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Voorwoord
Andre Klukhuhn

De eeuwwende 2000 - een millenniumwende zelfs - nadert met
rasse schreden. Is dat een gebeurtenis die merkbaar zal aan-
grijpen op ons denken en doen? Of is er slechts sprake van
een eigenaardigheid van het op onze tienvingerigheid geba-
seerde getallenstelsel waarvan geen enkel effect op het werke-
lijke verloop van de geschiedenis valt to verwachten?
Maar werkelijkheid of van eigen maaksel, er is altijd genoeg
aan de hand zo rond de overgang van de ene eeuw naar de
andere:

Bijna alle eeuwen lopen slecht of en de onze schijnt
die algemene wet to volgen en zal zijn laatste adem
uitblazen in een indigestie van ijzer, staal en che-
mische productenl),

beweert de Franse tekenaar Albert Robida in 1888. Gelukkig
bedoelt hij met 'de onze' nog de zijne, maar toch doen we er
verstandig aan grondig van voorgaande eeuwwenden kennis to
nemen, teneinde de komende zo goed mogelijk voorbereid tege-
moet to kunnen treden.
De eeuwwende 1600 is in ieder geval wetenschappelijk van uit-
zonderlijk belang:

In mathematics, the 16th century was the century of
the rise of the so-called algebra, whatever that be.
Not only was this algebra a characteristic of the
century, but a certain feature of it, namely the
'symbolization' inherent to it, became a profoundly
distinguishing mark of all mathematics to follow.2)

En de invloed van de wiskunde op de wetenschap laat zich
direct merken:

The dawn of the 17th century, however, did coincide
with de dawn of a new era in science s)

In deze bundel vier bijdragen over verschillende natuurweten-
schappelijke disciplines.



1)

2)

3)

France, Fin de Siecle, Eugen Weber, Harvard University
Press, 1986, p. 66.

The role of mathematics in the rise of science, Salomon
Bochner, Princeton University Press, 1965, p. 38.

The construction of modern science, Richard S. Westfall,
Cambridge History of Science Series, 1979, p. 3.
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I

Kartografie in de Renaissance
drs. L.C. Palm

INLEIDING

Eeuwwenden zijn merkwaardige verschijnselen, in velerlei op-
zicht. Zoals uit het overzicht dat bij deze serie hoort, blijkt,
heeft zich, wanneer we op vorige eeuwwenden terugkijken, in
cultureel opzicht een aantal markante verschijnselen voorge-
daan. Dat is op het eerste gezicht niet zo duidelijk het geval
bij de eeuwwende rond 1600 en het is daarom maar goed dat de
eeuwwende die thans onder de loep genomen wordt ook de aan-
loopperiode omvat, welke gekarakteriseerd kan worden met de
term Renaissance. Dan wordt het perspectief plotseling een
stuk aantrekkelijker. In zijn The Construction of Modern
Science heeft de Amerikaanse wetenschapshistoricus Westfall
terecht gesteld dat het eerste begin van de zeventiende eeuw
tevens het ontluiken van een nieuwe wetenschap laat zien.
In dit perspectief zullen de grote lijnen van de ontwikkeling
van de kartografie geschetst worden: vanuit het gezichtspunt
van de wetenschapsgeschiedenis, niet vanuit dat van een histo-
ricus van de kartografie. Want in de ontwikkeling van beide,
kartografie en natuurwetenschappen, zijn parallelle culminatie-
punten waarneembaar rond 1600.

NATUURWETENSCHAP

De periode in de cultuurgeschiedenis die onder andere het einde
van de zestiende eeuw omvat, wordt gekarakteriseerd met het
woord Renaissance. Aansluitend aan het werk van de cultuur-
historicus Burckhardt kunnen twee kenmerken van de Renais-
sance onderscheiden worden:
- De emancipatie van de mens ten opzichte van de geestelijke

en wereldlijke machten, die zijn bestaan beheersten.
- Het wegvallen van de religieuze geborgenheid door de toene-

mende secularisatie (overigens een opvallende parallel met de
eeuwwende die wijzelf thans meemaken).

Deze emancipatie werd gedragen door een herontdekking van de
culturele waarden (in de ruimste zin des woords) uit de klas-
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sieke oudheid; er vond een herorientering plaats op de verwor-
venheden van de klassieken. Kernpunten zijn hierbij, als we de
Renaissance plaatsen tegenover de Middeleeuwen, een nieuw
zelfbewustzijn, een groter besef van de eigenwaarde van de
mens, met als gevolg een intensieve verkenning van de wereld
rondom hem, zowel in materiele als in spirituele zin. Uit deze
houding komt bijna noodzakelijkerwijs een conflict voort: zich
bewust van zijn eigen plaats gaat de Renaissance -mens verder
dan de klassieken; vult hij ze aan en corrigeert hij ze. Vandaar
ook de naam: wedergeboorte.
De cultuurhistoricus Huizinga beschreef aan het slot van zijn
Herfsttij der Middeleeuwen de Renaissance als een versnelling
in de stroom van de tijd, waarbij de verandering over de
Middeleeuwse wortels stroomt:

"De enkelen die in het Frankrijk der vijftiende eeuw
een humanistische vorm aannemen, luiden nog Been
Renaissance in. Want hun stemming, hun orientering is
nog middeleeuws. De Renaissance komt eerst wanneer
de levenstoon verandert, wanneer het getij van dodelij-
ke levensverzaking kentert, en er een bolle, frisse wind
gaat blazen; wanneer het blijde besef rijpt, dat men al
de heerlijkheid der oude mensheid, waaraan men zich al
zolang gespiegeld had, zal kunnen terugwinnen."

Deze bolle, frisse wind had in de loop van de zestiende eeuw at
tot vele veranderingen geleid. In grote delen van Europa had de
Reformatie vaste voet aan de grond gekregen, in de opvattingen
over het wereldbeeld was de aarde verhuisd van het centrum
van de wereld naar een baan om de zon, niet anders dan de
overige planeten; van vaste grond tot zwerver. Ook in het
politieke denken traden grote veranderingen op, waarvan de
Opstand in de Nederlanden slechts een van de resultaten is.

In de natuurwetenschap zien we in de zestiende eeuw de aan-
loop tot de Wetenschappelijke Revolutie die zou leiden tot het
ontstaan van de 'moderne' natuurwetenschap. De verschillen
tussen de moderne en de antieke met de daarop gebaseerde
Middeleeuwse natuurwetenschap zijn groot.
In de eerste plaats legt de nieuwe natuurwetenschap grote
nadruk op de ervaring. De rede is niet langer uitgangspunt en
uiteindelijke toetssteen. Tegenover een rationalisme dat de
werkelijkheid aan onze ideeen wit aanpassen komt een rationeel
empirisme to staan. Een goed voorbeeld is to zien in de ont-
wikkelingen omtrent het wereldbeeld. Nadat de Poolse kanunnik
Nicolaas Copernicus (1473-1543) in 1543 zijn De Revolutionibus
Orbium Coelestium, over de omwentelingen van de hemelse

i
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sferen, had gepubliceerd, duurde het nog lang voordat diens
ideeen aanvaard werden. De grote schok die Copernicus' werk
teweeg bracht, namelijk het verwijderen van de aarde uit het
middelpunt van de wereld, had misschien meer to maken met de
geestelijke moed die hi j had opgebracht door het vanwege de
Kerk en haar officiele filosofie gesanctioneerde wereldbeeld
onder kritiek to plaatsen, dan met de astronomische winst die
zijn wereldbeeld opleverde. Een vereenvoudiging van het uiterst
gecompliceerde, op het werk van de Helleense astronoom Ptole-
maios (ca. 100-ca. 170) gebaseerde stelsel was dat wet, doch
dit werd niet wezenlijk effectiever. De ervaring die de aan-
vaarding van het copernicaanse stelsel moest bestendigen, kwam
pas later met het werk van de astronomen Tycho Brahe (1546-
1601) en Johannes Kepler (1571-1630). Toen had inmiddels een
bi jzonder natuurverschijnsel plaatsgevonden dat meer gespreks-
stof opleverde voor ti jdgenoten dan Copernicus' werk. Het ging
hier niet om een moeilijke theorie, maar om iets wat iedereen
kon zien: de nieuwe ster die vanaf 1572 tot 1574 aan het
firmament to zien was. Deze volstrekt onverwachte gebeurtenis
maakte duidelijk dat ook aan de onveranderlijk geachte hemel
veranderingen mogelijk waren. Het niet wegredeneren van dit
verschijnsel, maar het wetenschappelijk analyseren van dit
nieuwe ervaringsfeit leidde uiteindelijk tot de aanvaarding van
het copernicaanse wereldbeeld.
Een tweede kenmerk van de nieuwe natuurwetenschap is dat zij
experimenteel is. Waar de antieke natuurwetenschap een strikte
scheiding veronderstelde tussen het natuurlijke en het kunstma-
tige, was het in de nieuwe natuurwetenschap mogelijk om door
middel van experimenten kennis en inzicht to verwerven in
natuurlijke processen. Fysische waarnemingen en mechanische
experimenten gingen aldus onder de natuurlijke historie vallen.
De inzichten en proeven van mechanics, als de uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstige Simon Stevin (1548-1620) en de Itali-
aanse geleerde Galileo Galilei (1564-1642), vonden zo hun plaats
in de ontwikkelingsgang der natuurwetenschappen.
Ten derde is de moderne natuurwetenschap mechanistisch; de
natuur, de wereld wordt gezien als een mechanisme: er worden
verregaande analogieen getrokken met de niet-levende natuur,
terwijl de oude wetenschap organistisch was, wat wil zeggen
dat de natuur als analoog aan een organisme werd opgevat.
Tot slot bestond er in de Middeleeuwen een groot onderscheid
tussen de theoretische wetenschap, natuurfilosofie en de vrije
kunsten, welke een vrij man waardig waren aan de ene kant,
en de mechanische kunsten die verbonden waren met handwerk
en loonarbeid aan de andere kant. Bij de nieuwe natuurweten-
schap verandert dit: kennis van de natuur kan ook door han-
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denarbeid verkregen worden. Later kwam dit duidelijk tot
uitdrukking in de praktische toepassing van de resultaten van
de kartografie, met name in het onderwijs. De samenwerking
tussen geleerden en praktici vinden we in de belangrijke cultu-
rele centra van die tijd als Venetia, Neurenberg, Antwerpen en
Amsterdam.

Tot welke nieuwe ideeen leidde dit veranderende denken aan
het eind van de zestiende eeuw? Behalve de reeds aangehaalde
voorbeelden moet in verband met de kartografie gewezen wor-
den op ontwikkelingen in de kosmologie en in de natuurweten-
schappelijke methode.
Nadat de kosmologische vernieuwingen van Copernicus in ruime-
re kring bekend waren geworden, nam ook de aantrekkings-
kracht van diens onafhankelijke denken toe, vooral bij protes-
tantse geleerden van wie de Engelse Puriteinen een belangrijke
rol speelden. Bij een van hen, Thomas Digges (ca. 1546-1595),
vinden we de eerste afbeelding van het resultaat van denken
dat nog een stag verder gaat: een onbegrensd heelal (1576). Een
dramatische climax vond dit onafhankelijke denken in de lotge-
vallen van de Italiaanse filosoof Giordano Bruno (1548-1600).
Het copernicaanse stelsel was aan de ene kant verontrustend
voor hen die sterk uit de traditie leefden, maar tegelijkertijd
oefende het grote aantrekkingskracht uit op hen die zich reeds
hadden bevrijd van het scholastieke harnas met zijn vastgelegde
ideeen omtrent de relatie tussen God en de wereld. Bruno was
een van hen. Hij was op jeugdige leeftijd toegetreden tot de
orde der Dominicanen, bij wie hij een goede scholing ontving
in de klassieke scholastiek. Daarnaast raakte hij in de ban van
de Renaissance- magie en de hermetische tradities. Dit gedach-
tengoed, wel de tweede hoofdstroom in de Renaissance ge-
noemd, beweerde terug to gaan op de filosofische geschriften
van de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistos; het
heeft meer invloed gehad op het ontstaan van de moderne
natuurwetenschap dan vroegere wetenschapshistorici wel wilden
aannemen. Bruno trachtte de voor-christelijke wijsheden in zijn
beleving van de christelijke religie to integreren en kwam zo
tot een aanvaarding van het copernicaanse wereldbeeld omdat
in een van de geschriften van het Corpus Hermeticum beschre-
ven staat dat de aarde beweegt, omdat zij leeft. Maar Bruno
ging nog verder: in 1584 publiceerde hij een werk De l'infinito,
universo a mondi waarin hij een oneindig heelal veronderstelde
met talloze werelden begiftigd met goddelijk leven. Na lange
omzwervingen kwam Bruno in 1591 terug in Italie waar hi j
uiteindelijk werd gearresteerd, veroordeeld en verbrand op 17

februari 1600. Niet zozeer vanwege zijn copernicanisme, zoals

I
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de legende wil, maar veeleer vanwege de filosofische en theolo-
gische ideeen die hij verkondigde. Zijn ontkenning van de
goddelijkheid van de Tweede Persoon van de Drieeenheid was
samen met de verdenking van duivelse en magische praktijken
voldoende om hem op de brandstapel to brengen.

De veranderingen in het natuurwetenschappelijk denken aan het
eind van de zestiende eeuw bereikten hun climax in het werk
van de Engelse filosoof en politicus sir Francis Bacon (1561-
1626). Bacon is degene geweest die de natuurwetenschap over
het staren naar wat vroeger was, heengetild heeft en de blik
gericht heeft op de toekomst. Zijn belangrijkste werken werden
vlak na de eeuwwende gepubliceerd; in 1605 The Advancement
of Learning en in 1620 zijn Novum Organon, waarvan de titel
duidelijk Bacon's programma aangeeft. Organon was de naam
van het hoofdwerk van Aristoteles, de Griekse wijsgeer op wie
het scholastieke denken zich mede baseerde; Bacon wilde een
nieuw Organon schrijven. Zijn eigen bijdragen aan de natuur-
wetenschappelijke kennis waren gering en ook zij.n kennis van
de contemporaine natuurwetenschap en de betekenis daarvan
was niet groot. Ook de rol van de wiskunde in de natuurweten-
schap wist hij niet naar waarde to schatten. Zijn verdienste
daarentegen ligt vooral in de beschrijving van de inductieve
methode welke hij voorstond. Hoewel de door hem uitgewerkte
vorm in zijn volledigheid door weinig natuuronderzoekers werd
overgenomen, werden zijn waarschuwingen tegen de idolen, de
onterechte vooronderstellingen waarmee de onderzoeker belast
is, wel degelijk ter harte genomen.
Bacon maakte een streng onderscheid tussen de kennis die door
de goddelijke openbaring en de kennis die middels de zintuigen
verkregen wordt. De laatste werd verder onderverdeeld in
natuurlijke theologie, natuurfilosofie en de menswetenschappen.
Hoewel de natuurfilosofie onafhankelijk is van de theologie,
leidt zij uiteindelijk tot hetzelfde doel, namelijk godskennis,
want zij zoekt de "voetafdrukken van de Schepper ingeprent in
zijn schepselen". Deze opvatting van Bacon is een van de ver-
klaringen voor het succes van zijn ideeen: zij pasten goed in
het laat zeventiende-eeuws religieus denken. Een ander gevolg
van deze motivering was het inzicht dat wetenschap ook een
sociaal doe] heeft in de vermindering van het li jden van de
mensheid en de verlichting van haar lasten. Om de wetenschap
vruchtbaar to kunnen bedrijven moest de geest van de weten-
schapper zoveel mogelijk gespeend zijn van vooroordelen en een
tabula rasa worden. Waarneming en experiment dienden de
grondslag van de nieuwe natuurwetenschap to zijn. Daartoe
was het nodig dat, volgend op de ontdekking van een nieuwe
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Afb. 1. Titelprent van Bacons Instauratio Magna (1620). Het
schip der kennis passeert de Zuilen van Hercules.
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wereld, naast de oude, ook de 'intellectuele globe' verkend
werd. Immers, de wetenschap moet het hebben van de toekomst,
niet van het verleden. De Zuilen van Hercules (afbeelding 1)
moesten gepasseerd worden; 'Plus ultra' was het motto.
In Bacons visie had de antieke wetenschap en de daaropvolgen-
de 'oude' natuurwetenschap weinig tot het welzijn van de
mensen bijgedragen. De nuttige uitvindingen kwamen van hand-
werkslieden en niet van geleerden. Daarom moest de methode
van de natuurwetenschap veranderd worden. Er moest niet meer
uitgegaan worden van het eigen denken, zoals de spinnen die
uit zichzelf hun web spinnen. Ook moest er niet vervallen
worden in een bot empirisme dat alleen maar gegevens verza-
melt en ze ordeloos samenbrengt, zoals de mieren hun werk
doen. De juiste methode van de natuurwetenschap daarentegen
was het rationeel empirisme dat de feiten en waarnemingen
rangschikt. De bijen zijn Bacons grote voorbeeld; het materiaal
dat ze verzamelen bewerken en verwerken ze ook.
Bacon wees erop dat vooral begonnen moest worden met dat-
gene wat het meest verwaarloosd was, to weten het systema-
tisch verzamelen van feiten, het opbouwen van een natuurlijke
historie die verder ging dan de overgeleverde Romeinse en
Middeleeuwse versies. Een belangrijk deel hiervan zou de
natuurlijke historie van kunsten en wetenschappen moeten
worden, want de kunsten staan in Bacons oordeel niet tegen-
over de natuur maar leren haar slechts kennen. Bacons opti-
misme over de mogelijkheid zo'n wetenschap inderdaad to
realiseren, heeft heel aanstekelijk gewerkt. De grote natuurwe-
tenschappers uit de zeventiende eeuw als Robert Boyle (1627-
1691), Robert Hooke (1635-1702), Christiaan Huygens (1629-
1695) en Isaac Newton (1642-1727) beriepen zich allen op Bacon
en beschouwden zich als zijn leerlingen. Effectieve verwerkelij-
king van Bacons programma werd in de tweede helft van de
zeventiende eeuw sterk bevorderd door de in 1660 opgerichte
Royal Society for Improving of Natural Knowledge in Londen
waarvan het tijdschrift Philosophical Transactions vol stond met
de 'histories' die Bacon zo bepleit had.
De eeuwwende rond 1600 kende aldus grote tegenstellingen: de
verbrande Bruno als exponent van het door de Rooms-katholie-
ke kerk verguisde magische denken en de vereerde Bacon als
heraut van de nieuwe natuurwetenschap. Deze veranderingen op
vele fronten liepen parallel met de veranderingen in geografi-
sche kennis en de gewijzigde inzichten hieromtrent.
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GEOGRAFIE

Het klassieke beeld van de bewoonde en bewoonbare wereld,
zoals dat van de Oudheid was overgenomen, werd tijdens de
Renaissance tot op zijn grondvesten geschokt. Waar de klassie-
ken slechts de continenten Europa, Afrika (bet noordelijke
gedeelte) en Azie tot aan China toe kenden of er een vage
notie van hadden, was er in de Middeleeuwen al bet onbekende
Zuidland aan toegevoegd, waarvan niet zeker was of dit be-
woond was. Onder invloed van bet Hellenistisch denken werd
reeds in de Arabische wereld bet idee van een Platte aarde
opgegeven en dacht men dat de aarde bolvormig was, met de
landmassa's gecentreerd rondom Mekka, in de christelijke
traditie rondom Jeruzalem. De aarde werd in verschillende
klimaats- zone's opgesplitst van vijf tot soms zeven vanwege de
heiligheid van dat laatste getal. In bet hoge noorden de koude
zone, daaronder de gematigde, en rond de evenaar de zone
waar de schroeihitte zo groot was dat er onmogelijk mensen
konden wonen. Over bet bestaan van antipoden waren de
klassieken duidelijk: die bestonden niet, welke opvatting door
de christelijke theologie later werd gesanctioneerd. Als er
mensen voorbij de ontoegankelijke tropen zouden wonen, kon
hun immers nooit de boodschap van bet Evangelie gebracht
worden.
Dit wereldbeeld nu werd geschokt door de ontdekkingsreizen. In
bet begin van de 15de eeuw begonnen de Portugezen de kust
van Afrika to verkennen en kolonien to stichten, onder andere
op de Azoren. Onder leiding van prins Hendrik de Zeevaarder
(1394-1460), die daartoe door de Portugese koning gemachtigd
was, voeren de Portugese zeelieden steeds verder zuidwaarts
totdat in 1434 kaap Bojador bereikt werd. Men voer Tangs de
kust, want goede methodes om de juiste plaats op zee to bepa-
len ontbraken nog. Met behulp van portulano's, schetsen van
kustlijnen met karakteristieke kenmerken, trachtte men de weg
to vinden. In de loop van de jaren voer men voorzichtig ver-
der, bang als men was voor de veronderstelde onbewoonbaarheid
van bet tropische gebied. In 1471 was men tot 2° ZB gevorderd
en in 1487 had men Kaap de Goede Hoop bereikt. Nu was
komen vast to staan dat er rond de evenaar wel degelijk bloei-
end leven was en dat er allerlei planten en dieren voorkwamen
die in de geschriften van de Ouden niet waren terug to vinden.
De schok die door dit alles to weeg gebracht werd, was des to
groter omdat in de Renaissance de Geographia van Claudius
Ptolemaios was herontdekt. Deze had een aanzienlijke uitbrei-
ding gegeven aan bet tot dan toe overgeleverde wereldbeeld en
had bet idee versterkt dat in de klassieke Oudheid de weten-
schappelijke kennis meer en beter was en bet dus een van de
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voornaamste taken van de wetenschap moest zijn deze kennis
weer terug to halen. Nu bleek echter dat ook Ptolemaios niet
alles geweten had. Ja, zelfs dat hij onjuiste informatie ver-
strekte door op het zuidelijk halfrond een lege oceaan to
plaatsen, terwijl er in werkelijkheid vasteland en eilanden
bleken to zijn. Juist deze ervaringsfeiten brachten de grote
crisis in het humanistisch denken van de Renaissance. Waar
men de Middeleeuwse autoriteit van Aristoteles eigenlijk ver-
vangen had door andere autoriteiten als Plato, Pythagoras en
de Stoicijnen kwam nu ook deze kennis, voornamelijk boeken-
wijsheid, onder druk to stann. De kritiek kwam tot overmaat
van ramp niet van geleerden maar van ongeletterde zeelui die
eenvoudig hun ogen en oren wijd open hielden. Uit de Portuge-
se literatuur van het einde van de vijftiende eeuw blijkt hoe
moeilijk men het met het verwerken van deze nieuwe werke-
lijkheid heeft gehad. Steeds weer merkt men op dat verhaald
wordt wat tegen de rede, hun eigen en die van de Ouden,
blijkt to zijn, maar "wij hebben het met onze ogen gezien en
met onze handen getast".
Volgens de Utrechtse wetenschapshistoricus Hooykaas, die een
aantal studies gewijd heeft aan de Portugese ontdekkingsreizen
en hun belang voor wetenschap en cultuur, zijn de ervaringen
van deze ongeletterden een van de grootste uitdagingen ge-
weest voor het Renaissance humanisme en hebben zij de ont-
wikkeling van de nieuwe natuurwetenschap ingeluid. Zoals de
Portugese dichter Luiz de Camoens (gest. 1580), die zelf aan
dergelijke reizen had meegedaan, het verwoordde:

"Ik heb dingen gezien, die de ongeletterde zeevaar-

ders, die de ervaring als enige leermeesters hadden,
voor zeker en waarachtig houden op grond van hun

lange ervaring, maar die de scherpzinnige geleerden,

die alleen met het verstand en met de wetenschap de
verborgen geheimen der wereld kennen, voor onwaar of
verkeerd begrepen houden."

Samengevat naar Hooykaas:

"Niet de geleerden met hun krampachtige pogingen om
de reputatie der Ouden to redden, maar zij die niet
door enige geleerdheid gehinderd werden, hebben de
nieuwe dingen het gemakkelijkst aanvaard. Ongetwijfeld
heeft hun triomf ertoe bijgedragen, dat het experiment
en het handwerk meer gewaardeerd werden en dat
samenwerking tussen geleerden en mannen van de
praktijk (ingenieurs, zeevaartkundigen), die zo kenmer-
kend is voor de wetenschappelijke omwenteling van de
zestiende tot de achttiende eeuw, tot stand kwam."
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Op het zuidelijk halfrond werden niet alleen nieuwe dieren en
planten ontdekt, maar ook nieuwe sterren, die niet door Ptole-
maios beschreven waren en die diepe indruk maakten. Een groot
probleem wat zich hier voordeed, was de afwezigheid van de
Poolster op het zuidelijk halfrond, zodat men gedwongen was
nieuwe methoden to ontwikkelen voor de plaatsbepaling op zee.
Dat was ook daarom nodig, omdat het noodzakelijk bleek om
zich ook op volle zee to wagen en de loutere kustvaart achter
zich to laten. Voor de breedtebepaling deed men daarom een
beroep op astronomische methoden die op het vasteland reeds
in twang waren, maar nog niet in de zeevaart. Op het noorde-
lijk halfrond kon de hoogte van de Poolster met een kwadrant
en astrolabium gemeten worden en op het zuidelijk halfrond
baseerde men zich op metingen van de zonnehoogte op het
middaguur. Het bepalen van de lengte op zee was veel moeilij-
ker; men schatte die uit de richting die gevaren werd (met het
kompas) en uit de duur van de tocht. Een, door het effect van
wind en zeestromingen, onbetrouwbare methode. Met behulp van
de magnetische declinatie hoopte men het probleem to kunnen
oplossen.
Hoewel de zeelieden niet enthousiast waren over al deze nieu-
wigheden, stimuleerde de toenmalige Portugese overheid het
ontwikkelen van goede navigatiemethoden. Het verlies aan
levens en goederen was toch al groot. In het midden van de
zestiende eeuw verzorgde de astronoom Pedro Nunes (1502-
1578), de uitvinder van de nonius waarvan hij uit respect voor
de Ouden meende dat die al aan Ptolemaios bekend was,
cursussen voor stuurlieden waarin ze onderwijs kregen in de
astro-nomie en het gebruik van instrumenten, astronomische
tabellen en zeekaarten. Een centrum van goede instrumentma-
kers was de rijksstad Neurenberg waar ook goede landmeters en
drukkers van onder andere kaarten to vinden waren.
De uitbreiding van de kennis van de aarde, ook door de Spaan-
se tochten in westelijke richting die leidden tot de ontdekking
van het latere Amerika, toen West-Indie genaamd uit dezelfde
eerbied voor de Ouden die dit land toch moesten hebben
gekend, maakte een verdeling van de aarde nodig. In 1494
sloten Spanje en Portugal het verdrag van Tordesillas, waarbij
een demarcatielijn tussen de Spaanse en Portugese
invloedssferen op 370 km westelijk van de Kaapverdische
eilanden werd vastgesteld. Later ontstonden problemen tussen
beide landen over de demarcatielijn in Indie, van belang wegens
de positie van de Molukken, een economisch aantrekkelijk
wingewest. Deze problemen ontstonden onder meer vanwege de
onzekerheid over de juiste omtrek van de aarde, de
onmogelijkheid om op bevredigende wijze de lengte op zee to
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kunnen bepalen en het feit dat op de kaarten van Ptolemaios
het Aziatische continent veel to ver naar het oosten was
getekend. Nadat in het begin, vooreerst met succes, door de
respectievelijke overheden gepoogd was de nieuwe kennis en de
kaarten waarin deze was opgeslagen geheim to houden, raakte
in de loop van de zestiende eeuw ze toch algemeen bekend.

De taak van de geograaf, die zich traditioneel niet alleen bezig
hield met de kartografie maar met de volledige beschrijving van
de aarde, daarbij disciplines bestrijkend die wij than tot de
natuurlijke historie, mineralogie, etnografie en meteorologie
zouden rekenen, veranderde daardoor sterk. Beide tradities in
de late Renaissance, de magisch-hermetische en de meer op de
protestantse theologie georienteerde, blijken in de ontwik-
keling van het geografische denken een belangrijke rol to
hebben gespeeld. Net zo als bij de natuurwetenschappen in het
algemeen, laat de ontwikkeling van de geografie in de zes-
tiende, en later ook in de zeventiende eeuw, een complex van
onderling afhankelijke relaties zien tussen empirisme, sociale
nuttigheid, natuurlijke magie en reformatorische theologie.
In Engeland waren bijvoorbeeld twee van de belangrijkste geo-
grafen William Cuningham (geb. 1531), die een praktiserend
astroloog was, en de als occultist bekend staande John Dee
(1527-1608). Cuningham publiceerde in 1559 zijn The cosmo-
graphical glasse, conteyning the pleasant principles of cosmo-
graphie, geographie, hydrographie or navigation. Hierin werden
in dialoogvorm tussen leraar en leerling de geheimen van lengte
en breedte uiteengezet, de methode van de driehoeksmeting, de
belangrijkste klimaatzones van de aarde, de manier waarop met
een kwadrant en astrolabium metingen verricht konden worden,
aangevuld met veel etnografische, zoalogische en botanische
waarnemingen. Voor Cuningham lag de waarde van de kosmo-
grafie in de utilitaire functie ervan op militair, commercieel,
religieus, geneeskundig en juridisch terrein. Dee daarentegen
was een wiskundige van naam en een ervaren kaartenmaker en
vervaardiger van instrumenten. Hij stond in contact met de
belangrijkste wiskundigen en kartografen van zijn tijd. Dee's
wiskundige capaciteiten blijken het duidelijkst uit zijn voor-
woord bij de eerste engelstalige uitgave van Euclides' Elementa
van 1570; hierin werden de belangrijkste mathematische princi-
pes, die nodig waren voor astronomisch, kartografisch, land-
meetkundig en navigatie-werk, helder uiteengezet. Dee was
geboeid door de resultaten van de ontdekkingsreizen en tracht-
te deze in zijn geografisch werk to incorporeren. Geografie was
voor hem de wetenschap die zich bezig hield met de lokalise-
ring van steden, dorpen, bergen, bossen en rivieren, over de
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gehele wereld. De kaart was het centrale werkstuk in dit
projekt, want de juiste beschrijving en situering van de ver-
schillende lokaties ging vergezeld van een kartografische af-
beelding. Ook de chorografie, de mathematische beschrijving
van specifieke onderdelen van het aardoppervlak, behoorde
hiertoe. Voor Dee was de wiskunde de basis van zijn magisch-
wetenschappelijke wereldbeschouwing, waarbij de numerologie
een centrale rol speelde. Het is dan ook goed to begrijpen dat.
Dee aangetrokken werd door de microkosmos-macrokosmos
analogie die zocht naar correspondenties tussen het menselijk
individu en de kosmos. Het werk van Cuningham en Dee last
zien dat tot laat in de zestiende eeuw een deel van het geo-
grafisch werk nog diep geworteld was in magisch-hermetische
opvattingen.
In Duitsland werd het geografisch denken vooral beinvloed door
de reformatorische theologie. Het accent verschoof van interes-
se in de Schepping naar de goddelijke Voorzienigheid. Een
gevolg daarvan was bijvoorbeeld de opvatting van de reforma-
tor Philippus Melanchthon (1498-1560) dat geografische kennis
niet uit de bladzijden van de Schrift moest worden gehaald,
maar uit de ervaringen in de wereld opgedaan. Het duidelijkst
kwam deze opvatting tot uitdrukking in het werk van de theo-
loog Sebastian Munster (1489-1552), die een uiterst populaire
Cosmographia schreef, dat tussen 1544 en 1628 maar liefst 21
keer herdrukt werd.
Een van de gevolgen van de Reformatie was de bevrijding van
de geografie van een eng biblicisme; latere reformatorische
geografen breidden de secularisatie van de geografie nog verder
uit, niet met de bedoeling het bijbelgeloof of het Christendom
aan to vallen, maar om Gods openbaring in de natuur to laten
zien. De belangrijkste representant van deze stroming in de
zestiende eeuw was de Duitse theoloog, astronoom en wiskundi-
ge Bartholomilus Keckermann (1572-1609). Hi j maakte onder-
scheid tussen de algemene en de speciale geografie, posthuum
gepubliceerd in zijn Systema geographicum van 1611. Geografen
dienden primair een inzicht to hebben in de wereld als geheel,
om daarna tot vergelijkingen over to gaan. Om dit to kunnen,
moesten zij in staat zijn werkelijk bestaande natuurlijke dingen
to analyseren en hun bevindingen in kartografische vorm over
to brengen. Geografie was, aldus Keckermann, in staat om
onafhankelijk van de ' theologie, met behulp van eigen criteria
en eigen doelstellingen, de werking van de Voorzienigheid to
bevestigen.
In Engeland werd in de zeventiende eeuw deze ontkoppeling
van theologie en geografie, door met name de Puriteinen, over-
genomen, waarbi j de betrokkenheid bij of het engagement met
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het empirisme en de filosofische vrijheid, als fundamenten van
de geografie, de wetenschappelijke uitdrukking was van de
overtuiging dat God zich had geopenbaard in de Schrift en in
de natuur, maar niet in de woorden van een of andere scholas-
tieke autoriteit. Hierbij werden de wortels, die gelegen waren
in de ontdekkingsreizen en het sociale en economische profijt
dat de nieuwe kennis kon opleveren, bepaald niet vergeten,
getuige de grote populariteit die de geografie al in de zeven-
tiger jaren van de zestiende eeuw had verkregen boven vakken
als grammatica, poezie, logica en astrologie.

KARTOGRAFIE

In zijn inaugurele rede van 1982 merkte de Utrechtse hoogle-
raar in de kartografie Schilder op:

"Een kaart is niet slechts het visitekaartje van een
natie, maar moet als een cultuurdocument beschouwd
worden, dat in staat is de technische en geestelijke
ontwikkeling van een bepaalde periode to karakteri-
seren. Daarom kan men de geschiedenis van de karto-
grafie niet geTsoleerd beschouwen. In het kaartbeeld
spiegelt zich de gehele cultuurgeschiedenis van een
bepaalde periode."

Bezien we de ontwikkeling van de kartografie in de Renais-
sance tegen deze brede cultuurhistorische achtergrond, dan
vallen twee taken op. In de eerste plaats een toenemend
belang van astronomische en mathematische vaardigheden bi j de
kaartproduktie en ten tweede een grote verbreiding van de
interesse voor kaarten bij de heersende elites.

Vanuit de klassieke Oudheid zijn ons uiterst weinig kaarten
overgeleverd, alhoewel uit verwijzingen blijkt dat ze er wel
degelijk geweest zijn. De Middeleeuwse kaarten die teruggaan
op de klassieke erfenis en die pasten in de patristische, chris-
telijke traditie, behoren voor het merendeel tot twee typen: een
zonekaart, waarin de indeling van de wereld in verschillende
klimaatszones is weergegeven, en zogenaamde T- of wielkaar-
ten (afbeelding 2), waarin een primitieve indeling van een rond
afgebeelde wereld wordt gegeven. Bovenaan vinden we Azie, een
halve cirkel beslaand, het linker onderste kwart is Europa en
het rechter onderste kwart Afrika, gescheiden door de rivieren
Don en Nijl en de Middellandse Zee, aldus een T vormend.
Daarnaast ontwikkelden zich in de Middeleeuwen de eerste
zeekaarten, ook wel portulanen genoemd, die de zeeman inlich-
tingen gaven over de kusten waarlangs hij voer. Wereldkaarten
ontwikkelden zich tot op perkament getekende mappae mundi
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(afbeelding 3), waarop de dan bekende delen van de aarde, in
een voor ons soms onherkenbare geografische vorm, waren
weergegeven. Veel van deze kaarten zijn afkomstig uit de
zeevarende naties rond het Middellandse Zeegebied: Venetia,
Genua en Spanje. Ook de kruistochten hadden invloed op de
kaartproduktie. In de veertiende eeuw verschenen kaarten
waarop de streken van het Heilige Land zijn afgebeeld.
Grote opschudding veroorzaakte het bekend worden van Ptole-
maios' Geographia. Door de toenemende militaire druk van de
Ottomaanse Turken op dat wat van het Oostromeinse Rijk was
overgebleven en door de kortstondige vestiging van het Latijn-
se keizerrijk in Constantinopel kwam steeds meer van het oude
klassieke erfgoed in West-Europa terecht, al dan niet in Arabi-
sche bewerking. Zo werd in 1406 de vertaling in het Latijn
voltooid van de Geographia, welke op ruime schaal in manu-
script verspreid werd; vooreerst alleen de tekst, later ook de
27 bijbehorende kaarten. Gedurende de vijftiende eeuw nam de
populariteit van Ptolemaios' werk alleen maar toe; van de
manuscript -versie zijn enkele tientallen exemplaren bewaard
gebleven.
De uitvinding van de boekdrukkunst is van grote betekenis
gebleken voor de kartografie. In 1477 verscheen de eerste
gedrukte versie van de Geographia (afbeelding 4 en 5), gevolgd
door een groot aantal andere edities. Veel van deze uitgaven
werden uitgebreid met lokale landkaarten, zoals bijvoorbeeld
van Frankrijk en Spanje, terwijl ook de in de manuscript-
edities aangebrachte verbeteringen werden overgenomen. In 1513
verscheen een van de omvangrijkste Ptolemaios-uitgaven to
Straatsburg, vervaardigd door de kundige geograaf Martin
Waldseemuller (1470-ca. 1518). In deze kaartenverzameling
werden 20 nieuwe kaarten opgenomen, soms dezelfde gebieden
als de Ptolemeische beslaand en voorzien van de titel Tabula
moderna (afbeelding 6). In een editie van 1540 uit Bazel was
het aantal extra kaarten al tot 48 toegenomen, vooral door de
werkzaamheden van Sebastian Munster. In de loop van de zes-
tiende eeuw bleken de oorspronkelijk ptolemeische kaarten
steeds minder van belang en werden ze dikwijls slechts uit
historische overwegingen erbij gedrukt. Het morele gezag van
Ptolemaios bleef echter groot, getuige de bewoordingen van het
compliment dat de latere kartograaf Abraham Ortelius (1527-
1598) aan diens collega Gerard Mercator (1512-1594) gaf door
hem de "Ptolemaeus van onze tijd" to noemen.
In de Ptolemaios-editie van 1477 is niets to vinden over de
Portugese ontdekkingsreizen en de gevolgen daarvan voor de
kartografie. Die reizen waren toen nog staatsgeheim. In de
zeven uitgaven tussen 1477 en 1490 zijn slechts in detail ver-
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Afb. 5. Kaart van Afrika uit Ptolemaios' Geographia (1513);
oude stijl.
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anderingen aangebracht. Van 1507 of tot 1548 verschenen er 21
uitgaven, waaraan de nieuwe werelden successievelijk werden
toegevoegd. Waarom hier zo'n lange periode tussen ligt, is
onduidelijk. Hooykaas suggereert dat het geleidelijk uitlekken
van de Portugese staatsgeheimen toch een schok teweeg ge-
bracht heeft die men eerst to boven moest komen, voordat de
resultaten van de ontdekkingsreizen in kaarten verwerkt konden
worden.
De uitvinding van de boekdrukkunst was niet alleen voor een
grotere verspreiding van de kaarten van belang, maar ook
vanwege de toegenomen exactheid die op de kaarten kon wor-
den bereikt. Kaartmaken is tenslotte een vorm van meetkunst
en een kaart is een feitelijk document waarvoor precisie in het
tekenen en reproduceren van groot belang zijn. In de loop van
de zestiende eeuw verschenen steeds meer kaarten, zowel van
landstreken als van zee- en kustroute's.
De zeekaarten, die steeds meer informatie dienden to bevatten,
bleken aan een belangrijke handicap to lijden, omdat zij niet
konden corrigeren voor het verschijnsel dat vanwege de bol-
vorm van de aarde de meridianen convergeren aan de Noord-
en de Zuidpool. Bovendien brachten zij de verschillen in mag-
netische declinatie niet in rekening. Dat was voor de kustvaart
in Europa nog niet zo erg maar was bij de grote vaart op de
nieuwe continenten bepaald hinderlijk. Nadat de Neurenbergse
kompasmaker Erhard Etzlaub (1462-1532) al een kaart had
vervaardigd waarop vergrote breedten gebruikt waren, was het
de Zuidnederlandse kaartenmaker Mercator die een eerste
oplossing van dit probleem gaf.
Mercator was geboren in het Vlaamse Rupelmonde, hoewel zijn
familie uit het Duitse Rijnland afkomstig was. Na een opleiding
bij de Broeders van het Gemene Leven in 's-Hertogenbosch ging
hij in 1530 aan de universiteit to Leuven studeren. Na een
zware religieuze crisis besloot Mercator om de Bijbel trouw to
blijven, daar hij tot het inzicht gekomen was dat veel onderde-
len an de aristotelische filosofie zich niet met de Schrift
lieten rijmen. Hij koos toen voor de geografie, wellicht gesti-
muleerd door zijn leermeester, de Leuvense hoogleraar Gemma
Frisius (1508-1555) die een uitnemend astronoom en geograaf
was. Hij leerde Mercator instrumenten to maken en kaarten op
mathematische wijze to vervaardigen. In 1537 publiceerde
Mercator zijn eerste kaart, van het heilige land Palestina. In
de loop van zijn leven maakte hij talrijke kaarten, globes en
andere instrumenten. Zijn meest invloedrijke kaart werd in 1569
gepubliceerd; het was een wereldkaart (afbeelding 7) waarin alle
tot dan toe bekende informatie is samengevat. Bovendien vindt
men op deze kaart voor het eerst de Mercatorprojectie "tot nut
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van de zeelieden". Ten behoeve van het gebruik door zee-
varenden en ten koste van ernstige vertekeningen op hoge
breedten paste hij een cylinderprojectie toe die hoekgetrouw
is. Daardoor was het hem mogelijk de voor de navigatie zo
nuttige loxodromen -dat zijn lijnen die de meridianen onder een
constante hoek snijden - als rechte lijnen of to beelden.
Mercator had al in 1541 de loxodromen op een nog niet geheel
opgehelderde manier op een globe aangebracht. Omdat globes op
zee uitermate onhandig in het gebruik zijn, was Mercators
vinding van onschatbare praktische en economische waarde.
Het magnum opus van Mercator was echter zijn atlas. In 1595
publiceerde zijn zoon Rumold posthuum de Atlas sive cosmo-
graphicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura.
Na enig voorwerk zijn in deze atlas een verhandeling over de
schepping van de wereld en 107 kaarten to vinden, die door
hem en zijn zonen gemaakt waren. Het was weliswaar niet de
eerste de hele wereld omvattende kaartenverzameling, want
Mercators vriend Ortelius had reeds in 1570 een Theatrum
Orbis Terrarum gepubliceerd. Daarin waren de kaarten echter
nogal verschillend van kwaliteit, terwijl Mercator zijn materiaal
kritisch had uitgezocht en zijn kaarten steeds van lengte- en
breedtegraden voorzien had, zodat de Atlas tot een groot
geheel werd. Intrigerend is dat de rooms-katholieke Mercator
zich in zijn werk bij de reformatorische geografische traditie
aansloot. Een bevredigende verklaring hiervoor is nog niet
gevonden.

Met Mercator en Ortelius zijn we bij de laat zestiende-eeuwse
verzamelwerken beland. Hieraan kunnen nog toegevoegd worden
het werk van de Enkhuizense zeevaartkundige en oud-scheeps-
kapitein Lucas Jansz. Waghenaar (1531-1609), de Spieghel der
Zeevaerdt van 1584, welke nog geheel op de havens van Noord-
west- en West-Europa georienteerd was en diens latere Thre-
soor der Zeevaert van 1592, waarin het begin van de grote
vaart al weerspiegeld wordt. Het toenemend belang van de
Republiek bij de intercontinentale handel, gecombineerd met de
lange geografische traditie, leidde tot deze werken die ook in
het concurrerende Engeland grote invloed hadden. Dezelfde
traditie leidde in de zeventiende eeuw tot de grote produkties
van Jodocus Hondius (1563-1611) en Willem Jansz. Blaeu (1571-
1638). De door hen gemaakte veeldelige kaartenverzamelingen
sierden de salons van menig rijke koopman.
Deze atlassen werden anderzijds ook effectief benut in het
zeevaartkundig onderwijs (afbeelding 8), zoals dat onder
anderen door ds. Petrus Plancius (1552-1622), zelf een bekwaam
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kartograaf, in Amsterdam aan zeelieden en andere belangstel-
lenden werd gegeven.

BESLUIT

De eeuwwende rond 1600 kan wat de kartografie aangaat, ge-
kenmerkt worden door de opkomst van de grote verzamelwerken
waarom Bacon voor de natuurwetenschappen zo nadrukkelijk
zou vragen. Waar de natuurwetenschappers hun 'herald of new
science' nog verwachtten met zijn oproep tot bet verzamelen
van experimentele en waarnemingsgegevens, waren de kartogra-
fen hen al voor geweest. Toeval dat mensen, die kwamen uit de
traditie waar handenarbeid in hoge ere stond, eerder gehoor
gaven aan de secularisatie van hun wetenschap dan de officiele,
meer natuurfilosofisch georienteerde geleerden?
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Alchemie rond 1600
profdr. HA.M. Snelders

In 1632 publiceerde de uitgever Jan van Waesberge to Rotter-
dam een alchemistisch werk van Basilius Valentinus met daaraan
toegevoegd een verhandeling van Cornelis Drebbel over de
elementen:

"Openbaringhe der verborgener Handtgrepen Frat.
Basilij Valentini, gherechtet op dat Universael. Item /
Conclusiones ofte Sluytredenen aller sijner Schriften
ende Tractaten van Swavel Vitriol ende Magneet. Beyde
der Philosophen als ghemeene, Uyt het Hoogduytsche
overgeset in 't Nederlantsche. Daer by gevoecht is een
Tractaet vande Nature der vier Elementen" / Door
Cornelis Drebbel Alcmaers Philosophe.

De oorspronkelijke, Duitse versie was in 1624 in Erfurt ver-
schenen.

Rond de overgang van de zestiende naar de zeventiende eeuw
kwam een aantal alchemistische tractaten in de handel, die veel
opzien baarden. De schrijver was Basilius Valentinus, een in de
eerste helft van de veertiende eeuw in Erfurt geleefd hebbende
Benediktijner monnik (afbeelding I). Deze geschriften werden
uitgegeven door een zekere Johann Th6lde, die raadsheer en
zoutzieder in Frankenhausen was. Onderzoek heeft uitgewezen
dat Basilius Yalentinus nooit heeft bestaan en dat naar alle
waarschijnlijkheid Thdlde de schrijver van de alchemistische
tractaten was.

De geschriften, die op naam van Basilius Valentinus staan,
bevatten tal van laboratoriumvoorschriften en gegevens over
mijntechnieken. De schrijver kende de bereiding van de drie
minerale zuren. Hij bespreekt de toen bekende zeven metalen
en schenkt vooral aandacht aan de edele metalen zilver en
goud, die volgens hem door transmutatie van onedele metalen
kunnen worden verkregen. Hij beschrijft het neerslaan van
koper uit een oplossing van koperzout door ijzer als voorbeeld
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Afb. I. Basilius Valentinus aan het werk in zijn alchemistisch
laboratorium (1668).
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van een natuurlijke transmutatie. Zijn Zwolff Schlussel (in Ein
kurtz summarischer Tractat, ... , von dem grossen Stein der
Uralten, ... Eisleben, 1599) is een traditioneel alchemistisch
boek, dat in de zeventiende en achttiende eeuw grote invloed
heeft uitgeoefend. De 'twaalf sleutels' om tot het alchemistisch
geheim to komen, bevatten allegorische illustraties, zoals de
zuivering van goud door smelten met antimoon.

Vooral bekend is de Triumph Wagen Antimonii, Fratris Basilii
Valentini, Benedikter Ordens/ Allen /so den grund suchen der
uhralten Medicin / Auch zu der Hermetischen Philosophy be-
liebnis tragen / Zu gut publiciret / and an Tag geben (Leipzig,
1604). Dit boek bevat een schat aan informatie over het anti-
moon, dat in de zeventiende eeuw als geneesmiddel toepassing
vond. Basilius Valentinus toont zich duidelijk een aanhanger
van de opvattingen van Theophrastus Bombastus von Hohenheim
of Paracelsus (1493-1541). Deze laatste nam drie principia aan:
mercuur, sulfur en sal, die niet in elkaar kunnen worden omge-
zet en onveranderd voortbestaan in de chemische verbindingen.
Volgens hem zijn er drie principes omdat drie het volmaakte
getal is (God is drieenig, dus de kosmos bestaat uit drie ele-
menten, evenals de aarde). Met behulp van het vuur 'bewees'
hi j dat er drie elementen zijn. Wel stond bi j hem van tevoren
vast dat er drie bestanddelen bij de scheiding moesten worden
verkregen!

Paracelsus was overtuigd van de macrokosmos-/microkosmos-
analogie. Dat was Basilius Valentinus ook. De laatste voerde de
oorsprong van de drie elementen mercuur, sulfur en sal terug
tot een microkosmische destillatie.

'Basilius Valentinus' was een belangrijk chemicus uit de vroege
zeventiende eeuw, die geheel in de traditie van Paracelsus en
de iatrochemie werkte. Evenals de geschriften, die aan de
vijftiende eeuwse Nederlandse alchemisten Isaac en Jacob Isaac
Hollandus worden toegeschreven, werd het corpus van Basilius
Valentinus in de zeventiende eeuw gebruikt om daarmee de
autoriteit van Paracelsus aan to tasten. Deze zou plagiaat
hebben gepleegd door de opvattingen van zijn 'voorgangers' als
de zijne to hebben gepresenteerd. Daarom en door de alchemis-
tische en chemische inhoud van de aan Basilius Valentinus
toegeschreven werken, werden ze in de zeventiende en acht-
tiende eeuw veelvuldig herdrukt en vertaald, ook in het Neder-
lands.
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Afb. II. De eerste sleutel om tot het alchemistisch geheim to
komen (Basilius Valentinus).

38



In Basilius Valentinus' tractaat Zwol f f Schlussel is de tekst
duidelijk bedoeld als commentaar bij de illustraties. De eerste
sleutel (afbeelding II) is gewijd aan de twee actieve elementen
mercuur en sulfur en de bereiding daarvan. Het koninklijk paar
('chemisch huwelijk') symboliseert de beide principia mercuur en
sulfur. Rechts is Saturnus met een houten been afgebeeld,
waardoor hij geassimileerd wordt met Vulcanus. Links zien we
een wolf, de zoon van Saturnus, symbool voor de zuiverende
stof (voor Basilius Valentinus het antimoon).

"Goof het lichaam van de koning voor deze wolf en
wanneer hij de koning zal hebben verslonden, maak dan
een groot vuur en goof de wolf erin en de koning zal
dan verlost worden."

De twaalfde en laatste sleutel (afbeelding III) toont een labora-
torium waarin de adept bij een brandende ton (de athanor of
oven) staat. Hij wijst naar een smeltkroes, waarin rode en
witte stenen in bloei staan. Rechts zien we een leeuw, die een
slang verslindt als symbool van het ontstaan van de stenen
door de verbinding van zwavel en kwik.

Dergelijke esotherische beschouwingen vinden we ook in het
boekje: Vande Nature der vier Elementen (1604) van de Alk-
-maarse geleerde Cornelis Jacobsz. Drebbel (1572-1633). Drebbel
ging omstreeks 1590 naar Haarlem waar hij niet alleen door
Hendrik Goltzius (1558-1617) werd onderwezen in tekenen en
koper graveren, maar waar hij ook deelnam aan diens alchemis-
tische experimenten, die deze kunstenaar overigens al een oog
hadden gekost! Drebbel genoot grote bekendheid door een door
hem geconstrueerd perpetuum mobile en door zijn "schip om
onder water to varen". Zijn boekje behandelt de vier aristoteli-
sche elementen aarde, water, lucht en vuur. Alchemistische
beschouwingen komen we vooral tegen in zijn De Quinta Essen-
tia Tractatus uit 1621.

Omstreeks 1600 werd de alchemie nog volop beoefend. De
scheikunde kende naast de alchemie de door Paracelsus geintro-
duceerde iatrochemie, waarin aan de alchemie een nieuwe
doelstelling werd gegeven, namelijk het bereiden van genees-
middelen. In zijn Paragranum zegt Paracelsus hierover:

"Nicht als die sagen Alchimia mache Gold, mache
Silber; hie ist das furnemmen mach arcana and richte
dieselbigen gegen den kranckheiten."
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Afb.I1I. De twaalfde en laatste sleutel om tot het alchemis-
tisch geheim to komen.
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Paracelsus legde zich voornamelijk toe op het vervaardigen van
allerlei geneesmiddelen, met name kwikverbindingen. Zijn navol-
gers, de iatrochemici, hadden grote belangstelling voor anti-
moonverbindingen (purgeermiddelen). Het doel van de alchemie
bleef dus niet meer beperkt tot de goudmakerij of het bereiden
van een levenselixer. Ook de farmacie en de metallurgie werden
er door gestimuleerd. Tal van laboratoriumapparaten werden
door de alchemisten ontwikkeld en verbeterd (ovens, driepoten,
kolven, destillatieapparatuur), alsmede veel laboratoriumtechnie-
ken (extractie, destillatie, kristallisatie, filtratie, cementatie of
scheiden van goud en zilver). Er verschenen talrijke chemisch-
technische boeken, waaronder Vannocio Biringuccio's De la
Pirotechnia (1540), Georg Agricola's De Re Metallica (1556) en
Lazarus Erckers Beschreibung allerjiirnemisten mineralischen
Ertzt (1574).
Naast de alchemie was er een duidelijke praktische traditie in
de toenmalige scheikunde. Ze begon met Libavius (Andreas
Libau, c. 1540-1616). Deze schoolmeester en arts schreef onder
meer een belangrijk boek: Alchemia (1597). Deze praktische
traditie werd in de zeventiende eeuw voortgezet met de Franse
farmaceut Jean Beguin (overleden ca. 1620), wiens Tyrocinium
chymicum (chemische aanvanger, 1610) vrijwel geen theorie,
maar wel een verzameling recepten voor de bereiding van
chemische geneesmiddelen bevat. Het boek behelst verschillende
ontdekkingen, bijv. de bereiding van aceton door digereren van
menie met azijnzuur en destillatie van de verkregen kristallen.
In de uitgave van 1615 van de Tyrocinium wordt de verklaring
van deze reactie met behulp van deeltjes gegeven.

Een andere praktische arts was Angelo Sala (1576-1637), die in
1617 de bereiding van kopervitriool (kopersulfaat) uit afgewogen
hoeveelheden koper, zwavelgeest en water beschreef. Vervolgens
werd de verkregen verbinding ontleed en dezelfde hoeveelheden
van de bestanddelen werden gevonden als in de oorspronkelijke
synthese waren gebruikt. In het zout zijn de bestanddelen dus
werkelijk aanwezig en natuurlijke en kunstmatige vitriool zijn
identieke stoffen.

In Amsterdam had Johann Rudolph Glauber (1604-1670) een
laboratorium, waarin hi j op grote schaal zuren, basen en zouten
(Glauberzout of sal mirabile) bereidde. Hij was een van de
eerste technologen. Bij Glauber vinden we ook theoretische
opvattingen: zouten bestaan uit twee delen, het ene afkomstig
van het zuur, het andere van het metaal of de aarde. Neutrale
zouten kunnen samen nieuwe zouten geven (dubbele omzetting).
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De theorie van Jan Baptist van Helmont (1577-1644) ging veel
verder dan die van Glauber. Hij verwierp de elementenleer van
Aristoteles. Vuur noch aarde zijn fundamentele bestanddelen
van de stoffen. Lucht wel, maar die kan niet in een andere
vorm worden omgezet. En dus blijft water als grondslag van
alle chemische stoffen over en hierop richtte Van Helmont
zijn experimentele werk. Met de zogenaamde wilgenproef 'be-
wees' hij dat water in andere stoffen kan worden omgezet (de
proef duurde 5 jaar). Door zand met alkali to gloeien (waarbij
waterglas ontstaat) demonstreerde hij de omzetting van aarde
in water. Behandeling met zuur laat de omzetting van water in
aarde zien. Van groot belang is het kwantitatieve karakter van
de proeven.
Uit Van Helmonts theorie van de elementen volgt dat lucht niet
kan worden omgezet in water. Toch geeft water bij verdamping
een luchtachtige stof. Veel chemische reacties gaven ook derge-
lijke stoffen. Deze kunnen geen lucht zijn, maar een nieuwe
klasse van stoffen: gassen (alleen waterdamp die weer in water
kan worden omgezet, is damp).
Van Helmont nam een chemisch mechanisme van het leven aan
(met de archaeus van Paracelsus). Deze theorie werd uitgewerkt
door Franciscus de le Boe, Sylvius (1614-1672) en Otto Tache-
nius (ca. 1620-1690), die alles verklaarden met zuur en base.

Bij de iatrochemische farmaceuten vinden we de elementenleer
van Paracelsus. 'Analyse' van stoffen (destillatie) geeft een
vloeistof, een ontvlambare stof en een in water oplosbaar
residu. In veel destillaties kreeg men ook een zwaardere vloei-
stof en een onoplosbare stof. Vandaar dat men ook wel vijf
elementen aannam: flegma en aarde met de drie van Paracelsus
(vijfelementenleer). De theoretische ontwikkeling van de chemie
werd hierdoor steeds elastischer.

We willen ons in deze bijdrage beperken tot de alchemie rond
1600. In 1604 werd in Middelburg ten huize van de goudsmid
Frederick Muntynchx alchemistisch goud gemaakt. Op 3 maart
van dat jaar smolt Muntynchx op verzoek van een Schotse
edelman in een kroes vier ons lood met een deel fijn gewreven
zwavel. Aan het gloeiende mengsel voegde de Schotse alchemist
een grein zwaar rood poeder toe. Na een half uur was er 1 3/4
ons goud ontstaaan, zoals bevestigd werd door de muntessayeur
Herman Cluyssen. Deze waarmerkte het alchemistische goud met
zijn eigen teken. Wij zijn op de hoogte van deze gebeurtenis
doordat tachtig jaar later, in 1684, de Rotterdamse apotheker
Pieter Doelman, die niet de minste twijfel aan het gebeuren
koesterde, hiervan een schriftelijk relaas bezat, dat hij op
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verzoek kopieerde voor de Rotterdamse chirurgijn Barent Hovi-
us.

j Het doel van de alchemist was het maken van goud uit onedele
metalen en het bereiden van een levenselixer. Dat de alchemie
tot de geschiedenis van de scheikunde wordt gerekend, komt
vooral doordat de alchemisten hun praktische werkzaamheden in
laboratoria uitvoerden. Hun apparatuur werd door latere chemici
gebruikt, evenals veel van hun processen. Tijdens de alchemisti-
sche experimenten werden tal van chemische stoffen geisoleerd
en bestudeerd.

Het is opvallend dat veel alchemisten niet alleen overtuigd
waren van de mogelijkheid van transmutatie, maar dat ze ook
meenden daarin geslaagd to zijn. For I did it my sel f fe Thomas
Charnocke", lezen we in The Breviary of Naturall Philosophy
uit 1557. Bij de meeste van hun claims zijn gemakkelijk vraag-
tekens to plaatsen. Meestal worden de beschreven successen
verkregen met behulp van een fragment van de Steen der
Wijzen, ontvangen van een onbekende, zodat het geheim een
mysterie bleef. En steeds ook duikt het verhaal op van de
alchemist, die de Steen verkregen zou hebben, ware het niet
dat het vat op het laatste ogenblik gebroken was!

Omstreeks 1600 had de alchemie al een lange geschiedenis
achter zich. De oudste bronnen stammen uit de periode van de
Alexandrijnen uit het begin van onze jaartelling. In de Middel-
eeuwen en de Renaissance werd de uitvinding van deze kunst
meestal toegeschreven aan Hermes Trismegistos, de schrijver
van een groot aantal mystieke teksten, waaronder de beroemde
Tabula Smaragdina. In het begin van de alchemie werd de
praktische kunst verbonden aan het werk van de goudsmeden.
Pas later begon het zoeken naar de Steen der Wijzen of het
elixer vitae. Het hoogtepunt van de alchemie lag in de Middel-
eeuwen. Het verval begon in de zeventiende eeuw en in het
begin van de achttiende speelde ze in de wetenschap geen rol
van betekenis meer. Gedurende de vijf eeuwen, waarin de
alchemie bloeide, trok ze de aandacht van vooraanstaande
geleerden als Roger Bacon, Thomas van Aquino, Albertus Mag-
nus enz. tot aan Tycho Brahe en Isaac Newton toe. Tycho
Brahe (1546-1601) had op het eilandje Hveen dicht bi j Kopenha-
gen in de Sont zijn beroemde observatorium Uraniborg laten
bouwen. De sterrenwacht was voorzien van de beste hulpmidde-
len waarmee Tycho met het blote oog - de kijker bestond nog
niet - met grote nauwkeurigheid zijn astronomische waarnemin-
gen deed (afbeelding IV). Hij was innig overtuigd van de we-
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AM IV. Het observatorium van Tycho Brahe (1587).
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zenlijke eenheid van alle wetenschappen. Hij wisselde zijn
astronomisch werk of met alchemistische onderzoekingen. Hi j
geloofde in een kosmische sympathie. Er bestaat een intrinsieke
samenhang tussen alle natuurgebeuren en er is een parallellisme
tussen de hemelse en aardse verschijnselen. Hij zag als het
ware in zijn alchemistische experimenten de uitwerkingen van
de hemelverschijnselen in het ondermaanse. Eon van zijn leer-
Iingen was Adriaan Metius (1571-1635), die later hoogleraar in
de mathematische wetenschappen aan de Hoogschool van Frane-
ker zou worden. Deze ging na zijn studie in Leiden (1594 e.v.)
naar Tycho en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een
voorstander van alchemie was, de transmutatiemogelijkheid van
metalen aannam en heel wat geld stak in het zoeken naar de
Steen der Wijzen. Isaac Newton (1642-1727) was een serieuze
alchemist, die meer tijd besteedde aan de beoefening van de
hermetische kunst dan aan de mechanica en optica, waardoor
hij beroemd is geworden.

In de loop van de eeuwen ontstonden uit de oorspronkelijke
goudmakers twee tradities: een experimentele en een filosofi-
sche of meditatieve alchemie (afbeelding V). Een scheiding
tussen beide is niet scherp to trekken. Als het ene uiterste
ontmoeten we alchemisten die in rokerige laboratoria zwoegden
om de Steen der Wijzen to verkrijgen zonder veel belangstelling
voor hun zieleheil, als het andere uiterste alchemisten die hun
werkzaamheden verenigden met een geestelijke discipline. De
eerste categorie kunnen we beschouwen als proto-chemici, de
tweede gedeeltelijk als mystici, die in feite niet tot de geschie-
denis van de natuurwetenschap behoren. Het program van de
traditionele alchemie wordt verwoord in de Codicil (1561) van
de Middeleeuwse alchemist Raymondus Lullius (ca. 1235-1315):

"De kunst is verdeeld in vier delen die overeenkomen
met de vier praktische beginselen. Het eerste deel
toont de manier om to zuiveren wat dik is door vloei-
baar maken van de bestanddelen, oplossen en scheiden
van de steen (= de stof waarmee het proces werd
begonnen) in de vier elementen. Het tweede deel toont
de manier om het zware lichter to maken door destilla-
tie, calcinatie, condensatie, begraven, in vaste toestand
brengen, oplossen en leven geven, hetgeen de elemen-
ten oplevert. Het derde deel toont de manier om levend
to maken (te bezielen) door de geest en om de steen
to voeden door inzuigen, afkoken, begraven en subli-
meren van de steen. Het vierde deel toont de manier
om het bittere zoet to maken en het ruwe to ri j pen
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Afb. V. Het chemisch huwelijk (Arnoldus Villanovanus, 1550).
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door reduceren, impregneren, begraven, koesteren,

leven geven, fixeren en incereren."

Het wereldbeeld van de traditionele alchemie werd (net als de
astrologie) beinvloed door natuurlijke magie en neoplatonische
en neopythagoreische mystieke elementen. De vroegste alche-
mistische teksten uit de Alexandrijnse periode weerspiegelen
het toen populaire gnostische en neoplatonische mysticisme
(macrokosmos/microkosmos-analogie, astrologische opvattingen,
mystieke dromen). Onscheidbaar daarmee verbonden is een con-
stant beroep van de alchemist op de laboratoriumervaring. Zelfs
bij de beschrijving van de meest onmogelijke processen bleef de
alchemist geloven dat de kennis boven die van andere weten-
schappen uitstak omdat ze gebaseerd was op de waarneming van
het experiment.

s

Voor de alchemist had zijn wetenschap een algemeen doel en
was gebaseerd op het experiment. In de praktijk had hij na-
tuurlijk vooral belangstelling voor de bereiding van geneesmid-
delen door middel van chemische processen of voor het goud
maken. De traditionele alchemist geloofde in de mogelijkheid
van transmutatie op 'wetenschappelijke' gronden. De Middel-
eeuwse zwavel-kwik-theorie was, hoewel onjuist, niet onlogisch.
Alle metalen bestaan uit de twee principia mercuur en sulfur.
Beide zijn kwaliteitsdragers. Mercuur bezit metaaleigenschappen
(rekbaar, pletbaar, smeltbaar); sulfur is brandbaar en kleurvor-
mend. (Als varieteit van het sulfur werden ook arseenverbindin-
gen genomen.) Bevat een stof meer sulfur, dan is hij brand-
baarder, en bevat hij meer mercuur, dan is hij edeler.
Door verschillende verhoudingen van deze beginsels krijgen we
verschillende metalen. Met deze theorie wist de Spaanse alche-
mist Geber (13e eeuw) twee - onafhankelijke - reeksen ver-
schijnselen to verklaren: allereerst moet goud als edelste metaal
veel mercuur en weinig sulfur bevatten en ijzer als onedelste
metaal veel sulfur en weinig mercuur. Dat klopt, want goud is
smeltbaar en pletbaar en ijzer goed brandbaar en gemakkelijk
roestbaar. Verder kunnen we gebruik maken van het beginsel:
similia similibus, het gelijke trekt het gelijke aan. Goud bevat
veel mercuur, want het verbindt zich gemakkelijk met kwik
(amalgaamvorming) en weinig sulfur, want het reageert niet met
zwavel. IJzer bevat weinig mercuur (vormt moeilijk amalgaam)
en dus veel sulfur (vormt gemakkelijk sulfiden).
De theorie van de twee principia was een wetenschappelijke
theorie, omdat uit een reeks van feiten een theorie wordt
opgesteld en (schijnbaar) bevestigd door een, tweede reeks,
onafhankelijke, feiten.
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De traditionele alchemie heeft echter een bredere betekenis. In
de praktijk bleef ze niet beperkt tot de kunst van het omzet-
ten van onedele metalen in goud of het zoeken naar geneesmid-
delen. In het begin van de veertiende eeuw sprak Bonus van
Ferrara over de alchemie als "de sleutel van alle goede dingen,
de Kunst van de Kunst, de Wetenschap van de Wetenschappen".
Vanaf Aristoteles was men ervan overtuigd dat een in de
natuur voorkomende stof niet in het laboratorium kon worden
na-gemaakt, maar hoogstens na-geaapt. Het door de alchemisten
gemaakte goud zou - als een kunstmatige stof - geen echt
(natuurlijk) goud zijn. De scholastiek meende dan ook dat het
omzetten van lood in goud onmogelijk is. Beide zijn natuurlijke
substanties en daarom kan lood geen goud, dat een andere
substantiele norm heeft, voortbrengen. De 'goudeigenschappen'
van het 'veranderde' lood zijn toevallig (accidenteel) en niet
wezenlijk (essentieel). Men kan lood tot goud 'verven, maar
daarmee is het nog geen 'echt' goud. Het heeft niet het wezen,
de vorm van het goud en het is dus een kunstmatig produkt.
De meeste alchemisten namen natuurlijk wel metaalveredeling
aan. Lood en goud behoren tot eenzelfde soort (species) en hun
verschillen zijn slechts accidenteel. Goud is het gezonde metaal,
de andere elementen zijn ziek. Vandaar dat bij de omzetting
een 'geneesmiddel' nodig is: de Steen der Wijzen.

De alchemist had een hylozoistische opvatting van de natuur.
De materie is bezield. Goud was een gelouterd metaal, ontstaan
uit andere metalen door deze to laten rijpen. Het Joel van de
alchemie was dit louteringsproces to versnellen. Het uitvoeren
hiervan zou niet alleen het metaal, maar ook de ziel van de
alchemist louteren. Men ging daarbij echter verder. Het verede-
len van metalen was de vereniging van het mannelijke actieve
pneuma (sulfur) met het passieve vrouwelijke lichaam (mercuur).
Dit wend in de latere alchemie tot in detail uitgewerkt. De
twee principia werden als koning en koningin, man en vrouw,
zon en maan, beschouwd. Het grote werk (ars magna) zag men
als een chemische bruiloft. In een eivormig vat (athanor)
ontstaat na 40 dagen de Steen der Wijzen. Eerst krijgt men een
zwarte kleur (ravenkop), vervolgens een witte (witte zwaan),
daarna een bonte regenboogkleur (pauwenstaart) en tenslotte
een lichtende, rode karbonkel. In chemische termen: uit de
reactie van zwavel en kwik ontstaat zwart kwiksulfide. Bij de
sublimatie van het cinnaber (HgS) tegen de wanden van het vat
(het bruidsvertrek) zal een deel daarvan in de hals van de
retort neerslaan en door interferentie in de dunne lagen dik-
wijls gekleurde strepen vertonen (de pauwenstaart).
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Er is een groot verschil tussen het alchemistisch laboratorium
van de Petrarca-meester uit omstreeks 1520 en de illustratie
van een alchemist die in zijn laboratorium aan het werk is, van
de christelijke kabbalist Heinrich Khunrath (1560-1605) uit
Amphitheatrum sapientiae aeternae (het amphitheater van de
eeuwige wijsheid) uit 1609. De alchemist en zijn laborant van
de Petrarca-meester tonen ons het vergeefse zoeken naar de
Steen der Wijzen in een omgeving waarin we alchemistische
apparatuur zien weergegeven (afbeelding VI). Op de voorgrond
zien we driekantige smeltkroezen en fiolen, rechts op de ach-
tergrond een destilleerkolf, links achter de alchemist een
liggende alembiek (een destillatie-opzet). Het is een levendig
beeld van een alchemist die in een duister, vies laboratorium
aan het werk is to midden van een chaos aan apparatuur met
uiteraard centraal het vuur. Khunrath daarentegen zag het
alchemistische transmutatieproces als een mystiek proces van de
ziel van de ingewijde (afbeelding VII). Het laboratorium ziet er
heel anders uit dan dat van de Petrarca-meester. De alchemist
buigt zich hier niet over zijn oven, maar knielt bij een altaar,
waarboven links geschreven staat: "Hoc agentibus nobis aderit
ipse Deus" (Wanneer wij ons alleen maar hiermee bezighouden,
zal God zelf ons bijstaan.) De knielende alchemist kijkt in een
boek dat opengeslagen ligt bij de figuur van het pentagram,
kenmerk van de pythagoreische broederschap. Op het baldakijn
boven het altaar staat het Hebreeuwse woord 'hokmah' (wijs-
heid) en het tetragram, de mystieke Hebreeuwse naam van God.
Rechts het laboratoriumgedeelte van het laboratorium, steunend
op twee pilaren: ratio en experientia (verstand en ervaring).
Flessen dragen etiketten Hyle (vaste stof), Ros coeli (hemels-
dauw), O potab. (drinkbaar goud), Azoth (sofisch kwik) en Sang
(drakenbloed). Op de athanor op de voorgrond rechts staat:
Festina lente (haast u langzaam).
Het oratorium (bidvertrek) en het laboratorium worden geschei-
den door de tafel met muziekinstrumenten en muziekboeken,
weegschaal en gewichtendoos, pen, inkt en papier: getal, meet-
kunde en muziek speelden een belangrijke rol in de alchemie.
Khunraths Lab-oratorium (met de nadruk op de laatste letter-
greep) toont het samengaan van het praktische laboratorium-
werk met de geestelijke inkeer en het louteringsproces van de
alchemist.

I
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Afb. VII. Alchemistisch laboratorium en oratorium (Heinrich
Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae, 1609).
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Afb. VI. Een alchemist en zijn laborant aan het werk (hout-
snede uit de Petrarca-meester, ca. 1520).
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Sterrenkunde rond 1600
dr. C. de Pater

INLEIDING

In 1599 stelde aartshertog Ferdinand van Stiermarken (de latere
Duitse keizer Ferdinand II) de protestanten van de stad Graz
voor de keus 6f to vertrekken 6f terug to keren in de schoot
van de moederkerk. De lutherse astronoom Johannes Kepler
(1571-1630) koos het eerste. Op 1 januari 1600 verliet hij Graz
en reisde naar het kasteel Benatek, vijfendertig kilometer ten
noordoosten van Praag. Daar verbleef toen de bekendste astro-
noom van die tijd, de Deense edelman Tycho Brahe (1546-1601),
die de vluchteling met open armen ontving, omdat hij van diens
mathematisch talent hoopte to kunnen profiteren. Omgekeerd
had Kepler op zijn beurt de nauwkeurdige waarnemingen van
Tycho nodig om zijn eigen astronomische theorieen to kunnen
toetsen.

Na de eerste ontmoeting op 4 februari 1600 groeide er een
soort liefde-haat-verhouding tussen beide mannen, een wankel
bondgenootschap van twee samenwerkende en elkaar tegenwer-
kende geleerden die wisten op elkaar aangewezen to zijn om
hun wetenschappelijke ambities to realiseren. Aan deze wonder-
lijke situatie kwam na anderhalf jaar vrij plotseling een eind,
toen Tycho op 24 oktober 1601 overleed en Kepler eindelijk de
fel begeerde waarnemingen van de Deen in handen wist to
krijgen. Acht jaar lang heeft hij ermee gerekend, geworsteld en
nog eens gerekend, voordat hij in 1609 zijn Astronomia Nova
(Nieuwe Astronomie) publiceerde, waarin voor het eerst in de
geschiedenis de vele cirkels en hulpcirkels die zowel de Grieken
als Copernicus gebruikt hadden om de waarnemingen in hun
astronomische stelsels in passen, vervangen waren door slechts
zes ellipsen, een voor elk van de toen bekende planeten, inclu-
sief de aarde.

Kepler was zich, zoals ook al blijkt uit de titel van zijn boek,
van deze radicale vernieuwing terdege bewust. Niet zonder
reden stelt I.B. Cohen in zijn The Birth of a New Physics
(1961) dat het jaar 1609 voor de astronomie veel meer een
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keerpunt is dan het bekende jaar 1543, waarin Copernicus'
heliocentrische theorie wereldkundig gemaakt werd. Dat bracht
toen niet, zoals vaak beweerd wordt, een schokgolf teweeg in
de stroom van de geschiedenis, maar hoogstens een lichte
rimpeling. De zogenaamde copernicaanse omwenteling kan
volgens Cohen beter kepleriaanse, of in elk geval copernico-
kepleriaanse omwenteling genoemd worden. Daar komt nog bij
dat in hetzelfde jaar 1609 waarin de Astronomia Nova ver-
scheen, de bekende Italiaanse natuuronderzoeker Galileo Galilei
(1564-1642) als eerste een telescoop op de nachtelijke hemel
richtte. De daarmee door hem gedane ontdekkingen hebben in
belangrijke mate bijgedragen tot een drastische herziening van
de toen nog algemeen aanvaarde aristotelische kosmologie met
haar volmaakte sterren- en planetenhemel.

HOMOCENTRISCHE SFEREN

Toen Kepler ertoe overging de planetenbanen als ellipsen op to
vatten, kwam er een einde aan een lange periode waarin de
eenparige cirkelbeweging een astronomisch dogma was. Tweedui-
zend jaar lang hadden de sterrenkundigen, ongeacht het stelsel
dat ze aanhingen, op gezag van Plato en Aristoteles de hemel-
verschijnselen beschreven en voorspeld met behulp van cirkel-
banen die met constante snelheid worden doorlopen.

Zoals bekend, was Plato ervan overtuigd dat onze wereld, zoals
wij die waarnemen met onze zintuigen, slechts een gebrekkige
kopie is van een wereld van ideate vormen of ideeen, die alleen
voor ons denken toegankelijk is (ideeenleer). Ware kennis kan
nooit worden verkregen door middel van de zintuiglijke waar-
neming. Ze kan alleen worden verworven door ons geestesoog
to richten op de wereld van de ideate vormen, door het 'schou-
wen' van de ideeen. Dat geldt ook voor onze kennis van de
ware bewegingen van de hemellichamen. Wie ware astronomische
kennis wil verkrijgen, moet de verschijnselen terzijde laten en
de astronomie op dezelfde wijze behandelen als de meetkunde.
De waargenomen, vaak grillig gevormde banen van de planeten
kunnen nooit hun ware bewegingen zijn, want bij onsterfelijke
goden (die de hemellichamen voor Plato zijn), hoort een vol-
maakte, dat wil zeggen, een eenparige cirkelbeweging. Het is
daarom de task van de astronomie de verschijnselen to 'redden'
door de waargenomen onregelmatige banen to beschrijven met
behulp van combinaties van eenparige cirkelbewegingen.

De eerste die deze taak op zich nam en ook voldoende wiskun-
dig geschoold was om haar ten uitvoer to brengen, was Plato's
leerling en vriend Eudoxus van Cnidus (408-355 v.Chr.), die een
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Fig. 1 Het systeem van de homocentrische sferen volgens
Eudoxus.
De bol a wentelt in 24 uur om de noord-zuid-as van
oost naar west. De bol b draait van west naar oost
om een as loodrecht op de ecliptica. De polen van c
liggen in de ecliptica. De bol d, waarvan de as voor
elke planeet een andere richting heeft, de planeet
draagt (op zijn equator). De tegengestelde beweging-
en van c en d, die dezelfde omlooptijd hebben, ver-
klaren de onregelmatigheden in de beweging van de
planeet.
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Fig. 2 Een wereldsysteem op basis van de kosmologie van
Aristoteles (P. Apianus, Cosmographia, 1535). Er is
een negende en tiende hemel toegevoegd. Buiten de
kosmos bevindt zich de 'woonplaats van God en alle
uitverkorenen'. In het midden zien we aarde, water,
lucht en vuur.
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stelsel ontwierp waarin de aarde rust in het middelpunt van een
bolvormige kosmos en de vaste-sterren-hemel in vierentwintig
uur om zijn as wentelt van oost naar west (figuur 1). Aan elke
planeet kende hij een aantal bollen en sferen toe die om een
as roteren. De binnenste sfeer draagt de planeet. Door nu
verschillende asrichtingen en rotatiesnelheden to kiezen en de
bollen oostelijk of westelijk to laten draaien, kon Eudoxus een
planeet een gecompliceerde beweging meegeven die zo goed
mogelijk paste bij haar waargenomen baan. Dit door Eudoxus'
leerling Calippus met nog een aantal sferen aangevulde systeem
staat bekend als het stelsel van de homocentrische sferen,
omdat alle bollen hetzelfde middelpunt hebben, namelijk het
wereldcentrum. In een nog verder uitgewerkte vorm is het door
Plato's leerling Aristoteles (384-322 v.Chr.) overgenomen. Door
het gezag van deze filosoof is de kern van het systeem - dat
wil zeggen, een centrale, rustende aarde met daaromheen
concentrische bollen als dragers van de planeten, inclusief een
sfeer voor de vaste sterren (figuur 2) - in de Middeleeuwse
(natuur)filosofie opgenomen als een fysisch wereldsysteem, dat
wil zeggen, een systeem dat ten diepste de werkelijkheid van
de natuur weergeeft. De daarbij behorende ingewikkelde detail-
structuur met de vele bollen gold slechts als een mathematisch
hulpmiddel voor de astronomer. Dat de sferen een eenparig
roterende beweging uitvoerden, gold als realiteit ('fysische
hypothese'), maar een uitgewerkt systeem dat de beschrijving
en voorspelling van de planetenposities mogelijk maakte, werd
slechts als rekenhulpmiddel beschouwd ('mathematische hypothe-
se'). Gezien de card van een mathematische hypothese is het
dan ook niet bij voorbaat ondenkbaar om enerzijds een centrale
aarde als fysische realiteit to aanvaarden, en anderzijds terwille
van het rekenwerk een niet-geocentrisch stelsel to kiezen.
Historisch gezien lijkt de cirkelbeweging in elk geval funda-
menteler dan het geocentrisme. Immers, pas Kepler brak met de
idee van planetaire cirkelbanen, terwijl reeds in de Oudheid een
heliocentrisch systeem gepropageerd is.

HET HELIOCENTRISCHE SYSTEEM VAN ARISTARCHUS

De onregelmatige, vaak 'geluste' banen van de planeten konden
met het gedetailleerde systeem van de homocentrische sferen
redelijk tot goed beschreven worden, uitgezonderd de beweging
van Mars. Er waren echter een aantal waargenomen verschijn-
selen die in zo'n stelsel onverklaarbaar waren. De schijnbare
middellijnen van Venus, Mars en de maan zijn niet constant,
terwijl ook de helderheid van deze hemellichamen wisselt.
Daarnaast nam men nu eens een totale, maar dan weer een
ringvormige maansverduistering waar. De meest aannemelijke
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Fig. 3 Het (semi -heliocentrische) 'Egyptische systeem.
Hierin bewegen de binnenplaneten Mercurius en
Venus om de zon, terwijl de zon en de andere
planeten om de aarde bewegen.
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verklaring hiervoor is dat de afstand van de aarde tot deze
planeten varieert. Een planeet op een bol rond de aarde heeft
echter een vaste afstand tot de aarde, zodat een systeem van
homocentrische sferen, hoe gedetailleerd ook, de verschijnselen
onvoldoende redt en om die reden uiteindelijk is losgelaten.

In de derde eeuw voor Christus nam Aristarchus van Samos
(ca. 310-230 v.Chr.) aan dat de aarde en de planeten om de zon
bewegen. Bovendien verklaarde hij de dagelijkse rotatie van de
sterrenhemel door de aarde om haar as to laten wentelen, iets
wat ook Heraclides van Pontus (388-312 v.Chr.), een tijdgenoot
van Aristoteles, gedaan had. Lange tijd heeft men gedacht dat
Heraclides ook een 'gemengd' systeem aanhing waarin Venus en
Mercurius om de zon bewegen, terwijl de zon en de overige
planeten om de aarde wentelen. Het schijnt nu wel min of meer
vast to Man dat er voor dit standpunt geen goede gronden
zijn. De oorsprong van dit gemengde, zogenaamde Egyptische
systeem (figuur 3), dat in de Oudheid inderdaad bekend geweest
is, moet wellicht in Alexandria gezocht worden. In de zestiende
eeuw zou Tycho Brahe een soortgelijk semi-heliocentrisch
systeem ontwerpen.

Het heliocentrisme van Aristarchus zou reeds in de eerste helft
van diezelfde eeuw weer door Copernicus in ere hersteld wor-
den, maar in de Oudheid onderging dit systeem hetzelfde lot als
het stelsel van de homocentrische sferen. Want ondanks het
feit dat bijvoorbeeld het probleem van de afstandsverschillen in
een heliocentrisch systeem goed oplosbaar is, waren er weer
andere belangrijke bezwaren, fysische en astronomische, tegen
aan to voeren. Een astronomisch argument tegen een door het
hemelruim bewegende aarde was het ontbreken van parallax of
verschilzicht. Wanneer je bijvoorbeeld naar een gebouw in de
buurt ki jkt, vervolgens een (flink) eind loopt en er dan op-
nieuw je blik op richt, moet je meestal in een andere richting
kijken dan de eerste keer. er is verschilzicht. Alleen als het
gebouw in kwestie erg ver weg staat en we ons slechts over
korte afstand verplaatsen, zal dit richtingsverschil niet waar-
neembaar zijn. Als nu een astronoom een aantal keren per jaar
op vaste tijden een bepaalde ster observeert en daarbij geen
parallax waarneemt, zijn er twee mogelijkheden: 6f de aarde
beweegt niet, 6f het hemellichaam staat zo ver weg dat de reis
voor de aarde om de zon maar een heel klein stapje is. Voor
verreweg de meeste antieke, middeleeuwse en zestiende-eeuwse
astronomen was de tweede mogelijkheid geen serieus alternatief
voor de eerste, vanwege de immense afstanden die men in het
tweede geval moest aannemen.
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Fig. 4 Beweging van een planeet P langs een epicykel e,
waarvan het middelpunt M beweegt langs een defe-
rent d met een excentrische aarde. Tegenover de
aarde ligt het punctum aequans of vereffeningspunt.
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Een nog veel sterkere belemmering, tot in de zeventiende eeuw
toe, vormde de fysica van Aristoteles. Het stond voor deze
Griekse filosoof vast dat de aarde in het midden van de kosmos
in rust verkeert. Dat is in zijn denken haar natuurlijke plaats.
Op de aarde en in alle delen van het ondermaanse, bewegen de
lichamen van nature in een rechte lijn. Dit deel van de kosmos
is onvolmaakt en veranderlijk, terwijl het bovenmaanse eeuwig
en onveranderlijk is, een volmaakte wereld met de eenparige
cirkelbeweging als natuurlijke beweging. De scherpe scheiding
die Aristoteles tussen het ondermaanse en het bovenmaanse
aanbrengt, betreft ook de samenstelling van de lichamen: alles
in het bovenmaanse bestaat uit het element ether, terwijl de
lichamen in het ondermaanse zijn opgebouwd uit de elementen
aarde, water, lucht en vuur. Het grote gezag dat Aristoteles in
Oudheid en Middeleeuwen verkreeg, was er de oorzaak van dat
een bewegende aarde sindsdien nauwelijks als een serieuze
mogelijkheid gold, zelfs niet als rekenmodel, omdat een plaats-
verandering van de aarde al to zeer indruiste tegen zijn fysica
van het ondermaanse.

m
HET PTOLEMEISCHE STELSEL

Omdat het systeem van de homocentrische sferen niet voldeed
en een heliocentrisch stelsel zo nodig op nog grotere bezwaren
stuitte, hebben de Griekse astronomen na Aristoteles naar een
andere oplossing gezocht. Vanwege het grote gezag dat hi j en
Plato hadden, werd dit uiteindelijk een geocentrisch-geostatisch
stelsel, waarin alleen cirkelbewegingen waren toegestaan. Het
begin van dit systeem ligt rond 200 voor Christus (Hipparchus),
terwijl het zijn definitieve vorm kreeg in de Almagest (Megale
Syntaxis) van Claudius Ptolemaeus (ca.100-ca.170 na Chr.). Het
daarin beschreven, naar hem genoemde ptoleme1sche stelsel
heeft de eeuwen verduurd en werd pas in de zeventiende eeuw
door de astronomen verlaten.

Het nieuwe systeem diende de reeds eerder genoemde verschijn-
selen to redden die to maken hebben met afstandsvariatie, het
schijnbaar teruglopen van de planeten (de zogenaamde retrogra-
de beweging, de lussen in de planetenbanen), met lengtever-
schillen tussen de seizoenen en dergelijke. Om dit to kunnen
doen, construeerde Ptolemaeus een ingenieus systeem van
tientallen cirkels en hulpcirkels. Hij gebruikte daarvoor drie
hulpmiddelen: epicykels, excenters en equanten (figuur 4). Een
epicykel ('opcirkel') is een kleine cirkel waarlangs een planeet
beweegt, terwijl het middelpunt van de epicykel op zijn beurt
weer op een grote cirkel, deferent ('draagcirkel') geheten, om
de aarde beweegt. De combinatie deferent-epicykel bood in
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beginsel de mogelijkheid rekenschap to geven van afstandsvari-
aties en vooral ook van lussen in de planetenbanen. Dit hulp-
middel bleek echter niet voldoende. Het reeds bi j de Grieken
bekende verschijnsel dat het zomerhalfjaar langer duurde dan
het winterhalfjaar - 187 resp. 178 dagen - kon niet in het
systeem worden ingepast, omdat het immers onverenigbaar is
met een eenparige beweging rond een centrale aarde. Ptolemae-
us kon dit verschijnsel redden door een excenter in to voeren,
een cirkelbaan waarbinnen de aarde zich niet meer in het
middelpunt bevindt. De beweging op een excenter is wel eenpa-
rig ten opzichte van het middelpunt, maar niet ten opzichte
van de aarde. Nog verder ging hij met zijn vereffeningspunt.
Toen bleek dat combinaties van excenters en epicykels nog niet
afdoende waren, voerde hij ook nog excenters in die niet
eenparig doorlopen werden ten opzichte van het middelpunt,
maar ten opzichte van een punt daarbuiten, het zogenaamde
9punctum aequans' (equant) of vereffeningspunt.

In zijn totaliteit was het ptolemeische stelsel met zijn vele
epicykels, excenters en equanten een uiterst gecompliceerd
systeem, een mathematisch hulpmiddel dat ver verwijderd was
van de eenvoud van het aristotelische wereldbeeld. Ik wees al
eerder op het onderscheid tussen een fysische hypothese, die de
werkelijkheid diende to beschrijven en een mathematische
hypothese die slechts een rekenhulpmiddel wilde zijn. Er is in
die zin dus onderscheid tussen 'fysische astronomie' en 'mathe-
matische astronomie. Een mathematisch astronoom hoeft alleen
maar een kinematisch stelsel to ontwerpen dat in staat is de
verschijnselen to redden, dat wil zeggen, ze to beschrijven en
to voorspellen, zonder dat hij zich behoeft to bekommeren om
de vraag hoe de werkelijke structuur van de hemel is. Dat is
de taak van de (aristotelische) fysicus, die kan zeggen waar6m
de aarde in het middelpunt staat, etc. Toch blijkt het 'fysisch
geloof van een astronoom wel degelijk een rol to spelen als
het gnat over de -vraag wat in een mathematisch model al of
niet aanvaardbaar is: de fysica beinvloedt hem wat betreft de
eisen waaraan een 'rekenmodel' moet voldoen, maar ook het
omgekeerde is waar. Zo erkent Ptolemaeus dat de door meerde-
re Grieken geponeerde aswenteling van de aarde even goed
rekenschap geeft van de draa.iing van de vaste sterren als de
door hemzelf aangenomen aswenteling van de hemelbol. Het
eerste wordt door hem echter op fysische gronden verworpen.
Omgekeerd handhaaft hij weliswaar de cirkelbaan, maar met de
eenparigheid neemt hij minder nauw. Deze heeft hij met zijn
vereffeningspunt zover 'opgerekt' dat er van eenparigheid in de

i
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zin van Plato - dat wil zeggen, ten opzichte van het middel-
punt - geen sprake meer is.

HET COPERNICAANSE STELSEL

Van Ptolemaeus tot Copernicus blijft de kosmologie zich gelei-
delijk ontwikkelen langs de wegen die de aristotelische fysica
en de ptolemeische astronomie haar gewezen hadden. De mid-
deleeuwse astronomen hebben het ptolemeische stelsel voortdu-
rend verfijnd en bijgesteld, zodat het een alleszins bruikbaar
instrument was om de verschijnselen to beschrijven, al voldeed
het nooit helemaal aan het gestelde doel.

Daarmee zijn we meteen bi j de vraag aangeland, welke motie-
ven Copernicus had om dit beproefde systeem to vervangen
door een heliocentrisch stelsel. De hoofdlijnen daarvan had hij
al in 1514 kort uiteengezet in zijn (pas in 1877 teruggevonden)
manuscript Commentariolus (Korte toelichting), dat hij aan
enkele vrienden en vakgenoten had toegestuurd. Pas in zijn
sterfjaar verscheen zijn grote werk De Revolutionibus orbium
coelestium (Over de omwentelingen van de hemelsferen, 1543),
drie jaar nadat zijn enige directe leerling, Georg Joachim
Rheticus (1514-1574), de opvattingen van zijn leermeester in
een Narratio prima (Eerste verhaal, 1540) wereldkundig had
gemaakt.

In het stelsel van Copernicus staat de zon centraal, loopt de
aarde in een jaar om de zon en wentelt zij bovendien in vier-
entwintig uur eenmaal om haar as (figuur 5). De epicykels die
in het stelsel van Ptolemaeus nodig waren om de jaarlijkse
beweging van de aarde to verwerken, konden dus bi j Copernicus
vervallen. In die zin bracht hij een vereenvoudiging aan in het
wereldsysteem. Omdat Copernicus echter onverkort vasthield
aan de eenparige cirkelbeweging, moest ook hij tal van epicy-
kels invoeren om de verschijnselen to beschrijven die we sinds
Kepler interpreteren met behulp van een niet-eenparige ellips-
beweging. Bovendien maakte de aarde in zijn stelsel een uiterst
gecompliceerde beweging, die was samengesteld uit vier compo-
nenten. De uitgewerkte, voor de astronomische praktijk bruik-
bare vorm van het copernicaanse stelsel is dan ook nauwelijks
eenvoudiger dan het systeem van Ptolemaeus.

De waarnemingen van Copernicus waren evenmin beter dan die
van zijn voorgangers, inclusief Ptolemaeus. Het diepste motief
van hem om zijn stelsel in to voeren, is dat hij weigerde het
vereffeningspunt van Ptolemaeus to accepteren, omdat hij dit in
strijd achtte met de platonische eis van eenparigheid ten
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NICOLAI COP BANICI
na,in quo tcrram cum orbc lanari tanquam cpicyclo concincri
diximus. Quinto loco Vcnus nono mcnfc rcducitur.; Scxturn
dcnicp locum Mcrcurius tcna,oftuaginta dicrum fpacio dreii
au:rns.in mcdio ucro omaiumrciida Sol. Quis cnimin hoc i

pulchcrimo tcmplo lampadcm hanc inalioud mcliori loco P0
nerct,quim undc totem Gmul pofsit iDuminarc:'Siquidcm non
ineptequidam luccrnam mundi,altj mcntetn, ali ""Loran uo
ant. Trimcgiftus uifibiicm Dcum,Sophoclis Ek ra intucgte
omnia.lra profefto tanquam in folio re gall Sol refidens circum
agcntem gubernat Aftrorum familiam. Tdlus quocc minims
fraudacurlunari minifterio , fcd ue Ariftotcles dc animali bus
ait,maxima Luna cu tars cognationi habet.Concipit intcrea i
Sole terra, a imprcgnatmr an ulo pattu. Inutaintw igitur fub

hoe

Fig. 5 Het Copernicaanse stelsel.
Het is door hemzelf in sterk vereenvoudigde vorm
weergegeven. De kosmos is eindig en de banen van
de planeten zijn cirkels. Alleen de epicykel van de
maan is afgebeeld. Verder is er van de gecompli-
ceerdheid van het systeem niets aangegeven. De sfeer
der vaste sterren is vlakbij de sfeer van Saturnus
getekend, hoewel Copernicus aannam dat deze sfeer
in werkelijkheid zeer ver weg lag.
De aangestreepte passage wordt in de tekst geci-
teerd.
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opzichte van het middelpunt van een cirkel. Daar echter het
ptolemeische stelsel zonder vereffeningspunten een weinig
bevredigend rekensysteem bood, zocht Copernicus naar een
"doelmatiger rangschikking van de cirkels (...). waarbij alles
eenparig moest bewegen, zoals een volmaakte en afgesloten
beweging ook eist." Wat betreft zijn motieven voor een centrale
positie van de zon - die overigens in het volledig uitgewerkte
systeem niet precies in het middelpunt van de kosmos staat - is
er een passage in zijn De Revolutionibus die hierop een verras-
send licht werpt:

In het midden van alle [hemellichamen ] zetelt de zon.
Wie zou in die prachtige tempel deze lamp op een
andere of betere plaats kunnen zetten dan een waaruit
zij alles tegelijkertijd kan verlichten? Waarlijk niet ten
onrechte hebben sommigen haar het licht der wergild,
anderen haar geest, weer anderen haar heerseres
genoemd (...) Zo inderdaad, als zetelend op een konink-
lijke troop, bestuurt de zon het geslacht der sterren
die haar omgeven." (zie tekst figuur 5).

Veelal wordt Copernicus' werk als revolutionair betiteld. Daar
is echter, afgezien van de globale weergave van het heliocen-
trisch systeem, weinig reden voor. De hele denksfeer in De
Revolutionibus is dezelfde als in de Almagest van Ptolemaeus.
De vraag rijst dan ook: wat is de bedoeling van al de in het
boek beschreven, sours zeer gecompliceerde bewegingen? En wat
de aarde betreft, zijn de aan haar toegekende bewegingen
alleen maar mathematische ficties of zijn het fysische realitei-
ten? De lutherse theoloog Andreas Osiander (1498-1552), die
het werk uitgaf, had er een eigen voorwoord aan toegevoegd,
waarin hij beweerde dat de auteur alleen maar een nieuw
astronomisch rekenmodel wilde geven, maar uit het boek zelf
blijkt dat Copernicus de beweging van de aarde om de zon en
om haar as als fysische werkelijkheid zag. Intussen maakte deze
royaal gebruik van zijn vrijheid als astronoom om afwijkingen
van de theorie to redden met epicykels, waardoor met name de
bewegingscombinaties bij Mercurius zo ingewikkeld worden, dat
hij ze volgens Dijksterhuis onmogelijk als realiteit gezien kan
hebben.

Omdat Copernicus geen parallax waarnam, was hij genoodzaakt
veel grotere afstanden in de kosmos aan to nemen dan zijn
voorgangers gedaan hebben. De grote meerderheid van de
astronomen bleef echter van mening dat het ontbreken van
verschilzicht een argument was tegen de beweging van de
aarde, een bewijsgrond die in de zestiende eeuw alleen maar
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aan kracht won, toen Tycho Brahe erin slaagde de met het
blote oog to bereiken meetnauwkeurigheid sterk op to voeren,
zonder ook maar iets van een parallax waar to nemen.

Om al deze redenen heeft Copernicus' werk dan ook in de
zestiende eeuw geen revolutie ontketend. Diverse auteurs pre-
zen Copernicus om zijn verdiensten voor de astronomie, omdat
hij door een betere kwaliteit van de detailstructuur van zijn
systeem ten opzichte van dat van Ptolemaeus betere astronomi-
sche tafels had kunnen samenstellen - de zogenaamde pruteni-
sche tafels, die de bestaande alfonsische vervingen - maar het
heliocentrische stelsel wezen ze af, of ze repten er met geen
woord over. Het geringe aantal copernicanen groeide in de
zestiende eeuw slechts langzaam. Copernicus' boek werd in deze
periode slechts eenmaal herdrukt (1566; derde ed. 1617). Daar-
entegen beleefden werken die een geocentrisch wereldbeeld en
dito stelsel handhaafden gezamenlijk talloze herdrukken. Koplo-
pers waren Initia doctrinae physicae van Philippus Melanchthon
(zeventien herdrukken van 1549 tot 1589) en In Sphaeram
loannis de Sacro Bosco commentarius van Christopher Clavius
(negentien herdrukken van 1581 tot 1618). Dezelfde Clavius was
een van de eersten die het copernicanisme niet alleen fysisch
absurd vond, maar ook stelde dat het in strijd was met diverse
passages in de Heilige Schrift. Alleen de puritein Thomas
Digges (ca. 1546-1595) gaf er in 1576 een enthousiaste beschrij-
ving van, terwijl de Nederlander Simon Stevin (1548-1620) de
eerste was die er een eenvoudige, systematische verhandeling
van gaf (1608).

TYCHO BRAHE

Ook Tycho Brahe, ongetwijfeld de grootste astronoom uit de
tweede helft van de zestiende eeuw, was Been aanhanger van
Copernicus. Reeds toen hij in Leipzig rechten studeerde, bleek
zijn hartstocht voor de sterrenkunde, die mede een gevolg was
van zijn belangstelling voor de astrologie. Het bleek hem dat er
dringend behoefte was aan nieuwe waarnemingen. In 1576 kreeg
Tycho toestemming van Frederik II op staatskosten een ster-
renwacht (Uraniborg) to bouwen op het eiland Hveen in de
Sont, vlakbij Kopenhagen. Nog in datzelfde jaar begon Tycho
daar zijn waarnemingen to doen, die door hem twintig jaar
ononderbroken werden voortgezet. Hij gebruikte daarbij onder
andere verticaal opgestelde draaibare en vaste kwadranten van
diverse afmetingen, waarmee hij een meetnauwkeurigheid be-
haalde die zonder kijker nooit is overtroffen. Terwijl zowel
Ptolemaeus als Copernicus niet verder kwamen dan een nauw-
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keurigheid van tien boogminuten, wist Tycho de onnauwkeurig-
heidsmarge to verkleinen tot twee boogminuten.

Op zijn eerste college aan de universiteit van Kopenhagen
(1574) bracht Tycho het heliocentrische systeem ter sprake:
mathematisch was het een bewonderigenswaardig geheel, met
name omdat Copernicus niet vervallen was in de fout van
Ptolemaeus om met vereffeningspunten to werken. De Deense
astronoom kon echter niet loskomen van de aristotelische
fysica, zodat hij de beweging van de aarde niet als fysisch
waar kon aanvaarden. Bovendien kon hij, zoals we al gezien
hebben, Been parallax waarnemen. Daarbij kwam nog een derde
argument van theologische aard: de Heilige Schrift leert een
stilstaande aarde.

In 1583 ontwierp Tycho een nieuw systeem dat de voordelen
van het Copernicaanse stelsel verbond met een rustende, cen-
trale aarde (figuur 6). Daarin beweegt de zon om de aarde,
terwijl de vijf planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en
Saturnus om de zon draaien. Hij heeft echter nooit kans gezien
zijn stelsel op dezelfde manier uit to werken als Ptolemaeus en
Copernicus dat met hun systeem hadden gedaan. Niet alleen was
hij in theoretisch opzicht hun mindere, maar ook maakten zijn
eigen nauwkeurige metingen het steeds moeilijker de berekenin-
gen met behulp van epicykels, excenters (en vereffeningspunten
die hij aanvankelijk had verworpen!) met de waarnemingen in
overeenstemming to brengen. Toch is Tycho zijn stelsel altijd
trouw gebleven. Zelfs op zijn sterfbed sprak hij nog de wens
uit dat zijn assistent Johannes Kepler, die we als zodanig al
ontmoet hebben, alsnog zou klaarspelen wat hemzelf niet gelukt
was: de perfectionering van het naar hem genoemde tychoniaan-
se stelsel.

JOHANNES KEPLER

Kepler had echter andere plannen. Hij was met religieuze
hartstocht op zoek naar de structuur van de kosmos, naar Gods
bouwplan, en daarbij overtuigd copernicaan. Nu was een van de
consequenties van het heliocentrische systeem de mogelijkheid
de juiste verhoudingen to berekenen tussen de onderlinge
afstanden van de planeten tot de zon. Men kan deze afstanden
namelijk uitdrukken in zogenaamde astronomische eenheden (1
a.e. is de afstand aarde-zon). Hiermee is in principe de moge-
lijkheid van een model op schaal gegeven. Kepler kreeg nu in
1595 een ingeving dat er in zo'n model een samenhang moest
bestaan tussen het gegeven dat er precies vijf regelmatige
veelvlakken (platonische lichamen) mogelijk waren en dat er
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NOVA MVNDANI SYSTEMATIS HYPOTYPOSIS AS
AUTHORS NUPER ADINUENTA. QUA TUM VETUS ILEA

PTOLEMAICA REDUNDANTIA INCONCINNITAS.
TUM ETIAM RECESS COPERNIANA IN MOTU

TERRA PHYSICA AESURDITAS. EECLU-
DUNTUR.OMNIAQUEAPPAIEN-

T1LS CQLESTIEUS APTISS1MI
CORRESPONDENT.

Fig. 6 Het Tychoniaanse stelsel.
De linkerfiguur geeft Tycho's systeem met bij X de
door hem waargenomen komeet van 1577 als boven-
maans verschijnsel.
Boven de linkerfiguur staat: Nieuw ontwerp van een
wereldsysteem, onlangs door de auteur bedacht,
waarmee zowel de overvloed en de onhandigheid van
het Ptolemeische stelsel, alsook de fysische absur-
diteit van het nieuwe Copernicaanse stelsel wat be-
treft de beweging van de aarde wordt afgewezen, en
waarin alles zeer goed met de hemelverschijnselen
in overeenstemming is.
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juist zes planeten bestonden, zoals men toen, de aarde meege-
rekend, althans meende. Hi j construeerde een model, waarbij de
sferen van de zes planeten steeds in- en omgeschreven bollen
zijn van een van de vi jf regelmatige lichamen, en wel in de
reeks (van binnen naar buiten): Mercurius-octaeder-Venus-
icosaeder-aarde-dodekaeder-Mars-tetraeder-Jupiter-kubus-Satur-
nus (figuur 7).

Kepler was ervan overtuigd dat dit geen toevalligheid was,
maar dat hij het goddelijk scheppingsplan op het spoor geko-
men was. We stuiten hier op een denkstijl die we in de zes-
tiende eeuw veelvuldig aantreffen. De gedachte dat God zich
bij de schepping door mathematische overwegingen liet leiden,
dat wiskundige eenvoud identiek is met harmonie en schoonheid
en dat juist de vijf regelmatige veelvlakken aan de hoogste
esthetische eisen voldoen, is kenmerkend voor de in de Renais-
sance herlevende pythagoreisch-platonische wereldbeschouwing.
Dat deze overigens pas in Keplers tijd vruchten begon of to
werpen, vindt zijn oorzaak hierin dat er toen een element bij
kwam, namelijk de controle van mathematische speculaties door
de empirie. Dijksterhuis heeft erop gewezen dat er wellicht
nooit een natuuronderzoeker geweest is die z6veel fantasie had
als Kepler en er tegelijk z6 kritisch tegenover stond; die zich
volledig door zijn eigen wiskundige speculaties kon laten mee-
slepen, maar dan weer met eindeloos geduld de houdbaarheid
ervan narekende.

Bij de mathematische uitwerking van zijn schaalmodel stuitte
Kepler met name op het probleem van de excentrische bewe-
ging. Om de excenters in de in- en omgeschreven bollen to
laten passen, was hij genoodzaakt de 'bolschalen' een bepaalde
dikte to geven. De moeilijkheid daarbij was echter dat hij niet
beschikte over goede waarnemingen. Daarom zocht hij contact
met Tycho en werd diens assistent met het de lezer al bekende
doel diens waarnemingen in bezit to krijgen. Toen hem dat
eindelijk na Tycho's dood gelukt was, begon hij zijn model
door to rekenen voor de planeet Mars. Met een bijna onvoor-
stelbare krachtsinspanning heeft Kepler geprobeerd aan to
tonen dat de baan van Mars een cirkel was. Nadat dit hem
aanvankelijk na meer dan zeventig pogingen gelukt was, toetste
hij zijn berekeningen nog met andere belangrijke waarnemingen
uit Tycho's nalatenschap. Toen bleek echter, ondanks pogingen
van Kepler de theorie bij to stellen, een blijvend verschil to
bestaan van acht boogminuten tussen feit en theorie. Op zich-
zelf was dit zeker geen slecht resultaat, maar omdat het duide-
lijk buiten de door Tycho bereikte nauwkeurigheidsgrens van
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a.

Fig. 7 Keplers model van het universum:
a. De vijf Platonische lichamen, 1. octaeder,

2. tetraeder, 3. dodekaeder, 4. kubus (hexaeder),
5. icosaeder.

b. Schematische weergave van Keplers model.
c. Keplers model volgens zijn Mysterium Cosmo-

granhicum (Wereldgeheimenis, 1596). De buiten-
ste (halve) sfeer is die van Saturnus.

d. Het gedeelte met de sferen van Mercurius,
Venus, aarde, Mars vergroot weergegeven.

b.

d.
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twee boogminuten lag, schoof Kepler zijn negenhonderd folio-
vellen met berekeningen aan de kant en verwierp hij zijn
theorie over de cirkelbaan van Mars. Vervolgens trok hij een
voor die tijd onvoorstelbare conclusie: de banen van de plane-
ten zijn ellipsen met de zon in een van de brandpunten. Van
Plato tot Kepler had nooit een filosoof of astronoom eraan
getwijfeld dat de banen van de hemellichamen cirkels waren, en
dat de hemelverschijnselen door cirkels gered moesten worden.
Eerbied voor de waarneming bracht Kepler ertoe met dit eer-
biedwaardige dogma to breken.

In 1609 publiceerde hij zijn bevindingen in zijn Astronomia
Nova, Aitiologetos, seu physica coelestis, tradita commentaries
de motibus stellae Martis (Nieuwe astronomie, uit oorzaken
afgeleid, of hemelfysica, behandeld in commentaren over de
bewegingen van de ster Mars). Triomfantelijk stelde hij hierin
vast dat het probleem van de acht boogminuten de weg baande
voor de hervorming van de gehele astronomie.

Keplers stap van cirkels naar ellipsen hebben het heliocentrisch
wereldsysteem sterk vereenvoudigd. Alle epicykels zijn verdwe-
nen en door de positie van de zon in een van de brandpunten
hebben de excentriciteiten van Ptolemaeus en Copernicus hun
toevallig karakter verloren. De eenparigheid is echter eveneens
verdwenen, want hoe verder een planeet in haar baan van de
zon afstaat, hoe langzamer de beweging is. Kepler was er dan
ook bijzonder mee ingenomen, toen hij de eenparigheid op een
andere manier terug zag keren bij de ontdekking van zijn
tweede wet: de voerstraal van de zon naar de planeet beschrijft
in gelijke tijden gelijke oppervlakken (perkenwet, figuur 8).
Tien jaar later formuleerde hij in zijn Harmonice Mundi (We-
reldharmonie, 1619) nog een derde wet: het kwadraat van de
omloopstijd van een planeetbaan is evenredig met de derde
macht van de halve lange as van deze baan.

Keplers diepe overtuiging dat er in het zonnestelsel een zekere
harmonie verborgen ligt, is voor hem een inspiratiebron geweest
om een uitgebreid en dikwijls bijzonder moeilijk onderzoek to
verrichten, dat, omgeven door allerlei met deze overtuiging
samenhangende fantasieen, geleid heeft tot resultaten van
blijvende wetenschappelijke waarde, namelijk de drie naar hem
genoemde wetten. Hoewel Kepler brak met de platonische eis
van de eenparige cirkelbeweging, is er bij hem wat betreft het
speuren naar mathematische verbanden in de natuur, geen
sprake van een breuk met Plato. We zien daarentegen juist een
voortbouwen op diens natuurfilosofische grondslag, maar dan
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Fig. 8 De tweede wet van Kepler (perkenwet).
De zon bevindt zich in Z. De sectoren (perken) AZB
en CZD hebben dezelfde oppervlakte, dus de tijd die
de planeet nodig heeft om van A naar B to bewegen
is gelijk aan de tijd die nodig is om van C naar D
to bewegen. Hoe dichter de planeet bi j de zon is,
hoe sneller zij beweegt.
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met volledige erkenning van de empirische feiten. Die gaven bij
hem immers de doorslag om de cirkels to vervangen door
ellipsen.

In Keplers stelsel heeft de zon een veel fundamentelere plaats
gekregen dan zij, zelfs bij Copernicus, ooit had bezeten. Hij
wilde namelijk in zijn Astronomia Nova niet alleen maar een
bewegingsleer, een kinematica geven, maar getuige de titel van
zijn boek wilde hij ook een hemelfysica, een dynamica ontwer-
pen, waarin de zon als krachtbron van de planetenbewegingen
fungeerde. Hoewel de uitwerking van zijn denkbeeld dat de zon
de oorzaak is van de beweging van de planeten - een 'uitstra-
ling' van niet-materiele aard zou met de aswenteling van de
zon meeroteren en zo de planeten meeslepen om de zon - niet
houdbaar bleek to zijn, is deze gedachte toch van groot belang
geweest voor de verdere ontwikkeling van de astronomie. In
Keplers opvatting worden reeds de eerste contouren zichtbaar
van een mechanistisch wereldbeeld waarin de (hemel)verschijn-
selen causaal worden verklaard met behulp van het (newtoni-
aanse) krachtbegrip uit de mechanica. Dat hijzelf niet tot
blijvende resultaten kwam, hangt voor een deel samen met zijn
gebrek aan inzicht in het wezen van de traagheid van de
materie. Het is dit inzicht geweest dat van fundamenteel belang
is gebleken voor de vernieuwing van de mechanica en daarmee
ook voor de weerlegging van de fysische bezwaren tegen het
copernicaanse stelsel.

GALILEO GALILEI

Juist op het terrein van de mechanica liggen de verdiensten
van de Italiaanse natuuronderzoeker Galileo Galilei, aan wie wij
de valwet to danken hebben, evenals de eerste correcte analyse
van de worpbeweging als paraboolbaan, een resultaat dat sa-
menhangt met zijn opvatting over traagheid. Vanwege zijn
spectaculaire waarnemingen aan de hemel en zijn propaganda
voor het copernicanisme is Galilei's betekenis voor de astrono-
mie overschat: de wetten van Kepler heeft hij blijvend gene-
geerd en zijn leven Lang is hij de eenparige cirkelbeweging
trouw gebleven. Dat neemt niet weg dat zijn sterrenkundige
observaties in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de
verdere afbraak van de aristotelische fysica.

Galilei was de eerste die een telescoop - een Nederlandse
vinding uit het begin van de zeventiende eeuw - als weten-
schappelijk instrument hanteerde, toen hij een kijker op de
nachtelijke hemel richtte. In 1609, het jaar van Keplers Astro-
nomia Nova, en in 1610 deed hij een aantal ontdekkingen die
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hij wereldkundig maakte in zijn Sidereus Nuncius (Sterrenbood-
schapper, 1610). Het bleek dat de sterren door Galilei's tele-
scoop vrijwel niet werden vergroot. Ze verschenen in zijn
kijker zelfs als punten, terwijl dat bij waarneming zonder
telescoop niet zo is. Ze lijken dan groter to zijn dan stippen.
Terecht wees hij erop dat hun omvang door het blote oog
wordt overschat ten gevolge van hun flonkering. De niet ver-
grote, als punten waargenomen sterren kwamen tegemoet aan
een van Tycho's bezwaren tegen een bewegende aarde. Immers,
diens argument dat de sterren onvoorstelbaar groot zouden
zijn, als ze inderdaad zo ver weg stonden als Copernicus had
aangenomen om het ontbreken van parallax to verklaren, was
gebaseerd op de waarneming met ongewapend oog.

Ook de uitgestrektheid die de kosmos in een heliocentrisch
systeem moest bezitten, was voor de meeste astronomen niet
acceptabel. De mogelijkheid van een zeer groot heelal werd
echter ondersteund door Galilei's ontdekking dat de met het
blote oog waargenomen nevelvlekken, inclusief de zwak lichten-
de band van de Melkweg, clusters van grote aantallen sterren
waren. Overigens hield hij zelf wel vast aan de eindigheid van
het heelal, in tegenstelling tot de eerder genoemde Digges, die
reeds in 1576 een oneindige kosmos had aangenomen. Ook de
bekende vrijdenker Giordano Bruno (1548-1600), die voorname-
lijk vanwege ketterijen op theologisch gebied, maar ten dele
ook om zijn copernicanisme werd verbrand (1600), geloofde in
de oneindigheid van het heelal.

Galilei's ontdekking van de vier manen van Jupiter maakte het
de astronomen gemakkelijker de aarde als planeet to beschou-
wen, omdat zij wat het bezit van manen betreft niet uniek
bleek to zijn. Bovendien verviel nu het door de aristotelianen
geopperde bezwaar tegen het heliocentrische stelsel dat het
fysisch onbegrijpelijk is dat de aarde in haar loop om de zon
de maan met zich meevoert. Immers, de manen van Jupiter
worden zowel in het ptolemeische als in het copernicaanse
systeem meegesleept, in het eerste stelsel om de aarde en in
het tweede om de zon.

Een andere waarneming van Galilei stond op gespannen voet
met het aristotelische denkbeeld van een volmaakte kosmos.
Reeds Tycho had deze opvatting ondermijnd, toen hij kon
aantonen dat zowel de door hem ontdekte nieuwe ster van 1572
als de komeet van 1577 (vgl. figuur 6) bovenmaanse verschijn-
selen waren. Met andere woorden: er waren dus veranderingen
aan de hemel mogelijk. Galilei tastte het 'volmaaktheidsgeloof
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verder aan, toen zijn kijker onthulde dat de maan geen vol-
maakt gladde, 'wiskundige' bol was, maar een 'ruw' oppervlak
bezat met hoge bergen (figuur 9).

Deze ontdekkingen ondermijnden weliswaar de aristotelische
fysica van de hemel en namen ook een aantal bezwaren tegen
het copernicanisme weg, maar ze kwamen niet in botsing met
het ptolemeische stelsel. Galilei deed echter ook een ontdekking
die wel met dit systeem in strijd was, namelijk het verschijnsel
van de fasen (schijngestalten) van Venus, zoals we die ook
kennen bij de maan. Ten onrechte concludeerde hij hieruit dat
hiermee de fysische waarheid van het copernicaanse stelsel was
bewezen. Alle door hem waargenomen verschijnselen zijn ook
volledig inpasbaar in het semi- heliocentrische systeem van
Tycho. Vele sterrenkundigen die de stap naar bet copernicanis-
me niet wilden of konden maken, gingen nu over op het stelsel
van Tycho, al dan niet gewijzigd. Dat gold met name rooms-
katholieke astronomen na 1633, het jaar waarin Galilei om zijn
copernicanisme, door hem opgevat als fysische hypothese, werd
veroordeeld (figuur 10).

De toevoeging 'als fysische hypothese' is niet overbodig. De
belangrijkste adviseur van de Congregatie van de Index bij de
eerste problemen met Galilei in 1616, kardinaal Robertus Bel-
larminus (1542-1621), stelde namelijk in een brief aan Galilei's
medestander Paolo Antonio Foscarini dat men vrijuit over het
copernicanisme mocht spreken, mits men duidelijk liet uitkomen
dat het niet de waarheid over het universum pretendeerde to
geven. Het redden van de verschijnselen met een centrale zon
is volgens hem heel wat anders dan het leveren van een bewijs
dat de zon ook werkelijk in het midden stddt. Zijn advies aan
het adres van copernicaans-gezinde astronomen, inclusief Gali-
lei, was dan ook niet verder to gaan dan dat het heliocentri-
sche systeem in hun ogen een goede mathematische hypothese
was. Een raad die Galilei nooit heeft willen opvolgen, omdat hij
volhield de fysische waarheid van het stelsel bewezen to heb-
ben.

Ik wees er al op dat sommige bezwaren tegen het copernica-
nisme het gevolg waren van een onjuist traagheidsbegrip. Dat
betreft met name de dagelijkse rotatie van de aarde om haar
as. Reeds Ptolemaeus had deze aswenteling als denkmogelijkheid
besproken om daarmee rekenschap to geven van- de waargeno-
men draaiing van de sfeer der vaste sterren. Op grond. van de
aristotelische fysica had hij dit denkbeeld echter verworpen,
allereerst om reden dat een aards lichaam in deze fysica van
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Fig. 9 Galilei's tekeningen van het maanoppervlak.
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Fig. 10 Titelprent van G.B. Riccioli, Almagestum novum (etc.,
Nieuwe almagest, 1651). Rechts onder ligt het
afgedankte Ptolemeische stelsel. Bij het tegen elkaar
afwegen van het Copernicaanse en het Tychoniaanse
stelsel, blijkt het laatste voor Riccioli zwaarder to
wegen. Zoals uit de plaat blijkt, betreft het een
gewijzigd Tychoniaans model: Jupiter en Saturnus
draaien weer om de aarde.
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nature niet kan roteren. Maar er waren nog andere, meer tot
de verbeelding sprekende argumenten. Volgens Ptolemaeus en
ook Galilei's aristotelische tijdgenoten zouden de volgende
verschijnselen waargenomen moeten worden, als de aarde van
west naar oost om haar as zou roteren:
a. Een verticaal omhoog geworpen voorwerp zou ten westen

van het beginpunt neerkomen en een voorwerp dat van
een toren valt, ten westen van de voet van de toren. De
regen zou niet loodrecht vallen.

b. Door de hoge rotatiesnelheid van de aarde zouden we
wolken altijd naar het westen zien drijven en vogels zou-
den we steeds in die richting zien vliegen. In de zestiende
eeuw werd hier door Tycho nog het argument aan toege-
voegd dat een kanon naar het westen verder zou schieten
dan naar het oosten.

Deze argumenten kunnen als volgt worden samengevat een om
haar as wentelende aarde zou onder alle lichamen die niet met
haar verbonden waren, doordraaien. Immers, in de fysica van
Aristoteles is er voor elke beweging van een lichaam een met
dat lichaam verbonden beweger nodig. Zodra het contact daar-
mee verbroken is, houdt het lichaam op to bewegen. Anders
gezegd: een lichaam waarop geen kracht werkt, verkeert in
rust. Dus als in deze fysica de aarde zou draaien, zou een
steen die van een toren valt, uitsluitend een valbeweging naar
het middelpunt van de wereld maken, omdat het contact met de
aarde immers verbroken is, terwijl een waarnemer met de aarde
en de toren van de steen weg zouden draaien.

Het was Galilei die deze aristotelische opvatting van de traag-
heid ten sterkste bestreden heeft. Volgens hem beweegt een
lichaam dat eenmaal evenwijdig aan het aardoppervlak in bewe-
ging is gebracht, met onveranderde snelheid voort langs een
cirkel rond de aarde. Bij, het laten vallen van een steen blijft
deze dus evenwijdig met de aarde meeroteren, zodat een waar-
nemer, die immers eveneens met de aarde meedraait, alleen de
verticale valbeweging ziet. Weliswaar is Galilei's 'circulaire
traagheidsbegrip' strikt genomen onjuist, maar bij de relatief
korte afstanden die lichamen op aarde langs een cirkel om deze
planeet afleggen, is de baan niet van een rechte lijn to onder-
scheiden. Vandaar dat'`we bij Galilei ook kunnen lezen dat een
lichaam in een horizontaal vlak zijn rechtlijnige beweging
onveranderd voortzet. Naarmate dit traagheidsbegrip veld won
en tenslotte bij Newton de formulering kreeg die nog altijd in
de schoolboeken is to vinden - namelijk: ieder lichaam volhardt
in zijn toestand van rust of rechtlijnige, eenparige beweging,
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behalve voor zover bet door uitwendige krachten gedwongen
wordt die toestand to wijzigen (1687) - vervielen dus de ge-
noemde argumenten tegen de aardrotatie.

Een ander bezwaar, namelijk dat lichamen van een roterende
aarde zouden worden afgeslingerd en dat bet optrekken van
gebouwen onmogelijk zou zijn, werd door Galilei weerlegd op
grond van bet (overigens in deze vorm onjuiste, want to ruime)
beginsel dat een beweging die alle lichamen in een zeker stelsel
gemeenschappelijk hebben op bet onderling 'gedrag' ervan geen
enkele invloed heeft en dus ook niet kan worden aangetoond.
Voorwerpen op een bewegende aarde zullen dus volgens dit
principe ten opzichte van de aarde en ten opzichte van elkaar
hetzelfde 'gedrag' vertonen als op een rustende aarde.

SLOTCONCLUSIE

Pas toen bet Newton gelukte, voortbouwend op de wetten van
Kepler, Galilei en anderen met behulp van zijn gravitatiebegin-
sel een dynamica to ontwerpen waarmee zowel aardse als
hemelse verschijnselen konden worden beschreven, kwam er
definitief een eind aan de tweedeling van de kosmos in een
bovenmaans en een ondermaans deel. Na bet verschijnen van
zijn Principia (1687) ebde de discussie tussen voor- en tegen-
standers van bet copernicaanse stelsel geleidelijk weg, althans
in de wetenschap. Het ptolemeische stelsel werd afgedankt,
terwijl ook bet stelsel van Tycho vrij geruisloos verdween, al
is bet laatste nooit volledig aan de kant geschoven: er bestaat
nog altijd een Tychonian Society.

Ten onrechte wordt in de meer populaire literatuur (bi jv.
schoolboeken) vaak de indruk gewekt dat de zestiende-eeuwse
tegenstanders van bet copernicanisme tegen beter weten in, dat
wil zeggen, tegen harde feiten in, alleen op religieuze gronden
hun standpunt vasthielden. Niets is minder waar. Gedurende
deze periode waren de wetenschappelijke bezwaren ertegen vale
en was er van een bewijs geen sprake. In 1609 werd bet coper-
nicaanse stelsel sterk vereenvoudigd, en dus veel aantrekkelij-
ker, door de wetten van Kepler, terwijl in diezelfde tijd vele
bezwaren ertegen werden weerlegd door Galilei, maar ook hij
had geen absoluut bewijs voor de juistheid van bet heliocen-
trisme. Het probleem van de parallax werd pas in 1838 opgelost,
toen de Duitse astronoom Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846)
haar voor bet eerst waarnam. Of men kan stellen dat daarmee
bet bewijs definitief geleverd is, hangt of van wat men onder
'bewijs' verstaat.
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Vast staat in elk geval dat het copernicaanse stelsel een we-
zenlijk element is van het newtoniaanse wereldbeeld. Pas door
een totaal andere kijk op de kosmos, de overgang van de
aristotelische naar de newtoniaanse fysica, door Dijksterhuis
aangeduid als de 'mechanisering van het wereldbeeld', werd de
weg vrij gemaakt voor de acceptatie van het copernicanisme.
Een proces dat in 1543 aarzelend op gang gekomen is, maar pas
in de zeventiende eeuw zijn beslag kreeg.
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Botanie en Zoologie van de Renaissance
dr. R.P.W. Visser

INLEIDING

De Renaissance was voor de natuurwetenschappen een tijdperk
van zeer grote veranderingen. De ingrijpende vernieuwingen op
praktisch en theoretisch gebied kwamen evenwel geleidelijk tot
stand. Over het algemeen was er geen sprake van een abrupte,
radicale breuk met het verleden. Dat geldt zeker voor de
natuurlijke historie. De ontwikkeling van deze discipline stond
in het teken van zowel belangrijke vernieuwingstendensen als
het doorwerken van de traditie.
De zestiende-eeuwse botanici en zoalogen deelden met hun
collega's uit de voorgaande periode de opvatting dat het hun
voornaamste taak was om de grote verscheidenheid van levens-
vormen to inventariseren en to beschrijven. Ze hanteerden
echter wezenlijk andere middelen om dit doel to bereiken. In
tegenstelling tot hun voorgangers baseerden zij hun wetenschap
niet op de geschriften van erkende autoriteiten maar gebruikten
zij de directe waarneming van planten en dieren als hun pri-
maire informatiebron.

ERFENIS VAN HET VERLEDEN

De natuurhistorici uit de Renaissance waren erfgenaam van een
traditie welke zijn oorsprong vindt bij Aristoteles (384-322 v.
Chr.). Het biologisch werk van deze Griekse filosoof en natuur-
onderzoeker was veelzijdig en baanbrekend. Hij was de eerste
die de levende natuur bestudeerde vanuit een algemene vraag-
stelling en dit deed volgens expliciete methodologische princi-
pes. Aristoteles beperkte zijn daadwerkelijk onderzoek niet tot
een beschrijving en classificatie van de dierenwereld. Met zijn
studies en beschouwingen over de levensverrichtingen gaf hij
een eerste aanzet tot een meet biologische benadering der
dieren.
Aristoteles' leerling Theophrastus (371-287 v,Chr.) volgde in
grote li jnen diens voorbeeld bij de bestudering' van de planten.
Hij richtte zijn aandacht zowel op de beschrijving en inventari-
satie als op de biologische aspecten van de planten. Theophras-
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tus' werk geldt terecht als het beginpunt van de wetenschappe-
lijke botanie.
De natuurhistorische traditie kreeg verder inhoud door Diosco-
rides' beschrijving van ca. 600 planten uit het mediterrane
gebied. Deze plantenstudies waren niet, zoals die van Theo-
phrastus, doel op zich doch stonden in dienst van de genees-
middelenbereiding. Met Dioscorides (± 60 n.Chr.) wordt het
praktische nut, in het bijzonder voor de geneeskunde, de
voornaamste reden van bestaan voor de botanie en is dat
eeuwenlang gebleven.
De laatste klassieke erflater van de natuurlijke historie die hier
vermeld moet worden is de Romein Plinius (23-79 n.Chr.). Hij
was de auteur van een omvangrijke encyclopedie waarin alles
wat men destijds wist van planten en dieren was bijeenge-
bracht. Anders dan de eerder genoemde auteurs heeft Plinius
geen zelfstandig onderzoek verricht. Zijn werk is een tamelijk
onkritische compilatie van gegevens welke door anderen zijn
verzameld.

De middeleeuwee natuurlijke historie was in hoge mate schat-
plichtig aan die uit de klassieke oudheid. Ofschoon er diverse
interessante uitzonderingen zijn to vinden, moeten we toch
vaststellen dat in die periode het empirisch onderzoek geen rol
van betekenis heeft gespeeld. Men liet zich leiden door de
autoriteit van het geschreven woord en was er in het algemeen
van overtuigd dat auteurs als Aristoteles, Theophrastus, Diosco-
rides en Plinius alles wisten wat de moeite waard was geweten
to worden. Voor wetenschappelijke kennis van planters en
dieren wendde men zich liever tot de gerenommeerde onderzoe-
kers uit het verleden dan tot de objecten zelf.

BOTANIE

In het begin van de Renaissance vertoonde de natuurlijke
historie nog weinig tekenen van verandering. De klassieke
schrijvers golden nog immer als ongeevenaarde bronnen van
kennis. Evenals in de Middeleeuwen waren de botanische en
zoblogische geschriften overwegend compilaties uit de klassie-
ken.
Kenmerkend voor de natuurlijke historie van de vroege Renais-
sance was de grote populariteit van Plinius. De werken van
Aristoteles en Theophrastus, welke opvallen door een kritische
en empirische aanpak, werden aanzienlijk minder gelezen dan de
onkritische beschrijvingen en fabelverhalen van de Romeinse
encyclopedist.
Ondertussen veranderde de houding tegenover de plant- en
dierkundigen uit de klassieke oudheid wet enigszins. De idealen
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van het humanisme deden hun invloed ook in de natuurlijke
historie gelden en hadden tot gevolg dat men er hier eveneens
naar ging streven de klassieken in het origineel to leren ken-
nen. De tekstedities van Griekse en Romeinse auteurs die in de
tweede helft van de 15e eeuw verschenen, geven blijk van een
kritische instelling. Deze was echter van filologische aard. De
wetenschappelijke inhoud werd nog niet ter discussie gesteld.

Een eerste meer onafhankelijke opstelling jegens de klassieke
natuurlijke historie dateert uit 1485 en is to vinden in de
Herbarius zu Teutsch. Dit werk, waarschijnlijk geschreven door
de arts Johannes von Cube, is een verzameling medische recep-
ten van plantaardige oorsprong ontleend aan Dioscorides. De
auteur deed wat nog niemand eerder had gedaan: hij vergeleek
de klassieke plantbeschrijvingen met de gewassen uit zijn eigen
omgeving en ontdekte dat vele van de door Dioscorides vermel-
de planten niet in Duitsland voorkomen.
Toen hij zijn boek van natuurgetrouwe illustraties wilde voor-
zien bracht dit hem ertoe naar het Middellandse-Zeegebied to
reizen om aldaar de door Dioscorides benutte planten naar de
werkelijkheid of to beelden. Of de illustraties werkelijk op deze
wijze tot stand zijn gekomen, is niet duidelijk.
Het is echter van historisch belang to constateren dat we hier
in de Renaissance- biologie voor het eerst iemand ontmoeten die
de klassieken toetste aan de resultaten van eigen waarnemingen
en die het de moeite waard achtte om de natuurlijke historie to
verrijken met nieuwe feiten, i.c. met tekeningen die niet zoals
gebruikelijk kopieen van kopieen waren maar voortkwamen uit
eigen observatie. De auteur van dit kruidboek bleef met deze
vernieuwende aanpak lange tijd zonder substantiele weerklank.

Het jaar 1530 wordt in het algemeen, niet zonder reden, gezien
als het begin van de moderne botanie. Het jaar dankt zijn
reputatie aan de verschijning van het boek Herbarum vivae
eicones van de hand van de Duitse arts Otto Brunfels (1488-
1534). Dit werk illustreert op fraaie wijze het evolutionaire
karakter van de Renaissance natuurlijke historie. Het is een
mengsel van de oude en de nieuwe wetenschappelijke werkwijze.
De tekst is opgezet volgens het geijkte stramien en bestaat uit
excerpten van de voornaamste klassieke schrijvers. Brunfels'
eerbied voor hun autoriteit is zo groot dat hij zich veront-
schuldigt als hij een enkele keer een plant beschrijft die niet
in Dioscorides voorkomt. Anders dan Von Cube. heeft Brunfels
niet ingezien dat de klassieke beschrijvingen doorgaans niet van
toepassing zijn op de planten die in zijn: vaderland groeien. Het
weinig empirische onderzoek dat hij deed, werd niet systema-
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tisch gerelateerd aan de traditionele beschrijvingen. Dioscorides
en de zijnen waren voor Brunfels kennelijk alwetend en boven
alle kritiek verheven.
Het nieuwe van Brunfels' kruidboek is to vinden in de illustra-
ties, vervaardigd door de kunstenaar Hans Weiditz die de
levende planten als voorbeeld had genomen. Weiditz' illustraties
zijn dermate natuurgetrouw en gedetailleerd dat de planten
moeiteloos kunnen worden gedetermineerd. Een dergelijke
objectieve, documentaire stijl was nog niet eerder in een bota-
nisch werk vertoond.
Na Brunfels raakte de vernieuwing van de botanie in een
stroomversnelling. Allereerst door het New Kreutterbuch (1539)
van zijn landgenoot en collega Hieronymus Bock (1498-1554). De
beschrijvingen in dit ongeillustreerde kruidboek waren de beste
die op dat moment beschikbaar waren. Naast een weergave van
zijn nauwkeurige observaties van de plantevorm, presenteerde
hi j in zijn beschrijvingen ook informatie over de groeiplaatsen
en verspreiding van de planten.
Bock, en dat was uniek voor de botanie in die tijd, hield er
een uitgesproken en consequente empirische wetenschapsopvat-
ting op na. Hij bestudeerde de planten niet in boeken maar in
de natuur. Alleen die planten werden beschreven welke hijzelf
had waargenomen. Bock aarzelde niet om de bevindingen van
Dioscorides of van een andere grootheid uit het verleden van
de hand to wijzen indien ze niet overeenstemden met zijn
conclusies.
Bock was de eerste Renaissance botanicus die zich had ontwor-
steld aan de heerschappij van de klassieke autoriteiten. Het
New Kreutterbuch verkondigde op ondubbelzinnige wijze de
boodschap dat objectief en onbevangen onderzoek de enige weg
naar wetenschappelijke kennis is.
Deze vernieuwing van de botanie werd in eerste instantie in
Duitsland verder uitgebouwd en vond zijn voorlopige voltooiing
in het werk van Leonhart Fuchs (1501-1566).
Fuchs' De historia stirpium, gepubliceerd in 1542, combineerde
de innovaties van de kruidboeken van Brunfels en Bock. De
afbeeldingen waren naar de natuur vervaardigd en van grotere
kwaliteit dan die welke Weiditz voor Brunfels had gemaakt. In
de tekst worden de bestaande beschrijvingen zeer kritisch
behandeld. Fuchs' beschrijvingen zijn gebaseerd op uitvoerig
eigen onderzoek en tezamen met de afbeeldingen zijn ze de
perfecte realisatie van het nieuwe inzicht volgens hetwelk
wetenschappelijke kennis in de natuur gezocht moet worden en
niet in dat wat anderen daarover hebben geschreven.
Deze werkwijze werd snel de standaard voor de botanie. De
opkomst van het empirisme ging gepaard met de introductie van

I
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nieuwe hulpmiddelen om dit type onderzoek to vergemakkelij-
ken. In de eerste plaats ging men gebruik maken van het
herbarium, ook wel aangeduid als hortus siccus (droge tuin),
een verzameling gedroogde planten, gemonteerd op vellen
papier. Deze uitvinding werd in Italie gedaan, de eerste vermel=
dingen ervan dateren van rond 1545. Min of meer tezelfdertijd
en eveneens in Italie begon men botanische tuinen op to rich-
ten. Reeds tegen het einde van de eeuw waren dergelijke
instellingen, doorgaans verbonden aan een universiteit, gemeen-
goed in Europa. In het bijzonder waar het ging om de studie
van planten uit veraf gelegen dan wel moeilijk bereikbare
gebieden, waren herbarium en botanische tuin onmisbaar om to
voldoen aan de eisen van de empirie.

In de tweede helft van de zestiende eeuw verschoof het zwaar-
tepunt van het botanisch onderzoek van Duitsland naar de Lage
Landen. Rembert Dodoens (1517-1585), Carolus Clusius (1526-
1609) en Mathias de L'Obel (1538-1616), sleutelfiguren uit de
generatie na die van Brunfels, Bock en Fuchs, waren afkomstig
uit de Zuidelijke Nederlanden. Zij gingen voort op de door de
Duitsers ingeslagen weg: beschrijving en inventarisatie van de
Europese flora. Met name Clusius, die o.a. reisde in Spanje,
Portugal, Oostenrijk en Hongarije heeft er veel toe bijgedragen
dat het aantal bekende planten zich aanzienlijk uitbreidde. Men
schat dat hij ongeveer 600 nieuwe soorten heeft beschreven.
Als gevolg van de koloniale expansie in Azie en Amerika breid-
de het werkterrein van de botanici zich nog verder uit.
Door deze ontwikkelingen ging men steeds sterker de behoefte
voelen aan een systeem waarmee de grote diversiteit van plan-
ten enigszins overzichtelijk gerangschikt kon worden. Terwijl
de botanici gedurende het grootste deel van de 16e eeuw
tevreden waren geweest met een alfabetische, dus tamelijk
willekeurige, classificatie, kunnen we rond de eeuwwende de
eerste pogingen signaleren om tot een meer wetenschappelijke
indeling van het plantenrijk to komen. Het indelingskriterium
was niet langer de door de mens gegeven naam maar een of
meerdere eigenschappen ontleend aan de planten zelf. Gemeen-
schappelijke kenmerken bepaalden vanaf nu de mate van affini-
teit tussen de plantensoorten.
De Zwitserse arts Gaspard Bauhin (1560-1624) heeft een belang-
rijk aandeel gehad in de eerste pogingen om de botanische
kennis to ordenen. Vanaf 1596 publiceerde hij een groot aantal
werken waarin hij de planten op een meer natuurlijke wijze
rangschikte en tevens probeerde een ander brandend botanisch
probleem op to lossen, namelijk dat van de nomenclatuur. In de
botanie van Bauhins tijd werden uiteenlopende manieren ge-
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bruikt om planten van een naam to voorzien. Dit leidde uiter-
aard tot een chaotische situatie en resulteerde in aanzienlijke
communicatieproblemen. Bauhin bracht orde in deze warboel op
een wijze die vooruitliep op de zogenaamde binaire nomencla-
tuur die in de 18e eeuw door toedoen van Carolus Linnaeus
(1707-1778) definitief vaste voet in de natuurlijke historie zou
krijgen.

ZO6LOGIE

De Renaissance in de botanie werd ongeveer twintig jaar later
gevolgd door een Renaissance in de dierkunde die we gevoeglijk
kunnen laten beginnen bi j de Zwitserse arts Conrad Gesner
(1516-1565) met zijn vierdelige Historia animalium (1551-1558).
Dit encyclopedische werk, dat 4500 dichtbedrukte foliopagina's
besloeg en 1200 illustraties telde, bevatte alle toenmalige
zodlogische kennis en was bestemd om Aristoteles' gelijknamige
werk van 2000 jaar daarvoor to vervangen.
Gesners werk is in opzet enigszins vergelijkbaar met Fuchs'
Historia stirpium maar verschilt in zoverre dat Gesner naast
eigen beschrijvingen ook ruimschoots beschrijvingen van ande-
ren opnam. Dit was een gevolg van de taak die hij zich had
gesteld, namelijk het vervaardigen van een encyclopedisch
naslagwerk dat kon dienen als uitgangspunt voor de verdere
uitbouw van. de zodlogie. Aangezien hij de beperkingen van zijn
eigen waarnemingsbereik onderkende, zag Gesner zich gedwon-
gen ook bij anderen to rade to gaan.
Gesner ging hierbij echter allerminst als een slaafse kopilst to
werk. Hij stond a priori argwanend tegenover de beschrijvingen
en conclusies van anderen. Indien hun beweringen hem onge-
loofwaardig voorkwamen, liet hij niet na dit duidelijk kenbaar
to maken. Vaak was daarbij het probleem dat Gesner niet over
de harde empirische bewijzen kon beschikken om de veronder-
stelde onjuistheden in zijn literaire bronnen onweerlegbaar to
demonstreren. Daardoor kan het gebeuren dat we in zijn werk
naast nauwkeurige en waarheidsgetrouwe beschrijvingen van
dieren uit zijn naaste omgeving een groot aantal verhalen
vinden over allerhande fabeldieren, zoals bijvoorbeeld over
reusachtige zeeslangen die hele schepen verslinden en over
mythische wezens, half mens half vis, als de zeemonniken en
dito bisschoppen. Het. was bepaald niet zo dat Gesner deze
verhalen geloofde. Het tegendeel was meestal het geval. Het
ontbrak hem echter aan de empirische argumenten die volgens
de door hem aangehangen wetenschappelijke methodologie de
enig toegestane zijn om dergelijke verhalen to weerleggen.
Gesners Historia animalium was niet het enige werk waarin een
nieuwe koers werd uitgezet. In nagenoeg dezelfde ti jd werd ook
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vanuit Frankrijk een bijdrage geleverd tot de methodologische
vernieuwing van het dierkundig onderzoek. Dit gebeurde door
Guillaume Rondelet (1507-1566) en Pierre Belon (1517-1564).
Hun faam berust op enkele monografische studies over zeedie-
ren (Rondelet en Belon) en over vogels (Belon).
Hun geschriften zijn in de eerste plaats een verslag van eigen
onderzoek. Ze bevatten een grote rijkdom aan nieuwe, nauw-
keurig geverifieerde feiten. Een belangrijke innovatie was het
gebruik dat ze maakten van de anatomie als een wezenlijk
bestanddeel van de dierbeschrijvingen.
Het werk van Rondelet en Belon is doordrongen van het empi-
risme maar heeft daarnaast ook nog een band met het verleden.
Rondelets zo8logische onderzoekingen waren voor een deel
geinspireerd door de wens Aristoteles' waarnemingen to beves-
tigen. Hij had grote bewondering voor het scherpe waarne-
mingsvermogen van Aristoteles maar was niet blind voor diens
tekortkomingen. Rondelet schroomde niet om daar waar hij dat
nodig oordeelde Aristoteles to corrigeren. Belon daarentegen
toonde zich aanzienlijk minder onafhankelijk. Bij hem kunnen
we herhaaldelijk constateren dat wanneer zijn waarnemingen
niet overeenstemmen met die van Aristoteles hij deemoedig het
hoofd buigt en concludeert dat hij het dan wel bij het verkeer-
de eind zal hebben gehad, terwijl wij achteraf moeten vaststel-
len dat hij in vele gevallen wel degelijk gelijk had. Niettegen-
staande het ambivalente karakter van Belons zoglogie was het
toch een overtuigende demonstratie van het nut van de empiri-
sche benadering.

De ontwikkelingen van de zoologie en de botanie verliepen niet
op geheel identieke wijze. Terwijl in laatstgenoemde wetenschap
al snel pogingen werden gedaan om tot een wetenschappelijke
classificatie to komen, bleven deze in de zodlogie achterwege.
Gezien de hechte relatie tussen de botanie en de geneeskunde
- een relatie die werd bepaald door het feit dat de planten de
voornaamste leveranciers waren van de grondstoffen voor de
apotheek - is de relatief grate 'aandacht voor de systematiek
begrijpelijk. Een handzame indeling en een uniforme nomencla-
tuur zijn natuurlijk van groot belang voor een efficiente ge-
neesmiddelenbereiding. De zoologie had de geneeskunde in dit
opzicht veel minder to bieden. De beoefenaren van dit vak
waren dan ook minder geneigd zich in systematische en nomen-
clatorische problemen to verdiepen. Als ze zich er al mee
bezighielden, achtten ze het voldoende. Aristoteles', tamelijk
grove classificatie als leidraad to benutten. In vele gevallen was
de door hen ontworpen indeling inferieur aan, die van Aristote-
les.
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POSITIE VAN DE NATUURLIJKE HISTORIE

De natuurlijke historie van de Renaissance was anthropocen-
trisch. De botanie en zo6logie werden hoofdzakelijk bedreven
vanwege hun nut voor de mensheid. Door het enorme belang
voor de geneeskunde scoorde de botanie het hoogst en telde
dit vak verreweg de meeste beoefenaren. De zo6logie had een
veel geringere betekenis voor de geneeskunde en was bijgevolg
aanmerkelijk minder in trek. De toepassingsmogelijkheden van
de zoglogie lagen vooral op het gebied van veeteelt, visserij en
jacht.

Tegen het einde van de 16e eeuw gingen er voor het eerst
stemmen op die pleitten voor een zelfstandige positie van de
natuurlijke historie. De Italiaanse botanicus Andrea Cesalpino
(1519-1603) was de eerste die zich liet horen.
In de inleiding van zijn boek De plantis libri XVI (1583) gaf
hij aan de botanie to willen redden uit de klauwen van Diosco-
rides en diens aanhangers en dat hij zijn vak wilde transforme-
ren tot een op aristoteliaanse leest geschoeide pure wetenschap.
Cesalpino's wekroep de wetenschap om de wetenschap to
beoefenen doet ons modern aan maar vond bij zijn tijdgenoten
toch geen weerklank. Hetgeen wel begrijpelijk is. Cesalpino's
nadrukkelijke pleidooi voor een terugkeer naar Aristoteles was
onverenigbaar met de langzamerhand algemeen erkende nood-
zaak de natuurlijke historie los to koppelen van de klassieke
wetenschap.
Een andere botanicus die naar onafhankelijkheid van de botanie
streefde was de uit Bohemen afkomstige arts Adam Zaluziansky
(1558-1613). In zijn Methodi Herbariae, libri tres (1592) schreef
hij het volgende:

"Het is gebruikelijk de botanie met de geneeskunde to
verbinden; de wetenschappelijke methode verlangt
echter dat in iedere discipline praktijk en theorie van
elkaar worden gescheiden en apart behandeld. Voordat
men aan een samengaan kan denken moet ieder van
beide op zich en volgens de eigen regels bestudeerd
worden. Opdat de botanie (eigenlijk een onderdeel
van de natuurwetenschap) een zelfstandig kennisgebied
wordt en er verbindingen met andere natuurweten-
schappen kunnen worden gelegd, moet ze van de ge-
neeskunde bevrijd worden."

Zonder een beroep op Aristoteles trachtte Zaluziansky hetzelfde
doel to bereiken als Cesalpino. Echter, ook zijn optreden bleef
zonder effect. De band tussen geneeskunde en botanie was



kennelijk zo stevig dat er meer nodig was om deze to verbre-
ken.
De natuurlijke historie had zich gedurende de Renaissance in
methodisch epzicht vernieuwd en losgemaakt van de klassieke
oudheid. Haar band met de geneeskunde, een erfenis van Dios-
corides, bleef en zou eerst bij de volgende eeuwwende worden
verbroken.
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