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De telescopen en hun ontdekkingen
waar Arjen Roelofs alleen van kon dromen
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Arjen Roelofs
(Hijum, 1 maart 1754 – 11 mei 1828)

✴Boerenzoon, met nog          
3 broers and 2 zusters

✴Alle broers getalenteerd, 
maar alleen één broer 
mocht verder studeren
(zusters werd niks gevraagd)

✴Andere broers en jongste 
zus hebben hun leven lang 
op deze boerderij gewoond

✴“Boeren Professor” en typisch voorbeeld van De Verlichting
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Arjen Roelofs
de instrumentenbouwer/ingenieur

✴Thermometers, hygrometers, windsnelheid meters
★ dagelijks het weer vastgelegd voor ~50 jaar

✴Klokken en zonnewijzers
★ essentieel voor astronomie

✴Bliksem afleiders

✴Verbetering zeedijken

✴Een kometarium

✴Telescopen!



Arjen Roelofs
de wetenschapper

✴Zeer bekwaam rekenaar en goed natuurkundige

✴Gebrek aan opleiding en begeleiding heeft geleid tot:
★ veel onnodig rekenwerk (rekenen om ‘t rekenen, niet om 

nieuwe resultaten te krijgen)

★ geen publicaties die wetenschap verder had kunnen helpen

★ bijv., metingen overgangen van Mercurius                          
waren de nauwkeurigste in zijn tijd en hadden                        
de baan berekeningen van de planeet kunnen           
verbeteren

✴Wel veel respect bij wetenschappers en                  
andere “Verlichten” van zijn tijd

✴Samenwerking met vooral Sieds Johannes Rienks heeft 
geleid tot prachtige telescopen met Roelofs de rekenaar 
en Rienks de bouwer



De grote Leidse en 
Utrechtse telescopen

✴In 1817 verzoek van Rienks en Roelofs voor grote telescoop 
afgewezen, maar wel Broeder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.

✴Rienks kreeg in 1818 wel een opdracht van Koning Willem I 
om twee grote telescopen te bouwen voor de sterrenwachten 
van Leiden en Utrecht voor 30.000 gulden. 

✴Roelofs deed de berekeningen voor deze 55cm telescoop, 
maar brak met Rienks voordat de telescopen klaar waren.

✴Leidse telescoop klaar in 1821, Utrechtse in 1823. Leidse 
telescoop nooit goede kwaliteit, Utrechtse zelfs nooit 
geïnstalleerd.

✴Kwaliteitscommissie met Prof. Jan Hendrik van Swinden 
(Franeker/Amsterdam) en Prof. Gerard Moll (directeur 
Utrecht) hadden hun werk niet goed gedaan.
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Ph.D. Family Tree

My Academic Genealogy
(my advisor's advisor, and so on)

An extended version of this can be found on Piet van der Kruit's
web pages. Special thanks to Carlo Beenakker, who provided
the tree prior to van Rees.

Samuel König
(studied in Basel with the Bernoulli's, without receiving a
PhD)

Antonius Brugmans
De phaenomeno
Franeker, 24 May 1749 (the Frisian university of

Franeker no longer exists)

Johannes Theodorus Rossijn
De tonitru et fulmine ex nova electricitatis theoria
deducendis
Franeker, 10 December 1762

Gerard Moll
Utrecht, 28 October 1815 (studied in Amsterdam with

Jan Hendrik van Swinden; the PhD was awarded "honoris
causa" and hence no thesis was submitted.)

Richard van Rees
De celeritate soni per fluida elastica propagati
Utrecht, 17 December 1819

Cornelis Hubertus Carolus Grinwis
Distributione fluidi electrici in superficie
conductoris, or De verdeeling der elektriciteit over
het oppervlak eens geleiders
Utrecht, 3 July 1858

Jacobus Cornelius Kapteyn
Onderzoek der trillende platte vliezen (Study of
vibrating flat membranes)
Utrecht, 24 June 1875

Pieter Johannes van Rhijn
Derivation of the change of colour with distance
and apparent magnitude together with a new
determination of the mean parallaxes of the stars
with given magnitude and proper motion
Groningen, 9 July 1915
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Jan Hendrik Oort
The stars of high velocity
Groningen, 1 May 1926

Pieter Corijnus van der Kruit
Evidence for Past Activity in the Galactic Nucleus
Leiden, 7 October 1971

Roelof Sybe de Jong
Spiral Galaxies | The light and color distributions in
the optical in near-infrared
Groningen, 24 March 1995
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Telescoop 400 jaar geleden 
ontdekt in Nederland

✴Lenzen al sinds de oudheid bekend, 
maar nooit gecombineerd.

✴Hans Lippershey en Zacharias Janssen, 
brillenslijpers in Middelburg, en Jacob 
Metius in Alkmaar vragen patent aan   
bij Staten Generaal voor een “ buyse 
waarmede men verre kan sien”.

✴Patent afgewezen omdat het te 
gemakkelijk na te maken is, maar 
Maurits ziet nut voor oorlog met   
Spanje.

patent aanvraag 1608

Italiaans schets 1609
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Galileo Galilei
✴Juli 1609 eerste telescoop met vergroting 3x

✴In augustus 8x,  oktober 20x vergroting

✴Eerste die echt naar de hemel kijkt

✴Nu Galilean telescoop genoemd



Galileo 
revolutie



Galileo 
revolutie
✴Wetenschap ontketend:

★ overal sterren in de Melkweg

★ kraters op de maan

★ de manen van Jupiter

★ zonnevlekken en rotatie

★ schijngestalten van Venus
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Galileo 
revolutie
✴Wetenschap ontketend:

★ overal sterren in de Melkweg

★ kraters op de maan

★ de manen van Jupiter

★ zonnevlekken en rotatie

★ schijngestalten van Venus

✴Heelal niet langer perfect (zon, maan niet perfect rond)

✴Niet alles draait om Aarde



Lens (refractie) 
telescoop

✴Kepler’s oplossing 
(in 1611) geeft veel 
goter gezichtsveld, 
maar niet eerder 
gemaakt dan in 
1630

✴Nadeel is mindere 
scherpte door 
chromatische 
aberratie (kleur 
scheiding)

Galilean telescoop

Kepler telescoop



Lucht telescopen 
Christiaan Huygens

✴Telescopen met lengtes van 30-60m, 
lens diameters van ~20 cm

✴1655: 
★ Titan (maan van Saturnus)

★ Verklaring ringen van Saturnus



Gregorian, Newton, 
Cassegrain Telescopen

✴Newton ontdekt kleuren breking prisma

✴Beseft dat de perfecte lens niet mogelijk is 

✴Ontwerpt en maakt eerste spiegel telescoop 
in 1672
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John Hadley

✴Maakt in 1721 een 15cm 
spiegel telescoop van 
Newtonian vorm            
(50 jaar na Newton!)

✴Vergelijkbare scherpte als 
Huygens lucht telescoop

✴Vergrotingen tot 230x



William en Caroline 
Herschel

✴Muziek leraar in Bath

✴Ontdekt Uranus in 1781

✴Weidt rest van leven aan 
spiegeltelescopen

✴Maakt meer dan 400 spiegels

1783: 20ft telescoop
(48cm spiegel, 6m buis)
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William en Caroline 
Herschel

✴Muziek leraar in Bath

✴Ontdekt Uranus in 1781

✴Weidt rest van leven aan 
spiegeltelescopen

✴Maakt meer dan 400 spiegels

1789: 40ft telescoop
(124cm spiegel, 12m buis)

✴Manen rond Saturnus en Uranus

✴Dubbel sterren zijn echt

✴Zon beweegt door het heelal 

✴De Melkweg is een schijf



Dollond telescoop

✴Door theoretische redenatie van                      
Euler en Klingenstierna mogelijk gemaakt

✴Lang tegen gehouden omdat Newton zei dat alle 
materialen dezelfde refractie hebben

✴In 1758 geïmplementeerd door John Dollond



Arjen Roelofs keuzes
✴Vergroting

✴Scherpte

✴Blikveld

✴Lichtopvang

✴Zwakste object

✴Kleur fout

Diameter

D

1/D

D2

D4

lengte telescoop

2x

1/2x

4x

16x

}

✴Montering

✴Locatie



Arjen Roelofs keuzes
✴Lens telescoop

★ gemakkelijk slijpen, ronde vormen

★ moeilijk om groot te maken

★ nog niet goed bekend welk type 
glas te gebruiken voor 
achromatische lens

★ moeilijk om goed glas te krijgen

✴Spiegel telescoop
★ gemakkelijker om groot te maken

★ moeilijk slijpen, parabool en 
elliptische vormen

★ nog niet goed bekend welk type 
metaal te gebruiken

★ hoe spiegel reflecterend te 
houden
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★ nog niet goed bekend welk type 
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★ hoe spiegel reflecterend te 
houden

✴De Leidse en Utrechtse telescopen met 55cm spiegels 
waren de grootste in gebruik in de wereld! 



William Parsons      
3rd Earl of Rosse

1847: 183cm spiegel
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Professionalisering: 
Observatoria

Beginnend in 19de eeuw:

✴Prive geld voor algemeen gebruik

✴Betere waarneemplaats, op een berg en zonnig gebied

✴Introductie fotografie meer objectief

✴Betere montering met motors nodig
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1887: 36 inch Lick telescoop
(85cm lens, 19m buis)
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✴Prive geld voor algemeen gebruik

✴Betere waarneemplaats, op een berg en zonnig gebied

✴Introductie fotografie meer objectief

✴Betere montering met motors nodig

1889: 40 inch telescoop
Yerkes observatory

102cm achromatische lenzen



Professionalisering: 
Observatoria

Beginnend in 19de eeuw:

✴Prive geld voor algemeen gebruik

✴Betere waarneemplaats, op een berg en zonnig gebied

✴Introductie fotografie meer objectief

✴Betere montering met motors nodig
1908: 60 inch telescoop
Mt. Wilson Observatory

152cm spiegel



Groter is beter
(maar ook erg log)



Groter is beter
(maar ook erg log)

1917: 100 inch hooker telescoop
254cm spiegel

afstanden naar andere stelsels
het uitdijen van het heelal



Groter is beter
(maar ook erg log)

1947: 200 inch hooker telescoop
Mt Palomar
5m spiegel



Groter is beter
(maar ook erg log)

1947: 200 inch hooker telescoop
Mt Palomar
5m spiegel1975: BTA 6m telescoop

Kaukasus Telescoop
Soviet Unie



90er jaren: 
Nieuwe technology

1993: 2 Keck telescopen
10m spiegels, 36 segmenten



90er jaren: 
Nieuwe technology

1998: VLT telescoop
vier 8.2m spiegels



90er jaren: 
Nieuwe technology

2005: LBT telescoop
twee 8m spiegels



90er jaren: 
Nieuwe technology

Mauna Kea, Hawaii



detectors

Sinds jaren 80:
CCD detectors

10x gevoeliger dan foto’s



detectors

Sloan Survey
5x6 8Mpixel detectors



detectors

MegaCam CFHT telescoop
340 Mega pixels



detectors

PANSTARS Camera
1.4 Giga pixels



detectors

2012: LSST Telescoop
3.4 Giga pixels

7GB aan data elke 20 
sec in 2 sec uitgelezen

De hele hemel in
4 nachten



Atmosfeer limiet

✴Sterren twinkelen
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1990: Hubble Space 
Telescoop

2.4m spiegel
zo groot als een bus



Hubble Top 5

1990: Hubble Space 
Telescoop

2.4m spiegel
zo groot als een bus



5: levens cyclus van 
sterren
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4: geboorte van nieuwe 
ster en planeet systemen
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3: Evolutie van 
sterrenstelsels



Huidig heelal



5 miljard jaar geleden



9 miljard jaar geleden



12 miljard jaar geleden



2: Afstanden en de 
leeftijd van het heelal

✴Door zeer nauwkeurig meten van variabele sterren in 
sterrenstelsels zo als deze kunnen afstanden tot deze 
stelsels bepaald worden

✴Hiermee kan de uitdijing van het heelal bepaald worden

✴Door nu terug te rekenen kan de leeftijd van het heelal 
bepaald worden, maar...



1: het heelal in 
snelheidsovertreding

✴Supernovae zijn ster 
ontploffingen die tot op 
zeer grote afstand zijn te 
zijn (zeker tot 2/3 van het 
heelal).

✴Hiermee kan de uitdijing 
van het heelal bepaald 
worden

✴Dit heeft tot één van de 
grootste ontdekkingen van 
de afgelopen 50 jaar geleid



Het heelal dijt steeds 
sneller uit!

Big Bang

Toekomst

Nu



1: Geen idee wat 74% 
van het heelal is!

✴Ons dagelijks materiaal is 
maar 4% van het heelal

✴Donkere materie is 
ongeveer een kwart van het 
heelal. We weten niet wat 
het is, maar we hebben wat 
ideeën

✴Donkere Energie vereist 
volledige nieuwe 
natuurkunde



✴Nu in aanbouw, lancering in 
2013

✴Spiegel van 18 segmenten, 
6.5 meter doorsnee

✴Voornamelijk voor infrarood 
waarnemingen met 4 

De Toekomst:
 James Webb Space Telescope





tweede Lagrange punt

maan
aarde

zon



Spiegel grootte



1: het eerste licht

✴Quasars (zwarte gaten)

✴Supernovae

donkere tijd

eerste licht
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2: het bouwen van 
sterrenstelsels

✴Donkere materie 
goed begrepen

✴Ster formatie en 
chemische 
ontwikkeling nog 
steeds moeilijk 
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3: het maken van sterren
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✴Hoeveel planeten zijn er?

✴Wat voor planeten?

✴Hoe gemaakt?

✴Zijn er bewoonbare planeten?

✴Zijn er planeten met leven?

4: planeten en ander leven
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