzelf.7° Naturalia, zoals alligators,
koralen, zeldzame stenen en horens, waren er in Middelburg in elk geval genoeg 
te zien, bijvoorbeeld in de "beste en seer wel gestoffeerde winckel" van Willem 
Jasperse Parduyn (ea. 1550-1602), apotheker in Den Gulden Mortier, eerst op de 
Markt, en later in de Korte Delft.71 Van hem weten we dat hij zijn zeldzaamheden 
(letterlijk dus 'rariteiten') soms persoonlijk inzamelde op de zojuist in de haven 
binnengelopen schepen uit Afrika en het Verre Oosten. In andere gevallen kreeg hij 
zijn curiositeiten via zijn broer Symon Jasperse Parduyn (tl612), een gefortuneerd 
koopman en compagnon van de grate handelsfirma De Moucheron (Ajb. 8).72 

Afb. 8. Symon Jasperse Parduyn (tl612), koopman en botanisch 

liefhebber te Middelburg, hier geportretteerd als gecommitteerde in 

de Rekenkamer van Zeeland [ 1596-1612], namens de 'Eerste Ede

le' (te weten graaf Maurits van Nassau, wiens portret op de gouden 

ketting is afgebeeld). (Zeeuws Museum. Middelburg). 
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Botanische liefhebbers 

De broers Parduyn bezaten allebei een tuin waarin ze exotische bloemen en kruiden 
kweekten. Vooral Willem Parduyn manifesteerde zich in de jaren 1590 als de spin 
in een web van Middelburgse botanische liefhebbers, bestaande uit apothekers, 
artsen en kooplieden. We kennen ze vooral dankzij de talrijke brieven die kort 
voor 1600 door deze groep zijn gewisseld met Carolus Clusius, de stichter van de 
Leidse Hortus Botanicus, die via hen zijn plantentuin kon aanvullen met tal van 
exotica uit Oost en West.73 Naast Parduyn treffen we in die correspondentie <liens 
collega-apotheker Thomas de la Fosse aan,74 maar ook Johannes de Jonghe, destijds 
een van de Middelburgse predikanten. 75

Het belang van de kooplieden in het internationale netwerk van naturalia wordt 
mooi ge'illustreerd door de Middelburgse reder Jacques Noirot, die zich bij Clusius 
introduceerde als een "jonck aencommende liefhebber van bloemen". Hij woonde in 
Middelburg op de Balans, vlak bij de koopmansbeurs, en had broers in Antwerpen, 
Napels en Venetie.76 Op verzoek van Parduyn verzorgde hij via die broers de ver

zending van Clusius' brieven naar Sevilla in Spanje, dat als vijandelijk gebied lastig 
rechtstreeks was te bereiken. Een vergelijkbare rol speelde de koopman Arnout 
Verhouven. Laatstgenoemde was, net als Jacob Bored, medeoprichter van de 
VOC. 77 Opnieuw op verzoek van Willem Parduyn verzorgde Verhouven het trans
port van allerlei planten en kruiden van en naar Zuid Europa.78 Opmerkelijk is 
ook de rol van Jehan Somer, de zoon van een voormalige baljuw van Middelburg, 
die Clusius in 1597 een "contrefeytsel" (afbeelding) stuurde van een bloem die "in 
mijnen hoff" had gebloeid, en waarvan hij Clusius de zaden wel wilde sturen.79 

Somer genoot een zekere vermaardheid door zijn reis naar het Midden-Oosten in 
de jaren 1590-1592, in welke periode hij ook enige tijd gevangen had gezeten.80 

Bij zijn terugkeer naar Middelburg had Somer als een van de eersten in de Neder
landen uiteenlopende soorten tulpenbollen en andere planten gdmporteerd, reden 
waarom hij door Clusius veelvuldig in zijn in 1601 uitgegeven Rariorum Plantarum 
Historiae is vermeld.81 Bijzonder intensief ten slotte was ook Clusius' - in het Latijn 
gevoerde- correspondentie met Tobias Rods (ea. 1565-1605), stadsarts van Mid
delburg van 1591 tot 1602.82 Een van die brieven - over Zuid-Amerikaanse plan
ten - publiceerde Clusius zelfs integraal in zijn Rariorum Plantarum Historiae.83 

Veel van deze liefhebbers, zoals Rods, De la Fosse, De Jonghe en Somer, worden 
ook vermeld in de werken van de befaamde arts-botanicus Matthias de CObel 
(1538-1616), beter bekend onder zijn geleerdennaam Lobelius (Afb. 9).84 Deze 
laatste lijfarts van prins Willem I was van 1585 tot 1596 eveneens stadsarts in 
Middelburg, waardoor hij veel curiosi op Walcheren kende. Niet alleen planten 
van liefhebberende kooplieden zoals Michie! de Lannoy,85 Cornelis Coorne86 en 
Johannes Knibbe interesseerden hem,87 hij had ook oog voor de tussenpersonen 
van wie je zulke fascinerende vreemde planten en rariteiten betrok. Zo noemt De 
CObel apotheker Willem Jasperse Parduyn in een adem met zijn collega-apothe
kers Thomas de la Fosse en Nicolaus Pelletier.88 Ook is hij zeer te spreken over 
hun Vlissingse collega Reynier van de Putte,89 die "zijnen winckel ende medicinale 
cruythof, heden rijckelijker ende beter stoffeert clan al d'ander van Zeelandt".90 In 
Middelburg had je verder ook nog de winkel van de drogist Cornelis Bouwens op 
de Dam, waar je rariteiten zoals de spiraalvormige hoorn van de mytische eenhoorn 
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kon bewonderen, door De LObel trouwens al correct geduid als behorende tot een 
"vis met grooten tant" (een narwal).91

In Middelburg woonde De LObel sedert 1590 bij de Groenmarkt, in een van de 
door hem op het terrein van het voormalige Bogardenklooster nieuw gebouwde 
huizen.92 Na De LObels vertrek naar Engeland in 1596 zou in zijn voormalige 
woonhuis de eerder vermelde boekhandel en uitgeverij van Adriaen van de Vivere 
worden gevestigd, later deels voortgezet door Jan Pietersz van de Venne.93 De fraaie 
Renaissance-tuin achter dat pand, meermalen getekend door Adriaen van de Venne 
(Ajb. 10), is nog aangelegd door De LObel, die trouwens vanuit Engeland nog re
gelmatig in Middelburg op bezoek kwam.94 Zijn tweede vrouw was afkomstig van 
Walcheren, en had er nog familie wonen.95 Ook De LObel zelf had er vermoedelijk 
nog enige verwanten, zoals mogelijkJean de l'Obel, die in 1599 als koopman in het 
boekje van Hoorebeeke staat genoemd.96

Afb. 9. Portret van de arts-bota

nicus Matthias de 1.:0bel ( 1538-

1616), stadsarts in Middelburg 

van 1585 tot 1596. 

Afb. 10. De Lauwer-Hofgetekend door Adriaen van de 

Venne in 1623. Deze tuin achter de winkel en de druk

kerij van de broers Van de Venne aan de Korte Burg, di

rect naast de Koopmansbeurs, is aangelegd door Mat

thias de 1.:0bel, die dit huis in 1590 had laten bouwen, 

maar die in 1596 naar Engeland vertrok. 

Al dat geliefhebber met planten en kruiden had ook zijn weerslag op de kunst in 
Middelburg, terwijl omgekeerd die kunst ook bijdroeg tot de verspreiding van re
levante informatie. We noemden al de bloemschildering die Jehan Somer in 1597 
aan Clusius stuurde, en ook Johannes de Jonghe bezorgde Clusius al eerder een 
"contrefeytsel van een seeckere soorte van Tulipan" (tulp), welke hij zo precies mo
gelijk had laten uitbeelden: met "den bolle ontbloot, opdat hem de schilder mochte 
sien" (vgl. Ajb. 11).97

Deze niet bij naam genoemde schilder was zo goed als zeker de toen 22-jarige Am
brosius Bosschaert (1573-1621). Zoals zovelen was hij afkomstig uit Antwerpen en 
was hij in 1593 toegetreden tot het Middelburgse St. Lucasgilde. Bosschaert stond 
destijds vooral bekend als "een treffelijck schilder van blommen en fruytasie".98

Hij is dan ook de eerste in een lange rij van Middelburgse schilders van bloem-
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Afb. 11. Narcissen uit de hof van de Middelburgse 

koopman Michiel de Lannoy, afgebeeld met de bol 

vrijgemaakt, zoals beschreven in de brief van De Jonghe 

aan Clusius van 14 mei 1596. Afbeelding mogelijk 

vervaardigd door Ambrosius Bosschaert de Oude of 

diens zwager Hans van der Ast. Uit: Pena & De 1:0-

bel, Dilucidae simplicium medicamenorum explicationes 

(1605), p. 503. 
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Afb. 12. Bloemstilleven met vlin

der door Ambrosius Bosschaert de 

Oude uit 1617. Hallwyl Museum, 

Stockholm. 

stillevens (Ajb. 12).99 Bosschaerts werkzaamheid als zodanig blijkt niet alleen uit 
talrijke bewaard gebleven schilderijen van "blompotten'', maar ook uit een notariele 
getuigenis. Deze is opgemaakt op verzoek van de eerder genoemde botanische lief
hebber Johannes Knibbe die in 1615 een door Bosschaert geschilderd bloemstuk 
van de hand deed en toen van Bosschaert een bewijs van echtheid vroeg en ook 
meekreeg.100 De schilderijen van Bosschaert en van zijn navolgers (onder wie zijn 
eigen zonen Ambrosius jr, Johannes en Abraham, maar ook zijn zwager Hans van 
der Ast en diens zoon Balthasar) zijn bovendien vaak gelardeerd met nauwkeurig 
weergegeven insecten, of van ver aangevoerde exotische schelpen. Hun schilderijen 
leggen daarmee ook getuigenis af van zowel de actuele cultuur van verzamelen, als 
die van nauwkeurig waarnemen. Dat laatste mogelijk zelfs al met een vergrootglas; 
misschien zelfs een gemaakt door Lipperhey. Een vergrootglas benutten deed al
thans Johannes Goedaert, een van de latere bloemschilders uit Middelburg. In zijn 
insectenstudie uit 1660 schrijft Goedaert dat hij als regel de larve van een insect in 
"een vergrootglasken" zette en die vervolgens "na 't leven teikende" .101 Die praktijk 
zou best eens een oude gewoonte kunnen zijn geweest. 102

Liefhebbers van alchemie en astronomic 

De intellectuele belangstelling in Middelburg strekte zich ook uit over andere 
vakgebieden. Zo verschenen er rond 1600 bij de Middelburgse uitgever Richard 
Schilders twee opmerkelijke boeken met betrekking tot de alchemie. Boeken, die 
duidelijk uit een locale setting voortkwamen. 'Alchemie' (in al zijn uiteenlopende 
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betekenissen) heeft lange tijd een bijzonder negatieve lading gekend, maar in 1600 
was het nog cutting edge science. Bovendien heeft het wetenschapshistorisch onder
zoek van het laatste decennium duidelijk gemaakt hoezeer die kennis - en vooral 
ook de praktijken die ermee gepaard gingen - mede bepalend is geweest voor de 
moderne wetenschap. 
De eerste alchemistische publicatie die in Middelburg van de pers rolde was van 
de hand van de bejaarde Middelburgse arts Josephus Michelius (ofwel Joseph Mi
chels). Deze uit Lucca in Italie afkomstige dokter had zich na zijn opleiding in 
Parijs in 1561 als arts te Antwerpen gevestigd.103 Na de val van die stad was hij -
zoals zoveel protestanten - eerst naar Engeland gevlucht. Uiteindelijk had hij zich 
in Middelburg gevestigd, omdat een zoon van hem daar al als koopman werkzaam 
was.104 In 1600 zou Michelius naar Den Haag zijn vertrokken om daar, na het
overlijden van Cornelis Busennius (1542-1600), de lijfarts van stadhouder Maurits 
van Nassau, nog een half jaar diens opvolger te zijn. Uiteindelijk zou ook hij eind 
1600 komen te overlijden. 
In zijn boek Apologia Chymica ging Micheli us in tegen sommige opvattingen van 
de Duitse arts Andreas Libau (beter bekend als Libavius; 1555-1616).105 Deze had
in 1595 een in briefvorm geschreven boek gepubliceerd, een prelude op zijn Alche
mia van 1597 dat het eerste systematische overzichtswerk over de scheikunde zou 
warden. 106 Michelius en Libavius waren beiden aanhangers van de geneeskundige
leer van Philippus von Hohenheim (1493/4-1541), beter bekend onder de naam 
Paracelsus, die zijn ideeen over ziekte en gezondheid baseerde op de- aan de mythi
sche Egyptische priester-godheid Hermes Trismegistus toegeschreven - noodzaak 
tot het handhaven van evenwicht tussen micro- en macrokosmos. Daarin speelden 
alle denkbare fysische, chemische en astronomische processen een rol. Maar vol
gens Libavius waren de aanhangers van Paracelsus doorgeschoten in hun waarde
ring van het bovennatuurlijke. Hij was veel empirischer ingesteld dan Paracelsus en 
toonde zich kritisch over sterrenwichelarij en spiritualiteit. Libavius' alchemie was 
dus bovenal chemie: de kunst van stofscheiding en -bereiding. 
Tegen die onttovering van de alchemie kwam Michelius in het geweer, waarbij hij 
ook de verheven toon van Libavius' geschrift op de korrel nam. Dit werd door hem 
nader toegelicht in een uitgebreid voorwoord gericht aan het Middelburgse stadsbe
stuur. Dat kon Libavius niet op zich laten zitten, en in een uitgebreid en fel getoonzet 
verweerschrift, eveneens gericht aan het Middelburgse stadsbestuur ( dat er trouwens 
maar weinig van zal hebben begrepen), zette hij Michelius op zijn plaats.107

Michelius' voorbeeld van een apologie of verweerschrift werd in 1601 nagevolgd 
door de vroegere stadsarts van Middelburg, Daniel Miverius, die in 1597 een jaar 
lang collega van Michelius was geweest.108 Het is ook vooral dankzij Miverius, dat
er biografische gegevens over Michelius zijn overgeleverd.109 Dit keer was echter
de apologie astronomisch van karakter. Na zijn verhuizing naar Goes in 1598 had 
Miverius daar de predikant-astronoom Philippus Lansbergen leren kennen, die in 
1591 zijn eerste sterrenkundige boek had gepubliceerd.11° Toen daarop in 1601 
kritiek kwam van de Heidelbergse hoogleraar Jakob Christmann (1554-1613), 
besloot Miverius (al dan niet geholpen door Lansbergen) hem in een uitgebreid 
verweerschrift te weerleggen.111 Ook nu werd dit boek bij Richard Schilders in
Middelburg gedrukt, en ook ditmaal was het boek aan het bestuur van de Zeeuwse 
hoofdstad opgedragen. 112
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Eveneens bij Richard Schilders rolde in 1600 van de pers de Latijnse vertaling van 
een Nederlands- of Duitstalig handschrift van de mysterieuze alchemist Isaac Hol
landus (Afb. 13 & 14).113 Zijn werk, dat al meer dan halve eeuw door Noord-Euro
pa rondzwierf, zou een voorname inspiratiebron zijn geweest voor Paracelsus. Door 
Annelies van Gijsen is echter onlangs uitvoerig onderzoek naar deze tekst gedaan, 
en zij komt tot de conclusie dat het hier gaat om een samenbundeling van diverse 
manuscripten die pas rand het midden van de zestiende eeuw, vermoedelijk in 
Vlaanderen, zijn ontstaan.114 De tekst is vooral van belang omdat hierin voor het 
eerst het proces van het maken van emaille en kunstmatige edelstenen is behandeld. 
Hoe dit manuscript op Walcheren terecht is gekomen, en wie het initiatief tot 
vertalen heeft genomen is onbekend. Wellicht dat hier contacten met de familie 
Hoghelande een rol hebben gespeeld. De in Middelburg geboren, maar in Keulen 
levende alchemist Theobald (of Ewoud) van Hoghelande (c.1560-c.1608) had op 
zijn zwerftochten door Europa veel alchemistische informatie verzameld. Diens 
eerste boek De Alchemiae Difficulatibus was al in 1594 te Keulen verschenen, en 
er zouden nag diverse volgen. Theobalds in Leiden woonachtige broer Johan van 
Hoghelande, met wie hij veel contact had, kwam nag geregeld in Zeeland. Het 
familiehuis De witte hazewind in de Lange Delft te Middelburg was 1612 nag 
bewoond door hun zuster Magdalena van Hoghelande.115 Mogelijk heeft oak in 
dit geval de aanwezigheid van de Middelburgse glasfabriek stimulerend gewerkt op 
het gebruik, en daarmee op de vertaling en uitgave van dit werk. Immers, voor het 
uitvoeren van (al-) chemische experimenten was nogal wat aan glazen apparatuur 
nodig. Zo noemt De LObel in zijn Leytsman tal van glazen schotels, "cromhalsen'', 
"colven", "dubbele glasen vaten'' en andersoortige retorten, die voor dit werk nodig 
waren, soms nadrukkelijk met de aanbeveling dat deze uit "Veneets' glas moesten 
zijn gemaakt. Typisch dus het glas naar Italiaans voorbeeld dat in Middelburg werd 
geproduceerd. 116

Hoe dan oak, het in 1600 te Middelburg gepubliceerde alchemistische boek van 
Hollandus biedt een fraai inkijkje in weer een stukje wetenschappelijk ge"interes
seerd Zeeland. In het boek staan namelijk gedichten van drie - toen nag jonge 
jongens - die alle drie later meer bekendheid zouden krijgen. Achtereenvolgens 
zijn dit (1) Petrus Hondius (c.1578-1621), na zijn dood vermaard geworden door 
zijn hofdicht De Moufe-schans117

; (2) Enoch Sterthemius (c. 1576-1626), op dat 
moment (1599-1600) praeceptor aan de Latijnse School te Middelburg, een in
stelling waaraan hijzelf oak was opgeleid. Hij was er na een korte studie te Leiden 
teruggekeerd. Uiteindelijk zou Sterthemius in 1615 een invloedrijk predikant in 
Middelburg warden en eveneens de eerste dominee die van 1623 tot 1625 met de 
vloot van de West-Indische Compagnie naar recent veroverd Brazilie zou warden 
gestuurd.118 Ten slotte is er een gedicht van (3) Cornelis Herls (tl625), die zich 
toen student in de medicijnen noemde, maar die in 1602 zou toetreden tot het chi
rurgijnsgilde. Nadien is hij bekend geworden, enerzijds door twee twistgeschriften 
over de werking van muskus (gericht tegen de artsen Jacob van Lansbergen en Da
vid D'Outreleau), en anderzijds door een gezaghebbend leerboek voor chirurgijns 
dat een eeuw lang zou warden herdrukt.119 

Het Album Amicorum van Petrus Hondius biedt verder de oplossing tot de vraag 
wie de vertaler 'P.M.G.' was, namelijk diens leermeester uit Vlissingen 'Petrus 
Montanus Gandavus' (ofwel Piet van den Berghe uit Gent).120 Op dat moment 
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Afb. 13 en 14. Petrus Montanus' vertaling van het Nederlandstalige manuscript van Isaac Hol

landus over mineralen en de Steen der Wijzen, uitgegeven door Richard Schilders, met diverse 

illustraties, waaronder dit (glazen?) destilleertoestel, ook wel alambiek genoemd. 

was deze als conrector aan de Latijnse School van Middelburg verbonden.121 Na 
zijn vertrek naar Amsterdam in 1603 heeft Montanus nog veel meer werken ver
taald. Door zijn huwelijk met Jacomina Hondius was hij een aangetrouwde oom 
van Petrus Hondius en daarmee ook een zwager van de in Amsterdam werkzame 
cartograaf Jodocus Hondius.122 

Blijft nog de vraag wie de ondertekenaar 'L.D.' was van het aan de bevelhebber 
van de Zeeuwse troepen, graaf George Eberhard, graaf van Solms (1563-1602), 
opgedragen voorwoord. Dat antwoord is lastiger te geven, hoewel hier wel een 
mogelijke kandidaat valt aan te wijzen. Naamcombinaties met de initialen 'L.D.' 
zijn namelijk vrij zeldzaam in het Middelburg van 1600. In het haardstedenregister 
van 1601 heb ik die combinatie alleen aangetroffen bij de Waalse predikant Louis 
D'Outreleau (t 1606). Hij was in 1574 de stichter en eerste predikant van de eglise 
wallone te Middelburg.123 Zijn zoon David D'Outreleau studeerde geneeskunde 
en werd in 1604 een van de vier Middelburgse stadsartsen; een andere zoon Jacob 
D'Outreleau was apotheker.124 Chemisch-farmaceutische interesse was in de fami
lie dus niet vreemd. Qua intellectuele status komt 'Louys Doutrelau' - zoals hij in 
het haardstedenregister wordt aangeduid - zeker in aanmerking voor de bewuste 
'L.D.'. Als voormalig legerpredikant past een boekopdracht aan de bevelvoerder van 
de Zeeuwse troepen bovendien goed bij hem. Bijkomend argument waarom Louis 
D'Outreleau deze 'L.D.' zou kunnen zijn is dat het vermoedelijk zijn bibliotheek is 
die in februari 1607 anoniem te Middelburg bij Richard Schilders is geveild.125 De 
catalogus somt 925 boeken op, waarvan het merendeel (63%) uit theologische en 
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filosofische werken bestond. Maar onder de 81 als medisch geclassificeerde boeken 
bevinden zich verscheidene alchemistische klassiekers. Bijvoorbeeld De Transfigura
tion Metallorum Libel/us (1559) van de heremiet Morienus Romanus (een tekst uit 
de zesde eeuw gebaseerd op Arabische overlevering), of De Lapide Philosophorum 
en De Ars Magna, beide van de Spaanse Franciscaan Raimond Lulli (c.1232-1315), 
of Paracelcus' Labyrinthus Medicorum Errantium (1553), maar ook het meer recen
te De Alchemiae Di.fficulatibus (1594) van de Zeeuw T heobald van Hoghelande. 
Daarnaast kwamen ook wat oudere magische werken onder de hamer, zoals de 
Monas Hieroglyphica (1567) van de Engelsman John Dee (1527-1608) ofhet boek 
De Occultis Naturae Miraculis van de Zeeuwse arts Levinus Lemnius (1505-1568). 
Anderzijds ontbraken recente boeken evenmin, zoals de Dilucidae simplicium me
dicamenorum explicationes (1605) van Pena & De LObel. Hoe het ook zij, samen 
met een paar andere veilingcatalogi die uit deze tijd zijn overgeleverd, 126 legt deze 
boekenlijst op zichzelf ook al getuigenis af van een duidelijke lokale interesse in 
zowel natuurlijke als bovennatuurlijke fenomenen. 

Een locatie gunstig voor wisselwerking 

Met de hierboven genoemde voorbeelden mag voldoende overtuigend zijn aange
toond dat de voor de vroege wetenschapsontwikkeling zo vruchtbaar veronderstel
de wisselwerking tussen kooplieden, geleerden en artsen rond 1600 in Middelburg 
ruimschoots aanwezig was. Van belang is nu verder de vraag waar konden deze 
'weetgierige' groepen elkaar zoal tegen komen? 
In elk geval was dat beslist het geval in het gebied direct in en rond de oude Abdij. 
Daar was zowel de koopmansbeurs als de Zeeuwse munt gevestigd en in de nabij
gelegen geschutsgieterij waren ook veel handwerkslieden werkzaam. Opmerkelijk 
genoeg was dit dus ook de plek waar in de Nieuwe Kerk de academische colleges 
werden gegeven. Dit alles valt op een plattegrond van Middelburg met het straten
plan van v66r 1940 nader aan te wijzen (Afb. 15). 

Die detailkaart geeft een interessant overzicht. Dicht opeen gepakt kunnen we hier 
de locaties aanwijzen van (1) de Latijnse School, waar rector Jacobus Gruterus 
woonde en van waaruit de publieke colleges werden verzorgd. In de daarop aan
sluitende Lombardstraat woonde Clusius' correspondent, de stadsarts Tobias Roels, 
in (2) het huis De Sonnewijser, aan de kant van de Korte Burg. Orn de hoek, op 
die Korte Burg bezat Roels ook een huis, vrijwel naast (3) de woning van zijn 
collega-stadsarts De LObel. Na diens vertrek naar Engeland in 1596 werd <liens 
huis omgevormd tot de boekhandel-uitgeverij van Adriaen van de Vivere, na 1618 
voortgezet door de gebroeders Van de Venne (Afb. 10 en 16). 

Pal naast dit bedrijf lag de in de jaren 1590 gebouwde de Koopmans- of Heren
beurs (4), waar de Zeeuwse kooplieden hun zaken deden (Afb. 17). Op de daaraan 
grenzende Balans lag dan weer het woonhuis van de botanische liefhebber Jacques 
Noirot (5), met twee huizen verder het woonhuis van de rekenmeester Johan 
Coutereels, bekend vanwege zijn vele boekhoudkundige leerboekjes (6). 127 Vanuit 
de koopmansbeurs kon men via het abdijplein en de kloostergangen direct door-
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Afb. 15. Het gebied rond de Middelburgse abdij omstreeks 1600, weergegeven op het 

stratenplan van de nauwkeurig opgemeten "Nieuwe plattegrond der stad Middelburg" 

(1873). De cijfers geven de (soms benaderde) locaties aan van diverse in de tekst genoemde 

personen. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van de bewaard gebleven haardstedenregisters 

van 1601 en 1606 in het Zeeuws Archie£ Voor nadere uitleg, zie de tekst. 

Afb. 16. De drukkerij van Jan Pietersz van de Venne op de Korte Burg te Middelburg, geschil

derd in 1623 door Adriaen Pieters van de Venne. Gezien de tekst "Hier inde Schilderywinckel 

druckt men boeken in verscheiden tael: ende placcaeten van verkoopingen van landen/huy

sen/ schepen/ en ander goederen. 1623", diende het vermoedelijk als uithangbord. De zijra

men rechts keken uit op de Koopmans- of Heerenbeurs. In de tuin op de achtergrond is de 

zuil met het beeld van Mercuri us te zien, die ook op de tekening van de Lauwer-Hof(Ajb. I O) 

voorkomt. Schilderij in bezit van de Daily Mail and General Trust te Londen. 
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lopen naar de Groenmarkt. In die passage werd niet alleen in kraampjes handel 
gedreven (Afb. 18), maar daar was oak (7) de Zeeuwse Munt gevestigd, waar me
taalbewerking samen ging met artistiek vormgeven. Hier stonden oak de smelt
ovens voor het maken van geschikte legeringen. Bij dit muntplein hadden oak de 
essayeur, stempelsnijders en balansmakers hun domicilie. 

Afb. 17. De in 1592 gebouwde 'Koopmans- of Herenbeurs' op de Korte Burg te Middelburg. 

Aan de linkerkant is een klein gedeelte van de winkel en drukkerij van Pieter Jansz van de Venne 

te zien, welke zaak met de - hier afgebeelde - zijramen uitkeek op de beurs. Rechts de huizen 

in de Bogardstraat. Uit: Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland (1696; Prentenkabinet UB 

Leiden). 

Afb. 18. Twee voormalige kloostergangen rond het Muntplein van de Zeeuwse Munt (nu een 

gereconstrueerde kloostertuin) fungeerden als verbindingsweg tussen het Abdijplein - via de 

nu verdwenen Muntpoort - en de Groenmarkt. In de zeventiende eeuw werd hier in stalletjes 

handel gedreven (fragment uit Smallegange (1696). Vanuit deze kloostergang had men via een 

nog steeds bestaande deur gang toegang tot het Auditorium in de Abdijtoren. Gravure uit ea. 

1779 [ZI-Il-526]. 

Via een nag steeds bestaande deur had men vanaf het muntplein direct toegang 
tot (8) het auditorium in de Nieuwe Kerk (de latere Illustre School-Afb. 6), waar 
vanuit de Latijnse School de publieke colleges werden verzorgd. Aan de andere 
zijde lag daar, om de hoek in de Kapoenstraat, (9) het huis en de werkplaats van 
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brillenmaker Hans Lipperhey (Afb. 5). Aan de andere zijde van het muntplein, aan 
de Groenmarkt, was de waning van de Zeeuwse muntmeester (10), waar tot 1601 

Jacob Bored verbleef en daarna van 1601-1612 zijn opvolger, de kunstverzamdaar 
Melchior Wyntgens.128 Bored zdf verhuisde in 1601 naar (11) Het Pater Noster, 
een huis aan de zuidzijde van de Lange Burg, naar de Wal toe. Pal naast de munt 
lag oak (12) s Lands Giethuys (de huidige Statenzaal-Afb. 19), waar met grate me
taalgietovens door de familie Burgerhuys kanonnen en kerkklokken werden gepro
duceerd. 129 Het is vedzeggend dat die plek oak wd als 'de Hel' werd aangeduid. 130

Afb. 19. s Lands Giethuys (de huidige Statenzaal), met 

aangrenzend de woning van de Zeeuwse Muntmees

ter met afgescheiden tuin. Uit: Smallegange, Nieuwe 

Cronyk van Zeeland (1696), tussen pp. 428-429. 

Afb. 20. Het hierop aansluitende deel 

van de Groenmarkt, met zicht op 

de Muntpoort, de Nieuwe kerk en 

de daar tegenaan gebouwde huizen, 

waaronder die ooit bewoond door res

pectievelijk Jansen en Lipperhey. Uit: 

Zeeuwsche Chronyk Almanach voor 

1796. [ZI-II-548]. 

Daar tegenover, direct naast de muntpoort, lag het tegen de kerkmuur gebouwde 
huisje (13-Afb. 20), dat ergens tussen 1610 en 1622 voor de hdft in het bezit kwam 
van Sacharias Jansen, de man die in 1655 door zijn zoon, de lenzenslijper Johannes 
Sachariassen, - onterecht en met gdogen gegevens - postuum is aangemerkt als de 
eerste uitvinder van de verrekijker.131 Op die plek getuigt de hardstenen gedenkplaat 
die in de negentiende eeuw in de kerkmuur is aangebracht nag steeds van deze ernsti
ge misvatting. Immers, inmiddds weten we datJansen pas na 1615 als brillenmaker 
aan de slag is gegaan, en dat hij zowd daarv66r (1613), als daarna (1619), als val
semunter heeft gewerkt. Met de Zeeuwse Munt als buurman had hij goed kunnen 
observeren hoe dat moest. 132 Hij was dus een reddijke kopiist en dus zal hij allicht 
oak wd eens om de hoek bij Lipperhey gekeken hebben hoe je lenzen maakte. 
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In de nabijheid van dit alles was ook nog de 'prinsenzaal' (14), ofwel de kamer van 
de rederijkers van 'Het Bloemken Jesse', van nature een convergentiepunt voor 
intellectuele bezigheden. 133 De uitgang van deze rhetoriecamer was op de Markt, 
vlakbij de woningen van zowel de apotheker Willem Jasperse Parduyn (15), als de 
bloemschilder Ambrosius Bosschaert (16). 134 

Aan de overzijde van de Markt lag ook De Galije, in 1601 in gebruik als het woon
huis van de conrector van de Latijnse School, Petrus Montanus (17), tevens de ver
taler van het boek van Hollandus over alchemie, uitgegeven door Richard Schilders 
in 1600. Het drukken van dit boek was mogelijk nog in ditzelfde pand gebeurd, 
want Schilders was hier namelijk van 1593 tot 1600 gevestigd. Pas in 1600 is hij 
naar Den Oliphant in de Lange Delft vertrokken (18), waar hij tot het eind van 
zijn carriere in 1618 zou blijven. Montanus zal het huis op de Markt allicht tijdens 
het corrigeren van drukproeven bij Schilders hebben leren kennen. Hij woonde er 
wel op stand, want slechts twee huizen verder (19) resideerde burgemeester Jacob 
Simonsz. Magnus (1563-1625 -Ajb. 21). In december 1608 was het Magnus die 
als Zeeuws afgevaardigde naar de Staten-Generaal in Den Haag deel uitmaakte 
van de commissie die daar Lipperheys verrekijker keurde ten behoeve van diens 
patentaanvraag. Het was uitgerekend Magnus die - samen met een collega - verslag 
uitbracht, en concludeerde dat Lipperhey wel zijn geld waard was, maar dat hij zijn 

Afb. 21. Jacob Simonsz. Magnus (1563-

1625), burgemeester van Middelburg en 

meermalen voorzitter van de Staten-Gene

raal. Hij onderzocht in 1608 de verrekijker 

van Hans Lipperhey als afgevaardigde van 

de Staten-Generaal. Portret door onbekende 

kunstenaar, geschilderd in 1607 na Magnus' 

terugkeer uit Denemarken, waar hij als gezant 

van de Nederlanden tot ridder was geslagen. 

Afb. 22. Bonifacius de Jonge (1567-1625), 

die als secretaris van Gecommitteerde Raden 

van Zeeland aan Hans Lipperhey een aanbe

velingsbrief naar Den Haag meegaf. Portret 

naar een schilderij door Van Mierevelt uit 

1619. (Instituut Collectie Nederland, Am

sterdam, inv. nr. C 1194). 
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begeerde patent niet kreeg omdat inmiddels gebleken was "dat verscheyden ande
ren'' wetenschap hadden "van die inventie om verder te sien''. 135

De onderlinge nabijheid van al die personen en plaatsen geeft toch te denken. Het 
gegeven, bijvoorbeeld, dat Lipperhey tijdens de eerste demonstratie van zijn kijker 
in Den Haag, op klaarlichte dag, wist te vertellen dat men met zijn kijker niet al
leen "van een mijl of meer alle dingen even duidelijk kan zien alsof ze dichtbij ons 
zijn'', maar dat je met zijn instrument nota bene oak sterren kon zien "die normaal 
onzichtbaar voor ons oog verborgen zijn'', toont aan dat hij met zijn kijker tevoren 
oak 's nachts geexperimenteerd moet hebben, anders zou hij dat niet weten. 136 

Het laat zich raden dat hij over die toch waarachtig spectaculaire eerste observatie 
van die onbekende sterrenwereld oak met anderen heeft gesproken: mensen die 
wellicht beter waren opgeleid in de astronomie. Daarmee doel ik niet zozeer op de 
astronoom-predikant Philippus Lansbergen, want die woonde tot 1613 in Goes, 
maar mogelijk wel op diens vriend Johan Radermacher de Oude (wiens woonhuis 
iets uit het centrum van Middelburg, in de Brakstraat, stand). Lipperhey geeft 
immers in Den Haag oak een verklaring: die nieuwe sterren zag je niet met het 
blote oog "vanwege hun geringe omvang en lichtzwakte". 137 Dat is een antwoord 
waarover is nagedacht; strikt genomen zelfs een natuurfilosofisch antwoord. We 
weten nu dat die natuurfilosofische kennis bij Lipperhey om de hoek viel te halen. 
Ten slotte is er nag de vraag: wie heeft Lipperhey ertoe aangezet om in Den Haag 
patent te gaan aanvragen? Waren het collega-handwerkslieden, academici, kooplie
den, of regenten? Wellicht toch het laatste. Het gegeven dat hij naar Den Haag een 
aanbevelingsbrief mee kreeg van Bonifacius de Jonge (1567-1625), de secretaris 
van Gecommitteerde Raden van Zeeland - een man die oak in het Abdijcomplex 
woonde (20) - wijst misschien in die richting (zie Ajb. 22). Maar we zijn er nag 
niet; er valt nag veel meer te zeggen. 

Optica en magie 

Dankzij Willach's onderzoekingen is inmiddels duidelijk dat de doorbraak van 
de verrekijker als bruikbaar instrument is veroorzaakt door de toepassing van het 
diafragma. Een diafragma aanbrengen is echter volstrekt contra-intu1tie£ Door de 
lens gedeeltelijk af te dekken wordt het beeld immers donkerder, maar warempel, 
dan wordt het ineens wel scherper! Zolang de optica niet begrepen wordt, grenst 
dat fenomeen aan iets bovennatuurlijks. En dat is mijns inziens precies de context 
waarin we de oorsprong van de Zeeuwse verrekijker moeten zoeken. Het was aan
vankelijk vooral een magisch instrument. 
Immers, in de eerste decennia wist nag niemand hoe het instrument werkte. Ken
nis over lichtbreking in glas was er nag nauwelijks en het gedrag van lichtstralen 
was vrijwel alleen onderzocht in de context van holle (brand-)spiegels. Het behoeft 
dan oak geen verbazing te wekken dat Arjen Dijkstra, in zijn dissertatie over de 
Universiteit van Franeker, heeft aangetoond dat de vroege verrekijker in Friesland 
vooral aandacht kreeg in alchemistische kringen. 138 Oak Tiemen Cocquyt heeft re
centelijk laten zien dat zelfs Isaac Beeckman (die toch wordt beschouwd als een van 
de eersten die een scheiding aanbracht tussen fysica en metafysica - ofwel tussen 
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wetenschap en magie), in 1618, bij zijn eerste paging tot verklaring van de werking 
van de verrekijker, er nag van uitging dat lichtstralen op een magische wijze door 
het diafragma van hun rechte pad werden afgebogen. Dit overigens in navolging 
van wat hij gelezen had in het datzelfde jaar verschenen boek Telescopium van de 
Italiaan Girolamo Sirtori (Ajb. 23). 139
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Afb. 23. De stralengang door een verrekijker volgens Girolamo Sirtori's Telescopium (1618)] 

En oak Adam Bored, na Beeckman de eerste academisch gevormde Zeeuw waarvan 
we weten dat hij zich actief met het slijpen van verrekijkerlenzen heeft bezig gehou
den, deed dit in het verlengde van zijn alchemistische en spirituele bezigheden.140 

Vreemd is die aandacht voor het magische en exotische allerminst. In het voortref
felijke hoofdstuk 'Religie en Cultuur' in het tweede deel van de recente Geschiedenis 
van Zeeland, staat beschreven hoezeer de Zeeuwse samenleving van de zeventiende 
eeuw op religieus gebied in beweging was en hoe het natuurlijke en het boven
natuurlijke voortdurend in elkaar overliepen.141 Magie was nag overal. Oak - of 
misschien wel vooral juist - in de natuurstudie, en daarmee oak in de optica. De 
verrekijker is bovendien niet vanuit het niets ontstaan. Naar een vergrotend in
strument werd al decennia gezocht. 142 Daarbij had men in de zestiende eeuw als 
leidraad een legendarisch verhaal uit de Oudheid. Dit verhaal wilde dat men vanaf 
de vuurtoren van Pharos in de haven van Alexandrie grate holle spiegels benutte 
om vanuit de verte aankomende schepen te localiseren en zelfs in brand te steken. 
In Engeland kende men oak nag het relaas, opgetekend door de Franciscaan Roger 
Bacon omstreeks 1250 (maar pas voor het eerst in druk verschenen in 1542), dat 
Julius Caesar ooit door middel van een grate spiegel de Engelse kustlijn met de daar 
gelegen kastelen en steden zou hebben bestudeerd, alvorens zijn leger het Kanaal 
over te sturen. Vooral uit Italie en Engeland zijn er daardoor al vroeg in de zestiende 
eeuw berichten over pogingen zo'n vergrotend apparaat te maken. Maar vrijwel 
altijd ging het daarbij om een combinatie van een holle spiegel en een of meerdere 
lenzen. Referenties aan deze spiegel-lens systemen vonden altijd plaats in de context 
van magie, want enig begrip van de optica was nag ver te zoeken. 
De eerst bekende referenties naar dergelijke beloften van vergrotende instrumenten 
zijn te vinden in de geschriften van magi als de Engelsman John Dee (1527-1608) 
en de Italiaan Giovanbaptista Della Porta (ca.1535-1615). Dee, bijvoorbeeld, 
schreef al in 1570 dat militairen veel baat zouden hebben bij een vergrotend 'per
spective glass'. Dee bezat oak een grate concaaf-sferische spiegel die in zijn tijd 
veel opzien baarde. Maar oak Della Porta had in zijn Magia naturalis uit 1589 al 
gewag gemaakt van de vergrotende werking van combinaties van holle spiegels en 
lenzen.143 Dat onderwerp behandelde Della Porta nag uitgebreider in zijn in 1593 
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gepubliceerde boek De refractione optices. 144 Toen Galilei in Padua voor het eerst 
van de Hollandse verrekijker hoorde, ging hij er dan ook zo goed als zeker vanuit 
dat er sprake was van de combinatie van een holle spiegel met een lens. Aan zo' n 
combinatie had hij immers zelf ook al gewerkt, net als Della Porta en vele andere 
Italiaanse optici. Tevergeefs overigens, omdat de vervaardiging van een holle spiegel 
die optisch goed presteert uitermate nauw luistert; dat ging de technologie van die 
dagen duidelijk te boven. 

De convexe spiegels van wijnkoopman Johan Radermacher de Oude 

Met al deze kennis in het achterhoofd is het fascinerend om te constateren dat vier 
van Della Porta's boeken, waaronder diens De refractione optices uit 1593, aanwezig 
waren in de bibliotheek van de eerder genoemde wijnkoopman Johan Radermacher 
de Oude (ook wel bekend onder zijn gelatiniseerde naam Rotarius -Ajb. 24).145 

Dit temeer, waar Radermacher in een van zijn brieven beschrijft hoe hij geduren
de zijn verblijf in Londen (in de jaren 1567-1580) geregeld persoonlijk contact 
had met voornoemde John Dee.146 Veertig jaar later was Radermacher nog steeds 
gefascineerd door Dee's esotherische boek Monas Hieroglyphica. Dit in 1567 gepu
bliceerde boek was jaren lang een van de meest besproken magische werken van 
West-Europa, omdat het op een ondoorzichtige, maar uiterst intrigerende manier 
in gelaagdheden vol symbolen refereerde aan begrippen uit de astrologie, natuur, 
natuurfilosofi.e, kabbala, numerologie en alchemie. In 1604 verzuchtte Raderma
cher dat hij maar wat graag 'de sleutel' tot de geheimen in Dee's boek zou kennen, 
iets waar hij zondermeer een redelijke prijs voor wilde betalen. 147 Dee's gedachte
goed hield hem echt bezig, want ook in 1605 besprak Radermacher zijn fascinatie 
voor Dee's geschrift nog met zijn correspondent Hugo de Groot.148

Als homo universalis was Radermacher bovendien onmiskenbaar gdnteresseerd in 
astronomie en optica. Lansbergen noemt Radermacher na diens dood niet alleen 
"een seer goede vrient", maar vooral ook een "groot Liefhebber der Sterre-const", 
die ook zelf met een quadrant waarnemingen deed. 149 Die belangstelling was er al 
langer. Nog tijdens Radermachers verblijf in Aken maakte de Antwerpse kunste
naar Chrispijn van de Passe een prentenreeks over de zeven planeten die hij aan 
Radermacher opdroeg.150 Radermacher zelf gebruikte in zijn symbolum - een globe 
gemonteerd op een rad - telkens anders georienteerde tekens van de dierenriem; 
dusdanig precies dat zijn biograaf Bostoen zich afvraagt of ze wellicht in astrologi
sche zin ergens naar verwijzen, bijvoorbeeld naar bijzondere tijdstippen in Rader
machers leven.151 

Eveneens nog in zijn Akense tijd correspondeerde Radermacher met zijn vriend, de 
befaamdeAntwerpse cartograaf en boekhandelaar Abraham Ortelius (1527-1598), 
over wetenschappelijke instrumenten beschreven in het Astronomicum Caesareum 
(1540) van Petrus Apianus (1495-1552), een van de druktechnische meesterwer
ken uit de Renaissance. 152 In dezelfde brief schreef Radermacher ook uitgebreid 
over brillen en over de vraag of die oogglazen al bij de Romeinen bekend waren 
(hetgeen Radermacher- terecht- ontkennend beantwoordde). 153 Ten slotte schreef 
hij ook over zijn eigen wens een holle spiegel te verwerven, hetzij cylindrisch, hetzij 
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Afb. 25. Titelpagina van Giambattista della 

Porta's boek De Reftactione Optices Parte. Li

bri novem (1593), waarvan een exemplaar in 

Radermachers bibliotheek aanwezig was. 

sferisch van vorm. 154 Op dat moment zou het nog om anamorfose spiegels kunnen 
gaan, waarbij wiskundig vervormde figuren na spiegeling worden omgevormd tot 
reeel herkenbare objecten. Maar uit Radermachers brief van 5 augustus 1606 blijkt 
dat het toch om sferisch-concave spiegels ging. Kortom, om spiegels van dezelfde 
vorm als de vergrotende exemplaren van Dee, Della Porta en Galilei. Radermacher 
heeft het dan namelijk over een holle spiegel die "de dingen oneindig veel groter 
maakt dan ze werkelijk zijn" . 155

Op dat moment zat Radermacher trouwens te wachten op twee van zulke spiegels 
die zijn vriend de koopman-botanicus Jacob Cool (ook wel Coel, of Cole) hem 
vanuit Londen zou toesturen. Deze Jacob Cool (1563-1628) was een zijdehan
delaar, die als Vlaams emigrant met zijn familie om geloofsredenen naar Londen 
was gevlucht. Daar ontpopte hij zich al snel als de spil van een netwerk van weten
schappelijke en botanische liefhebbers die in de buurt van Limestreet woonden. 156

Radermachers overleden vriend Abraham Ortelius was zijn oom. Cool, die verder 
geen formele opleiding had genoten, beschouwde die oom in alles als zijn rol
model. Orn die familieband te benadrukken gebruikte hij zelfs de gelatiniseerde 
pen name "Jacobus Colius Ortelianus". Maar dat was geen opschepperij. Cool was 
qua geleerdheid en religiositeit een duidelijke zielsverwant van Radermacher. Hun 
wederzijds respect is uit de bewaard gebleven brieven goed op te maken. Dat blijkt 
ook uit Cools' beschrijving van de pestepidemie die Londen in 1604 had geteisterd 
(Den staet van London in hare groote peste), welke uitgave is opgedragen aan de 
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"Eerweerdighen, Voorsienighen, ende seer Godvruchtigen Johan Radermacher de 
Oude".157 Omgekeerd betoonde Radermacher zich verrukt over Cools' Syntagma 

Herbarum, een Latijnse lofzang op de studie van de botanie en het verzamelen 
van planten, die eveneens in 1606 was uitgegeven.158 Evenals zijn vriend Jacobus 
Gruterus en zijn zoon Johan, kreeg Radermacher maar niet genoeg van de voort
durende herlezing van dat boekje. 159 Cool kwam trauwens veel in Middelburg, 160

waar hij eind 1606 in het huwelijk zou treden met Louise de LObel, dochter van 
de vraegere stadsarts en collega-botanicus Matthias de LObel. Het is veelzeggend 
dat Radermacher hem bij deze gelegenheid niet zozeer met zijn vrauw gelukwenste, 
maar wel met het verkrijgen van een schoonvader met wie hij voortdurend kon 
converseren over al zijn studies.161

Met deze Jacob Cool wisselde Radermacher in de jaren 1603-1606 dus oak holle 
spiegels uit. Die bijzonder gevormde spiegels betrak Cool mogelijk van een collega 
van zijn kersverse schoonvader, te weten van Richard Forster, president van het be
faamde 'London College of Physicians' . Forster en De LObel kenden elkaar goed. 
In 1604 hadden ze samen tijdens een wandeling een bijzondere plant ontdekt, een 
gebeurtenis die De LObel nauwgezet in zijn herbarium heeft opgetekend. 162 Maar 
dezelfde Richard Forster stand oak in geregelde correspondentie met de Italiaan
se wiskundige en astranoom Giovanni Antonio Magini (1555-1617) in Bologna. 
Uitgerekend deze Magini had 1602 een manuscript uitgegeven van de Venetiaan
se mathematicus Ettore Ausonio (ea. 1520-ca. 1570), waarin voor het eerst was 
geprabeerd om de werking van een grate holle spiegel te analyseren. 163 Als geen 
ander was Magini dus met dergelijke vergratende holle spiegels in de weer. In 1609 
bijvoorbeeld deed hij het aanbod om voor de Franse koningin een grate sferische 
spiegel te maken, nadat zij Magini's tractaat uit 1602 in het Frans had laten verta
len. Nag in de achttiende eeuw werd in het Franse Lyon met een grate holle spiegel 
van Magini geexperimenteerd.164 Dat Forster in een van zijn brieven aan Magini 
refereert aan het bekende verhaal van Roger Bacon over de legendarische spiegel 
van de Romeinse keizer Julius Caesar, behoeft dan oak geen verbazing te wekken.165

Dat er niet alleen in Italie en Engeland, maar oak de Nederlanden is gezocht naar 
sterk vergratende spiegel-lens combinaties, is overigens geen complete verrassing. 
Dat hield oak niet op na de uitvinding van de lenzenverrekijker in 1608. Want zo
wel in 1610, als in 1615, zijn er bij de Staten-Generaal nag (vergeefse) patent-aan
vragen ingediend voor dergelijke ontwerpen. Vooral de claim van Thomas Raep
hout, "meester in de medicynen tot Geertruidenberch'' , dat men met "zijn inventie" 
met een spiegel kon zien "wat opentlijck vijftich mijlen in't rande geschiet", toont 
aan dat de wens tot het hervinden van een magische vergratende spiegel bepaald 
nag niet was gedoofd. 166 Magie en optica bleven tot lang in de zeventiende eeuw 
nauw met elkaar verbonden. 
Niettemin is het uiterst opmerkelijk dat uitgerekend in Middelburg, zo kart voor 
de uitvinding van de lenzenverrekijker, door Radermacher is gewerkt met holle ver
gratende spiegels. In dat verband krijgt oak een vraag die Radermacher in augustus 
1606 aan Cool stelt een bijzondere betekenis, namelijk of Cool wellicht een boek 
van Albrecht Diirer (1471-1528) bezat, waarin het gebruik van diens passers be
schreven stand. Radermacher had dat boek namelijk nodig, omdat hij een perfecte 
ellips wenste te construeren. Was die vraag wellicht ingegeven door Radermachers 
wens een ellips- of paraboolvormige spiegel te maken? Want alleen die spiegels heh-
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ben een perfect brandpunt, dit in tegenstelling tot spiegels met een sferische vorm. 
Waarom Radermacher die vorm wilde construeren zullen we helaas nooit weten. 
In zijn laatst bekende brief van maart 1607 meldde Radermacher slechts dat hij 
Diirer's boek inmiddels had ingezien, maar dat het zijn probleem niet had opgelost. 
Diirers constructie bleek namelijk slechts een benaderingsmethode. 
Toch zet dit alles de uitvinding van de verrekijker in een nieuw perspectief. Nu we 
immers weten dat, evenals in Italie en Engeland, ook in Middelburg met holle spie
gels is gewerkt, krijgt het getuigenis van de uitvinding zoals opgeschreven door de 
Italiaan Girolamo Sirtori toch ook een andere lading. Nadat in 1608 de lenzen-ver
rekijker bekend was geworden, reisde Sirtori heel Europa door om het 'geheim' 
van dat nieuwe instrument te kunnen doorgronden. Volgens zijn eigen getuigenis 
is hij ook in de Nederlanden geweest en heeft hij daar zelfs Lipperhey's eerste in
strument kunnen bekijken. Hij schrijft zelfs dat hij deze allereerste kijker "beter of 
geschikter" vond dan menige andere kijker die hem later onder ogen kwam. Hoe de 
uitvinding tot stand kwam kan Sirtori dus best uit eerste hand hebben vernomen. 
Daarover schrijft hij in 1612 het volgende: 

In het jaar 1609 [HJZ· lees 1608] verscheen er in Middelburg in Zeeland 
een of ander genie, ik weet niet wie, maar wel een uit de Lage Landen. Hij 
bezocht Johannes Lippersein [sic.�, een brillenmaker en een man die zich door 
zijn opmerkelijke verschijning onderscheidde van anderen. Er was geen ande
re brillenmaker in die stad, 167 en de onbekende man bestelde diverse Lenzen bij
hem, zowel ho! als bol. 168 [ cursivering HJZ]. Op de afgesproken dag keerde de
man terug, benieuwd naar het gemaakte werk, en zodra hij deze [lenzen] voor 
zich had pakte hij er twee van op, namelijk een holle en een bolle, en hij hield 
de ene en de andere voor zijn oog en bewoog ze langzaam heen en weer, ofwel 
om het verzamelpunt, dan wel het vakmanschap te testen, en daarna ging hij 
weg, nadat hij de maker had betaald. 
De ambachtsman, die allesbehalve dom was, was nieuwsgierig naar de nieu
wigheid en begon hetzelfde te doen door de klant na te bootsen. Zijn vernuft 
suggereerde dat deze lenzen in een buis zouden moeten worden samenge
voegd. En zodra hij eenmaal [zo'n apparaat] had voltooid, snelde hij naar het 
hof van prins Maurits en toonde hem de uitvinding. De prins had al eerder 
zoiets gezien en vermoedde toen dat het apparaat van militaire waarde was en 
dat het daarom noodzakelijk was om het geheim te houden. Maar nu dat hij 
er toevallig achter kwam dat de vinding bekend was geworden, verbloemde 
hij [zijn voorkennis], en beloonde hij de ijver en de goede bedoelingen van 
de ambachtsman. 169 

Het waarheidsgehalte van dit bericht laat zich nimmer meer achterhalen. En zeker, 
bij veel wat er wordt beweerd valt een kanttekening te plaatsen. Zo klopt het jaartal 
niet, de naam van de brillenmaker is verhaspeld, en de zogenaamde voorkennis van 
graaf Maurits lijkt eerder een referentie te zijn naar opmerkingen zoals gemaakt 
door John Dee in 1570, dan dat dit echt waar kan zijn geweest. Wanneer Maurits 
bijvoorbeeld echt al had geweten wat hij met Lipperheys instrument zou gaan zien, 
dan zou hij vast en zeker zijn rivaal en tegenstander, de Spaanse opperbevelhebber 
Ambroglia de Spinola, niet mee de Mauritstoren op hebben genomen om Lip-
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perheys kijker te testen. Spinola's genotuleerde uitraep "Vanaf nu zal ik niet veilig 
meer zijn, want jullie kunnen me van veraf zien" is voldoende bewijs dat deze het 
grate militaire belang van het instrument onmiddellijk inzag.170 In 1608 van de
Haagse vredesconferentie in Brussel teruggekeerd, spaarde Spinola dan ook kosten 
nog moeiten om ook zelf ook een exemplaar van de jonge telescoop te verwerven.171 

Maar lang niet alles wat Sirtori in zijn boek vermeldt is ondeugdelijk. Dus wat 
als zijn verhaal over het 'genie' dat bij Lipperhey langskwam nu eens waar is? Is 
het niet bijzonder verleidelijk om in dit 'genie' Johannes Radermacher te zien? Als 
Radermacher - net als anderen in zijn tijd - bezig was om met spiegel-lens com
binaties te experimenteren, dan zou zo'n bestelling van "diverse lenzen'' best voor 
de hand liggen. Radermacher had voor die experimenten de interesse, de kennis en 
de mogelijkheden. Hij beschikte bovendien over Della Porta's De re.fractione optices 
uit 1589, waarin niet alleen spiegel-lens combinaties aan de orde kwamen, maar 
waarin ook een vraege vorm van de Camera Obscura stand beschreven, eerst als 
de bekende pinhole camera en later voorzien van een bolle lens. 172 Naar verluid zou
Della Porta in Italie zelfs zijn aangeklaagd wegens hekserij toen hij met zijn camera 
een demonstratie gaf en een prajectie vertoonde van op zijn kop lopende personen, 
die voor de lens van de camera voorbij liepen. Maar combineer de pinhole camera 
met een objectieflens, die - zoals in die tijd gebruikelijk - aan de randen niet cor
rect was geslepen en je hebt het diafragma! Zou die informatie Lipperhey wellicht 
ook van 'het genie' ter ore zijn gekomen? We zullen het nooit weten. Wel weten we 
dat Lipperhey uiteindelijk wist te voldoen aan het lastige verzoek van de afgevaar
digden van de Staten-Generaal om een binoculaire verrekijker te maken, namelijk 
een die geschikt was voor twee ogen. Naar verluid zou hij er zelfs in geslaagd zijn 
om die verrekijkers vier keer meer te laten vergraten dan zijn eerste kijker welke hij 
aan graaf Maurits had getoond.173 Lipperhey moet dus ook zelf redelijk inventief
zijn geweest. 

Coda en conclusie 

Het gaat allicht te ver om Johan Radermacher de Oude echt tot inspiratiebran te 
verklaren voor de uitvinding van de telescoop. Daarvoor is en blijft er veel te veel 
onzeker. 174 Maar uit het voorgaande is wel duidelijk geworden dat het Middelburg
van rand 1600 inderdaad een zeer vruchtbare smeltkraes was van mercantiele en 
geleerde contacten waar bijzondere relaties en netwerken bestonden, die zich zowel 
binnen als buiten de Nederlandse Republiek uitstrekten. De Zeeuwse hoofdstad 
maakte met zijn nieuwsgierige wetenschappelijke liefhebbers onmiskenbaar deel 
uit van wat in Eurapees verband wel wordt aangeduid als de 'Republiek der Lette
ren'. De voortdurende uitwisseling in brieven, bezoeken en andere contacten van 
nieuwtjes, ideeen en objecten hebben uiteindelijk stapje voor stapje bijgedragen tot 
de veranderde inzichten zoals beschreven in de inleiding. De Middelburgse situatie 
is in dat opzicht vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld Deborah Harkness heeft ge
schetst voor het vraeg-zeventiende eeuwse Landen. 175

Ook Van Berkels hypothese over welke factoren hebben bijgedragen tot de bloei 
van de vraegmoderne wetenschap in de Nederlandse Republiek heeft hiermee een 
locale en concrete invulling gekregen. En al weten we nauwelijks iets concreets van 
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het netwerk van Lipperhey, 176 als de enige brillenmaker in Middelburg moet hij 
zonneklaar contact hebben gehad met het lezende deel van de stad, en daarmee dus 
ook met het meer geleerde deel daarvan. 
Zo is het op zijn minst opmerkelijk dat we in 1619, aan Lipperheys sterfbed, de 
'bouckvercooper' Zacharias Roman aantreffen: uitgerekend de man die later (vanaf 
1628) alle werken van Philippus Lansbergen zou uitgeven.177 En in het toen door 
Lipperhey en zijn vrouwTanneken Jansdr opgemaakt testament wordt onder meer 
de tabakskoopman Samuel Bollaert tot voogd van hun kinderen benoemd.178 Deze 
Samuel Bollaert zou in 1640 een van de voornaamste rederijkers van Middelburg 
blijken te zijn. 179 Een geletterd milieu kan Lipperhey zeker aan het eind van zijn 
leven dus niet warden ontzegd. 
Ten slotte is het zaak om ook nog even stil te staan bij het netwerk van de docenten 
van de Middelburgse Latijnse School, degenen dus die de openbare colleges in de 
abdijkerk verzorgden. Zij vormden namelijk duidelijk een van de knooppunten in 
het weefsel van contacten tussen de geleerde wereld en de Zeeuwse kooplieden, ma
gistraten, artsen en rekenmeesters (zie Afb. 26).180 Zo was bijvoorbeeld rector Jacob 
Gruterus bevriend met zowel Johannes Radermacher, als Philippus Lansbergen; 
correspondeerde hij met diverse (merendeels Leidse) geleerden, onder wie Bona
ventura Vulcanius (leerstoel Grieks) en Petrus Scriverius (onafhankelijk filoloog). 
Gedichten van (of gewijd aan) Gruterus prijken in de werken van weer anderen, 
zoals zijn Dordtse collega Franciscus Nansius, en van tal van Leidse geleerden, zo
als Dominicus Baudius (welsprekendheid), Daniel Heinsius (poetica), Johannes 
Meursius (classicus en historicus), en Antonius Walaeus (theologie). Ook enkele 
Zeeuwse auteurs werden door Gruterus met een gedicht bedacht, zoals twee maal de 
astronoom Philippus Lansbergen en eenmaal de rekenmeester Johan Coutereels. 181

Gruterus was bovendien een zwager van de eerder genoemde Middelburgse glas
fabrikant Govert van der Haghen, met wiens kristallijne glas Lipperhey zijn eerste 
kijker zal hebben gemaakt.182 Gruterus was ten slotte ook vertrouwd met Jacob 
Simonsz. Magnus, de man die in 1608 als afgevaardigde van de Staten-Generaal 
Lipperheys verrekijker onderzocht. Als president-curator van de Latijnse School 
was Magnus in feite Gruterus' werkgever. Overigens werd Magnus in december 
1608 als Zeeuws gedeputeerde ter Staten-Generaal opgevolgd door Jacob Boreel, 
de man die Gruterus in 1601 een astronomisch quadrant had bezorgd. 183 Kortom, 
toen Lipperhey op 13 februari 1609 zijn drie door de Staten-Generaal bestelde 
binoculaire kijkers in Den Haag kwam afleveren, behoorde Jacob Boreel tot de 
gedeputeerden die zijn fiat moest geven voor de betaling van het restant van de 
afgesproken 900 gulden.184 De bijzondere belangstelling voor de verrekijker die 
Boreels zonen Adam en Willem decennia later blijken te hebben, zullen zij dus van 
thuis hebben meegekregen. 

Hoewel we uit de bronnen de precieze toedracht van de gebeurtenissen niet meer 
kunnen reconstrueren mag al met al toch duidelijk zijn geworden dat de verrekij
ker niet ex nihilo is ontstaan. Er was destijds in Middelburg een duidelijk circuit 
van wetenschappelijk ge"interesseerden; onder hen waren zelfs personen met een 
specifieke belanstelling voor de optica; er was bovendien een infrastructuur die 
theoretische en praktische kennis bij elkaar bracht; de sociale lijnen waren kart: 
alle relevante personen kenden elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad 
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CONTACTIN' DOC£NTEN LATUN5£ SCHOOL/ PU0LIEKE. cou.roE:S MIDDE.LBURG (v66r 1608) 

Petrus Grutcrus 

Zi,erik1ee 

Adrlacn Mctlus 

�r�neke< 

Jacob Cool 

Loriden 

Philipp� l.:lrubcrgcn 

Goe1; 

C�roll.ts Cluslus 

Leiden 

J'ohn Murdi.!io,n 

[1592-lS'l'II 

Jacob Gruterus P·etrus Montanu.s Ar:tithoniu!i Walaeus 

(t 1607) [1600-1603] [1607-] 

Petru� Hondiu,; 

Vlissi r,gen 

Richard Schildcrs 

UIIJl,.,,/druitlc<i 

Matthia< de I 'Obel 

Mldd�lburg [-H96] 

lQn�en [1596 - ] 

Abraham Ortelius 

(tl S98) AntwerpM 

Jacob Magnus Jacob 6oreel Johan Radcrmachcr Johan Coutereels Govert van de, Haghcn, 

0 Goletmlo 

Afb. 26. Netwerk van contacten tussen docenten aan de Latijnse School te Middelburg en 

andere relevante personen, tussen 1591 en 1608. 

Ononderbroken lijn: (aangetrouwde) familieband. 

Lange Streepjeslijn: onderlinge correspondentie bekend. 

Streep en stippellijn: contact gedocumenteerd via gedicht of Album Amicorum

Stippellijn: direct persoonlijk contact bekend uit vermelding in brieven of andere 

documenten. 

Korte streepjeslijn: Uitgave boek bij Schilders 

over het gegeven dat men iedere zondag ter kerke ging. Aangezien Lipperhey al zijn 
kinderen in de Nederduits-Hervormde Gemeente heeft laten dopen, heeft hij v66r 
1608 tijdens kerkdiensten oak Magnus, Boreel en Radermacher gezien, die immers 
alle drie in die jaren afwisselend als ouderling in deze gemeente functioneerden. 185 

Het is lang geleden, maar Middelburg was in die tijd een dynamische en bruisende 
stad, waar alle voorwaarden voor het ontstaan van een werkende verrekijker ruim
schoots waren vervuld. 

Epiloog 

Middelburg mag dan de bakermat zijn van de verrekijker of telescoop- nota bene het 
eerste filosofische instrument van de zeventiende eeuw en als zodanig een type in
strument dat essentieel is geweest voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap -
toch heeft het vreemd genoeg na 1608 jaren geduurd voordat er vanuit Zeeland 
nieuw een bericht over de verrekijker valt te signaleren. Petrus Gruterus bijvoor
beeld, de broer van de inmiddels overleden Middelburgse rector Jacob Gruterus, 
correspondeerde in de cruciale jaren 1608-1609 vanuit Middelburg met tal van ge
leerden in en buiten de Republiek, maar de nieuwe vinding komt met geen woord 
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ter sprake.186 En hij is niet de enige die er over zwijgt.187 Geen enkel Zeeuws docu
ment rept meer over de kijker, noch over zijn maker. En dat, terwijl elders in Euro
pa druk werd gediscussieerd en geschreven over dat bijzondere optische instrument 
uit Middelburg dat in Den Haag aan graaf Maurits was gepresenteerd. 188

Lipperhey kunnen we die stilte niet verwijten. Het was hem door de Staten-Gene
raal uitdrukkelijk verboden om voor anderen dan voor hen alleen verrekijkers te 
maken. 189 Met de Zeeuwse gedeputeerden Magnus en Boreel letterlijk op loopaf
stand kon hij die voorwaarde lastig overtreden. Toen de Franse ambassadeur in de 
Republiek, Pierre Jeannin, in het najaar van 1608 aan Lipperhey het verzoek richtte 
om voor de Franse koning oak een dergelijke kijker te vervaardigen, heeft hij dat 
dan oak netjes geweigerd. Met als gevolg dat Jeannin verder ging informeren, om 
vervolgens in no time een Franse soldaat uit het leger van Maurits te vinden, die 
de true van Lipperheys instrument had afgekeken, en zo zijn eigen exemplaar voor 
Jeannin kon maken.190 In 1609 was het evenzo niet Lipperhey, maar wel een Delftse 
brillenmaker die een verrekijker maakte voor de Leidse hoogleraar Rudolf Snellius. 
Daardoor werd hij waarschijnlijk oak de leverancier van diverse verrekijkers die in 
die jaren door Leidse oud-studenten mee naar huis werden genomen. 191 Een van 
hen was Johannes Fabricius uit Oost-Friesland. Met de kijkers die Fabricius in het 
voorjaar van 1610 uit Leiden mee naar huis nam ontdekte hij, samen met zijn 
vader David Fabricius, in maart 1611 de zonnevlekken. 192 Evenmin gemaakt door 
Lipperhey was de kijker waarmee begin 1610 de Jesuiten van het Collegio Romano 
Galile"i's recente waarnemingen aan de hemel wilden verifi.eren. Die telescoop 
kwam weliswaar uit de Lage Landen, echter niet uit Middelburg, maar wel uit het 
nabijgelegen Antwerpen.193 In de laatstgenoemde plaats vond de nieuwe "sien- of 
gesichtsbuyse" trouwens al heel snel aftrek.194 Niet zo gek, want in de op luxe ar
tikelen gerichte milieus kon aan die "vreemde kunst van nieu-gevonden brillen" 
goed warden verdiend. 195 Niet voor niets schreef de dichter Pieter Cornelisz Hooft 
in 1617: "Men gheeft groat ghelt veur dese nuwe brillen'' . 196

Het was oak in Antwerpen waar de Napolitaanse geleerde en instrumentmaker 
Ottavio Pisani (1575-ca. 1637) in de zomer van 1613 binoculaire verrekijkers ver
vaardigde, mogelijk in directe navolging van Lipperhey, die zulke dubbele kijkers al 
in het voorjaar van 1609 aan de Staten-Generaal had geleverd. Want Pisani maakte 
deze verrekijkers, kart nadat hij contact had gehad met Jacob Cool, de man die 
in 1606 holle spiegels met Johan Radermacher uitwisselde, en die als schoonzoon 
van De LObel als geen ander over het reilen en zeilen in Middelburg op de hoogte 
moet zijn geweest. Toeval? Oak dat zullen we helaas nooit weten, want van de cor
respondentie tussen Pisani en Cool zijn slechts twee brieven bewaard gebleven (uit 
juni 1613), en daarin wordt over optische zaken niet gerept.197 Wel is duidelijk dat 
Pisani dat najaar rechtstreeks aan zowel Johannes Kepler als Galileo Galilei schreef 
om over zijn 'kijkers voor twee ogen' te berichten.198 Kepler zag niets in het idee; 
hem leek het te lastig om goed uitvoerbaar te zijn.199 Maar in 1617 ontwierp Galilei 
wel een eigen binoculaire kijker, welke Celatone werd genoemd.200 Zou Lipperhey 
op deze manier indirect toch nag een beetje de inspiratiebron tot die Celatone zijn 
geweest? Veel succes hebben deze binoculaire ontwerpen overigens niet gehad, want 
het maken van twee identieke kijkers en het daarna parallel positioneren daarvan 
was tot in de negentiende eeuw bijzonder lastig. Binoculaire kijkers zijn er in de 
vroeg-moderne tijd dan oak nauwelijks gemaakt.201
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Ondertussen was van plaatselijk in Zeeland uitgedragen trots niets te merken. Pas 
vanaf 1623, dus ruim na de dood van Lipperhey, valt er vanuit Zeeland voor het 
eerst iets te lezen over de dan in de winkel van Jan Pietersz van de Venne verkrijgba
re verrekijker.202 In de eveneens door Van de Venne uitgegeven Zeeusche Nachtegael 
worden deze "lange brillen" dan nog steeds als 'nieuw' afgeschilderd. 203 Een jaar 
later doet advocaat Johannes de Brune dit ook nog, wanneer hij dit "kleyn vizier
ken" benut in een gedicht voorzien van een - inmiddels veelvuldig gereproduceerde 
- afbeelding van de verrekijker (zie boven, Ajb. 3).204 Minder bekend is de afbeel
ding uit hetzelfde boek van een holle spiegel van het type waarmee Radermacher
mogelijk experimenteerde, nota bene weergegeven samen met een 'blompot' van
het type zoals geschilderd door Bosschaert en zijn navolgers (zie Ajb. 27; vergelijk
hierboven Ajb. 12).

Afb. 27. De zon belicht een Middelburgse 'Blompot' via een holle spiegel. Embleem door 

Adriaen van de Venne, uit: De Brune, Emblemata ofZinne-werck (1624), p. 173. Hoewel Van 

de Venne de gereflecteerde stralengang divergerend heeft weergegeven, blijkt uit de bijbehoren

de tekst dat inderdaad een holle of concave spiegel is bedoeld: "De zon, dat wonder-licht, dat om 

den hemel rijdet, Dat alle dingh verwarmt, kracht ghevet en verblijdet, wanneer zijn lauwe glans 

verzaemt in 't hol gelas, verzenght, verkrenght en brand, dat groen en jeughdigh was". Het gaat in 

dit embleem dus om het focuserende en daardoor verwarmende en uiteindelijk verzengende 

effect van de zonnestralen, kortom om het gebruik als brandspiegel. 

Hoezeer destijds alles met elkaar samenhing, blijkt niet alleen uit het gegeven dat 
Jacob Cool in 1623 door Radermachers gelijknamige zoon Johan junior (1573-
1629) werd ge"informeerd over de schrijvers van de Zeeusche Nachtegael, maar dat 
de jonge Radermacher bovendien voor Cool op dezelfde drukpers (en met dezelfde 
vignetten als in de Zeeusche Nachtegael) de uitgebreide en op sommige punten fors 
gewijzigde heruitgave verzorgde van Cools Verklaringe van psalm 104.205 En wat
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behandelde Cool in die wijzigingen? Vooral sterrenkundige waarnemingen met de 
verrekijker! Bijvoorbeeld dat daarmee was aangetoond dat de maan "hier en daer" 
oneffen was en ook "berghen of heuvels" bezat.206 Maar ook dat de planeet Venus, 
net als de maan, schijngestalten bezit. Want door "sijn buys sach [hij] met twee 
hoornen staene, de morghensterr' ghelijck een halve Maene".207 Ten slotte roemde 
Cool de grootheid Gods, omdat er ook sterren zijn "in de Melkstraet" die eerder 
met het blote oog niet te zien waren. En dat alles, onder verwijzing naar ... Galilei's 
Siderius Nuncius! 
Drie jaar later (in 1629) doet Philippus Lansbergen precies hetzelfde wanneer hij in 
zijn Bedenckinghen op den daghelijckschen ende jaerlijckschen loop vanden Aerdt-cloot 
eveneens wijst op de "ontellijcke menichte van vaste sterren in den hemel, dewelcke 
of seer onbequamelijck, of gansch niet en connen ghesien warden", maar waarvan 
het bestaan volkomen is aangetoond door de "seer vermaerde astronomus Galilaeus 
a Galilaeis", door middel van "zyne verre siende buyse". 208 Hoewel Lansbergens 
boekje werd uitgegeven door Zacharias Roman, de man die persoonlijk nog aan het 
sterfbed van Lipperhey had gezeten, was Lipperheys verrekijker inmiddels geheel 
het intellectuele eigendom van Galilei geworden. Dit ongeacht het feit dat Lipper
heys weduwe toen nog steeds in de Kapoenstraat woonde, in het huis genaamd de 
De Drie vare Gesichten, in 1609 gekocht met geld van de aan de Staten-Generaal 
geleverde verrekijkers!2°9

Kortom, in Zeeland kreeg niet de uitvinding van de telescoop, noch de uitvinder 
ervan, maar enkel het gebruik van het instrument alle aandacht. Waarom? De onder
titel van Cools' boek lijkt het antwoord te geven. Net als bij Radermacher ging het 
Cool er om "de grootheyt ende goetheyt Gades" aan te wijzen "uyt sijne schepse
len". 210 Dat fysico-theologische element was belangrijk, niet de mensen die daartoe 
werkzaam waren. Inderdaad: het karakter van de Zeeuwse wetenschapsbeoefening 
was in die dagen sterk gekleurd door religieuze drijfveren. Niettemin, de mensen 
die in dit alles een rol speelden (en zo bijdroegen tot de groei van de scientia) zijn 
nu dan toch ten tonele gevoerd. 
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33 Schilderij afgebeeld in Royalton-Kisch, Vtm de Vennes Album, 39 en in Rijkse, 'Gebroe
ders Van de Venne (9)', nr. 186, 2-3. 

34 Royal ton-Kisch, Vtm de Vennes Album, plate nr. 66 (a wind-powered waterpump) and nr. 
68 (windmill). 

35 Ibidem, plate nr. 89 (a pile-driver) 
36 Ibidem, nr. 35 (wind-chariots at Scheveningen). 
37 Titelprent in Cats, Aenmerckinghe. Zie voor een variant ook: Wennekes, 'Een onbekende 

tekening'. 
38 De verrekijker is door Adriaen van de Venne drie maal afgebeeld, te weten in: De Zeeu

sche Nachtegael (1623); in De Brune, Emblemata of zinne-werck (1624) en op de prent 
'Besiet u selven', uitgegeven ea 1670 door Johannes de Ram te Amsterdam, naar eerder 
voorbeeld. 

39 Royalton-Kisch, ¼n de Vennes Album, plate nr. 38 (The arts). Voor de suggestie van 
Pieter Rooman, zie hierna (n. 174). 

40 Willach, 'The long road to the invention of the telescope'. Zie ook: Louwman & Zui
dervaart, A certain instrument for seeing far, 12. 

41 Zuidervaart, 'The "true inventor" of the telescope', 16-18. 
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42 Ibidem. 
43 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' (1894), 94. 
44 De Waard, Uitvinding, l 09. 
45 Ibidem, 307-309. 
46 Ibidem, 110, 315-319. 
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47 Een component van 'cristallo' was kwarts, het materiaal waarvan Lipperhey de lenzen 
maakte van de kijkers die hij in het voorjaar van 1609 aan de Staten Generaal leverde. 
Ook dat zal hij van de Middelburgse glaswerkers hebben betrokken. Zie: McConnell, 
Knowledge of optical glass-working, xiv, 9; Van Berkel, 'The city of Middelburg, cradle of 
the telescope', 48; Van Heiden, Invention, 36. 

48 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' (1902), 102, die de huurder weergeeft als Jan Wambassaert 
en Frarn;:ois Madau. Mogelijk echter zijn de namen onjuist getranscribeerd en gaat het 
om Boss[ch]aert en Maclain, familienamen die destijds wel voorkwamen. 

49 De Waard, ]ournaal, dl. 4, iv. 
50 Godfrey, English Glassmaking, 239, noot. 
51 Zuidervaart, 'Een filosofische disputatie'. 
52 De Waard, 'lemma Jacobus Gruterus'; De la Rue, GeletterdZeeland, 541. 
53 Gruterus schrijft hierover in de correspondentie met zijn broer. Dit betreft vermoedelijk 

de volgende twee boeken: Johann Ludwig Havenreuter, Commentaria in libris octo physi
corum Aristotelis philosophorum principis (Argentorati 1604) en M. de I..:Obel (ed.), In G. 
Rondelletii inclytae Monspeliensis scholae medicae professoris [. .. } methodicam pharmaceuti
cam officinam animadversiones, quibus depravata & mutilata ax authoris mente corriguntur 
& restaurantur (London 1605). Zie: Jacob Gruter aan broer Petrus Gruter, 4 november 
1604. Afgedrukt in: Gruterus, Epistolarum Centuria Secunda, 201-202 en Petrus Gruter 
aanJacob Gruter, 8 juli 1605, in: Gruterus, Epistolarum Centuria, 114-115. 

54 In 1619 zou Antonius Walaeus hoogleraar te Leiden worden. Zie: Frijhoff, 'Zeelands 
universiteit', 32; Polyander, 'Oratio Funebris' in: Walaeus, Opera Omnia, vol. 1. Zie 
hierin ook 506: Walaeus' Latijnse gedicht 'In Mortem lacobi Gruteri'. Zie ook: Bates, 
'Vita Antonii Walaei'. 

55 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' (1894), 72. 
56 Vervestius, Summa Physicae Thesibus Comprehensa. 
57 Reinier Gruterus aan broer Petrus Gruterus, 18 juni 1592, in: Gruter, Epistolarum Cen

turia Secunda, 218. 
58 De Hoorebeeke, L 'Art de tenir livre de comptes. 
59 Adam Boreel is midden jaren 1640 zelf verrekijkers gaan maken. Willem Boreel interes

seerde zich midden jaren 1650 dusdanig voor de uitvinding, dat hij deze coute que coute 
voor zijn geboortestad Middelburg geboekstaafd wilde zien. Zie over dat laatste uitvoerig: 
Zuidervaart, 'Uit Vaderlandsliefde' en idem, 'The 'true inventor' of the telescope'(2011). 

60 Barlaeus, Mercator Sapiens. 
61 Zo schrijft De la Rue over Jacob Boreel: "Zyne zoonen heeft hy laaten studeeren en 

geene kosten gespaard om hen in verre landen te laaten reizen, agtende het zelve voor 
jonge lieden zeer noodig". (De la Rue, Staatkundig Zeeland, 4. Boreels volwassen ge
worden zonen waren: I. uit zijn in 1574 gesloten huwelijk met Maria Passchiers: [1] 

Johannes (1577-1629), student theologie Leiden 1596, later raadpensionaris; II. uit zijn 
in 1584 gesloten huwelijk met Maria Gremminck: [2] Willem (1591-1668), student 
rechten Leiden, 1609, later ambassadeur; [3] Jacob (c. 1597-1643), schepen en raad van 
Middelburg; [4], Pieter (1598-1643), student rechten Padua 1623, later Extraordinaris 
Raad in Oostindie; [5] Josephus [=Justus] (1600-1629), student rechten Leiden, 1620, 
later vaandrager van de Garde van de Prins van Oranje; [6] Adam (1602-1668), student 
letteren Leiden, 1619 & 1628, idem te Oxford, c. 1632, later taalkundige en theoloog; 
[7] Abraham (1605-1664), student rechten Leiden, 1623, later Rechtsgeleerde; Raad en
Generaalmeester van de Munt der Verenigde Nederlanden.
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62 Kesteloo, 'Stadsrekeningen' (1902), 118. 
63 De Waard, Uitvinding, 307-309. 
64 Nagtglas, Kerkeraad. 
65 Bredius, 'Gildeboeken st. Lucas Middelburg', 252, 258. 
66 [Anonymus], De magistraat der stad Middelburg. 
67 De leverancier was Jan Burgerhuijs. Het kanon zelf is gegoten in Den Haag door Con

raad Anton. Een tweede kanon droeg het wapen van burgemeester Jan van der Hooge. 
In 1600 werden deze beide kanonnen door de stad geleverd aan de "Compagnie vuijt 
Middelburg, reedende op Oost Indie", een voorcompagnie van de VOC. Een vergelijk
baar kanon uit 1599 met de naam en het wapen van Middelburg is nog steeds in het 
bezit van de Sultan van Solo in Indonesie. Zie: Kesteloo, 'Stadsrekeningen' (1893), 16 
en idem, (1902), 99. Zie ook: Kuijpers, 'Oud en merkwaardig geschut'. 

68 Van den Broeke, Het pryeel van Zeeland, 110, 136. 
69 Margocsy, Commercial Visions. 
70 Wijntgis wordt in zeventien verschillende Nederlandse levensbeschrijvingen genoemd 

met betrekking tot kunstbezit. Hij bezat werken van Albert Diirer, Hieronymus Bosch, 
Joachim Patenier, Henri de Bles, Joos van Cleef, Jacques de Backer, Joachim Buecklaer, 
Frans Floris, Maarten van Heemskerk, Jan Mabuse (Gossaert), Gillis Mostart, Marinus de 
Seeu, Joos van Winghen, Gillis van Conincxloo, Cornelis Cornelisz., Octavio van Veen, 
Joachim Wtenwael. Zie Rijkhoff, 'De Liefd' tot Const' en Hijmans, 'Melchior Wyntgens'. 

71 De L0bel, Den Leytsman, 144. Zie ook: Eldering, 'Middelburgs biologisch onderzoek'. 
De locatie 'Markt' noemt Parduyn in een brief aan Clusius in 1593. Onder deze naam 
komt het pand ook voor in het Middelburgse haardstedenregister van 1601. De locatie 
'Korte Delft' wordt genoemd in het haardstedenregister van 1606. Het uithangschild De 
Gouden Mortier (ofwel een vergulde vijzel) is daar nog steeds te zien. Het huis draagt nu 
de naam De Morinne. 

72 Symon Jasperse Parduyn (t 1612) behoorde als compagnon van het handelshuis De 
Moucheron tot de invloedrijkste kooplieden van Middelburg. Hij was bovendien sche
pen, raad en burgemeester van de stad en sinds 1596 rekenmeester van Zeeland. Net als 
zijn broer de apotheker had ook hij een 'bloemhof'. Zie over hem: De Waard, lemma 
'Parduyn' in NNBW, III, kol. 958 en Hunger, 'Acht brieven', 112. 

73 Alle hierna genoemde brieven zijn online te vinden via Van Gelder (ed.), The Clusius 
Correspondence. Zie voor de inhoud ook: Hunger, 'Acht brieven'; Eldering, 'Middelburgs 
biologisch onderzoek'; Goldgar, Tulipmania, 20-29; Egmond, The World of Carolus Clu
sius, l 43-155 en Van Zanen, Een buitengewone verscheidenheid. 

74 De apotheker Thomas de la Fosse woonde in het westelijk hoekhuis Dam-Molstraat, 
destijds nog net Giststraat genoemd. In 1601 werd dit huis met zeven haardsteden Den 
Gouwen Pot genoemd, en in 1606, Den Blompot. Zijn eerste brief aan Clusius dateert 
van 1589 toen hij nog in Tournay (Doornick) woonde. De la Fosse was een neef van de 
apotheker Jean Mouton aldaar. In 1597 bericht hij Clusius vanuit Middelburg dat hij 
net enige planten van Matthias de LObel heeft ontvangen. Zie: De la Fosse aan Clusius, 
31 augustus 1589; idem, 12 juli 1596. 

75 Johannes de Jonge aan Clusius, 14 mei 1596. Johannes de Jonghe (ook wel 'Junior') was 
predikant te Middelburg vanaf 1583. In 1601 en 1606 woonde hij net buiten de stad, 
iets voorbij de Seispoort. 

76 Jacques Noirot aan Clusius, 6 februari 1601. Dat jaar woonde Noirot in De Vergulde 
Peere op de Balans, in een huis met 7 haardsteden. In 1606 blijkt hij daar niet meer te 
wonen. Hij was mogelijk een verwant van Jean Noirot, die in 1580 de eerste muntmees
ter van Zeeland was. 

77 Arnout Verhouven woonde in de Leeuwenburch, in de Lange Noordstraat op de hoek van 
de Blindenhoek, een huis met 9 haardsteden. Dit brede huis is in 1787 verwoest, tijdens 
onlusten. Het was toen bewoond door de arts en patriot Lucas van Steveninck. 
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78 Willem Jasperse Parduyn aan Carolus Clusius, 1 november 1596. Zie ook: Enrique 
Hoons uit Antwerpen aan Clusius, 15 mei 1596. 

79 Jehan (of Johannes) Somer aan Clusius, 8 mei 1597. In 1601 woonde hij in de Nieuw
straat te Middelburg, naast Den Voghel Phenix. Johannes Davidsz Somer overleed om
streeks 1605, waarna zijn weduwe ElisabethJoosdr van de Vivere (tl620) in 1607 huw
de met de arts Petrus Gruterus, broer van Jacob Gruterus, rector van de Middelburgse 
Latijnse School. Zie: De Waard, lemma 'Petrus Gruterus'. 

80 Zie voor deze reis: Somer, Beschrijvinge van een zee ende landt reyse (1649). 
81 Clusius, Rariorum Plantarum Historiae, 133, 153, 257. Zie ook Goldgar, Tulipmania, 

20-22.
82 Tobias Roels aan Clusius, 6 sept. 1590; 19 febr 1591; 1592; 10 april 1593; 2 jan. 1594;

12 juni 1596; mei 1597. In 1601 woonde Roels (t 1605) in het huis De Sonnewijser in
de Lombardstraat, in het gedeelte naar de Korte Burg, waar hij ook een (verhuurd) huis
bezat. In 1606 was het woonhuis in de Lombardstraat door de wezen verhuurd aan de
rekenmeester Porrenare.

83 Clusius, Rariorum Plantarum Historiae, cccxv-cccxx.
84 Pena & De I..:Obel, Dilucidae simplicium medicamenorum explicationes, 483-485, 505;

De I..:Obel, Medici Insulanj [. . .} animadversiones, 67, 137; De I..:Obel, Stirpium Illustrati
ones, 83, 102, 156. Zie ook: Louis, Mathieu de l'Obel, (1980) en Eldering, 'Middelburgs
biologisch onderzoek. De I..:Obel is de naamgever van het plantengeslacht lobelia.

85 Pena & De I..:Obel, Dilucidae simplicium medicamenorum, 503. Michiel de Lannoy bezat
in 1601 in het huis Het Groene Wout in de Giststraat in een huis met vijf haardsteden.
Hij woonde zelf echter in de Pijpstraat.

86 Ibidem, 492. Cornelis Coorne woonde in 1601-1606 aan de Oostzijde van de Koe
poortstraat (in het verlengde van de Molstraat), in een huis met zeven haardsteden.

87 Ibidem, 485,503,505. De goudsmidJohannes (of Hans) Knibbe (lid van het St Lucas
gilde sinds 1586, en nadien meermalen beleeder) woonde in 1601-1606 aan de westzijde
van de Molstraat, in de De Gouden Hamer, een huis met vier haardsteden. Oat was dus
vrijwel naast de apotheker-botanicus Thomas de la Fosse, die op de westelijke hoek van
de Molstraat woonde. Zie ook: Bredius, 'Gildeboeken st. Lucas Middelburg', 159.

88 Ibidem, 491. Nicolaus Pelletier, afkomstig uit Abbeville en gehuwd te Vlissingen in 1596,
was vermoedelijk de vader van de latere stadsarts Caspar Pelletier, auteur van de eerste
inheemse flora van Walcheren: Plantarum tum patriarum, tum exoticarum, in "Walachria
(1610). De I..:Obel refereert aan hem in Di lucidae simplicium medicamenorum, 506 en
Stirpium Illustrationes, 145. Zie ook De "Wapenheraut 4 (1900), 17.

89 De I..:Obel, Medici lnsulanj [. .. ] animadversiones, 67. Reynier van de Putte (1532-1618)
was apotheker in de Zuidstraat te Vlissingen. Hij was afkomstig uit het Vlaamse Tienen
(nabij Leuven). Samen met zijn echtgenote Janneken Zeeleers (1558-1600) uit Leuven, is
hij begraven in de St. Jacobskerk te Vlissingen. Zie: Dommisse, 'Eenige grafschriften', 97.

90 De I..:Obel, Den Leytsman, 225.
91 Ibidem, 144. De drogist Cornelis Bouwens woonde in 1601-1606 in het huis St Andries

Cruyse op de Dam.
92 Volgens de Middelburgse haardstedenregisters bezat De I..:Obel in 1601 nog drie van

deze huizen en in 1606 nog twee. Het oude woonhuis, in 1601 genaamd Den Bijbelwas
toen al in het bezit van boekhandelaar Adriaen van de Vivere.

93 Frederiks, 'De Zeeusche Nachtegael', 27.
94 In 1602 schrijft De I..:Obel bijvoorbeeld tijdens zijn verblijf in Middelburg in het Album

Amicorum van Samuel Radermacher, de zoon van Johannes Radermacher de Oude (UB
Leiden, BPL 2185).

95 In 1603 verbleef zij langere tijd in Middelburg. Ook verhuurde De I..:Obel in Middel
burg nog enige huizen, gelegen direct naast zijn oude woonhuis op de Korte Burg: in
1601 waren dat er drie en in 1606 nog twee.
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96 Hoorebeeke, L 'Art de tenir livre de comptes, cas 19. Een Pieter Lobel huurde in 1601 een 
pand buiten de oude Noordpoort. Een weduwe De Lobel woonde in 1601 en 1606 in 
de Brakstraat in het huis 'De Robijn', direct naast Johan Radermacher de Oude, die in 
een van zijn brieven laat blijken Matthias de I.:Obel persoonlijk te kennen. Radermacher 
aanJacob Cool, 1 maart 1607. 

97 Dejonge aan Clusius, 14 mei 1596. 
98 Bredius, 'De bloemschilders Bosschaert', 138. 
99 Bol, 'Een Middelburgse Brueghel-groep'(1955); idem, The Bosschaert dynasty (1960); 

Bakker, Masters of Middelburg (1984). 
100 G.A. Bergen op Zoom, inv. nr. 9829: notaris A. Molkeman, f. 155, d.d. 4 november

1615: verklaring omtrent twee "blompotten". Geciteerd naar: Bol, 'Een Middelburg
se Brueghel-groep', (1955), 98. Van Bosschaerts contact met de familie Radermacher 
getuigt zijn inschrijving uit 1602 in het Album Amicorum van Samuel Radermacher 
(1573-1621), de zoon vanJohan Radermacher de Oude. UB Leiden, BPL 2185, fol. 62r 
(met pentekening van een drommedaris en het motto 'Rien sans Dieu'). 

101 Goedaert, Metamorphosis Natura/is, deel 2 (c. 1662), 236. Zie ook 272. 
102 Zie ook Van Berkel, 'Cradle of the telescope', 70: "It is hard to imagine a painter like 

Bosschaert studying a fly or a caterpillar without the help of a magnifying glass. In the 
sixteenth and seventeenth century such an instrument was not uncommon in the textile 
industry". 

103 Uit zijn Antwerpse tijd dateert vermoedelijk zijn (ongedateerde) bijdrage aan hetAlbum 
van Johannes Paludanus (KB). 

104 Biografische details zijn ontleend aan de verklaringen van Micheli us' oud-collega te Mid
delburg Daniel Miverius (tl601) en de Dordtse arts Carel Baten (Carolus Battus; ea. 
1540-1617), resp. d.d. 1 maart 1601 en 8 februari 1601, opgenomen in: Miscellanea 
Henrici Smetii (Frankfurt 1611), 721-725. 

105 Micheli us' Apologia Chymica was opgedragen aan de stadhouder van Holland en Zee
land, graaf Maurits van Nassau. Zijn voorwoord gericht aan het Middelburgse stadsbe
stuur is gedateerd 'Middelburg, 2 juli 1597'. 

106 Libavius, Rerum chymicarum epistolica (1595). Zie: Moran, 'Eloquence in the Market
place', 52-53, en idem, Libavius and the Transformation of Alchemy. 

107 Libavius, Novus de medicina veterum tam Hippocratica (1599). Voorwoord gedateerd 18 
april 1598. 

108 In 1597 woonde Miverius in de Middelburgse Kerkstraat. Op 14 Aug. 1597 ontving hij 
zijn gage van f 100 als een der vier stadsdoktoren. In mei 1598 werd hij als stadsdokter 
te Goes aangesteld. De Waard, Lemma 'Miverius', 

109 Miscellanea Henrici Smetii (Frankfurt 1611), 721-725. 
110 Lansbergen, Triangulorum Geometriae (1591). 
111 Zie: Christmann, Observationum solarium, 92 en Miverius, Apologia pro Philippo Lans

bergio (1602). 
112 Voor deze opdracht aan de Middelburgsche magistraat, gedagtekend Goes, 4 augustus 

1602, kreeg Miverus' weduwe eind 1602 nog een bedragje uitgekeerd. Kesteloo, 'Stads
rekeningen' (1902), 33-34. 

113 Hollandi, Opera Mineralia (1600). 
114 Van Gijsen, 'Isaac Holland us revisited'. 
115 Het huis 'De witte hazewind in de Langedelft (H. 6), was gelegen schuin tegenover het 

Kerkstraatje (zie fig 15, nr. 21). Het werd in 1612 door Magdalena Hoghelande, weduwe 
Jan Matens aan het Gasthuis vermaakt. De Waard, lemma 'Hoghelande'. 

116 De I.:Obel, Leytsman (16142), 364, 395, 454, 468, 480, 483. Goede apparatuur werd 
belangrijk gevonden getuige de uitspraaak van De I.:Obel: "Want de bequaemheyt vande 
instrumenten - als de alchymisten seggen - maken den meester". Ibidem, 473. 

117 Frederiks, 'Petrus Hondius' (1885); Rijkse, 'De Moffenschans' (1995-1997). 
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118 Uil, 'Repertorium' (2015), lemma 'Sterthemius'. 
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119 Zie: Fokker, 'Lansbergen en zijne zonen' (1863) en Herls, Examen der chyrurgie (ea. 
1625-1723). De eerste edities van Herls boek zijn opgedragen aan de "Heeren Bewint
hebbers van de Oost ende West-Indische Compagnie ter kamere binnen Middelburgh in 
Zeelandt". 

120 Meerkamp van Embden, 'Het album amicorum van Petrus Hondius'(1934), 52; Zie 
voor dit album ook: Burgersdijk, 'Speurtocht'(1934). 

121 In 1601 woonde "Pieter Monthanes" in het huis De [Fransche} Galije op de Markt. In 
dat huis was van 1593-1600 de boekhandel en drukkerij van uitgever Richard Schilders 
gevestigd. Sindsdien dreef deze zijn zaak vanuit het huis Den Olyphant in de Lange 
Delft. In de haardstedenregisters staat dat huis op naam van Pieter Brassaert (1601) of 
Busschaert (1606). Alleen in 1606 staat vermeld als huurder "Ritchaert Schilders met 
zyne consoorten", hoewel Schilders al in 1600 publiceert met dit adres. Zie ook: Aarsen, 
'Schilders' (2011). 

122 Regt, lemma 'Petrus Montanus' (1937); Uil, 'Repertorium' (2015), lemma 'Montanus'. 
123 De Waard, lemma 'D'Outreleau'. 
124 Ibidem. Ds. Louis D'Outreleau woonde in 1601 in de St Pieterstraat naast de Waalse 

Kerk. Zijn zoon, de arts David D'Outreleau woonde in 1606 in de Lombardstraat, mo
gelijk in het voormalige woonhuis van zijn in 1605 overleden voorganger als stadsarts 
Tobias Roels. De andere zoon, apotheker Jacob D'Outreleau, bezat in 1606 een huis op 
de Balans en een in de Wagenaarstraat. Een vermoedelijke derde zoon Louis D'Outre
leau was in 1629 schoolmeester te Middelburg. In 1633 werd deze aangesteld als notaris. 
Een Steven D'Outreleau woonde in 1601 en 1606 in het huis Den Olijjboom in de Lange 
Delft. 

125 Catalogus Librorum Theologicorum, Iuridicorum,Medicorum, Mathematicorum, Histori
corum, & Philosophicorum, qui vendentur Middelburgi ad diem 26 Februarij. 1607. (UB 
Heidelberg, F 9801:7). Hoewel de catalogus anoniem is uitgebracht (hetgeen vaker 
voorkwam) wijst de inhoud op de nalatenschap van een predikant. Ds. Louis D'Ou
treleau is de enige predikant die in 1606 te Middelburg is komen te overlijden, hetgeen 
hem een goede kandidaat maakt voor de oorspronkelijke eigenaar van deze boeken. 

126 In hierboven genoemde convoluut in de UB Heidelberg zitten eveneens catalogi van de 
Middelburgse bibliotheken van Pieter Herquebout [=Erckebout] (1605) en Anthonio 
Taymont (1606), in leven raad van Vlaanderen. Vooral in de laatstgenoemde catalogus 
zijn betrekkelijk veel wetenschappelijke werken te vinden, waaronder diverse botanische 
handboeken. 

127 Adres in 1601. In 1606 woonde Coutereels in het huis Koning Salomo in de Gravenstraat. 
In 1610 was hij verhuisd naar de Latijnse Schoolstraat. Zie De Waard, lemma 'Coute
reels'. 

128 De Man, 'De verpachting der Zeeuwsche munt' (1916); idem, 'De grafelijke Munt van 
Zeeland' (1922), 46-47. 

129 Jan Burgerhuys, de stamvader van dit geslacht, vestigde zich in 1593 ook in de Kapoen
straat, links van de ingang naar de Nieuwe kerk. Op de aquarel van Tuiter uit 1848 
(Ajb. 5) staat daar slechts een schuurtje. Op de gravure van 1796 staat nog een huis 
(Ajb. 20). Vgl. Enschede, 'Het geslacht Burgerhuys' (1916) en Unger, 'Het klokkengie
tersgeslacht Burgerhuys' (1926). 

130 De Man, 'De grafelijke Munt van Zeeland' (1922), 47. 
131 In 1601 en 1606 stond dit huis op naam van (de weduwe van) Jan Claesse, die het ook 

bewoonde. Haar buurman was toen de timmerman Dirck Jansen, die ook genoemd 
wordt als belending in 1622. Gezien het feit dat dit huis in 1622 het gedeelde bezit 
is van Sacharias Jansen en zijn zuster Sara, zal de weduwe van Jan Claesse in feite hun 
moeder Maeyken Meertens (t na 1610) zijn geweest, die eerder getrouwd was met de in 
1592 overleden Hans Martens, en van wie in 1593 gezegd wordt dat zij woont "tusschen 
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de pylaren van de Nieuwe kercke". Sacharias Jansen zal dus inderdaad in dat huis zijn 
opgegroeid. De Waard veronderstelt dat hij pas na zijn huwelijk in 1610 het huis van zijn 
moeder heeft verlaten en toen op het Koorkerkhof is gaan wonen. De Waard, Uitvinding, 
178, 322, 326. 

132 De Waard, Uitvinding 120 (tot 1610 wonend bij de muntpoort); 121-122 (valse munter 
in 1613); 123-136 (valsemunter te Arnemuiden in 1618 en 1619). Na enige tijd voort
vluchtig te zijn geweest, keerde Jansen in 1621 terug naar Middelburg, waar hij in 1622 
op de pof het huis Den Swarten Leeuw in de Schuitvlotstraat kocht. In november 1626 
vertrok Jansen naar Amsterdam, waar hij tot aan zijn faillissement in mei 1628 op de 
Dam als brillenmaker heeft gewerkt. V66r 1632 moet hij zijn overleden. Zijn zoon Jo
hannes Sachariassen (1611-na 1655) keerde terug naar Middelburg, waar hij vanaf 1630 
als 'brilmaker' actief was. Zuidervaart, 'Uit vaderlandsliefde', 51, noot 6 en 52, noot 20. 

133 Marie de Man deelt mee dat de kamer van de rederijkers zijn entree had op de Markt, 
maar ver achter de daar gelegen huizen lag. Een notitie in het archief Bredius (RKD), 
gemaakt v66r 1940 uit het vernietigde Middelburgse archief, situeert de "Carner van 
Rhetorica'' ten zuiden van een pand in de Lombardstraat, genaamd Het Somerhuys, dat 
aan de oostzijde grensde aan het Gravensteen op de Lange Burg. De Man, "De voorma
lige Middelburgsche rederijkerskamer het Bloemken Jesse' (1917), 19-20; RKD, Den 
Haag, notitie d.d. 4 sept. 1619. 

134 Bosschaert woonde tot ea. 1615 in Middelburg, eerst bij zijn vader in de Noordstraat 
'over het stadhuys' en vervolgens na 1611 aan de zuidzijde van de Oude of St. Pieters
kerk. Bredius, 'De bloemschilders Bosschaert', 138. 

135 In 1606 woonde Magnus in het huis De Sonne op de Markt in Middelburg. Hij had ken
nelijk enige technische expertise, want hij werd door de Staten-Generaal vaker ingezet 
om uitvindingen te beoordelen. Zie: Buning, Privileged Knowledge (2015), appendix E; 
Van Helden, Invention, 42; Rijperman & Japikse, Resolutien Staten-Generaal, 624. 

136 Zoomers & Zuidervaart, Embassies, 55. 
137 Ibidem. 
138 Dijkstra, Between academics and idiots, 151-154. 
139 Cocquyt, 'Beeckman gaining understanding of the telescope'; Sirtori, Telescopium. Zie 

ook: Dijksterhuis, 'Magi from the North'. 
140 Adam Boreel (1602-1665) vervaardigde verrekijkers tenminste sinds 1646. Zie: Lam

bour, 'De alchemistische wereld van Galenus Abrahamsz', 106, 111. Zie ook: Van der 
Wall, 'The Dutch hebraist Adam Boreel', 245-246; 252 en Hartlib Papers: John Dury 
aan Hartlib, 1 december 1646 (ref: 3/3/61A). 

141 Neele, Heyning & Rooze-Stouthamer, 'Religie en Cultuur'. 
142 Zie hierover uitvoerig: Reeves, Galileo's Glassworks. 
143 In de Magia, oft de wonderlicke wercken der naturen, zoals Della Porta's boek in Neder

landse vertaling van 1566 heette, kwam dit stuk nog niet voor. 
144 Borrelli [et al], The Optics of Della Porta. 
145 Anna E.C Simoni, The Radermacher Sale Catalogue. Online http://www.johanraderma

cher.net. 
146 Radermacher aan Cool, Middelburg, 17 januari 1604. Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 

334, 787. 
147 Ibidem. 
148 Radermacher aan Hugo de Groot, Middelburg, 13 juni 1605. Molhuysen, Correspon

dence Grotius, brief 65. 
149 Lansbergen, Verclaringhe, 39; In 1606 maakte Lansbergen een gedicht op een nieuwe ster 

voor Radermacher. Zie Bostoen, Album Rotarii, 103r. 
150 Bostoen, Bonis in Bonum, 32. 
151 Ibidem, 47-48. 
152 Radermacher aan Ortelius, 12 december 1591. Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 206, 

494-497.
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153 Radermacher refereert in dit verband aan het lemma 'Specillo' in het boek van Marcus Te
rentius Varro (I 16--27 v.Chr.), De Lingua. Hij vermoedt echter dat de daar gegeven beschrij
ving van een 'perspilla' veeleer een chirugisch instrument betreft, dan een optisch hulpstuk. 

154 Radermacher aan Ortelius, 12 december 1591. Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 206, 
494. 

155 Radermacher aan Cool, Middelburg, 5 augustus 1606. Zie ook: 14 augustus 1603. in: 
Ibidem, nr. 335, 792-795 en nr. 331, 780-783. 

156 Harkness, The jewel House, 19-24. 
157 Cool, Den staet van London in hare groote peste. Deze uitgave was verzorgd door de 

Londense predikant Johannes Regius, die met Hesther Radermacher (een zus van Johan 
Radermacher de Oude) was getrouwd. 

158 Cool, Syntagma Herbarum. Ook deze uitgave was door Regius verzorgd. Zie ook 
Harkness, The Jewel House, 23. 

159 Radermacher aan Cool, 1 maart 1607. Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 338, 801-804. 
160 Zie bijvoorbeeld zijn inscriptie in het Album Amicorum van Samuel Radermacher Jo

hanzn, gesigneerd "Middelburg, 1602". Samuel Radermacher woonde in Hamburg, 
maar verbleef veel bij zijn vader in Middelburg. (UB Leiden). 

161 Radermacher aan Cool, 1 maart 1607. Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 338. 
162 Postuum gepubliceerd in: De 1'.Obel, Stirpium Illustrationes, 38. Zie ook: Raven, English 

Naturalists, 247. 
163 Dupre, 'Ausonio's mirrors and Galileo's lenses'. 
164 Reeves, Galileo's Glassworks, 147. 
165 Riccardo Forster te Londen aan Giovanni Antonio Magini, eind 1606? (brief ontvangen 

22 februari 1607), in: Favaro, Carteggio inedito di[ .. } Magini, 317-321, m.n. 320. 
166 Dodt van Flensburg, 'Resolutien der Generale Staten', 372-373; Buning, Privileged 

Knowledge, 77-78. De andere octrooiaanvraag voor een vergrotende spiegel is in 1610 
ingediend door Johan Hoevelmans uit Frankfurt, samen met een apparaat voor het af
schieten van kanonskogels. Noch over Hoevelmans, noch over Raephorst heh ik nadere 
informatie kunnen achterhalen. 

167 Naar het zich laat aanzien was Lipperhey in 1608 inderdaad de enige brillenmaker in 
Middelburg. Zijn latere collega 'Lowys Lowyssen, geseyt Henricxen brilmakers', wiens 
vrouw Lijsbeth in 1615 overlijdt, waarna Sacharias Jansen als "goede bekende van de 
kinderen van de moederlijcke syde" als voogd wordt aangesteld, kwam waarschijnlijk uit 
Veere. Lowys Lowyssen wordt in 1622 genoemd als lidmaat van de Nederduitsch-gere
formeerde kerk, wonend op de Markt in Veere (website Zeeuwen gezocht). Zie ook De 
Waard, Uitvinding, 324. 

168 De eerste publicatie waarin wordt onthuld dat de Hollandse verrekijker bestaat uit de 
combinatie van een bol objectief met een hol oculair is Walchius, Decas fabularum hu
manis generis, 249-250. 

169 Eigen vertaling naar het citaat uit Sirtori, Telescopium, in Van Helden, Invention, 48-51. 
Hoewel Sirtori's boek in 1618 was uitgekomen, was zijn tekst al in 1612 gereed. Zie: 
Frederico Cesi aan Galileo, 28 oktober 1612, in: Favaro, Le opere di Galileo Galilei, 11 
(1901), 420. 

170 Zuidervaart, 'Uit vaderlandsliefde', 11. Vertaling naar het originele bericht uit het pam
flet Ambassades du Roy de Siam envoye a /'Excellence du Prince Maurice, arrive a la Haye le 
10 Septemb. 1608, 9-11. Dit pamflet is volledig gereproduceerd in Zoomers & Zuider
vaart, Embassies of the King of Siam. 

171 Hensen, 'De verrekijkers van Prins Maurits en van Aartshertog Albertus'. 
172 Reeves, Galileo's Glassworks, 85-86. 
173 Dit bericht kwam van een bevriende arts van Alfonso Strozzi uit Venetie. Zie: Filippo 

Salviati (Verona) aan Galileo Galilei (Florence), 13 november 1613, in: Favaro, Le opere 
di Galileo Galilei, 11 (1901), 595. Het bewuste fragment is ook geciteerd in De Waard, 
Uitvinding, 273. 
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17 4 Helaas is het journaal met wetenschappelijke aantekeningen van Johan Radermacher 
verloren gegaan. Net als Isaac Beeckman die in de jaren 1604-1634 een journaal bijhield 
getiteld loci communes (gemeenplaatsen [van beginselen]), had ook Rademacher een der
gelijk journaal. Zie: Johanna Radermacher, 'Copie genomen van onser saeliger ouders, 
en onser geboorte gecopiert wt onsen eerwerdigen vaeders Johan Radermachers boeck, 
geheeten loci comunes met syn eygen hant geschreven'. Zeeuws Archief, Middelburg, 
Fam. Arch. Schorer, inv. nr. 37. 

175 Zie voor de geleerde cultuur van wetenschappelijke liefhebbers in Londen: Harkness, 
The Jewel House. 

176 De doopgetuigen van Lipperheys kinderen, die vermeld staan in de bewaard gebleven 
aantekeningen opgetekend in de jaren 1816-1817 door Cornelis Johannes Serle, destijds 
directeur van het hypotheekkantoor te Middelburg, geven op dit punt geen nadere in
zichten. Mogelijk dat 'Monsieur Becher', getuige in 1603 bij de doop van Lipperheys 
zoon 'Nicolaus', dezelfde was als 'Nicolaus de Backer van Gent', in 1591 een van de 
22 schoolmeesters te Middelburg die toen het poorterschap aanvroegen. Deze massale 
aanvraag van het Middelburgse burgerschap vloeide voort uit de oprichting dat jaar 
van het Middelburgse schoolmeestersgilde. Zie Zuidervaart, 'Uit vaderlandsliefde', 54, 
noot 37 en Van Schelven, Zuid-Nederlandsche schoolmeesters en schoolvrouwen', 81. 

177 Zie de STCN voor het uitgeversfonds van Zacharias Roman (1595-1667), waaronder 
uitgeversrestanten van Jan Pieters van de Venne. Hij was een zoon van de Haarlemse 
stadsdrukker en uitgever Gillis Rooman (t 1609), afkomstig uit Gent. Hoewel Zacharias 
pas in 1619 voor het eerst in Middelburg wordt vermeld, zal hij er al veel eerder hebben 
rondgelopen. Twee ooms van hem Qan en Pieter Rooman) en vermoedelijk een tante 
(Leviena Rooman, sinds 1597 echtgenote van Joos de Bruijne uit Gent) woonden er 
al geruime tijd. Als 'Weduwnaar van Gent' was Jan Rooman in 1592 te Middelburg 
gehuwd met Jaquemijnken van Weymaess uit Neerbraeckel. Nadien is hij zowel in 1596 
als in 1600 te Middelburg als ouderling geboekstaafd. In 1601 woonde Jan in een huis 
met vijf schouwen iets buiten de de Seispoort. Hij overleed begin 1606. Volgens aan
tekeningen van Bredius was de inventaris van zijn boedel omvangrijk. Zijn erfgenamen 
bezaten dat jaar het huis Het wapen van Gent in de Lange Viele. De andere oom, Pieter 
Rooman (die vermoedelijk beeldhouwer was), woonde in 1606 op de oostelijke hoek van 
de Molstraat en de Dam. Zijn gelijknamige zoon werd er in 1607 geboren. Deze zoon 
zou een vermaard beeldsnijder in Den Haag worden. Een niet bij name genoemde zuster 
van de gebroeders Rooman woonde in Arnemuiden als echtgenote van Francoys Pinseel. 
Zowel Gillis, als Jan, als Pieter Rooman traden op als doopgetuige van hun kinderen, 
in resp. 1595, 1597 en 1599. Zacharias' vader Gillis Rooman haalde uit Middelburg 
ook zijn tweede vrouw, Sara van de Woestijne, met wie hij in 1609 in het huwelijk trad. 
Kortom, gezien deze sterke Zeeuwse familiebanden, maar ook omdat Zacharias Roman 
in 1620 in de Kerkstraat woonde, vlakbij Lipperheys huis (zie Afb. 15, nr. 22), zullen 
zij elkaar al langer hebben gekend. Zie: Bredius, aantekeningen RKD; Nagtglas, Levens
berichten, 538-541 en Van de Kerk, Haarlemse drukkers en boekverkopers, hoofdstuk 5: 
'Gillis Rooman'. 

178 Zeeuws Archief, verzameling aanwinsten Rijksarchief Zeeland 1960, nr. 17. Inv. nr. 192: 
originele akte van notaris Jan van der Rijst, d.d. 26 september 1619. Lipperhey overleed 
drie dagen later. Hij liet zijn vier wezen 'de somme van vierhondert carolusguldens van 
40 ponden grooten Vlaems' na. De tweede in het testament aangewezen voogd was 
glazenmaker Jacob Claaijssen, die blijkens het kohier van 1606 woonde in het huis De

Goude Ruytte, naast het hoekhuis van de Kapoenstraat met de Wal. 
179 De Waard en Van Dixhoorn identificeren de rederijker Samuel Bollaert op onzekere 

gronden met de in 1619 geboren Samuel Bollaert 'de jonge'. Echter, uit een in december 
1639 te Amsterdam door Samuel Bollaert 'de oude' gesloten contract blijkt dat diens ge
lijknamige zoon Samuel Bollaert 'de jonge' met ingang van januari 1640 voor drie jaar in 
Amsterdam in de leer ging om het vak van boekbinder te leren. Deze zoon verbleef in die 
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jaren dus niet in Middelburg, en zal dus niet de auteur zijn van het op 28 februari 1640 
gedateerde Middelburgse rederijkershandschrift, noch zal hij hebben meegedaan aan een 
rederijkerswedstrijd te Vlissingen in 1641. Zie: Stadsarchief Amsterdam, NA Protocol 
van Vliet, fol. 429vs., d.d. december 1639. In dit protocol staan meer akten m.b.t. han
delsactiviteiten van Bollaert Sr., die volgens De Waard een zoon was van Titus Bollaert. 
Deze laatste woonde in 1606 dichtbij Lipperhey in de Kerkstraat in een huis dat in 1619 
mogelijk Samuel Bollaert tot verblijf diende (Afb. 15, nr. 23). Zie: De Waard, lemma 
'Samuel Bollaert' (die nog de huwelijksinschrijving van Samuel Bollaert met Janneken 
Soetemans van 30 juni 1612 onder ogen heeft gehad) en Van Dixhoorn, Lustige Geesten, 
181-185, plus <liens op internet geplaatste database van rederijkers.

180 Bronnen voor het network in afbeelding 26: 
Murdison - P. Gruterus Vier brieven (1597-98) in Gruterus Epistolarum, nrs. 83, 

99, 101, 105. 
Murdison - Ortelius 
Murdison - Hondius 
J Gruterus - P Gruterus 

J Gruterus - Cool 
J Gruterus - Lansbergen 

J Gruterus - Magnus 
J Gruterus - Bored 
J Gruterus - Radermacher 

J Gruterus - Coutereels 

J Gruterus - Van der Haghen 

J Gruterus - Hondius 
Montanus - Cool 

Montanus - Radermacher 

Montanus - Ortelius 
Montanus - Schilders 

Montanus - Hondius 
Walaeus - J. Gruterus 
Walaeus - P. Gruterus 

Walaeus - Radermacher 

Brief (1595) in Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 264. 
Inscriptie (1600) inAlbumAmicorum Hondius, nr. 79. 
Diverse brieven in Gruterus Epistolarum en Epistolarum 
Secunda. 
Brief (1603) in Hessels, Ortelianum epistulae, no 328. 
Gedicht in Lansbergen, Triangulorum (I 591) en idem, 
Catechesis. 
Bestuur Latijnse School- Kesteloo (1902). 
Gift aan Latijnse School- Kesteloo (1902). 
Genoemd als vriend in brief Radermacher ( 1607) in 
Hessels, nr. 338. 

Gedicht in Coutereels, Den vasten stijl van boeckhouden 
(16232) 
Zwager, beiden gehuwd met een dochter van Carel Ver
hasselt. 
lnscriptie (1599) in Album Amicorum Hondius, nr. 38. 
Brief (1583) en genoemd in briefGruter (1603), in Hes
sels, nrs. 236 en 328. 
lnscriptie (1602) Album Amicorum Samuel Raderma
cher Jzn. UB Leiden 
Bijschrift bij kaart Ortelius 
Heeft bij S boek uitgegeven. Hollandi, Opera Mineralia 
(1600). 
Inscriptie (1599) Album Amicorum Hondius, nr. 12. 
Oud-leerling; Lijkdicht in Walaeus, Opera Omnia, 506. 
Brieven (1608-1609) in Gruterus, Epistolarum, nr. 26, 
en 108. 
Inscriptie (1602) Album Amicorum Samuel Raderma
cher Jzn. UB Leiden 

Walaeus - Coutereels Gedicht in Walaeus, Opera Omnia, 506. 
Walaeus - Hondius lnscriptie (1599) in Album Amicorum Hondius, nr. 80. 
P Gruterus - Van der Haghen Genoemd als familie in Gruterus, Epistolarum Secunda, 

P Gruterus - Metius 
Cool - Schilders 

Cool- De :robel 
Cool - Ortelius 
Cool - Radermacher 

no 9. 
Brief (Juli 1608) in Gruterus, Epistolarum, nr. 49. 
Heeft bij S boek uitgegeven: Den staet van London 
(1606). 
Schoonvader (1606); Brief (1609) in Hessels, nr. 352. 
Neef en erfgenaam. 
Brieven R. (1603-1607), in Hessels nr. 330, 331, 334, 
335,338. 
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Lansbergen - Hondius 
Lansbergen - Schilders 
Lansbergen- Radermacher 

Clusius - Ortelius 

Clusius - De 1:Obel 
Clusius - Radermacher 

Boreel - Magnus 
Boreel - Radermacher 
Boreel - Van der Haghen 
Radermacher - Schilders 

Radermacher - De I:Obel 

Radermacher - Ortelius 
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Inscriptie (1601) in Album Amicorum Hondius, nr. 24. 
Heeft bij S boeken uitgegeven (1591 en 1594). 
Noemt R zijn vriend in Lansbergen, Verclaringhe (1628), 
39. 
Brieven (1569-1593) in Van Gelder, The Clusius Corres
pondence. 
Brieven (1601-1604) in ibidem. 
Vriendschap gememoreerd in Album Samuel Raderma
cher (UB Leiden). 
Zie Bostoen, Bonus in Bonum, 27. 
Diverse bestuurlijke raakvlakken. 
Beiden ouderling in Kerkeraad. Nagtglas, Kerkeraad. 
Verstrekt lening in 1591. De Waard, Uitvinding, 309. 
Heeft bij S boek uitgegeven (1606). Zie: Bostoen, Bonus 
in Bonum, 53-55. 
Genoemd als bekende in brief aan Cool (1607) in Hes
sels, nr. 338. 
Brieven (1567-1568 en 1591) in Hessels, nr. 23 en 24, 
206. 

Coutereels - Schilders Coutereels, Cantique des victoires obtenues par l'illustre 
prince de Nassau. 

De I:Obel - Schilders Heeft zeer waarschijnlijk bij S boek uitgegeven. V gl. De 
L'Obel, Leytsman. 

181 Gedichten van Jacob Gruterus zijn opgenomen in: Nansius, Nonni Panopolitani; Lans
bergen, Triangulorum geometriae; idem, Catechesis religionis christianae; Heinsius, Auria
cus sive libertas saucia; Meursius, Poemata; Coutereels, Den vasten stijl van boeckhouden. 
Gedichten gewijd aan Jacob Gruterus zijn bekend van Dominicus Baudius en Antonius 
Walaeus. 

182 Zowel Govert van der Haghen (t ea. 1605), als Jacobus Gruterus (t ea. 1607) waren 
getrouwd met een dochter van de Middelburgse koopman Carel Verhasselt (tea. 1600) 
en diens vrouw Petronelle Thielens. Dit echtpaar woonde in het - nog steeds bestaande 
- huis Het [Groot} Paradijs in de Giststraat (nu het Damplein). Verhasselt was diaken in
1590/94 en ouderling in 1598. Petronelle Thielens uit Brussel, was eerder gehuwd met
de lakenkoopman Adriaen van Conincxloo. Deze was in 1571 om geloofsredenen naar
Keulen uitgeweken, waar hij een prominente rol speelde in de Vlaamse protestantse
vluchtelingengemeente. Tevoren in Brussel was hij in 1561 'Prins' van de rederijkerska
mer 'De Corenbloem'. Na een verblijf te Frankemhal (I 572-75) en Frankfurt (1575-78)
keerde hij naar Brussel terug, waar hij in 1580 burgemeester werd, en twee jaar later
overleed. De Waard, Uitvinding, 309; idem, lemma 'Gruterus'; idem, Regestenlijst.

183 Rijperman & Japikse, Resolutien Staten-Generaal, 324. 
184 Van Helden, Invention, 43-44; Rijperman & Japikse, Resolutien Staten-Generaal, 914. 
185 Nagtglas, Kerkeraad, 70-72. Ook de koopman-botanicus Symon Jasperse Parduyn (zie 

Afb. 7) behoorde tot de vaste kern van ouderlingen. 
186 Gruterus, Epistolarum Centuria: dertig brieven uit Middelburg, geschreven in 1608 en 

zeven idem, uit 1609. 
187 Hugo de Groot, bijvoorbeeld, heeft het met zijn Zeeuwse contacten ook nimmer over 

de verrekijker. Evenmin wordt er iets over de verrekijker gezegd in de gepubliceerde 
correspondentie uit de jaren 1605-1638 tussen de Middelburgse pensionaris, en latere 
raadsheer in de Hoge Raad, Apollonius Schotte (ea. 1573-1639) en de in Middelburg 
opgegroeide Leidse hoogleraar Petrus Cunaeus (I 586-1638). Zie: Cunaeus, Epistolae 
(1725). 

188 Zie bijvoorbeeld: Reeves, Evening News. 
189 Jeannin, Negotiations (1656), 518-519; Van Helden, Invention, 43. 
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190 Ibidem. Zie voor het vervaardigen van verrekijkers in de eerste jaren na Lipperhey: Zui
dervaart, 'The invisible technician made visible' en Louwman & Zuidervaart, A Certain 
Instrument for Seeing Far. 

191 Ook Isaac Beeckman haalde in 1624 zijn eerste verrekijker uit Delft. Zie voor identificatie 
van deze Delftse verrekijkermaker als de brillenmaker Evert Harmansz [van Steenwyck] 
(t 1654): Zuidervaart & Rijks, 'Most Rare Workmen', 8. 

192 Fabricius, De Maculis in Sole Observatis. 
193 Deze verrekijker was naar Rome gestuurd door Pieter Davidsz Scholier (1582-1635) 

uit Antwerpen, toen student te Leuven. Het instrument was bestemd voor zijn Vlaam
se leermeester Odo van Maelcote SJ (I 572-1612). Niettemin is ook hier het netwerk 
klein. Pieter Scholier was slechts twee handdrukken van Middelburg verwijderd. Zijn 
oom Hieronimus Scholier was namelijk bevriend met zowel Abraham Ortelius, als Jacob 
Cool, beiden contacten van Johan Radermacher de oude. Zie: Gregorius a St. Vincentio 
aan Christiaan Huygens, 4 oktober 1659, in: Oeuvres Completes de Christiaan Huygens, 
vol. 2, nr. 673 en Hieronymus Scholierus aan Jacobus Colius ( 1597), in Hessels, Ortelia
num epistulae, nr. 301. Deze vroege Vlaamse telescoop is door een van de Jesuiten van het 
Collegio Romano beschreven als "een langwerpige buis in de bases waarvan twee glazen, 
of beter lenzen, waren geplaatst, waarmee je verre dingen dichtbij kunt zien". Zie: Reeves 
& Van Heiden, 'Verifying Galileo's discoveries', 128 en 140-141. 

194 Dupre, 'Trading Luxury Glass'; Rijks, Catalysts of Knowledge, 314-315. 
195 Bredero, 'Bruylofts-Ghedicht' [1613], in: Groot lied-boeck, dl. 1 ed. 1975], 183. 
196 Hooft & Coster, \%renar (1617), [ed. 2004],77. 
197 De brieven handelen over een herdruk door Pisani van Ortelius' Geographica. Pisani aan 

Cool, 12 en 24 juni 1613. Ottavio Pisani woonde in Antwerpen in de Everincstraete 
(ook wel Everdijstraet genoemd). Hessels, Ortelianum epistulae, nrs. 359-360, 841-844, 
915. 

198 Pisani aan Galilei, 15 september 1613; Pisani aan Galilei, 18 juli 1614, in: Favaro, Le 
opere di Galileo Galilei, 11 (1901), 564-565 en idem, 12 (1902), pp 86-87. Pisani aan 
Kepler, 7 oktober 1613; Pisani aan Kepler, voorjaar 1614, in: Kepler Gesammelte Werke, 
17 (I 954), nrs. 665 en 676. Zie ook: Meskens, Practical mathematics in Antwerp, 114, 
190. 

199 Kepler aan Pisani, 16 december 1613. in: ibidem, nr. 675. 
200 Benedetto Castelli aan Galilei, 24 mei 1617 en idem, 7 februari 1618, in: Favaro, Le 

opere di Galileo Galilei, 12 (I 902), 319-320 en 372. 
201 Uit de eerste decennia is alleen van de instrumentmaker Daniel Chorez (ea. 1585-1659) 

te Parijs bekend dat hij in de jaren 1620-1625 binoculaire verrekijkers heeft gemaakt. 
Turner, 'Mathematical instrumentmaking in early modern Paris', 75-76. Zie ook: Louw
man & Zuidervaart, A Certain Instrument for Seeing Far. 

202 Zie boven. Van de Venne, 'Middelburgsche Lauwer-Hof ', 8. 
203 De Zeeusche Nachtegael, 20-23: in het gedicht 'Cupido Brille-man' door Jacob Cats. 
204 De Brune, Emblemata of Zinne-werck, 333. 
205 Een eerste druk van de Paraphrasis was in 1618 in Leiden bij Jan Le Maire uitgebracht. 

Zie voor de nieuwe Middelburgse bewerking uit 1626: Johan Radermacher jr. aan Jacob 
Cool, 23 september 1623 en Willem Thilenus (Thielen) aan Jacob Cool, 14 december 
1625, in: Hessels, Ortelianum epistulae, nr. 365, 855-858 en nr. 370, 870-872. De twee
de briefschrijver, Willem Thielen (1596-1638) was gehuwd met Maria de Fraeye, klein
dochter van Johan Radermacher de oude. Hij was nauw bevriend met Adam Boreel. Zie 
Meijer & De Bree-Broerse, 'Het memoriaal van Maria de Fraeye'. Overigens had Cool 
twee jaar tevoren bij Van de Venne ook al een aan Johan Radermacher junior opgedragen 
overdenking Vtm den Doot (1624) gepubliceerd. Zie voor een reactie op dit eerdere boek
je: Willem Teelinck aan Cool, ongedateerd [1624?], in: Hessels, Ad Ortelianum epistulae, 
nr. 371, 872-874. 

206 Cool, Paraphrasis, 42. 
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207 Ibidem, 46. 
208 Lansbergen, Bedenckinghen, 91-92. Al eerder, in 1622, had Isaac Beeckman van Lans

bergen het advies gekregen om een verrekijker te (laten) maken, en wel precies zo een
"gelyck het schyndt, dat Galileus a Galilaeo gehadt heeft in Nuntio Sidereo". Pas twee jaar 
later, in juni 1624, liet Beeckman door "een jonghen" in Middelburg een grote lens slij
pen. Op dat moment was Johannes Sachariassen, die voor het eerst in 1630 als brillema
ker wordt genoemd, pas 12 jaar oud. De kans is dus het grootst dat deze "jonghen" een 
van de (overigens jong overleden) zonen van Lipperhey is geweest. Zijn eerste complete 
verrekijker haalde Beeckman overigens dat jaar uit Delft. De Waard, Journal Beeckman, 
dl. 1, 294 en idem, dl. 3, 396. Zie ook Zuidervaart, 'Invisible technicians', 78.

209 De weduwe, Tanneken Jansdr Cools, met wie Lipperhey op 12 oktober 1594 te Mid
delburg was getrouwd, overleed pas eind maart 1632. Haar huis in de Kapoenstraat 
heeft zij vermoedelijk in januari 1630 verkocht. Van haar kinderen is daarna alleen nog 
een vermelding bekend betreffende dochter (Sus)anna Lipperhey. In 1635 vermelden de 
stadsrekeningen haar als 'hoendercoopster'. Maar in december van dat jaar overleed ook 
zij. Zie: genealogische noties door H.J. Lach de Bere, nr. 106, in 1915-1917 opgetekend 
uit het notarieel archief te Middelburg; Kesteloo, 'Stadsrekeningen' (1902), 83; en de 
verklaring d.d. 4 januari 1636 van Suzanna's weduwnaar, de kleermaker Ewout Kien 
voor de Middelburgse Weeskamer. (Zeeuws archief, [akte nr.] 6620). 

210 Vgl. Jorink, Het 'Boeck der Natuere'. 
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