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Eise Eisinga en zijn planetarium 
 
In de Friese plaats Franeker bevindt zich het oudste nog werkende planetarium ter wereld. 
In zijn eigen huis bouwde Eise Eisinga een nauwkeurig bewegend model van het 
zonnestelsel.  
 

Eise Eisinga werd  op 21 februari 1744 geboren in 
Dronrijp (foto links). Hij heeft daar ook de lagere 
school gevolgd. Eise bleek grote aanleg te hebben 
voor rekenen en wiskunde. Zijn vader leerde hem 
daar meer over. Later mocht hij een keer per week 
naar Willem Wytses in Franeker. Ook las Eise zelf 
over wis- en sterrenkunde en maakte zelf 
berekeningen. Zo kon hij op zijn 15e zijn eigen 
wiskundeboek schrijven, zo’n 650 pagina’s dik. Twee 
jaar later schreef hij een boek over de 

grondbeginselen van de astronomie en berekende hij vele zons- en maansverduisteringen. 
Een opleiding aan de universiteit van Franeker zat er echter niet in. Na de lagere school is hij 
door zijn vader opgeleid tot wolkammer. Wiskunde en sterrenkunde bleven een soort hobby 
naast het werk. 
Op 24-jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Pietje Jacobs, waarna hij zich in 1768 als 
wolkammer te Franeker vestigde. 
 
Op 8 mei 1774 vond  een samenstand van planeten plaats. In de vroege ochtend stonden 
Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en onze maan dicht bij elkaar aan de hemel. Eelco Alta, 
predikant in Bozum voorspelde in een boekje dat deze samenstand het einde van de wereld 
zou betekenen. Doordat de planeten zo dichtbij elkaar stonden, zouden hun banen verstoord 
raken en uiteindelijk zou de aarde in de zon terecht komen en verbranden. Velen in Friesland 
geloofden dit en er ontstond grote onrust. Er werd gediscussieerd in de Leeuwarder Courant, 
het provinciaal bestuur probeerde de onrust te bedwingen. 
Voor Eisinga was dit alles de aanleiding om in 
zijn woonkamer een model te bouwen van het 
zonnestelsel. Hiermee wilde hij laten zien dat er 
geen reden was voor paniek. Hij heeft zeven 
jaar gewerkt aan dit model, tussen 1774 en 
1781.  
Alle planeten in het planetarium bewegen in 
dezelfde tijd rond de zon als in werkelijkheid: 
Mercurius in 88 dagen de aarde in één jaar en 
Saturnus in meer dan 29 jaar! Zo kan tot op de 
dag van vandaag de actuele stand van de 
planeten worden afgelezen.  
Daarnaast bouwde Eisinga allerlei speciale wijzers in, die de dag, datum, de opkomst en 
ondergang van zon en maan, beweging van de sterrenhemel en tal van andere 
verschijnselen laten zien.  
Dit alles wordt in beweging gebracht door een indrukwekkend raderwerk van houten hoepels 
en schijven met 10.000 handgesmede spijkers als tanden. Een slingerklok en negen 
gewichten sturen dit raderwerk aan. 



Lespakket basisonderwijs   

 

2 

 

Nadat in 1781 het planetarium klaar was, maakte Eise Eisinga een nauwkeurige beschrijving 
met tekeningen over de werking, zodat zijn kinderen na zijn dood het planetarium in stand 
konden houden.  
 
In de jaren die volgden groeide in de Nederlanden 
de onrust tussen patriotten en prinsgezinden. Daar 
Eise Eisinga lid was geworden van de 
(patriottische) vroedschap van Franeker werd hij bij 
dit conflict betrokken. Nadat Pruisische troepen de 
Prins van Oranje te hulp waren geschoten moest 
Eisinga vrouw en kinderen achterlaten en vluchtte 
hij naar Duitsland. Tijdens zijn verblijf daar stierf zijn 
vrouw. 
Begin 1790 vestigde hij zich in Visvliet, aan de 
Friese grens in Groningen. 
Een jaar later werd hij op last van het Hof van 
Friesland gevangen genomen, en voor vijf jaar verbannen uit de provincie Friesland. Hij ging 
weer in Visvliet wonen en hertrouwde daar met Trijntje Eelkes Sikkema. 
 
De omwenteling van 1795 maakte een einde aan zijn ballingschap. Eise Eisinga keerde naar 
Franeker terug, waar bleek dat zijn huis verhuurd was aan vreemden. Pas in 1796 kon hij  
zijn eigen woning weer betrekken. Hij hervatte zijn vroegere bedrijf en stelde zijn  
planetarium weer in werking.  
 
In februari 1816 werd Eisinga  benoemd tot “Broeder der Orde van de Nederlandse Leeuw”. 
Koning Willem I, die Eisinga deze onderscheiding had toegekend, bezocht samen met Prins 
Frederik der Nederlanden op 30 juni 1818 het planetarium.  
In 1825  besloot Koning Willem I het planetarium voor het Rijk aan te kopen voor de som van 
tienduizend gulden met de bepaling, dat Eisinga daarin vrije woning en 200 gulden per jaar 
voor toezicht werd toegekend. Als tegenprestatie moest hij uitleg aan 'het volk' geven. 
Op 25 februari 1859 heeft het Rijk het Planetarium aan de gemeente Franeker geschonken. 
 
In de morgen van 27 augustus 1828 stierf Eise Eisinga in de ouderdom van 84 jaren en 6 
maanden. Volgens zijn wens werd hij begraven op het kerkhof te Dronrijp. 
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Alles draait 
 
In dit tekstgedeelte wordt aandacht besteed aan de belangrijkste bewegingen aan de 
sterrenhemel. 
 
1. De nachtelijke sterrenhemel 
 
Als het 's avonds donker wordt komen langzaam maar zeker de sterren te voorschijn. Eerst 
de heldere sterren en even later ook de wat zwakkere sterren.  
Vanuit dichtbevolkte gebieden zijn slechts weinig sterren zichtbaar als gevolg van 
lichtvervuiling. De zwakste sterren zijn pas zichtbaar vanuit een donkere plek. Onder 
optimale omstandigheden zijn een paar duizend sterren zichtbaar. 
Op zo'n donkere plek is ook de Melkweg zichtbaar, een zwakke band van licht aan de hemel.  
De Melkweg bestaat uit 100-200 miljard sterren, die in een grote platte schijf bij elkaar staan. 
Zo'n structuur wordt een sterrenstelsel genoemd. Onze zon is één van die sterren en bevindt 
zich in de buitenwijken van het stelsel. 
Sterren staan in willekeurige groepjes aan de hemel. Met wat fantasie kun je in deze 
groepen figuren zien: de sterrenbeelden. Het bekendste sterrenbeeld is ongetwijfeld de 
Grote Beer, een groep van zeven heldere sterren in de vorm van een steelpan. De voorkant 
van de steelpan wijst de weg naar de Poolster. De Poolster is te vinden door de afstand 
tussen de twee voorste sterren van de steelplan vijf maal te verlengen.  
Ook onze zon is een ster. Sterren geven licht en warmte. Zij staan echter op zeer grote 
afstanden, waardoor we slechts een klein lichtpuntje zien. 
 

 
 
2. De beweging van de sterren 
 
De sterrenhemel staat niet stil, maar beweegt van het oosten naar het westen. De schijnbare 
beweging van de sterrenhemel wordt veroorzaakt door de rotatie van de aarde. In 
vierentwintig uur draait de aarde één keer om haar as. Door deze draaiing verandert de 
aanblik van de sterrenhemel in de loop van de nacht.  
In het oosten komen steeds nieuwe sterren op, terwijl in het westen sterren onder de horizon 
verdwijnen.  
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De Poolster beweegt niet , omdat zij vrijwel in het verlengde van de draaiingsas van de 
aarde staat. De hoogte van de Poolster boven de horizon (gemeten in booggraden) is gelijk 
aan de noorderbreedte van de waarnemingsplaats. Op de noordpool (90 graden 
noorderbreedte) staat de Poolster op 90 graden hoogte, dus recht boven je hoofd. In 
Nederland (52 graden 
noorderbreedte) staat de 
Poolster op een hoogte van 52 
graden boven de noordelijke 
horizon. 
Omdat de aarde niet alleen om 
haar as draait, maar in één 
jaar ook rond de zon beweegt, 
zien we in de loop van een jaar 
ook een ander deel van de 
sterrenhemel. Zo zien we in de 
zomer een andere 
sterrenhemel dan in de winter. 
 
3. De dagelijkse en jaarlijkse 
beweging van de zon   
 
Aan het eind van de nacht 
lijken de sterren te verdwijnen; 
in het oosten komt de zon op.  
De sterren worden overstraald 
door het felle licht van de zon. 
Ook de zon beweegt van oost 
naar west als gevolg van de rotatie van de aarde. Daarnaast beschrijft de zon gedurende 
een jaar een baan langs de hemel. Dit is een weerspiegeling van de omloop van de aarde 
rond de zon. Deze baan wordt de zonsbaan of ecliptica genoemd.  
Door de schuine stand van de aardas staat de zon niet steeds op dezelfde hoogte aan de 
hemel. 
In de winter komt de zon laat op in het zuidoosten, maakt een kleine lage boog aan de hemel 
en gaat weer vroeg onder in het zuidwesten.  
In de zomer komt de zon vroeg op in het noordoosten, bereikt ze midden op de dag een 
grote hoogte boven de zuidelijke horizon en gaat ze laat onder in het noordwesten. 
 

 
                           Nieuwe Maan             Eerste Kwartier            Volle Maan              Laatste Kwartier 

 
4. De beweging van de maan en de schijngestalten  
 
Net als de sterren en de zon lijkt ook de maan in de loop van een etmaal van oost naar west 
te bewegen als gevolg van de rotatie van de aarde. 
Maar daarnaast vertoont de maan ook een echte beweging, de maan draait in vier weken 
één keer rond de aarde. Hierdoor schuift de maan elke dag een stukje op ten opzichte van 
de sterren, in oostelijke richting. 
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Gedurende een maand doorloopt de maan haar schijngestalten: Nieuwe Maan, Eerste 
Kwartier, Volle Maan en Laatste Kwartier. De maan geeft niet zelf licht, maar weerkaatst het 
licht van de zon. En omdat de maan rond de aarde draait, zien we haar steeds op een 
andere manier verlicht. Dat zijn de maanfasen of schijngestalten van de maan. 
 
5. De beweging van de planeten 
 
Met het blote oog lijken de planeten aan de hemel net op sterren. Met dit verschil dat ze niet 
op dezelfde regelmatige manier als de sterren langs de hemel gaan. Vroeger werden ze 
daarom ook wel ‘dwaalsterren’ genoemd. 
De planeten bewegen net als de sterren, zon en maan van oost naar west onder invloed van 
de draaiing van de aarde. Daarnaast hebben ze een ingewikkelde eigen beweging die 
beïnvloed wordt door de verschillen in omlooptijd om de zon. 
Net als de aarde draaien ook de andere planeten rond de zon. De planeten, die het dichtst 
bij de zon staan, hebben hier veel minder tijd voor nodig dan de verre planeten. Mercurius 
heeft 88 dagen nodig voor een omloop, terwijl Neptunus er bijna 165 jaar over doet. 
Deze verschillen in omlooptijd zijn goed terug te zien aan de sterrenhemel. Een planeet als 
Venus verplaatst zich zichtbaar gedurende een aantal dagen, bij een planeet als Jupiter is dit 
vrijwel niet te zien. 
Venus is na de maan het helderste object dat we aan de avondhemel kunnen zien. Het is de 
helderste “ster” die je kunt zien en wordt ook wel de ‘morgenster’ of de ‘avondster’ genoemd. 
Jupiter staat weliswaar veel verder van ons af, maar weerkaatst door zijn grootte zoveel 
zonlicht dat ook deze planeet vaak makkelijk te vinden is. De derde planeet die goed te 
onderscheiden is, is Mars. Door zijn wat rode kleur valt hij al snel op tussen de sterren. 
 
 

 

 
 

 

 


