
Hartelijk welkom bij de opening van onze zomertentoonstelling  
 
Buitenaards. De jacht op planeten. 
 
U kent allemaal de Ovale Zaal. In het midden staat de grote vitrine, waarop een schaalmodel 
van de planeten is aangebracht. Op het eerste gezicht lijkt dit heel wat, maar het blijkt bij 
nader inzien toch vooral om een een decoratief element van de zaal te gaan. Want de 
afstanden tussen de planeten kloppen in de verste verte niet!  
 
Stel je voor de zon, zo groot als een grapefruit, middenin de Ovale Zaal. Waar zou dan de 
buitenste planeet - Neptunus -  van ons zonnestelsel dan staan? In de Ovale Zaal? In één 
van de andere zalen van het museum? Nee, de afstand is té groot voor dit gebouw.  
 
Neptunus is speciaal tijdens  deze tentoonstelling aan te treffen in de etalage van de HEMA 
in de Kruisstraat. De afstand tussen de zon in de Ovale Zaal en de volgende planeet 
(Uranus) is zó groot dat de planeet in  de hal van het VVV kantoor in het Stadhuis opduikt. 
En Saturnus in de etalage van antiquariaat De Vries & De Vries in de Damstraat. Jupiter, 
Mars, Aarde, Venus en Mercurius zijn wél op verschillende plekken in het Teyler gebouw te 
vinden.   
 
Dit project is gemaakt door astronoom Lucas Ellerbroek en leerlingen van zijn oude school, 
het Stedelijk Gymnasium Haarlem uit de 2e en 3e klas. Zij maakten ook twee filmpjes over de 
opspoortechniek van exoplaneten die op de tentoonstelling te zien zijn. Graag wil ik iedereen 
die zo enthousiast aan dit project heeft bijgedragen hartelijk danken voor de leuke 
samenwerking.   
 
Al heel lang wilden we eens een tentoonstelling organiseren met als uitgangspunt onze 
prachtige en beroemde collectie instrumenten op het gebied van de sterrenkunde.  
 
Zij vormen de neerslag van de niet aflatende zoektocht naar planeten en buitenaards leven, 
die ons allemaal fascineert. Iedereen die wel eens naar de maan en de sterren kijkt, vraagt 
zich toch wel af wat er allemaal gebeurt in de ruimte en of wij helemaal alleen zijn in het 
heelal. 
 
Het startpunt van deze tentoonstelling is de sensationele ontdekking van de planeet Uranus 
op 13 maart 1781, toen de Ovale Zaal net gebouwd werd. De allereerste planeet die sinds 
de Oudheid werd ontdekt dankzij de voortschrijdende techniek. William Herschel kon zulke 
goede lenzen slijpen dat hij gewoon meer kon zien dan zijn voorgangers die de hemel 
aftuurden met hun telescopen. Van Marum, de eerste directeur van het museum zocht hem 
op in 1790 en kocht van hem de 7-voetstelescoop. 
Bij Adams in Londen, één van de beste instrumentenmakers van die tijd, kocht hij 
tegelijkertijd de mooiste instrumenten en globes. Toen was het Observatorium bovenop het 
dak van de Ovale Zaal inmiddels ook gereed en konden de telescopen daar worden 
opgesteld.  
 
Sinds die tijd is de belangstelling voor astronomie in Teylers Museum gebleven. Niet alleen 
is dit goed te zien aan de instrumenten in de collectie, maar ook aan de rijkdom van de 
bibliotheek. 
 
Bijzonder is ook de heliograaf, een instrument om de zon te kunnen fotograferen. Het 
grootste instrument uit onze collectie werd gemaakt om in 1874 op het eiland Réunion de 
Venusovergang te kunnen vastleggen. Dat was toen belangrijk om de afstand van de aarde 
tot de zon héél nauwkeurig te kunnen bepalen. Teylers Stichting leverde een belangrijke 
financiële bijdrage aan deze expeditie. Helaas was de expeditie weinig succesvol. Op het 
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belangrijke moment, waarop Venus voor de zon schoof en als een zwart stipje waargenomen 
had moeten worden, was het zwaarbewolkt op het eiland!  
 
Wetenschappelijke kennis wordt vergaard met vallen op opstaan. En dat geldt zeker ook 
voor de stormachtige ontwikkelingen van de laatste decennia op het terrein van de 
astronomie. We weten steeds meer en tegelijk steeds minder, zo lijkt het wel. Over deze 
ontwikkelingen kan ons museum niet veel vertellen. Teylers Stichting kon het verrichten van 
natuurwetenschappelijk onderzoek niet langer financieren en stopte ermee voor de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Daarom vroegen we aan Govert Schilling als gastconservator op te treden. Gelukkig zei hij ja 
en zo mochten we genieten van zijn enorme expertise op het terrein van de astronomie. 
Michel Hommel, hoofd Publiekszaken nam de inhoudelijke begeleiding in het museum op 
zich. Zijn vroegere werkervaring in het Planetarium van Artis kwam nu wel heel goed van 
pas! Met zijn tweeën hebben zij de inhoudelijke keuze gemaakt om het verhaal specifiek te 
richten op het onderzoek naar planeten en mogelijk buitenaards leven.  
 
Dankzij de bruikleengevers: Museum Boerhaave, de Afdeling Bijzondere Collecties van de 
UvA, de Koninklijke Bibliotheek, Bert Degenaar, het Noord-Hollands Archief, de 
Universiteitsbibliotheken van Utrecht en Leiden, Roel Dekens, Cor Baaijens, Marcel van der 
Rijst, Prof. Van den Heuvel en ESTEC konden we een aantal belangwekkende voorwerpen 
aan ons verhaal toevoegen. Zoals bijvoorbeeld de eerste druk van Copernicus’ boek uit 1543 
en andere baanbrekende publicaties. We zijn blij dat we nu de eerste druk van Newton’s 
Principiae, in langdurige bruikleen gekregen van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen, in een passende context kunnen presenteren.  
 
Astronomie is een wetenschap in beweging, die deels bestaat uit avontuurlijke ideeën, 
theorieën en concepten. Niet echt materiaal voor een museum dus. Daarom hebben we een 
record aantal films, interviews, spelletjes en andere beelden aan de tentoonstelling 
toegevoegd om dit super spannende verhaal concreter te maken. Graag willen we prof. 
Floris Cohen, prof. Ignas Snellen en dr. Inge Loes ten Kate hartelijk danken voor hun 
bijdragen aan de tentoonstelling.   
     
Gelukkig vonden we ook de Nederlandse Onderzoekschool voor astronomie (NOVA) op ons 
pad in de vorm van Marieke Baan en Jaap Vreeling.  
Zij lenen hun opblaasbaar mobiel planetarium aan ons uit, dat tot de herfstvakantie blijft 
staan. En vandaag is hier de première van hun programma Buitenaards, ingesproken door 
niemand minder dan Govert Schilling! Dagelijks zullen er voorstellingen te zien zijn. In dit 
kader wil ik ook graag de Nolte Stichting en een stichting die niet genoemd wil worden 
bedanken voor hun bijdragen. 
  
De komende maanden heeft Teylers Museum zijn eigen planetenstelsel. In de 
tentoonstelling en in de Tuinzaal zult u maar liefst 800 verschillende planeten tegenkomen, 
die gemaakt zijn door leerlingen van 12 basisscholen hier uit de regio. Wij vroegen hen om 
hun ideale planeet te knutselen en die uitdaging werd met veel enthousiasme opgepakt.  
 
Dank aan de leerlingen (en hun docenten) van de Aloysiusschool, de Brandaris, de Cirkel, 
de Crayenesterbasisschool, de Hildebrandschool, de Maarten Luther Kingschool, de 
Mythylschool De Regenboog, de Rozenbeekschool, de Schoolvereniging Aerdenhout-
Bentvelt, de Ter Cleeffschool en de Wilgenhoek. De leerlingen van deze scholen komen ook 
het programma in het planetarium volgen en zo hopen we wat astronomen in de dop te 
ontdekken voor de toekomst. 
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Veel medewerkers van het museum hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de 
tentoonstelling en alle activiteiten eromheen. Alle collega’s van de Afdeling Publiekszaken, 
het Restauratieatelier, de Afdeling Gebouw en de Technische Dienst hebben er heel hard 
aan getrokken. Heel veel dank voor al jullie briljante creatieve ideeën en het harde werken! 
Jullie inspanningen hebben de Tentoonstellingszaal in recordtijd omgetoverd tot een nieuwe 
prachtige wereld na de Romantische Ziel, onze vorige tentoonstelling. Hulde daarvoor! 
 
Omdat we nog zo weinig weten van de planeten, voelden we ons vrij ook ruim aandacht te 
schenken aan science fiction. Wist u dat Christiaan Huygens, de beroemdste 
natuurwetenschapper uit de Gouden Eeuw wordt beschouwd als de eerste science fiction 
auteur?  Maar uiteraard is de War of the Worlds, ET en Star Wars ook ruim 
vertegenwoordigd. Wij zijn heel blij dat een aantal leden van de Dutch Garrison, één van de 
Star Wars fanclubs, aanwezig kunnen zijn bij de opening. Hartelijk dank voor jullie komst! 
 
May the force be with you bij het bekijken van de tentoonstelling straks! 
  
Maar graag geef ik nu eerst het woord aan Govert Schilling, onze gastconservator.  
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