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Over ‘Astronomisten’ en ‘Konstgenoten’. 
Aspecten van kenniscirculatie in  
Middelburg in de 18e en vroege 19e eeuw
Huib J. Zuidervaart

Hoe komt kennis tot stand? Wat gebeurt en verandert er bij het toe-eige-
nen en doorgeven daarvan?’ Welke sociale en lokale invloeden spelen 
hierbij een rol? Vragen zoals deze staan de laatste jaren volop in de be-

langstelling van wetenschapshistorici. Het concept ‘circulatie van kennis’ – waar 
deze vragen bij horen – heeft inmiddels al menige pen in beweging gebracht.1 
Ook vaardigheden die niet cognitief, maar door ervaring worden aangebracht 
en doorgegeven, zijn hierbij betrokken.2 Verder is in dit kader de vraag naar de 
autoriteit van kennis en vaardigheden van belang. Regionale studies over deze 
vragen, geplaatst in een Nederlandse context, zijn echter nog betrekkelijk weinig 
ondernomen.3 

Daarom is het is interessant om met deze vraagstellingen eens nader te kijken 
naar een fenomeen dat ik eind vorige eeuw eerder onder de loep nam, namelijk 
dat van de ‘Konstgenoten’.4 Dit waren natuurwetenschappelijk geïnteresseerde 
liefhebbers, die vanaf het begin van de achttiende eeuw tot aan het midden van 
de negentiende eeuw actief zijn geweest met experimenten en observaties op het 
terrein van de natuur- en sterrenkunde. In Middelburg waren deze liefhebbers 

1 Zie bijvoorbeeld: Secord, Knowledge in Transit (2004); Raj, Relocating Modern Science: Circu-
lation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe (2007); Lightman e.a.(eds), 
The Circulation of Knowledge Between Britain, India and China (2013). 

2 Zie bijvoorbeeld: Roberts e.a, (eds.), The Mindful hand. Inquiry and Invention from the Late 
Renaissance to Early Industrialisation (2008); Long, Artisan/Practitioners and the Rise of the 
New Sciences (2011). 

3 Uitzonderingen zijn Dupré e.a. (eds.), Embattled Territory. The Circulation of Knowledge in the 
Spanish Netherlands (2015) en Dijksterhuis e.a.(eds), Locations od Knowledge in Dutch Contex-
ts (2019). 

4 Zuidervaart, Van konstgenoten en hemelse fenomenen (1999). 
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vooral actief op het gebied van de astronomie. In deze kring was dus gedurende 
meer dan een eeuw sprake van het doorgeven van sterrenkundige kennis, gepaard 
bovendien aan de transmissie van praktische observatievaardigheden. Hoe gingen 
zij concreet te werk? Wat waren hun drijfveren en wat waren de effecten ervan? 

Zeeuwse sterrenkundige liefhebbers
Vanaf het begin van de achttiende eeuw valt er in Zeeland een doorlopende lijn 
aan te wijzen van individuen die zich op de een of andere manier met sterrenkun-
de bezig hebben gehouden. Vaak betreft dit meerdere generaties uit een familie. 
Zo was Middelburg de plek waar in 1735 stadsarchitect Jan de Munck (1687-1768) 
voor het eerst in de Nederlanden een speciaal voor dat doel ontworpen sterren-
kundig observatorium optrok. Dit gebouw aan het Molenwater was de eerste als 
zodanig ontworpen sterrenwacht in de Nederlanden en bezat een instrumenta-
rium waarmee volgens De Muncks eigen zeggen metingen mogelijk waren, net 
‘zoo goed als op eenige voorname Academiën’.5 Zijn sterrenkundige activiteiten 

5 Zuidervaart, De Munck (1986), 113, 134 en 151.

Het in 1735 opgetrokken huis en observatorium van J. de Munck aan de Zuidsingel E 51 (126) te 
Middelburg (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel II, nr 685).
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trokken dusdanig de aandacht dat hij in 1747 door stadhouder Willem IV tot diens 
persoonlijke astronomus werd benoemd. Een jaar later werd De Munck zelfs de 
eerste Zeeuwse Fellow van de Engelse Royal Society.6

De Munck was omstreeks 1710 tot landmeter opgeleid, maar hij had al snel 
carrière gemaakt als architect, wijnroeier en examinator van de stuurlieden van 
zowel de Oost-Indische als de West-Indische Compagnie. Zijn bouwkundige pro-
jecten en zijn zakelijke investeringen in zowel de Sociëteit der Zaagmolens als 
de Middelburgse Commercie Compagnie maakten hem dusdanig rijk dat hij zijn 
in 1724 begonnen passie voor de astronomie elf jaar later kon vormgeven in een 
eigen observatorium. Eerder heb ik mogen argumenteren dat bij het tot stand 
komen van dit observatorium de wisselwerking tussen De Munck en de jonge arts 
Leonardus Stocke (1710-1775) van groot belang is geweest.7 Stocke vestigde zich in 
1733 in Middelburg, nadat hij in Utrecht geneeskunde had gestudeerd. Daar was 
hij door de hoogleraar Petrus van Musschenbroek (1692-1761) gestimuleerd om 
zich te verdiepen in de newtoniaanse experimentele natuurfilosofie. Van Mus-
schenbroek was in de Nederlandse Republiek een van de grote gangmakers van 
deze nieuwe benaderingswijze van de natuur- en sterrenkunde. In 1739, in zijn 
Beginsels der Natuurkunde, prees hij Stocke, die toen zes jaar tevoren in Middel-
burg een ‘Genootschap in de Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde’ had opge-
richt en daar ook systematisch weerkundige waarnemingen had opgetekend. In 
deze kring van Middelburgse liefhebbers werden niet alleen voordrachten over de 
newtoniaanse natuurfilosofie gehouden, maar werd bovendien eigen onderzoek 
gedaan, merendeels op het gebied van de weer- en sterrenkunde. De onderzoeks-
resultaten van deze kring werden uitgewisseld met andere liefhebbers in Holland 
en Utrecht, en zowel Stocke als De Munck correspondeerden over hun onderzoek 
met geleerden in het buitenland. Tot zijn vertrek naar Utrecht in 1742 heeft Stocke 
dit genootschap geleid, waarna de activiteiten door De Munck en een aantal me-
destanders zijn voortgezet.8

6 Dit gegeven was mij nog niet bekend tijdens het schrijven van mijn biografie over Jan de 
Munck in 1986. Zijn verkiezing tot Fellow vond plaats in 1748, op voordracht van onder andere 
Willem Bentinck van Rhoon, Abraham Trembley en Martin Folkes. Zie: Archief Royal Society 
of London, EC/1747/14. 

7 Zuidervaart, De Munck (1986), 114-115. Zie ook: De Man, Leonardus Stocke (1856) en Kramer, 
Leven (1934). 

8 Zuidervaart, Konstgenoten (1999), 392. 
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Het was ook op De Muncks observatorium dat voor het eerst in de Nederlanden 
een vrouw – te weten Petronella Johanna de Timmerman (1723/24-1786) – werd 
getraind in het werken met sterrenkundige instrumenten. Haar vader, de koop-
man Pieter de Timmerman (1697-1753) en diens broer, de latere Middelburgse 
pensionaris Jan de Timmerman (†1765), behoorden tot de deelnemers aan het 
Genootschap van Stocke en De Munck. Petronella zelf maakte gedichten op bei-
de heren, enerzijds bij het vertrek van Stocke uit Zeeland in 1742, en anderzijds 
naar aanleiding van De Muncks waarneming van de komeet van 1743-1744.9 De 
sterrenkundige vaardigheden van Petronella, zowel qua berekeningen, als in het 
omgaan met instrumenten, zijn na haar dood uitvoerig bejubeld door haar echt-
genoot, de Utrechtse hoogleraar wis- en sterrenkunde Johann Friedrich Hennert 

9 Petronella’s gedichten zijn opgenomen in Stocke, Afscheids redevoering (1746) en vaak gevoegd 
bij De Munck, Sterrekundige Waarneemingen (1744). 

Links: Jan de Munck (1687-1768), getekend in 1754 door Aert Schouman (Zeeuws Archief, Zeeuws 
Genootschap, Zelandia Illustrata, deel IV, nr 1093). Rechts: Leonardus Stocke (1710-1775) door 
Frans Xavery. Uit: Kramer, ‘Leven’ (1934).
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(1733-1813).10 Vanaf De Munck valt er in Zeeland een doorlopende lijn van actieve 
beoefenaren van de sterrenkunde aan te wijzen, die de door hen vergaarde waar-
nemingen en berekeningen uitwisselden met sterrenkundigen buiten de provin-
cie. In totaal gaat het om ruim twintig personen, afkomstig uit zowel de regen-
tenklasse, de gezeten burgerij, als uit de stand van de handwerkslieden. Er is geen 
provincie in Nederland die in dit tijdvak ook maar in de buurt komt van dit aantal. 
Althans met één uitzondering.

Friese ‘boerenprofessoren’
In Friesland is er iets dergelijks aan de hand. Daar kennen we de ‘boerenprofes-
soren’. Ook daar gaat het om ruim twintig personen. In Friesland is deze groep 
vooral bezig geweest met het maken van spiegeltelescopen en planetaria of plane-
tariumklokken. Een enkeling hield zich daarnaast ook bezig met sterrenkundige 
waarnemingen. De bekendste van hen is ongetwijfeld Eise Eisinga (1744-1828), 
wiens planetarium in Franeker elk jaar nog steeds duizenden bezoekers trekt. Zo-
als is vastgesteld vindt deze groep ‘boerenprofessoren’ rond 1740 zijn oorsprong 
in een wisselwerking tussen een aantal Friese ambachtslieden, de Universiteit van 
Franeker en het Friese stadhouderlijke hof. Door een gebrek aan een ‘papieren 
spoor’ is de aard van deze wisselwerking in veel gevallen niet erg concreet te ma-
ken, maar duidelijk is wel dat de Friese stadhouder Willem IV rond die tijd een 
actief beleid heeft gevoerd om technisch geïnteresseerde werklieden van Friese 
bodem met opdrachten te stimuleren.11 

Dat deze twee op elkaar lijkende fenomenen zich voordoen in randprovincies 
van de Republiek die, vergeleken met het gewest Holland, beide na het midden 
van de achttiende eeuw in politieke, maatschappelijke en economische zin mar-
ginaliseren, is opvallend. Het brengt onmiddellijk de bekende tegenstelling cen-
trum-periferie in gedachten.12 Zo’n positie in de periferie brengt de noodzaak met 
zich mee om zich te onderscheiden van het centrum. Met andere woorden, om 
te zoeken naar een eigen identiteit. Niet voor niets worden er in beide provincies 

10 Hennert, [levensbeschrijving P.J. de Timmerman] (1786). Zie ook de opmerkingen over Petro-
nella’s wis- en sterrenkundige kennis en vaardigheden, gemaakt door haar oom Jan, zowel bij 
haar 25e verjaardag in 1748, als een jaar later bij haar eerste huwelijk met Abraham Haverkamp, 
in: De Timmerman, Nagelaten Gedichten (1774), 4-7 en 137-141. 

11 Zuidervaart, De Friese ‘Boerenprofessor: Realiteit of mystificatie? (2013). Zie ook: Dijkstra, Het 
vinden van Oost en West in het Friesland van de zeventiende eeuw (2007).

12 Geïntroduceerd in de negentiende eeuw door Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) in zijn 
boek Der Isolierte Staat (Hamburg, 1826) en nadien in vele varianten toegepast. 
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relatief kort na elkaar academische redevoeringen afgestoken die de geleerden 
en ambachtslieden van eigen bodem verheerlijken. In Middelburg is het Gerard 
II de Wind (1730-1800), hoogleraar in de ontleed-, heel-, en verloskunde aan de 
Illustre School, die dit in 1778 als eerste doet met zijn Oratie over ‘de uitnemende 
verdiensten der Zeeuwen ten opzichte van het Gemeenebest der Letteren en over 
de voortreffelijke verdienste der Zeeuwen in het bevorderen van geleerdheid’.13 In 
Franeker wordt dit voorbeeld in 1809 gevolgd door de nieuw benoemde hoogle-
raar Cornelis Ekama (1773-1826) met zijn intrederede over ‘de gelukkige aanleg 
der Friezen voor de wiskundige wetenschappen’.14 Beiden landsdelen zijn dus dui-
delijk op zoek naar eigen helden, naar een eigen identiteit, die afsteekt tegen die 
van het invloedrijke Holland. 

In Zeeland was daarbij ook de theologische oriëntatie belangrijk. Wellicht 
meer dan elders in de Republiek bloeide hier de fysico-theologie. Dit was een 
stroming die benadrukte dat natuurstudie een gelovige dichter bij God kon bren-
gen. De naam is afgeleid van het in 1713 verschenen Engelse boek van William 
Derham, Physico-theology, or a demonstration of the being and attributes of God 
from his works of creation, in het Nederlands vertaald als God-leerende natuur-
kunde, of eene overtuigende betooging van Gods weezen en eigenschappen, uit de 
beschouwinge van de werken der scheppinge (Leiden: Isaac Severinus, 1728). Der-
ham was een epigoon van Isaac Newton, wiens goddelijk geïnspireerde mecha-
nische natuurfilosofie aan het begin van de achttiende eeuw in de Nederlandse 
Republiek was omhelsd als adequaat tegengif tegen de als atheïstisch beschouwde 
rationalistische en materialistische systemen van Descartes en – vooral – Spino-
za. Het newtonianisme werd daarmee de dominante wetenschapsstroming van 
de achttiende eeuw. Gods grootheid was overal in de schepping terug te vinden, 
onder andere in de natuurwetten die in de schepping waren verankerd. Zo hield 
Newtons gravitatie het complete heelal bij elkaar. Die goddelijke wetmatigheden 
kwamen prachtig tot uiting in de regelmaat van de planeetbewegingen. Een de-
monstratie daarvan was dus de ultieme illustratie van Gods grootheid. Juist om 
die reden zijn er in de achttiende eeuw veel demonstratieplanetaria vervaardigd. 
Derhams tweede boek, Godgeleerde starrekunde, of eene betooging van Gods we-

13 De Wind, Oratio inauguralis de praeclaris Zelandorum meritis in rempublicam litterariam 
(1778).

14 Ekama, Oratio de Frisia ingeniorum mathematicorum imprimis fertili (1809). Ekama was een 
geboren Fries, die echter van 1796 tot 1809 werkzaam was te Zierikzee, laatstelijk als stedelijk 
Lector in de mathesis, physica, astronomie, zeevaartkunde, anatomie en physiologie. 
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zen en eigenschappen uit de beschouwing der hemelen (Leiden: Isaac Severinus, 
1729) was dan ook zeker zo populair als zijn Physico-theology.15

Kennisoverdracht in informele huiselijke en vriendenkringen
Nu is een van de opvallende zaken in Zeeland dat de sterrenkundige passie ge - 
deeld werd door vertegenwoordigers uit alle sociale lagen – en dat is echt anders 
dan bij de telescopenbouwers in Friesland. In zowel de absolute toplaag van de re-
genten als in de geleding van eenvoudige ambachtslieden vinden we actieve beoe-
fenaars van de sterrenkunde. De Middelburgse regenten waren echter vrijwel alle 
Directeur van het in 1769 opgerichte ‘Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-
pen’ en/of het in 1780 gestichte Natuurkundig Gezelschap, twee gesloten genoot-
schappen met een op de elite gerichte ballotage. Het is dan ook niet verbazing-
wekkend dat de voormalige ‘representant van de eerste edele’, Johan van de Perre 
(1737-1790), zich in de jaren ’80 van zijn tijd bezighield met planetaria. Zoals het 
evenmin verbazing wekt dat zijn opvolger als president van de beide Natuurkun-
dige Gezelschappen, de VOC-bewindvoerder Daniël Radermacher (1722-1803), 
in 1790 een planetarium liet bouwen ter gelegenheid van zijn fysico-theologisch 
geïnspireerde maidenspeech over de sterrenkunde in het ‘Natuurkundig Gezel-
schap der Dames’. Maar rond dezelfde tijd vernemen we echter ook van de andere 
kant van het sociale spectrum over bijvoorbeeld de peperkoekenbakker Pieter 
Tevel Pzn (1735-1804), die zowel zonnewijzers maakte als astronomische waarne-
mingen deed met een door hem zelf gemaakte verrekijker.16 

Dat is toch opvallend. Want dat die twee laatstgenoemde heren hun passie 
voor de sterrenkunde samen gedeeld hebben, mogen we gerust uitsluiten. Tevel 
had noch de status, noch het inkomen om ook maar in de verste verte in aanmer-
king te komen voor een lidmaatschap van Van de Perre’s ‘Herenfysica’. Het lid-
maatschap van het Natuurkundig Gezelschap vergde destijds jaarlijks maar liefst 
tien gulden, en dat was meer dan het weekloon van bijvoorbeeld een timmerman. 
Als peperkoekenbakker zal Pieter Tevel een vergelijkbaar inkomen hebben gehad. 
En daarmee was Tevel dus ook uitgesloten van de toegang tot natuurwetenschap-
pelijke kennis. Dat was immers kennis die zelfs op de Latijnse School niet aan 

15 Vgl. Jorink & Zuidervaart, The Miracle of Our Time. How Isaac Newton was fashioned in the 
Netherlands (2012). Zie voor de fysicotheologie in Nederland het uitvoerige standaardwerk 
van J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in 
Nederland (Assen 1972).

16 Zuidervaart, Konstgenoten (1999), 536, noot 268. 
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kinderen van de maatschappelijke bovenklasse werd onderwezen, laat staan op 
de andere schooltypen die verder in Middelburg aanwezig waren. Kortom, waar 
haalde een man als Pieter Tevel zijn inspiratie en kennis vandaan? 

Het is duidelijk dat het gedachtegoed van de Verlichting, waaronder ook de 
fysico-theologische fascinatie voor de newtoniaanse natuur- en sterrenkunde, 
rond 1800 ruimschoots was doorgesijpeld tot alle lagen van de bevolking. Dat kan 
deels gebeurd zijn via boeken en tijdschriften, maar een groot deel van dat proces 
zal zich hebben voltrokken door mondelinge overdracht. De historica Dorothée 
Sturkenboom heeft in dit verband (namelijk bij Eise Eisinga) gewezen op het be-
lang van de kennistransmissie in huiselijke- en vriendenkringen.17

17 Sturkenboom, Verlichte vergezichten (2008). 

Kennisoverdracht in huiselijke kring: vermoedelijke uitbeelding van ‘astronomus’ Jan de Munck 
met vrouw en dochter in de voorkamer van hun woonhuis aan de Zuidsingel (volgens mondelinge 
mededeling aan de auteur door Pico van der Feen (1892-1987), directe nazaat van De Munck). 
Tekening, tegenwoordig toegeschreven aan Gerrit Zegelaar (1719-1794). Rijksprentenkabinet, 
Amsterdam.
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Zonder dat we het nu nog kunnen traceren moet er buiten de formele instituties 
toch het nodige aan natuurwetenschappelijke kennisoverdracht hebben plaats-
gevonden. Immers, in de categorie eenvoudige burgers of handwerkslieden met 
slechts weinig opleiding bevonden zich wel degelijk mensen die in wetenschap 
geïnteresseerd waren. Deze categorie liefhebbers organiseerde dus een eigen cir-
cuit, buiten de officiële genootschappen om. 

Deze constatering van een intellectuele belangstelling in een lagere sociale laag 
komt overeen met de bevindingen van Kloek en Mijnhardt over de leescultuur in 
Middelburg rond 1800. Uit hun onderzoek bleek dat het geïnteresseerde lezers-
publiek in Middelburg niet enkel bestond uit de top van de sociale piramide, maar 
dat het lezerspubliek tot diep in de lagere sociale lagen reikte.18 
 
Een informeel gezelschap van sterrenkundige liefhebbers rond 1800
Het proces van kennisoverdracht in informele circuits valt te illustreren met de 
volgende casus. In het decennium vóór de eeuwwisseling van 1800 was er in Mid-
delburg in kringen van de kleine burgerij een – naar het zich laat aanzien – bloei-
end sterrenkundig ‘Geselschap van Liefhebbers’.19 Zij kwamen wekelijks bijeen 
ten huize van de kruidenier Jan Bomme Servaaszoon (1743-1795). Hij was een 
achterneef van de meer bekende Leendert Bomme (1727-1788), medeoprichter 
en eerste secretaris van het Natuurkundig Gezelschap.20 Tot dit selecte groepje 
behoorden, behalve de lakenkoopman Servaas Bomme (1767-1856), een neef van 
Jan Bomme, in volgorde van ouderdom, de reeds genoemde peperkoekenbakker 
Pieter Tevel Pzn (1735-1804), de glazenmaker, tekenaar en gelegenheidsdichter 
Michiel Leemans (1746-1809), de koper- en blikslager Adriaan de Warem (1749-
1815), de horlogemaker en planetariumbouwer Joseph van den Eeckhout (c. 1757-
1808) en tenslotte de goudsmid en fysisch instrumentmaker David Reghter Jzn 
(1759-1817).

18 Kloek & Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg (1988), 90. 
19 Tweede waarnemingsboek Cornelis Tevel, fol. 343. Noord-Hollands Archief, archief Koninklijk 

Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, inv. nr. 150. 
Voor zijn werk als zilversmid, zie: De Bree, Cornelis Tevel, zilversmid en natuurkundige (1976).

20 De vader van Jan Bomme, de lakenkoopman Servaas Bomme Jr (1718-1767), was een volle neef 
van Leendert Bomme (1727-1788). Hun gezamenlijke grootvader Leendert Bomme (1655-1721) 
was de architect van het voorste deel van het in 1940 vernietigde Oostindisch Huis aan de 
Rotterdamse Kaai te Middelburg. 
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Jan Bomme’s huis, genaamd Klein Ravenstein, stond in de Lange Delft bij de St. 
Jansstraat en was voorzien van een torentje met waarnemingsplat.21 Daar be-
schikte men over een grote verrekijker, ‘tot vermaakelijke uijtspanning en waar-
nemingen’, waarvan de oculairen (oogglazen) in 1790 waren gemaakt door ‘mede-
lid’ Pieter Tevel. Instrumentmaker Reghter had de kijker vervolgens in een houten 
buis geplaatst. Volgens Tevels zoon, de zilversmid Cornelis Tevel Pzn (1763-1838), 
was de kijker van uitstekende kwaliteit. Als een fervent waarnemer, die in latere 
jaren met dezelfde kijker waarnam, wist deze zoon beslist waarover hij sprak.22

Netwerken en relaties
Kijken we nu naar het netwerk van deze groep liefhebbers, dan valt op dat vóór 
1790 drie van hen in betrekking stonden tot de regent Van de Perre. Zo was de 

21 Bomme’s adres komt uit de genealogie Brouwer, in Zeeuws Archief, familiearchief Brouwer, 
inv. nr. 1, fol. 27.

22 Tweede waarnemingsboek Cornelis Tevel (n. 16), fol. 341-342.

Twee leden van het informele ‘Geselschap van Liefhebbers’ van de sterrenkunde: Jan Bomme 
Servaaszn (1743-1795) en zijn oomzegger Servaas Bomme Bastiaensz (1767-1856), aan wie Jan 
Bomme zijn huis Klein Ravenstein met waarnemingsplatform in de Lange Delft zou overdragen. 
Zeeuws Archief, handschrift Brouwer en Collectie RKD, Den Haag.
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horlogemaker Joseph van den Eeckhout de ontwerper en voornaamste maker van 
het mechanisme van Van de Perre’s planetarium;23 David Reghter was vanaf 1784 
zowel Van de Perre’s persoonlijke instrumentmaker, als die van de beide fysische 
gezelschappen.24 De glazenmaker Michiel Leemans, tenslotte, publiceerde in 1790 
een grafschrift op Van de Perre’s dood.25 Het heeft er dan ook veel van weg dat deze 
heren in de marge van Van de Perre’s wetenschappelijke initiatieven daarvan het 
nodige hebben meegekregen. Want geen van hen had voldoende status om ook 
maar in de verste verte in aanmerking te komen voor een formeel lidmaatschap 
van een van de wetenschappelijke gezelschappen op Walcheren. Immers, vanaf de 
oprichting waren zowel het Zeeuwsch Genootschap als het Natuurkundig Gezel-
schap uitermate elitair. Alleen regenten uit de sociale bovenlaag konden toetre-
den, al mochten bij het ‘Herenfysica’ ook de Middelburgse predikanten meedoen, 
zij het alleen in de hoedanigheid van Lector. Pas rond 1790, onder druk van de 
politieke tijdsomstandigheden, werd het Natuurkundig Gezelschap opengesteld 
voor de sociale laag net onder de regenten.26 Zo waren de twee meest welgestel-
de deelnemers aan het informele sterrenkundige ‘Geselschap van Liefhebbers’, te 

23 Joseph van den Eeckhout (c. 1757-1808) was vermoedelijk de zoon van Pieter van den Eeck-
hout, ‘Mr Horologiemaaker’, die in 1763 in het Kerkstraatje woonde. In 1795 huwde hij met Pie-
ternella Pfeiffer (overl. 1831). Het jaar erna kocht Joseph het huis Dam 31 voor fl. 1.200,-. Waar 
hij voor die tijd woonde is onbekend. Een vermoedelijke broer van hem, Pieter Lambertus van 
den Eeckhout (1761-1836), was ook ‘horlogiemaker’ te Middelburg. 

24 David Reghter (1759-1817) was de zoon van de fysisch instrumentmaker Jan Reghter (1730-
1801) uit Delft. Hij was sedert het voorjaar van 1784 werkzaam te Middelburg als instrument-
maker en goudsmid. Dat jaar organiseerde hij enkele ballonvluchten. Vader en zoon Reghter 
leenden op 23 mei 1785 een bedrag van fl. 1.050,- van het echtpaar Van de Perre tegen een 
interest van 3 procent en aflosbaar in 12 jaar. Het is verleidelijk hierin het startkapitaal te zien 
van de winkel van David Reghter te Middelburg. Hij woonde aanvankelijk op de Lange Delft. 
In 1787 kocht hij voor fl. 550,- een winkel met woonhuis op de Lange Burgt (B 22), die hij Het 
Groot Octant van Hadley doopte. Zijn weduwe, Maria Bourdrez (overl. 1830), adverteerde in 
de Middelburgsche Courant van 13 november 1817 dat zij daar brillen bleef verkopen, maar ook 
‘Hernhutterse Brei-priemen, garens, en vergelijkbare passementen’. Zie: Catalogus van Ma-
thematische, Physische en Andere Instrumenten, Benevens Horologie Maakers, Juweliers, Goud 
en Zilversmids Gereedschappen, met derzelver Pryzen, welke gemaakt en verkogt worden by D. 
Reghter Jzn. Woonende op de Lange Burgt in het Groot Octant van Hadley te Middelburg, 4 pp. 
[ZB]. Zie ook: Zuidervaart, Van de Perre (1983), 149.

25 Zuidervaart, Van de Perre (1983), 104. Michiel Leemans woonde van 1778 tot aan zijn overlij-
den in 1809 in de Vlissingsestraat (nr. 22). Van 1779-1782 bezat hij ook een huis in de Graven-
straat. Hij was gehuwd met Catharina van Nieukerken (1754-1816). Van zijn hand is ook het 
in dichtvorm geschreven boek De geschiedenis van het bloedig lijden, smertelijk sterven en de 
glorieuse begraaving van s’weereld Heiland den Heere Jezus Christus, beschreven in dichtmaat, 
Middelburg: Juriaan Koene, 1790.

26 Schoute, Geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap (1923), 24. 
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weten de kooplieden Jan Bomme en zijn neefje Servaas, in respectievelijk 1789 
en 1800, toch in staat om tot het ‘Herenfysica’ toe te treden.27 De daar opgedane 
kennis konden ze dan verder met de andere – letterlijk minder fortuinlijke – ster-
renkundige liefhebbers delen.

Oudere connecties
Een van die andere liefhebbers was dus peperkoekenbakker Pieter Tevel Pzn, de 
oudste deelnemer aan het informele sterrenkundige ‘Geselschap’.28 Van hem is een 
andere relevante connectie bekend, namelijk die met de achttiende-eeuwse stad-
houderlijke astronomus De Munck. Volgens de negentiende-eeuwse Zeeuwse bio-
graaf en historicus Frederik Nagtglas – die nog over bronnen beschikte die er nu 
niet meer zijn – was Tevels vader, de timmerman, ‘stads-constabel en -roeijeerder’ 
Pieter Tevel Abrahamsz (1701-1735), door De Munck aangesteld als zijn assistent 
bij sterrenkundige observaties. Echter, in juni 1735 overleed deze Pieter Tevel Azn 
toen zijn zoon Pieter junior nog slechts drie maanden oud was.29 Niettemin trad 
de jonge Pieter Pzn jaren later toch in de voetsporen van zijn vader: ook hij zou 
De Munck op diens observatorium assisteren (vermoedelijk vanaf het midden 
van de jaren ‘50). Het zal ook in die context zijn geweest dat Tevel het maken 
van zonnewijzers en het slijpen van lenzen heeft geleerd. Ook De Munck had im-
mers zonnewijzers gemaakt, in 1725 één voor de Abdijtoren, in 1729 de – bewaard 
gebleven – zonnewijzer aan het stadhuis en in 1735 verscheidene voor zijn eigen 
observatorium. Nagtglas rapporteert dat in zijn tijd nog ‘enkele voorbeelden’ van 
Tevels zonnewijzers op Walcheren voorhanden waren.30 Hiermee is een interes-
sante link gelegd tussen het rond 1800 werkzame sterrenkundig ‘Geselschap’ van 
sterrenkundige liefhebbers uit de lagere burgerij en de eerdere bloeiperiode van de 
sterrenkunde op Walcheren ten tijde van het observatorium van Jan de Munck. De 
onder invloed van De Munck opgedane kennis, inspiratie en praktische ervaring 
bracht peperkoekenbakker Pieter Tevel dus in zijn eigen ‘geselschap’ in.

27 Zie de ledenlijsten achter in: Wetten voor het Natuurkundig Gezelschap (17962) en Herklots, 
Vernieuwd reglement voor het Natuurkundig Gezelschap (1843). 

28 Peperkoekenbakker Pieter Tevel Pzn. (1735-1804) was achtereenvolgens gehuwd met [1] in 
1762 Catrina Elisabeth Lacroix (1736-1789) en [2] in 1794 Martina de Waal (1736-1800). In 1764 
kocht hij een huis op de Vlasmarkt (huidig nr. 34). In 1796 verkocht hij dit huis en verhuisde 
Tevel als rentenier naar de Gortstraat K 12 (= huidig nr. 10). Dit huis werd door zijn erven in 
1805 verkocht. 

29 Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, dl. 2 (1891), 755-756. 
30 Ibidem. 
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Kortom, door puur te kijken naar het netwerk van de betrokkenen zijn we nu 
twee lijnen van invloed op het spoor, die kennelijk hebben ingewerkt op deze 
uit de midden- en ambachtelijke stand samengestelde groep van sterrenkundige 
liefhebbers: enerzijds de activiteiten van Van de Perre en diens beide fysische ge-
zelschappen en anderzijds die van Stocke en De Munck. 

Wetenschappelijk-cultureel kapitaal
Maar er valt over dit onderwerp meer te zeggen, zeker als het gekoppeld wordt 
aan de opmerking van Sturkenboom over het belang van kennisoverdracht in 
huiselijke kring. In een tweede artikel heeft zij dit onderwerp voor de casus van 
het Middelburgse Natuurkundig Genootschap der Dames theoretisch uitgewerkt 
met behulp van het begrippenkader van de Franse socioloog Pierre Bourdieu; 
meer specifiek gebruikt ze diens begrip ‘cultureel kapitaal’.31 Kort gezegd heeft 
Bourdieu het concept ‘cultureel kapitaal’ geïntroduceerd als middel waarmee een 
individu zich kan onderscheiden van zijn omgeving. Daarbij zijn drie elementen 
te onderkennen. (1) Een belichaamde staat, ofwel de cultuur die in een persoon 
is geïncorporeerd en die aanleiding geeft tot een zekere ‘habitus’. Dit is een door 
opvoeding en vorming ontstane duurzame manier van waarnemen, denken en 
handelen, waarvan de betrokkene zich nauwelijks meer bewust is, maar waarmee 
hij zich in de maatschappij kan onderscheiden en ook vooruitkomen. (2) Een ge-
objectiveerde staat, uitgedrukt in materiële dragers, zoals boeken, gereedschap of 
instrumenten en (3) een geïnstitutionaliseerde staat, die persoonlijk verworven 
competenties representeert, zoals specifieke vaardigheden, een diploma, een lid-
maatschap van een genootschap en dergelijke. Dit ‘cultureel kapitaal’ vertegen-
woordigt ook een economische waarde, ook al wordt die vaak niet als zodanig 
herkend. In kringen die uitgesloten zijn van geïnstitutionaliseerd onderwijs is de 
overdracht van de eerste twee elementen van het ‘cultureel kapitaal’ binnen de 
familie- en/of vriendenkring van eminent belang. In die eigen kring met relatief 
weinig invloeden van buitenaf zal de overdracht van mentale, theologische en 
wetenschappelijke inzichten en praktijken eenvoudig van de ene generatie op de 
andere kunnen plaatsvinden, vaak zelfs inclusief de daarbij behorende materiële 
objecten, zoals familiebijbels of wetenschappelijke instrumenten. 

Een mooi voorbeeld van het doorgeven aan volgende generaties van weten-
schappelijk-cultureel kapitaal met ook een duidelijke economische waarde is on-

31 Sturkenboom, Bourdieu in de provincie (2010). 



Over ‘Astronomisten’ en ‘Konstgenoten’136

getwijfeld de casus van de makers van de Friese spiegeltelescopen. Bij het vervaar-
digen van hun kijkers brachten vier producenten uit drie generaties Van der Bildt 
zelfs geen wezenlijke veranderingen in hun product aan.32

Het doorgeven – en het soms te gelde maken – van wetenschappelijk-cultu-
reel kapitaal

i. Tevel 
Maar ook uit Zeeland zijn fraaie voorbeelden te geven van het doorgeven van 
wetenschappelijk-cultureel kapitaal aan volgende generaties. Neem de casus van 
de eerder genoemde peperkoeken-bakker Pieter Tevel Pzn, een man die niet al-
leen in de voetsporen van zijn vader trad als assistent van astronomus De Munck, 
maar die zich ook kon vormen dankzij de aan hem overgedragen boeken van zijn 
overleden vader. Op zijn beurt gaf hij diezelfde boeken, maar ook een van zijn te-
lescopen, door aan zijn eigen zoon, de zilversmid Cornelis Tevel.33 Niet alleen wist 
deze Cornelis ongezocht faam te verwerven door zijn jarenlange nauwgezette stu-
die van zonnevlekken (waarover verderop meer), maar het cultureel kapitaal dat 
zo aan hem werd doorgegeven stelde de wetenschappelijk ongeschoolde Cornelis 
Tevel in staat om in 1817 de overleden instrumentmaker David Reghter op te vol-
gen als opzichter van de instrumenten bij het Heren- en Dames-Physica. Tevels 
eigen reputatie als langdurig sterrenkundig waarnemer hielp vervolgens weer om 
zijn neef en mede-erfgenaam, Pieter Cornelis Tevel (1820-1895), te helpen aan 
zijn baan als conciërge van het Musaeum Medioburgense, het wetenschappelijke 
centrum dat in 1787 gesticht was door mecenas Van de Perre.34 Ook in dit geval 
vertegenwoordigde het doorgegeven cultureel kapitaal dus economische waarde.

32 Zuidervaart, Reflecting ‘Popular Culture’ (2004).
33 Cornelis Tevel Pzn (1763-1838) was achtereenvolgens gehuwd [1] in 1807 met Dieuwertje 

Hoogerzeijl (1764-1812) en [2] in 1813 met Sara Cornelia Pijl (1766-1820). In 1797 woonde hij als 
zilversmidsknecht in de Nieuwe Oostersestraat N 76 (= huidig nr. 29). Bij het begin van zijn 
sterrenkundige waarnemingen woonde hij in de Bogardstraat (huidig nr. 9), welk huis hij in 
1823 verkocht. Een jaar tevoren had hij het kleine huis De Bruinvisch gekocht, op de Vlasmarkt 
L5 (= huidig nr. 2). Hier zou hij tot aan zijn dood blijven wonen. 

34 Zeeuws Archief, archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (hierna 
KZGW), inv. nr. 222 en idem, archief Natuurkundig Gezelschap, inv. nr. 54: akte van aanstel-
ling van Pieter Cornelis Tevel tot conciërge van het Musaeum Medioburgense in dienst van het 
Natuurkundig Gezelschap en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1864. Eerder, 
in 1843, had Pieter Cornelis Tevel in het oude woonhuis van zijn oudoom op de Vlasmarkt L5 
(= huidig nr. 2) een winkel in passementen geopend. Middelburgsche Courant, 30 mei 1843. Dit 
pand werd in 1859 verkocht.
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ii. Bomme
De transmissie van ‘cultureel kapitaal’ in wetenschappelijke zin treedt ook op 
bij twee takken van de familie Bomme. De kruidenier Jan Bomme Servaaszoon 
(1743-1795) en zijn neef Servaas Bomme (1767-1856) kwamen al eerder ter sprake 
als deelnemers aan het sterrenkundig ‘Geselschap van Liefhebbers’.35 Jan’s broer, 
Bastiaan Bomme (1742-1790), de vader van Servaas, maakte al weerkundige no-
tities.36 Mogelijk dateert de aandacht voor hemelverschijnselen dus al van een 
generatie eerder. In elk geval zijn van de hand van Servaas zowel weerkundige als 
astronomische waarnemingsregisters overgeleverd die getuigen van een jarenlan-
ge waarnemingspraktijk.37 Dat Servaas ook figureert in de waarnemingsregisters 
van bovengenoemde Cornelis Tevel, behoeft dan ook geen verbazing te wekken.  
In december 1818 observeerden zij samen zonnevlekken, ten huize van Bomme in 
de Lange Delft. Daarbij werden ‘verscheyde Dollondsche verrekijkers’, telescopen 
van de beste Engelse makelij, uitgeprobeerd.38

De sterrenkundige passie werd ook hier aan een derde generatie doorgegeven. 
In 1817 kreeg zoon Bastiaan II Bomme (1802-1858) voor zijn 14e verjaardag een 
fraaie ‘achromatische verrekijker’, waarmee hij zijn vader snel als waarnemer zou 
overtreffen.39 In september 1822 slaagde zoonlief er in om als eerste in Zeeland 

35 De kruidenier Jan Bomme Servaasz (1743-1795) was in 1773 gehuwd met Anna Sara Middelaar 
(1751-1810). Hij was vermoedelijk ook chocoladefabrikant. In 1787 verkocht hij althans een huis 
met chocolademolen aan de Huidevetterssingel. Na Bomme’s overlijden verkocht de weduwe 
hun woonhuis in de Lange Delft (I 32), genaamd Klein Ravenstein, in 1796 aan haar schoonzus, 
Antoinetta Brouwer (1740-1818). Deze woonde in het aangrenzende pand, Het Land van Belofte 
(I 28). Zij was de weduwe van Bastiaan I Bomme Servaasz (1742-1790) en moeder van Servaas 
Bomme (1768-1856). Laatstgenoemde zou na zijn huwelijk in 1797 met Clara van den Broecke 
(1764-1841) zelf in Klein Ravenstein gaan wonen. Hun zoon Bastiaan II Bomme Servaasz (1802-
1858), gehuwd met zijn nicht Clara van den Broecke (1806-1860), erfde op zijn beurt beide 
panden in 1856. 

36 In het eerste register, genoemd in de volgende noot, staan ook enige weerkundige notities van 
Bastiaan I Bomme (1742-1790) uit 1788.

37 Zie: Weerkundige aantekeningen van dag tot dag door Servaas Bomme, Middelburg, 1794-
1821 en 1821-1849. Het eerste handschrift is beschreven in twee artikelen in de Middelburgsche 
Courant van 12 en 13 april 1932 en het tweede handschrift in Geurts en Van Engelen, Historische 
weerkundige waarnemingen 5 (1992), 173-174. Huidige verblijfplaats ZB, handschriftencollectie 
KZGW, nrs. 6829 en 1178 A 331. Voor de sterrenkundige waarnemingen, zie Servaas Bomme, 
‘Annotatiën wegens de sterrekunde, 1799-1847’. ZB, handschriftencollectie KZGW, nr. 1178 A 333.

38 Tevel, tweede waarnemingsboek, fol. 158. d.d. 24 december 1818. De firma Dollond te Londen 
beheerste destijds de markt van achromatische telescopen – ofwel verrekijkers met kleurschif-
tingsloze lenscombinaties. 

39 Vaane, Servaas en Bastiaan Bomme (1986). 



Over ‘Astronomisten’ en ‘Konstgenoten’138

een kleine komeet waar te nemen.40 Bastiaan maakte zich ook de benodigde wis-
kunde eigen. Met die kennis gewapend publiceerde hij in de Algemeene Konst- en 
Letterbode van oktober 1835 een stevige berekening waarmee hij het tijdstip van 
de naderende zonsverduistering van mei 1836 met precisie voorspelde.41 Kort te-
voren – in augustus – had hij als eerste in Middelburg ook al de tweede terugkeer 
van de befaamde komeet van Halley waargenomen, voor de zoektocht waarvan 
vader Servaas al eerder een handleiding had opgesteld.42 In 1853 werd Bastiaan II 
Bomme zelfs een internationale bekendheid door zijn in dat jaar gepubliceerde 

40 Observatieboek Servaas Bomme (n. 38): ‘Maandag 16 September des avonds om ½ 10 uur, 
dezelve hier, voor het eerst gezien door mijn zoon B. Bomme, bij de kop van de Slang in het 
Westen, laag aan den Horison. Dezelve is alleen voor goede oogen zichtbaar; met een dag 
& nagtkijker gezien was dezelve omringd van een sterke nevel en korte Staart’. Dit betrof de 
terugkeer van de zon van een al in juli 1822 door Jean-Louis Pons (1761-1831) ontdekte komeet. 

41 Algemeene Konst- en Letterbode 1835-II, 379-382. 
42 Servaas Bomme, ‘Eenig onderrigt tot het opzoeken en waarnemingen bij de eerste verschijning 

van een komeet, en wel bijzonder die van Halley, in de maanden augs. en september 1835’. ZB, 
handschriftencollectie KZGW, nr. 1178 A 334. Zie ook: Vaane, Servaas en Bastiaan Bomme 
(1986).

Links: Waarnemingen aan het Zevengesternte, opgetekend door Servaas Bomme op 9 februari 
1821. Zeeuwse Bibliotheek. Rechts: Servaas Bomme (1767-1856), getekend in 1828 door door 
Cornelis Kimmel. RKD, Den Haag.
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belangwekkende storingsberekening van een voorspelde komeet.43 Deze bereke-
ning waarbij de invloed van de zwaartekracht van alle betrokken hemellichamen 
op de baan van de verwachte komeet in ogenschouw was genomen, was een gi-
gantenarbeid waarover de Leidse hoogleraar Frederik Kaiser zou opmerken dat 
deze ‘menigen sterrekundige nog lang daarna verleegen’ zou maken.44 Het voert 
nu te ver om inhoudelijk op dit werkstuk in te gaan, maar het is duidelijk dat ook 
in de familie Bomme wetenschappelijk-cultureel kapitaal van de ene generatie op 
de andere is doorgegeven.45

Daarvan is beslist ook sprake bij een derde voorbeeld, de iets vroegere tak van 
de familie Bomme. Hier begint de wetenschappelijke interesse bij de koopman 
Jan Bomme Leendertz (1691-1755), die in 1746 door Stocke genoemd wordt als 
deelnemer aan zijn ‘Genootschap in de Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde’, 
samen met onder meer astronomus Jan de Munck.46 We weten dat er in die kring 
zowel natuur- en sterrenkundige observaties als experimenten met ‘konstwerk-
tuigen’ werden uitgevoerd. Dat Jan Bomme daarin participeerde blijkt uit het ge-
geven dat hijzelf ook een collectie ‘mathematische instrumenten’ bezat, een term 
waarmee destijds ook sterrenkundige apparaten werden aangeduid. Die instru-
menten werden in 1761 door Jans weduwe publiek geveild.47 Jans zoon, de eerder 
genoemde Leendert Bomme, trad in de voetsporen van zijn vader. Eind jaren 1770 
zou hij in Middelburg de spil worden van talrijke wetenschappelijke en culturele 
initiatieven.48 

Maar deze Leendert had zijn vorming niet alleen aan zijn vader te danken. Ook 
een van de vrienden van zijn vader speelde hierin een rol, hetgeen onderstreept 
dat cultureel kapitaal niet alleen binnen de huiselijke kring, maar soms ook via 
de vriendenkring kon worden overgedragen. In 1781, in een toespraak voor het 
Natuurkundig Gezelschap, verhaalde Leendert Bomme namelijk dat hij veel te 
danken had aan de Middelburgse oogarts en doopsgezinde voorganger Johannes 
Nettis (1707-1777). Hij had namelijk het genoegen gehad om ‘verscheiden jaren’ 

43 Bomme, Proeve eener berekening (1853). 
44 Kaiser, Inlichtingen omtrent de groote komeet (1856), 359. 
45 Zie voor details over Bommes storingsberekeningen: Zuidervaart, Konstgenoten (1999), 398-

403. 
46 Zie de ledenlijst in Stocke, Afscheidsredevoering (1746). 
47 Geveild door Margaretha van Besten (1695-1761), de weduwe van Jan Bomme Leendertz (1691-

1755). Zie: Middelburgsche Courant, 21 april 1761.
48 Van Benthem Jutting, Leendert Bomme (1969).
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met Nettis deel te nemen aan ‘een Physisch Gezelschap’.49 Meer weten we helaas 
niet, maar het heeft er alle schijn van dat Nettis na het vertrek van Stocke op 
enig moment diens natuurfilosofische lessen heeft overgenomen.50 Hoe dan ook, 
Nettis had Leendert Bomme geïnstrueerd in de natuur- en sterrenkunde met tal 
van instrumenten die van Nettis’ ‘kundigheden en vernuft’ getuigden.51 Daartoe 
behoorde onder andere een door Nettis zelf samengesteld planetarium. En in-
derdaad, de veilingcatalogus van Nettis’ instrumentenkabinet vermeldt een door 
Nettis verbeterd ‘bij uitstek fraai Planetarium, op een koperen plaat, [...] staande 
op een mаhoniehouten voet’ met een middellijn van 24 duim (= 62,5 cm).52 Trou-
wens, ook Nettis’ bibliotheek was indrukwekkend.53 In zijn boekencollectie kon 
je werkelijk elk geschrift aantreffen dat ook maar enigszins van belang was voor 
de contemporaine natuurwetenschappen. Het geheel doet vermoeden dat deze 
man een enorme eruditie heeft bezeten. Het is verbazingwekkend dat Nettis zelf 
nauwelijks iets heeft gepubliceerd. Van zijn hand kennen we vrijwel alleen een 
beschrijving van een door hem aangepaste hemelglobe in de Verhandelingen van 
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en een publicatie over micro-
scopisch onderzoek aan sneeuwvlokken in de Philosophical Transactions van de 
Engelse Royal Society.54 In elk geval blijkt uit het instrumentarium van Nettis dat 
hij een fervent astronomisch waarnemer moet zijn geweest. Nettis beschikte over 
vijf uitschuifbare verrekijkers van verschillende grootte en een spiegeltelescoop 

49 Zeeuws Archief, familiearchief Van der Feen, inv. nr. 10: ‘Aanteeckening uit zekere aanspraak 
[...] aan het Natuurkundig Gezelschap [...] door Leendert Bomme, 7 januari 1782’. Nettis woon-
de eerst op de ‘Heere Gragt, over ’t Joris-bruggetje’ (1745), daarna op de ‘Koorndijk’ (1747), 
vervolgens op de Rouaanse Kaai (1750) en tenslotte op de Grote Markt (1759). 

50 Dat Nettis in zijn bibliotheek zowel van Stocke als van De Munck alle geschriften bezat bewijst 
het nauwe contact met deze twee voorgangers. 

51 Zeeuws Archief, FA van der Feen, inv. nr 10. 
52 [Nettis] Cаtаlоgus ееner frааijе verzаmеling vаn mаthеmatisсhе еn аnderе instrumеntеn 

(1778). 
53 Nettis’ bibliotheek is geveild in twee delen, een bij zijn leven en het andere deel na zijn dood. 

Zie: [Nettis], Pars maxima bibliothecæ Nettisianæ (1774) en Bibliothecæ Nettisianæ pars 
reliqua (1778). Nettis’ exemplaar van Vesalius’ befaamde anatomische atlas De humani corporis 
fabrica (1543) – geveild in 1774 – bevindt zich nu in de Niedersächsische Staats- und Univer-
sitätsbibliothek te Göttingen. Zie: S. Glitsch, J. Migl & H. Rohlfing, Göttinger Kostbarkeiten. 
Handschriften, Drucke und Einbände aus zehn Jahrhunderten, Göttingen, 2006, 94.

54 Nettis, Beschrijving eener hemelglobe (1757); idem, An account of a method of observing 
(1757). Vergelijkbaar microscopisch onderzoek aan sneeuwvlokken was eerder gepubliceerd 
door Jan Engelman, de leider van een Haarlems genootschap van wetenschappelijke liefheb-
bers. Zie Engelman, Het regt gebruik (1747). In zijn publicatie beweerde Nettis echter dat zijn 
bevindingen waren gebaseerd op onderzoek uit 1740, uitgevoerd voor zijn ongeïllustreerde 
Leidse academische proefschrift van 1742.
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van de beroemde Engelse instrumentmaker James Short. Daarnaast had hij een 
fraaie nachtkijker of ‘Kat oog’, die geschikt was voor het opsporen van kometen. 
Verder kon je bij Nettis lange blikken verrekijkerbuizen aantreffen die vermoe-
delijk nog uit de zeventiende eeuw dateerden. Opmerkelijk tenslotte waren de 
‘groote kruk voor een verrekyker’ en het ‘vierkant houten gestel om een kijker in 
te zetten’ die in de catalogus werden aangeboden. Het waren allemaal objecten die 
onmiskenbaar getuigden van een sterrenkundige waarnemingspraktijk.

Nettis’ pupil Leendert Bomme verrichte zelf ook sterrenkundige observaties. 
Bommes huis De Ramskoppen in de Lange Delft op de hoek van de Segeerstraat, 
bezat eveneens een waarnemingsplat, waar hij in 1779, samen met de student Jo-
han Pieter Fokker (1755-1831), via een reeks observaties de baan van een komeet 
heeft vastgelegd.55 Bommes in 1788 te Middelburg geveilde kabinet bevatte een 
groot aantal ‘astronomische, optische, mechanische, mathematische en andere 
instrumenten’, waaronder diverse door Bomme zelf vervaardigde planetaria, twee 
grote spiegeltelescopen (resp. van George Adams uit Londen en Jan van der Bildt 

55 Fokker, Beginzelen der Comeet (1782). Bomme’s adres komt uit de genealogie Brouwer, in 
Zeeuws Archief, familiearchief Brouwer, inv. nr. 1, fol. 27. 

Johannes Nettis. Links: veilingcatalogus van zijn 
instrumentenkabinet (1776). Koninklijke Bibliotheek, 
Den Haag. Rechts: Microscopische afbeeldingen van 
te Middelburg waargenomen sneeuwvlokken. Uit: 
Philosophical Transactions(1757). 
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uit Franeker) en twee achromatische astronomische verrekijkers (resp. van Jesse 
Ramsden uit Londen en een ongenoemde maker).56 

Een officieel Lectoraat 

iii. Fokker
Ondertussen was Leendert Bomme een belangrijke stimulator voor de jonge Jo-
han Pieter Fokker geworden. Met deze Fokker komt er een nieuwe ontwikkeling 
in de overdracht van sterrenkundige kennis.57 Want in 1782, kort na zijn afstude-
ren aan de Leidse universiteit,58 werd Fokker door de Middelburgse stadsregering 
aangesteld tot Lector in de Wis-, Natuur- en Sterrenkunde aan de verder weinig 
florissante Illustre School.59 Die leerstoel bestond voordien niet en hij lijkt dan 
ook speciaal voor Fokker te zijn gecreëerd. Of Bomme, dan wel Van de Perre, 
hierin nog een rol hebben gespeeld, is niet bekend. Het zou goed passen bij de 
vele initiatieven die door hen in de jaren 1780 zijn genomen om de wetenschaps-
beoefening in Zeeland – althans onder de maatschappelijke bovenlaag – te be-
vorderen.60 Het was in elk geval de eerste keer in Zeeland dat verworven weten-
schappelijk-cultureel kapitaal zich in economische zin vertaalde in een betaalde 
betrekking. Fokker was daarmee de eerste natuurwetenschappelijke ‘professional’ 
van Zeeland geworden: hij kon immers met die kennis tenminste een deel van zijn 
brood verdienen.

56 [Bomme], Catalogus (1788), 123. 
57 Johan Pieter Fokker was de zoon van de koopman Abraham Fokker (1719-1795) en Johanna 

Bartramy (1726-1788). In 1790, kort na zijn huwelijk met Johanna Hoelands (overl. 1815) uit 
Axel, kocht hij een huis aan de Seisdam, dat hij na de kruitramp van Leiden in 1807 aan slacht-
offers ter bewoning aanbood. Zie: Oprechte Haarlemsche Courant, 24 januari 1807. 

58 In Leiden was Fokker opgeleid in de natuurfilosofie en de sterrenkunde door de ook in 
Middelburg geboren en getogen hoogleraar Dionysius van de Wijnpersse (1724-1808). Van 
de Wijnpersse zelf verliet Middelburg in 1741, toen hij zich als 17-jarige student inschreef aan 
de Utrechtse universiteit. Bij het verlaten van de Latijnse School te Middelburg had hij een 
lofrede op de stad uitgesproken. Zie: Wijnpersse, Carmen heroicum (1740). In hoeverre hij in 
zijn interesse voor de sterrenkunde is gestimuleerd door het Middelburgse observatorium van 
De Munck is onbekend.

59 Fokker, Inwijings redevoering (1784). Die aanstelling leverde hem echter niet genoeg inkomen 
op en in 1790 haalde hij daarom in Leiden in slechts één maand nog even zijn artsendiploma.

60 Duidelijk is wel dat Fokker al op het Middelburgs Gymnasium als briljante leerling was opgeval-
len. Zijn in deftig Latijn gestelde afscheidsrede voor die Latijnse School was in 1778 zelfs uitge-
geven met een vererende opdracht aan het Middelburgse stadsbestuur. Zie: Fokker, Dissertatio 
historico-critica (1776). Als Leids student had Fokker twee sterrenkundige observaties gepubli-
ceerd: (1) Beginzelen der Comeet (1782) en (2) Voorbijgang van Mercurius over de Zon (1782).
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Maar helaas, ook Fokkers onderwijs was alleen bestemd voor de happy few van 
de maatschappelijke bovenlaag. Zijn colleges in het auditorium van de Abdijkerk 
werden alleen in het Latijn gegeven. Het lijkt er overigens op dat hij nauwelijks 
sterrenkunde heeft gedoceerd. Twee bewaard gebleven dictaten van zijn lessen 
onthullen dat hij de nadruk vooral legde op zuivere filosofie.61 Verder was Fokkers 
onderwijs betrekkelijk kort van duur. In 1795 raakte hij als patriot betrokken bij 
de politieke omwenteling die het begin inluidde van de Bataafse Republiek. Zijn 
leven kwam toen in een stroomversnelling. Als een van de homines novi maakte 
hij een politieke bliksemcarrière.62 In 1797 werd hij afgevaardigd naar Den Haag 
als ‘representant van het volk van Zeeland’. Die nieuwe hoedanigheid creëerde 
ook nieuwe kansen. Eenmaal terug in de Zeeuwse hoofdstad, verzocht Fokker 
de Zeeuwse Staten om in een van de torens van de Abdij een sterrenkundig ob-
servatorium te mogen inrichten. Dat lukte. In april 1797 kreeg hij toestemming 
tot gebruik van ‘den toren staande op het gebouw door den gewezen Raad van 
Vlaanderen, ten einde aldaar astronomische operatiën te kunnen doen’.63 Daar 
richtte hij nu op eigen kosten en met zijn eigen instrumenten een sterrenwacht in. 
Een mooi succesje, maar Fokker heeft er slechts sporadisch kunnen waarnemen. 
Als parlementariër moest hij begin september 1797 weer in Den Haag zijn en na 
de staatsgreep van 22 januari 1798 – waarbij gematigde leden van de Nationale 
Vergadering buiten spel werden gezet – werd de letterlijk kleine Fokker plotsklaps 
benoemd tot een van de vijf leden van het Uitvoerend Bewind.64 Daarin func-
tioneerde hij zelfs heel even als voorzitter. Dat avontuur – in hedendaagse ter-
men was hij even ‘minister-president’ – eindigde op 12 juni 1798, toen een tweede 
staatsgreep dit vijftal ‘radikalen’ afzette, naar verluid zeer tot Fokkers opluchting. 

61 ZB, handschrift nrs. 6184 & 6185. 
62 Hollestelle e.a., Homines novi (1993), 537-538. Vgl. ook: C. de Waard, in: Nieuw Nederlandsch 

Biografisch Woordenboek, 1 (1911), kol. 870-871 en Algemeene Konst- en Letterbode, 1831, nr. 47, 
338 en website www.parlement.com.

63 Zeeuws Archief, archief Staten van Zeeland, inv. nr. 856: notulen uitvoerend departement, 
deel 1. De toren van de Raad van Vlaanderen lag aan de westzijde van het Abdijplein. Bij de 
restauratie van het abdijcomplex in de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de toren gerecon-
strueerd. Vgl. De Lussanet de la Sablonière, Restauratie (1992), 77-78. 

64 Fokker was voorzitter van het Uitvoerend bewind per 1 juni 1798. Tot de tweede staatsgreep 
van dat jaar duurde zijn bewind dus slechts 12 dagen. De overige leden van dit Uitvoerend 
bewind waren Pieter Vreede, Wybo Fijnje, Stephanus Jacobus van Langen en Barend Wildrik. 
Uit deze tijd dateert de volgende typering van Fokker door de Engelse diplomaat Vans Murray: 
‘Fokker is one of the most diminutive little fellows I ever saw. With his back to you he looks 
like a runted thin boy of thirteen’. Zie: Peter P. Hill, William Vans Murray, Federalist diplomat: 
the shaping of peace with France, 1797-1801, Syracuse NY, 1971, 78.
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Teruggekeerd in Middelburg pakte Fokker zijn lectoraat weer op, en warempel, 
hij kwam nu toch aan sterrenkundige waarnemingen toe. De Franse astronoom 
Jérôme de Lalande wist in 1802 althans te melden dat Fokker tussen 1797 en 1801 
verschillende ‘interessante observaties’ had uitgevoerd.65 Op grond hiervan kon-
den de geodetische coördinaten van Middelburg worden verbeterd. Maar na 
24 mei 1801 lijkt Fokker geen waarnemingen meer te hebben gedaan.66 Evenmin 
lijkt hij er anderen bij te hebben betrokken. Vanuit het oogpunt van overdracht 
van sterrenkundige kennis is Fokkers initiatief daarom van weinig betekenis; dat 
lag eerder in de eeuw bij het observatorium van De Munck dus wel anders. 

Na een korte carrière in Middelburg als lid van de commissie van financiën 
van het voormalig gewest Zeeland, keerde Fokker terug naar Den Haag om daar 
mee te helpen bij de invoering van het metrieke stelsel. In Den Haag wist hij het in 
1805 nog wel voor elkaar te krijgen om benoemd te worden tot ‘‘s Lands Astrono-
mist’. Daardoor kreeg hij de beschikking over het voormalige stadhouderlijke ob-
servatorium op de Mauritstoren van het Binnenhof.67 (Dit was dezelfde plek waar 
in 1608 de Middelburgse brillenmaker Hans Lipperhey zijn eerste verrekijker had 
gedemonstreerd). In 1807 publiceerde Fokker over een komeetwaarneming die 
hij op dit Haagse observatorium had verricht.68 Maar daarna wordt het stil. In 
1810, na de inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk, trok Fokker zich als arts 
teleurgesteld terug in het Zeeuws-Vlaamse Axel, waar zijn dochter en echtgenote 
echter niet lang na elkaar kwamen te overlijden. In de rouwadvertentie van zijn 
vrouw gaf Fokker zwaarmoedig te kennen dat ‘niets hem meer aan deze wereld’ 
bond en dat hij hoopte dat hij spoedig ‘van zijn post’ zou worden ‘afgeroepen’.69 

Fokkers astronomische zwanenzang (een verhandeling over de middellijn 
van de zon) werd in 1823 door het Koninklijk Nederlandsch Instituut gepubli-
ceerd.70 In 1828 ten slotte verzocht het provinciebestuur van Zeeland hem nog 
om zich in te spannen ‘tot het doen van de vereist wordende dagelijkse meteo-
rologische waarnemingen’, en inderdaad levert hij tot en met 1830 nog gegevens 

65 Lalande, Bibliographie astronomique (1801), 856. Ook het eerste gespecialiseerde sterrenkundi-
ge tijdschrift ter wereld, de Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-
kunde, nam in 1803 de Middelburgse Abdij op in een overzicht van in Europa operationele 
sterrenkundige observatoria.

66 Bedekking van de heldere ster Spica (Kornähre) in het sterrenbeeld Maagd door de Maan. MC. 
67 Bataafsche Staatscourant, 23 nov. 1805. 
68 Fokker, Waarnemingen van de komeet van den jare 1807 (1816). 
69 Opregte Haarlemsche Courant en Middelburgsche Courant, 5 dec. 1815. 
70 Fokker, ‘Heliometrische Waarnemingen’ (1823). 
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uit zijn woonplaats Axel, maar daarna blijft het stil.71 Fokker overleed uiteindelijk 
in oktober 1831. De catalogus van zijn in 1832 aldaar geveilde bibliotheek noemt 
een aantal kwalitatief goede waarnemingsinstrumenten van gerenommeerde in-
strumentmakers, zoals een ‘sextant van Ramsden’, een ‘groot astronomisch kope-
ren quadrant’ van Sisson, een ‘heliometer’, een spiegeltelescoop van Short en een 
nauwkeurige en kostbare repetitiecirkel van Lenoir.72 Het zijn vermoedelijk deze 
instrumenten geweest waarmee Fokker in 1797 zijn observatorium in de abdij had 
ingericht. Die toren was echter al kort na 1813 gesloopt.

iv. De Kanter
Ondertussen was Fokker al in 1808 vervangen als Lector Matheseos, Physices et 
Astronomiae aan de stedelijke Illustre School door een nieuwe kandidaat, te we-
ten Johan de Kanter Philzn (1762-1841).73 Met deze De Kanter zijn we aanbeland 
bij een nieuwe stimulator van de sterrenkunde op Walcheren. Hij was een weten-
schappelijke autodidact, die na een korte carrière als notaris in Zierikzee in 1799 
naar Middelburg was verhuisd om daar in het Musaeum Medioburgense Lector te 
worden bij de beide fysische gezelschappen. Dit lectoraat was een nieuwe functie 
die nodig was geworden omdat de predikanten die sinds 1780 bij het Natuur-
kundig Gezelschap hadden gedoceerd waren overleden of met emeritaat gegaan. 
De laatste overgeblevene was Ds. Henricus Schortinghuis (1737-1801), van wiens 
hand nog een ingenieuze maanwijzer uit 1786 bewaard is gebleven.74 

Waar Fokker nog een academische opleiding had genoten, was De Kanter de 
eerste Zeeuw die zijn als ‘liefhebber’ opgebouwde wetenschappelijk-cultureel 
kapitaal in economische zin wist te verzilveren. Dat ‘verzilveren’ had De Kanter 
handig voorbereid. Want dat hij van de exacte vakken het nodige afwist, had hij 
tien jaar eerder al ruimschoots geëtaleerd in een verzoekschrift aan het Zeeuw-
sch Genootschap. In die brief (waarin hij brutaalweg om het lidmaatschap van 
het Genootschap verzocht) gaf hij hoog op van zijn eigen kundigheden en van de 

71 Zeeuws Archief, archief Provinciaal Bestuur van Zeeland 1813-1850, inv. nr. 353 (30 augustus 
1828); 354 (9 september 1828); 362 (1 januari 1829: verslag van meteorologische waarnemingen 
te Axel begonnen met de najaarsnachtevening en lopende tot het einde dezes jaars 1828); 386 
(6 januari 1830: meteorologische waarnemingen over 1829); 413 (6 januari 1831: meteorologi-
sche waarnemingen over 1830). 

72 [Fokker], Catalogus (1832). Fokkers heliometer is terecht gekomen bij de universiteit Utrecht. 
Daar is deze onder meer gebruikt bij de waarneming van de zoneclips van 1836. Zie Van Lie-
burg, De Hemelvorscher (2019), 491, noot 258 en Utrechts Universiteitsmuseum, nr. UM 489 (2). 

73 Middelburgsche Courant, 5 maart 1808. 
74 Zeeuws Museum, inv. nr. G-2523. 
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door hem vervaardigde instrumenten, zoals – jawel – een planetarium.75 Om een 
en ander te benadrukken stuurde hij korte tijd later ook nog een berekening van 
de bijzondere ‘annulaire (ofwel ringvormige) zon-eclips’, die nota bene pas een 
halve eeuw later – op 9 oktober 1847 – zou plaatsvinden.76 

De Kanter wist zich in no time een centrale plaats te verwerven in de Walcher-
se genootschappen. Naast zijn Lectoraat bij de beide fysische gezelschappen werd 
hij in 1806 secretaris van het Zeeuwsch Genootschap en twee jaar later dus Lec-
tor aan de stedelijke Illustre School. Een ingrijpende verandering daarbij was dat 
de bij die functie horende openbare voordrachten in het auditorium niet langer in 
het Latijn, maar in de Nederlandse taal werden gehouden. Natuurwetenschappe-
lijke kennis werd daarmee plotsklaps toegankelijk voor veel bredere lagen van de 
samenleving.77 Het was een mooi initiatief dat echter – uitgedrukt in termen van 
Bourdieu – het distinctieve karakter van sterrenkundige kennis wel verminderde. 

Vooral in de beginjaren van zijn carrière besteedde De Kanter veel aandacht 
aan de astronomie. Invloedrijk was bijvoorbeeld De Kanters in 1803 te Middel-
burg uitgegeven Nieuwe Ecliptische Tafelen, een boek over eclipsberekeningen 
dat in Zeeland vrij populair werd.78 Met dit werk probeerde De Kanter bestaan-
de sterrenkundige tabellen onder te brengen in het door de Fransen voorgesta-
ne nieuwe decimale stelsel.79 Verder had De Kanter het boek geschreven voor 
‘min-ervarene beminnaars der sterrekunde, die zich in het vak der Eclipsen, ver-
maakshalve en bij wijze van uitspanning bezig houden’.80 Op De Kanters boek 
werd dan ook vooral ingetekend door personen die beroepshalve niets met wis-

75 De Kanter aan de secretaris van het Zeeuwsch Genootschap, 11 januari 1788. ZB, handschrift 
KZGW, nr. 423.

76 De Kanter aan de secretaris van het Zeeuwsch Genootschap, 27 oktober 1789. Zeeuws Archief, 
archief KZGW, inv. nr. 6, fol. 135. Als notaris te Zierikzee zou De Kanter ook de uitgave ver-
zorgen van een Altoosdurende Almanak of Tijdwijzer (1793), met daarin diverse sterrenkundige 
tabellen.

77 Zie diverse advertenties in de Middelburgsche Courant met aankondigingen van De Kanters 
voordrachten in het Auditorium. Al eerder gaf De Kanter privaatlessen in de proefondervin-
delijke natuurkunde in zijn huis op de Rouaanse Kaai G 152 (= huidig nr. 19). Zie bijvoorbeeld 
Middelburgsche Courant, 6 oktober 1801. Voor een dictaat van een cursus meetkunde, gevolgd 
door de latere gouverneur van Zeeland, Jan Hendrik Schorer in de jaren 1796-1798, zie: Zeeuws 
Archief, familiearchief Schorer, inv. nr. 197.

78 De Kanter, Nieuwe ecliptische tafelen (1803). 
79 In 1794 was in Frankrijk een nieuwe decimale tijdrekening ingevoerd (met dagen van 10 uur 

van 100 minuten). De Kanter had dit decimale systeem gedeeltelijk doorgevoerd in zijn Nieu-
we ecliptische tafelen. Wat dat betreft had hij pech, want in l805 schafte Napoleon deze door 
de bevolking nimmer geaccepteerde tijdrekening weer af. 

80 De Kanter, Nieuwe ecliptische tafelen (1803), viii.
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kunde van doen hadden. Blijkens de intekenlijst vond het boek op Walcheren 
gretig aftrek. Van de 52 intekenaren kwam bijna de helft uit Middelburg. Onder 
hen bevonden zich drie van onze ‘sterrenkundige liefhebbers’, namelijk Pieter 
Tevel, Adriaan de Warem81 en Servaas Bomme, maar ook regenten als Dani-
el Radermacher (toen president van de beide fysica’s), Jacob Hendrik Schorer 
(1760-1822) (die Radermacher als zodanig in 1803 zou opvolgen) en Nicolaas 
Cornelis Lambrechtsen van Ritthem (1752-1823) (voorzitter van het Zeeuwsch 
Genootschap). Maar ook later in zijn lange carrière als Lector bij de beide fysi-
ca’s – De Kanter zou die functie bekleden tot aan zijn overlijden in 1841 – zou 
hij de sterrenkunde nog vaak in de Middelburgse Courant en in losse efemere 
pamfletjes uit de doeken doen.82 Volgens zijn biograaf en tijdgenoot Samuel de 
Wind (1793-1859) was het dan ook dankzij De Kanter dat ‘de natuurkunde [HJZ: 
lees: natuur- en sterrenkunde] sedert jaren in deze stad, meer misschien dan op 
andere plaatsen van gelijke bevolking, door zeer velen, hetzij wetenschappelijk, 
hetzij als liefhebberij-studie, is beoefend’.83

Professionalisering en mathematisering van de negentiende-eeuwse weten-
schap 

v. Bourjé
Een van de intekenaren die sterk door De Kanters boek en lessen werd gestimu-
leerd, was de kunstschilder Johan Pieter Bourjé (1774-1834). Ook zijn levensloop 
vormt een mooi voorbeeld van de manier waarop een door een liefhebber opge-

81 De koper- en blikslager Adriaan de Warem (1749-1815) wordt met nadruk ‘een groot liefhebber’ 
van de sterrenkunde genoemd. In 1796 wordt als zijn adres vermeld: Vlissingsestraat 25 en in 
1798: H 141 = Herenstraat 8. Na zijn overlijden – ‘als gevolg van opstopping van water en daar-
bij komende ziekte’ – plaatste De Warems weduwe, Johanna Cornelia Catsman, een uitvoerig 
bericht over zijn ‘braaf en buitengewoon werkzaam leven’ in de Middelburgsche Courant van 
9 december 1815. Van zijn hand is een ‘zeer kunstige en eigenaardige equinoxiale [staande] 
zonnewijzer’ bewaard gebleven, die nu in het depot van het Zeeuws Museum uit elkaar ligt 
(inv. nr. G-2864). Dit instrument met opschrift ‘Het uur loopt ras, zoo ras verloopt ons leven’ 
dateert uit 1799 en is gemaakt voor – en vermoedelijk ook naar het ontwerp van – Johan de 
Kanter Philzn (1762-1841). In de catalogus van De Kanters instrumentenkabinet (1842) is de 
zonnewijzer beschreven onder nr. 125, maar toen buiten de veiling gehouden. In 1895 is het 
instrument via de toenmalige voorzitter J.C. de Man aan het Zeeuwsch Genootschap geschon-
ken. Zie: [De Kanter], Catalogus (1842) en Archief KZGW 1990, XIX. 

82 Vgl. De Kanter, Meetkundige schets (1826) en idem, Maan-Eclips (1830). De Kanters Lectoraat 
bij de Illustre School was overigens met de opheffing van die School in 1815 tot een einde geko-
men. 

83 De Wind, Johan de Kanter (1850), 209. 
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bouwd wetenschappelijk-cultureel kapitaal zich uiteindelijk in economische zin 
liet uitbetalen. 

Johan Pieter was de zoon van Isaac Bourjé, vennoot in een aanvankelijk suc-
cesvol middelgroot handelshuis, dat echter in 1803 als gevolg van de algemene 
economische malaise failliet zou gaan. In 1780, op zesjarige leeftijd, was Johan 
Pieter getroffen door een besmettelijke ziekte (waarschijnlijk meningitis) waar-
door hij voor de rest van zijn leven volstrekt doof werd. Vader Bourjé besefte dat 
zijn zoon door deze handicap niet langer geschikt was om ‘in de handel te worden 
opgebracht’.84 De jonge Bourjé beschikte gelukkig ook over andere talenten. Hij 
kon uitmuntend tekenen en schilderen, leerde snel zijn talen en de plaatselijke 
rekenmeester Jacobus Priester (c. 1734-1796) onderrichtte hem in de eerste be-
ginselen van de wis- en natuurkunde. Vader Bourjé, die in 1794 lid was geworden 
van het Natuurkundig Gezelschap, voorzag Johan Pieter van een aantal fysische 
instrumenten. Uit liefhebberij begon zoonlief aan deze instrumenten te knutse-
len. Daartoe ging hij geregeld om raad bij David Reghter, de instrumentmaker van 
de beide fysica’s, en – zoals we eerder zagen – ook deelnemer aan het informele 
gezelschap van sterrenkundige liefhebbers. 

Met de bij Reghter en De Kanter opgedane kennis zou Bourjé vanaf 1805 veelvul-
dig eclipsberekeningen uitvoeren, waarvan er verscheidene zijn gepubliceerd.85 In de 
Middelburgsche Courant zijn ook diverse sterrenkundige berichten terug te vinden, 
die hij vanaf 1816 – vaak samen met De Kanter – opstelde.86 De kroon op dit werk, 
een uitgebreide wiskundige berekening van de zonsverduistering van 1820, compleet 
met wereldkaart met daarop aangegeven waar de verduistering zou plaatsvinden, 
werd in 1818 aangeboden aan het Zeeuwsch Genootschap, vervolgens met een zilve-
ren medaille bekroond, en in de Nieuwe Verhandelingen gepubliceerd.87

Al doende bouwde Bourjé een expertise op die werd gewaardeerd. Ondertussen 
verdiende hij de kost als portret- en kunstschilder en af en toe ook als maker 

84 Meijer, Frappante gelijkenissen (1992). Zie ook: Zuidervaart, Het kistje van Bourjé (2002).
85 Bourjé, Algemeene en byzondere omstandigheden der Maan-Eclips (1805). Hierin een we-

reldkaart met de titel ‘Stereographische projectie van den aardkloot: in de maan-eclips op 
den 11.den Julij 1805, vertoonende alle de Landen der Aarde alwaar men die zal kunnen zien’. 
Een aantal van Bourjé’s originele eclips-tekeningen en handschriftelijke berekeningen uit 1805 
berusten in het Zeeuws Museum. 

86 Zie bijvoorbeeld Middelburgsche Courant, 5 aug 1816; juli 1819; 14 en 16 sept. 1820; 19 febr. 1822. 
87 Middelburgsche Courant, 5 maart 1818. Zie: Bourjé, Algemeene en bijzondere omstandighee-

den van de aanmerkelijke zons-verduistering (1820). 
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van – vooral elektrostatische –instrumenten.88 Zo ging de wetenschap een steeds 
grotere rol spelen in zijn leven, waarbij de schilderkunst naar de achtergrond ver-
schoof. In 1819 zag Bourjé zijn kans schoon. Hij solliciteerde naar de nieuw ge-
creëerde post van ijkmeester-generaal van Zeeland, een functie die noodzakelijk 
werd door de invoering – in 1820 – van het metrieke stelsel in de Nederlanden. De 
post van ijkmeester-generaal van Zeeland werd uiteindelijk niet ingesteld, maar 
in maart 1820 werd Bourjé wel benoemd in een vergelijkbare functie, namelijk die 
van arrondissementsijker in het toen nieuw ingestelde eerste district van de pro-
vincie Zeeland. Daarmee was Bourjé van liefhebber een echte ‘professional’ ge-
worden. Het door hem opgebouwde wetenschappelijk-cultureel kapitaal betaalde 
zich nu in harde guldens uit. 

vi. Tieleman
Na Bourjé’s dood in 1834 werd hij als arrondissementsijker opgevolgd door Jo-
hannes Tieleman (1810-1843), de getalenteerde zoon van een Middelburgse tim-

88 Zuidervaart, Het kistje van Bourjé (2002), 155. Zie ook: [Bourjé], Catalogus (1834).

Links: Portret van Johan Pieter Bourjé (1774-1834) door Pieter Gaal. Rijksprentenkabinet, 
Amsterdam. Rechts: “Bourjé’s Berekeningen met tekst voor de maan-eclips 11 juli 1805. Zeeuws 
Museum.
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merman, die op de Middelburgse Teekenacademie was opgeleid.89 Om als aron-
dissementsijker benoemd te kunnen worden had ook Tieleman de sterrenkunde 
gebruikt als demonstratie van zijn mathematisch kunnen. Het jaar tevoren had hij 
volgens de methode van De Kanter twee eclipsberekeningen uitgevoerd en aan 
het Zeeuwsch Genootschap aangeboden.90 Een dergelijke vooruitberekening van 
de zonsverduistering van 1842 werd zelfs in druk uitgegeven.91 Met die publicatie 
positioneerde hij zich in 1842 nadrukkelijk als opvolger van de kort tevoren over-
leden De Kanter als Lector bij het Natuurkundig Gezelschap. Van dit inmiddels 
veel minder elitaire genootschap was Tieleman sinds 1837 lid. Hij is echter maar 
heel kort Lector geweest, want binnen een jaar overleed hij onverwacht op 33-ja-
rige leeftijd.92 Bij het ‘Herenfysica’, de Teekenacademie en bij de mede door Tiele-
man opgerichte Middelburgse industrieschool werd het heengaan van deze ‘kun-
dige en ijverige’ man bijzonder betreurd.93 Het feit dat in de veilingcatalogus van 
Tielemans bescheiden collectie ‘liefhebberijen’ geen enkel aan de sterrenkunde 
gerelateerd object aanwezig is, toont echter aan dat de passie voor de astronomie 
bij hem niet erg groot was.94 Voor hem was de sterrenkunde vooral een middel 
geweest tot het verkrijgen van een betaalde betrekking en geen doel in zichzelf.

vii. Janse
Datzelfde kan gezegd worden van Leendert Janse Bzn (1818-1898), Tielemans op-
volger als Lector bij de beide fysica’s. Net als Tieleman was Janse een timmermans-
zoon en eveneens in de natuurwetenschappen autodidact. Wel was hij opgeleid tot 
landmeter, met welke scholing hij opzichter bij de Middelburgse Stads-fabricage 

89 Johannes Tieleman was de zoon van Gijsbert Tieleman, timmerman op het Koorkerkhof, en 
Johanna Dronkers. Op de Teekenacademie is het werk van Johannes Tieleman verschillende 
malen bekroond. Zie Middelburgsche Courant, 19 aug. 1824; 20 sept. 1827; 4 oktober 1828 en 
1 oktober 1831. Daarna had Johannes zich met zijn vader als timmerman geassocieerd in de 
Firma ‘Tieleman en Zoon’. 

90 Tieleman, J., ‘Maan-eclips van den 2 julij 1833. Berekend en ontworpen voor den meridiaan en 
de poolshoogte van Middelburg’, en ‘Zon-eclips van den 17 julij 1833. Berekend en ontworpen 
voor den meridiaan en de poolshoogte van Middelburg. Beide opgesteld volgens de Ecliptische 
tafelen van Johan de Kanter Phil.z.’ (1803). ZB, handschriften 4174 en 4175. Drie ronde dozen 
met door Tieleman getekende sterrenkaarten zijn aanwezig in de collectie van het KZGW in 
het Zeeuws Museum, inv. nr. G-2522. 

91 Tieleman, Zon-Eclips (1842). 
92 Overlijdensadvertentie in Middelburgsche Courant, 21 december 1843.
93 Middelburgsche Courant, 27 juli 1844. Zie voor Tielemans betrokkenheid bij de oprichting van 

de Industrieschool: Middelburgsche Courant, 5 nov. 1840. 
94 [Tieleman], Catalogus (1844). 
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was geworden. In 1842 was hij toegetreden tot het Natuurkundig Gezelschap. Na 
Tielemans dood in 1843 bood hij direct aan diens lessen voor dit Gezelschap over 
te nemen. Om zijn wiskundige vaardigheden te benadrukken publiceerde Janse 
kort daarop een boekje over zonnewijzers.95 Bovendien volgde hij Tielemans voor-
beeld door in 1844 twee eclipsberekeningen uit te geven.96 Niettemin duurde het 
tot 1846 voordat Janse formeel tot Lector werd benoemd.97 Enige aarzeling had 
het ‘Herenfysica’ kennelijk wel.98 Het geven van lessen had dan ook niet Janse’s 

95 Janse, Berekening en constructie van zonnewijzers (1843). 
96 Janse, Totale Maan-Eclipsen […] op den 31 Mei en 1 Junij, alsmede op den 24 en 25 November 

(1844) en idem, Beschrijving der Totale Maan-Eclips op den 24 en 25 November (1844). Zie: 
Middelburgsche Courant, 28 mei 1844; 2 en 21 november 1844. Een door Janse gemaakte 
afbeelding van de zoneclips van 9 oktober 1847 is opgenomen in: Van Oosterzee, Over de 
Eclipsen (1847), tegenover pag. LXXVI. 

97 Middelburgsche Courant, 5 mei 1846.
98 Volgens Schoute vond men na het vertrek van Janse dat deze als Lector maar matig had vol-

daan. Zie Schoute, Geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap (1923), 28

Berekening van de zon-eclips van 1842. Uit: Tieleman, Zon-Eclips (1842).
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prioriteit. Tijdens zijn lectoraat (dat tot 1863 zou duren) hield hij zich meer bezig 
met de constructie van watermolens, de aanleg van een spoorlijn en de fabrieks-
matige productie van gas. Zo werd Janse in 1853 medeoprichter en eerste directeur 
van de Middelburgse gasfabriek aan het Molenwater. Uiteindelijk lokte een meer 
belovende en vooral beter verdienende toekomst buiten Zeeland. In 1862 werd 
de gasfabriek verkocht en behaalde Janse in Utrecht een academische graad als 
kandidaat in de wis- en natuurkunde. Hiermee verhoogde hij dus de geïnstituti-
onaliseerde staat van zijn cultureel kapitaal. Dankzij dat diploma kon hij nu be-
noemd worden tot Lector aan de Amsterdamse Kweekschool van de Zeevaart en 
daarmee zijn inspanningen in economische zin kapitaliseren.99 In Amsterdam zou 

99 Middelburgsche Courant, 10 juni 1862; 26 maart 1863; 20 aug. 1863. Zie ook: Album Studio-
sorum Academiae Rhenotraiectinae 1636-1886, Utrecht, 1886, 452: ‘11 Mart. Leendert Janse Bz. 
Brouwershavensis, Ph. Examen admissionis Ultrajecti subiit d. n Jan. 1862’.

Links: Janse’s berekening van de annulaire zon-eclips van 1847. Uit: Oosterzee, ‘Over de eclipsen’ 
(1847). Rechts: Foto van Leendert Janse Bzn (1818-1899). Foto door H.C. de Graaff, Amsterdam. 
Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata.
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Janse nog van zich laten horen als ijker van zeevaartkundige instrumenten en als 
uitvinder van een bijzonder kompas. In dat kader publiceerde hij in 1867 warempel 
toch nog een sterrenkundig boek: een tabellarisch werk bevattende 946 afstanden 
van 44 der voornaamste Sterren, […] ten gebruike bij het onderzoek […] van spie-
gel-instrumenten.100 Maar met Zeeland had dit niets meer van doen.

Epiloog en conclusies
Wat kan uit het voorgaande worden geconcludeerd? Allereerst mag worden vast-
gesteld dat de activiteiten van Leonardus Stocke en Jan de Munck in Middelburg 
lang hebben doorgewerkt. Hun nadruk op een newtoniaans geïnspireerde we-
tenschapsbeoefening, waarin alles gericht was op de Goddelijke voorzienigheid 
en de verheerlijking van de natuur, viel in Zeeland in vruchtbare aarde. Dat blijkt 
ook bij het Zeeuwsch Genootschap, waar tijdens de oprichting in 1769 als centrale 
doelstelling was gekozen: ‘Den alwijzenden God op het hoogst te Verheerlijken’.101 
Dat lag toch anders bij de zeventien jaar eerder tot stand gekomen Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem of bij het gelijktijdig opgerichte 
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte in Rotterdam. 
Voor deze twee genootschappen was een rol als platform ter verspreiding van 
oorspronkelijk wetenschappelijk werk toch meer de kerntaak. 

Het opschuiven van Middelburg naar de periferie tegen het einde van de acht-
tiende eeuw en het relatieve wetenschappelijke isolement dat daarmee optrad, 
heeft zo geleid tot eigen accenten in de wetenschapsbeoefening. Een sterke fysi-
co-theologisch gedreven aandacht voor de sterrenkunde is daar één aspect van. 
Het ontstaan van een natuurkundig genootschap specifiek voor vrouwen is een 
ander voorbeeld.102 Zo’n eigen ontwikkeling lijkt er dus ook te zijn geweest ten 
aanzien van de circulatie en transmissie van wetenschappelijke kennis. Daarin 
heeft het Zeeuwsch Genootschap voor wat betreft de hier beschreven sterrenkun-
dige activiteiten slechts een geringe rol gespeeld. Van de hier besproken personen 
waren weliswaar Van de Perre, Nettis en Leendert Bomme vanaf de oprichting 
verbonden met het Zeeuwsch Genootschap en later traden ook Fokker, De Kanter, 
Bourjé en Servaas Bomme toe als lid, maar afgezien van twee door Fokker in de 

100 Janse, Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste Sterren (1867)
101 Mijnhardt, Tot Heil van ‘t Menschdom (1987), 137.
102 Jacob & Sturkenboom, ‘A Women’s Scientific Society in the West’ (2003). Zie ook Sturken-

boom, De elektrieke kus. […] Het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in 
Middelburg (2004).
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Verhandelingen gepubliceerde waarnemingen en Bourjé’s eclipsberekening, speel-
de sterrenkunde in het Zeeuwsch Genootschap nauwelijks een rol. Dat lag anders 
bij het Natuurkundig Gezelschap, waar de natuurwetenschappen – inclusief de 
sterrenkunde – duidelijk werden onderwezen. Echter, de sterke sociale stratifi-
catie van de achttiende-eeuwse samenleving in de Zeeuwse hoofdstad, met zijn 
voor lagere sociale milieus afgesloten genootschappen, verhinderde aanvankelijk 
de directe toegang van die lagere milieus tot de binnen het Natuurkundig Ge-
zelschap aanwezige kennis. Van de deelnemers aan het ‘wekelijks geselschap van 
liefhebbers’ zijn uiteindelijk alleen Jan en Servaas Bomme toegelaten als lid van het 
‘Herenfysica’; laatstgenoemde pas in 1800 toen het sterrenkundig ‘geselschap’ ver-
moedelijk al over zijn hoogtepunt heen was. Die sociale stratificatie heeft echter 
niet verhinderd dat er tegen het einde van achttiende eeuw toch een zekere mate 
van belangstelling en kennis doorsijpelde naar minder fortuinlijke sociale milieus. 

Dat bij die kennisoverdracht inhoudelijk wel eens de plank werd misgeslagen, 
ligt voor de hand. Een mooi voorbeeld geeft zilversmid Cornelis Tevel, die twintig 
jaar lang, te weten van 1816 tot 1836, consciëntieus de ontwikkeling van zonne-
vlekken bijhield en in tekeningen vastlegde. Daarmee creëerde hij een zeer waar-
devol corpus van informatie, waarmee later in de eeuw de Zwitserse astronoom 
Rudolf Wolff nog zijn voordeel heeft kunnen doen.103 Maar wat dacht Tevel zelf 
van die zonnevlekken? Dit schreef hij erover in een brief aan een collega-waarne-
mer, Egbert Hendrik Greve (overl. 1822) te Amsterdam: 

Mijn Heer, ik zal uwe een korte schets mededeelen uijt het eerste deel folio teeken-
boek der zonne-vlekken; Ik moet rondborstig bekennen dat ik geen grondt heb, om 
te kunnen bewijzen dat de zon een spil-beweging heeft, dat door de zonne-vlekken 
moet worden aangetoond, plaatst zoude hebben, ik vindt meer grondt voor mij-
zelven, dat het groote lichaamen zijn, die voor bij de zon zijn loop hebben; zoo als 
Mercurius en Venus wel doen, en eene Eclips voor de zon maaken.104

103 Wolf, Aus den Manuscripten von C. Tevel (1859), 239-244. Zie ook: Buys Ballot, Iets over een 
ring om de zon (1860), 131 en Spörer, ‘Schreiben […] an den Herausgeber (1890), 108-110. Zie 
over Tevels waarnemingsboeken: Koppejan, De Pragt der Zon (2017). 

104 Cornelis Tevel aan Egbert Hendrik Greve te Amsterdam, 5 maart 1819 (Tevel, tweede waarne-
mingsboek, fol. 160). Greve was conrector van de Latijnse School te Amsterdam. Hij was de 
uitgever en bewerker van het tijdschrift Sterre- en Weêrkundige Berigten, Amsterdam: Pieper 
& Iepenbuur, 1819-1822. Zie ook de opmerkingen op 1 juni 1816 over Boudewijn Dobbelaer de 
Wind als medewaarnemer van de ‘satellieten’, of die op 1 april 1818: Tevel denkt kleine vlekjes 
te zien die tot grote zullen uitgroeien, ‘als kleijne planeeten om de zon’. Ook op 23 aug. 1817 
ziet hij ‘een nieuwe satelliet’.
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Kortom, Cornelis Tevel ging ervan uit dat zonnevlekken satellieten waren, kleine 
planeetjes die rond de zon draaiden in een veel lagere baan dan Mercurius. Dit 
had hij zelf verzonnen, want in de boeken die hij tot zijn beschikking had, kwa-
men deze ideeën niet voor.105 

Overigens moeten we van de kwaliteit van de kennis bij de regentenklasse 
evenmin erg hoog opgeven. Het door Van de Perre en anderen in Zeeland hoog-
geprezen planetarium, waarvan gepretendeerd werd dat het hoogst vernieuwend 
was, werd door deskundige tijdgenoten in Holland vernietigend beoordeeld. 
Volgens een van hen, de Amsterdamse Lector Sterren- en Zeevaartkunde Pybo 
Steenstra (overl. 1788), konden de fraaie tekeningen van het planetarium ‘meer 
sieraad dan de beschrijving geleerdheid aan de werken der [Hollandsche] Maat-
schappij bijzetten’.106 De Leidse astronoom Christiaan Hendrik Damen (1755-1793) 
achtte Van de Perre’s demonstratiemodel zelfs ‘in veele omstandigheden zeer in-
ferieur’, vergeleken met het vrijwel gelijktijdig gereed gekomen planetarium van 
Eisinga.107 Om Van de Perre niet al te zeer voor het hoofd te stoten moest deze 
afwijzing maar in een ‘fluwelen rokje’ worden gekleed.108 Daarna heeft in Zeeland 
echter niemand ooit nog een woord van kritiek geuit. Integendeel, zowel in een 
boekje van de Middelburgse predikant Hermanus Johannes Krom (1738-1804), als 
in de lokale Chronyk Almanach is Van de Perre’s planetarium alleen maar beju-
beld.109 Bezien in het licht van de in Zeeland alles overheersende fysico-theologie 
was het Zeeuws planetarium natuurlijk ook nooit bedoeld om technisch vernieu-
wend te zijn. Het instrument verbeeldde het door de schepper geschapen zon-
nestelsel, waarin de planeten in het rond bewogen dankzij de door God gegeven 

105 Tevel noemt of citeert bijvoorbeeld de volgende boeken: N. Hartsoeker, Proeve der deur-
zicht-kunde, Amsteldam: J. ten Hoorn, 1699; W. Derham, Godgeleerde starrekunde, Leiden: 
Isaac Severinus, 1729; J.L. Rost, Beginselen der waare sterrekunde, Haarlem: J. Bosch, 1748; J.E. 
Bode, Handleiding tot de kennis van den sterrenhemel, Haarlem: J. Bosch, 1779; R. Wilding, 
Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen over 
de werken der natuur, Rotterdam: N. Cornel, 1793; J.E. Bode, Astronomisch Jahrbuch [voor 
1801 - door Tevel zelf vertaald uit het Duits]; J. de Kanter Phil.z., Nieuwe ecliptische tafelen, 
Middelburg: Anthony Pieter de Winter, 1803; J.H. van Swinden, Lessen over het planetari-
um, tellurium en lunarium van Hartog van Laun, Amsterdam: P. den Hengst, 1803; E.A.W. 
von Zimmerman, De Aarde en hare Bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen, Haarlem: 
François Bohn, 1816; N.G. van Kampen, De aarde, beschouwd in haren natuurlijken toestand 
en verdeeling, Haarlem: Francois Bohn, 1816.

106 Zuidervaart & Hoitsma, Een Zeeuws planetarium (1982), 93. 
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Krom, Kort ontwerp eener beschryving van het Planetarium (1791); Zeelands Chronyk Alma-

nach (1792), 38-39.
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newtoniaanse wetten, een tombe die één-en-al schoonheid verbeeldde. Dàt was 
veel belangrijker dan exacte en op tijd lopende planeetbolletjes!

Hoezeer de fysico-theologie de sterrenkunde kleurde, blijkt ook prachtig uit 
de waarnemings-boeken van zilversmid Cornelis Tevel. Want dat zijn systema-
tische waarnemingen godsdienstig geïnspireerd waren, blijkt zonneklaar uit de 
tientallen vermoedelijk vaak door hemzelf gemaakte gedichtjes die vooral in zijn 
eerste waarnemingsboek zijn te vinden. Zoals het volgende rijmpje: 

Hij die den hemel schiep, ‘t wijd uitgestrekte vak,
Het onnagaanbaar ruim, het heerlijk starrendak,
Moet onbegrijplijk groot, oneindig heerlijk wezen.
’t Pas[t] ons, met diep ontzach, den hoogen God te vreezen.110

110 Tevel, eerste waarnemingsboek, fol. 76. Gedichtje bij waarneming 16 september 1816. 

Afbeelding en beschrijving van het planetarium Van de Perre-Van den Eeckhout in respectievelijk 
Zeelands Chronyck Almanach en door Ds. J.H. Krom.
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Over zijn observaties spreekt Tevel dan ook in termen van ‘wonderen’, die hij 
‘met een hartelijk genoegen’ voor de zon heeft gezien en die hij daarom met ‘een 
nieuwsgierig linkeroog’ heeft getekend, om ze ‘in mijn geheugen te bewaaren’.111 
Over hem zou trouwens veel meer te vertellen zijn. Zijn waarnemingsboeken zijn 
prachtige egodocumenten die als zodanig een nadere studie verdienen. Vermel-
denswaard is in elk geval het besef bij Tevel dat zijn decennialange observaties 
misschien toch ook nog voor anderen van nut konden zijn. Hij eindigt althans zijn 
tweede waarnemingsboek met de wens dat ‘een genootschap van kundige; hetzij 
in mijn geboortestad Middelburg, of in mijn vaderland; deze mijne arbeidt zoude 
willen onderzoeken’.112 Want, zo schrijft Tevel: 

111 Tevel, fol. 88. Opmerking bij waarneming 5 oktober 1816. 
112 Tevel, tweede waarnemingsboek, laatste [ongenummerde] bladzijde. 

Bladzijde uit het eerste waarnemingsboek van de zilversmid Cornelis Tevel, met aan de rechter-
zijde drie fysico-theologische gedichtjes. Noord-Hollands Archief, Archief Koninklijk Instituut.
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Ik heb voor mijzelven meenige-maalen werksaam geweest met mijne gedagten 
dat na mijn dood mijn orgieneele waarneming teekeningen onder mijn nalaten-
schap, en onder mijne scheurpapieren zouden verlooren gaan. en [voor] mijn 
nakomelingen [en voor] de sterrekunde zoude verlooren zijn, om eenige nuttig-
heden voor hun zelven daar van te plukken, voor hun studie.113 

Hij wenst dan ook dat zijn ‘orgieneele tekening[en]’ zullen dienen ‘tot een ge-
schenk voor het algemeen’. Na zijn dood in 1838 schonken Tevels erven daarom 
zijn 850 originele projectietekeningen van zonnevlekken gevat in een speciaal 
kistje aan het Zeeuwsch Genootschap.114 Maar zijn drie waarnemingsboeken, 
“bevattende 751 teekeningen van de pracht der zon en zonnevlekken, nevens eene 
reeks van waarnemingen”, werden vermaakt aan het Koninklijk Instituut van We-
tenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam.115 Die verdeling 
van Tevels nalatenschap was een wijs besluit, want in Zeeland zijn de 850 projec-
tietekeningen niet meer terug te vinden, terwijl bij het Koninklijk Instituut (de 
huidige KNAW) Tevels waarnemingsboeken sinds de schenking al meermalen 
benut zijn voor wetenschappelijke doeleinden.116 

Tenslotte: wanneer we de lokale kennistransmissie bezien vanuit het oogpunt 
van het aan Bourdieu ontleende concept ‘cultureel kapitaal’, dan wordt duidelijk 
waarom in de relatieve afzondering van het laat-achttiende-eeuwse Middelburg 
de sterrenkundige belangstelling soms generaties lang is doorgegeven. Het ver-
leende aan de betrokken families een distinctieve waarde, waar ze een zekere trots 
aan konden ontlenen. Dat in ‘cultureel kapitaal’ ook een economische waarde lag 
besloten, zodat rond 1800 de eerste wetenschapsgerelateerde betaalde banen kon-
den ontstaan, was mooi meegenomen. Maar doordat enerzijds in de eerste helft 
van de negentiende eeuw de fysico-theologie als dominante drijfveer verdween 
en anderzijds wetenschappelijke kennis steeds toegankelijker werd – ondermeer 
door het openstellen van het Natuurkundig Gezelschap en het houden van pu-

113 Tevel, tweede waarnemingsboek, laatste [ongenummerde] bladzijde.
114 Zeeuws Archief, archief KZGW, inv. nr. 65: schenkingsbrief van Pieter Tevel Pzn (1790-1865) 

en Simon Tevel Pzn (1795-1865), d.d. 18 oktober 1838. Tekeningen vermeld in: Van Visvliet, 
Inventaris der handschriften (1861), 36. 

115 Schenking vermeld in: Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Neder-
landsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam 7, 1838, 
pag. LXXIV. 

116 Wolf, Aus den Manuscripten von C. Tevel (1859); Buys Ballot, Iets over een ring om de zon 
(1860), 131; Spörer, Schreiben (1890). Zie ook: Zeeuws Archief, archief KZGW, inv. nr. 68: brief 
astronoom M. Hoek te Utrecht aan J.H. de Stoppelaar, secretaris ZGW, d.d. 12 februari 1865.
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blieke Nederlandstalige lezingen in de Nieuwe Kerk – verdwenen belangrijke mo-
tieven voor het doorgeven van dit specifieke culturele kapitaal, zoals theologische 
inspiratie en maatschappelijke distinctie. 

De combinatie van een toenemende mathematisering, disciplinarisering en 
professionalisering van de natuurwetenschappen, gevoegd bij de andere rol die 
wetenschap gedurende de negentiende eeuw ging innemen (met een correspon-
derende verandering in het zelfbeeld van de wetenschapsbeoefenaar),117 verklaart 
voor Middelburg de teloorgang van de sterrenkundige liefhebber rond het mid-
den van de negentiende eeuw. Aan het einde van die eeuw, in 1893, publiceerde de 
voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap, Jan Cornelis de Man (1818-1909), de 
volgende jeugdherinnering: 

[Aan het begin van de Vlasmarkt], in het kleine aan [het logement St. Joris] 
grenzende huisje woonde in het begin dezer eeuw de assistent van het Natuur-
kundig Gezelschap, de goud- en zilversmid Cornelis Tevel. Men kan ze nog vin-
den op den zolder bij het zolderraam: de kleine venstertjes, waardoor hij als 
liefhebber der sterrekunde zijne “vare gesichten” richtte op zon of maan. Was 
de ring van Saturnus te zien, dan kon men hem op een helderen winteravond 
midden op de Markt voor het publiek zijn kijker zien plaatsen, alsof men ware 
op den Pont-neuf te Parijs.118

De Man gebruikte hier niet voor niets de frase ‘vare gesichten’. Die term refereer-
de immers aan de in Middelburg uitgevonden verrekijker. Tot 1940 kon je een 
gedenksteen met de naam In de Drie Vare Gesichten aantreffen in de gevel van 
Lipperheys oude huis, direct naast de Nieuwe Kerk.119 Voor De Man was Hans 
Lipperhey net zozeer geschiedenis als Cornelis Tevel, en met hem de sterren-

117 Zie Maas, Sociëteit, moderniteit en wetenschap in eenzaamheid (2016).
118 De Man, De Groote Markt te Middelburg (1893), 586. Cornelis Tevel overleed in 1838 toen De 

Man 20 jaar oud was. De Man zal hem dus nog persoonlijk hebben gekend. 
119 ‘De Drie Vare Gesichten’ was de naam die Hans Lipperhey in 1609 had gegeven aan het huis 

in de Kapoenstraat dat hij gekocht had met het geld dat hij van de Staten-Generaal voor de 
leverantie van drie verrekijkers had ontvangen. In 1835 was deze naam, inclusief drie ge-
schilderde verrekijkers, op verzoek van De Kanter weer aangebracht op dat huis, dat toen 
bewoond werd door de loodgieter Gillis van Nederveen. Veertig jaar later is op initiatief van 
Frederik Nagtglas secretaris van de ‘Commissie tot het opsporen en bewaren van merkwaar-
dige Zeeuwse Oudheden’ van het Zeeuwsch Genootschap de naam ook in hardsteen op het 
pand aangebracht. Het huis – met de naamgeving – is in 1940 met het bombardement van de 
stad verloren gegaan. Zie: De Kanter e.a., Oorspronkelijke stukken (1835), 5 en Nagtglas, Mijn 
leven (1977), 114. 
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kundige traditie uit de achttiende eeuw. De wereld was sterk veranderd. De fy-
sico-theologie had afgedaan. Aan het einde van de negentiende eeuw waren de 
Zeeuwse Astronomisten en Konstgenoten niet meer dan een echo uit het verle-
den.120 
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