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HERSTELDE ASTRONOMIE 

DE LAATSTE VROEGE EDITIE VAN 
COPERNICUS' DE REVOLUTIONIBUS 
(AMSTERDAM 1617) EN DE ROLVAN 
MULERIUS EN BLAEU 

DJOEKE VAN NETTEN* 

In 1617 verscheen in Amsterdam een boek getiteld Astronomia instaurata ('Herstelde 
astronomie'). Het blijkt te gaan om een nieuwe editie van het beroemde werk van 
Nicolaus Copernicus De revolutionibus orbium coelestium, '75 jaar na de dood van de 
auteur ... hersteld en met noten verduidelijkt, door het werk en de studie van Nicolaus 
Mulerius' en 'Willem Janszoon produceerde [het]'.' 

De eerste druk van Copernicus' baanbrekende boek was verschenen in 1543 en traditi
oneel geldt dat jaar als het begin van de wetenschappelijke revolutie. Discussies over de 
vraag of de aarde werkelijk om de zon draaide kwamen echter pas op gang na 1600, 
nadat de eerste en tweede (1566) druk van Copernicus' werk uitverkocht waren. In 1617 
werd de derde editie geproduceerd, die sinds die tijd algemeen beschouwd wordt als 
een verbetering van de voorgaande twee edities. De 1617-druk van De revolutionibus 
bleef de 'standaard-editie' totdat en zelfs nadat pas in 1854 de vierde druk van het werk 
verscheen.^ 

In de geschiedschrijving over het copernicanisme en zijn receptie is weinig specifieke 
aandacht geschonken aan de derde editie. Het boek wordt genoemd en geroemd, zon
der dat deze waardering geresulteerd heeft in meer onderzoek naar totstandkoming, 
inhoud, uiterlijk, invloed en gebruik ervan. Hoewel er een bewerker uit Groningen en 
een Amsterdamse drukker bij betrokken waren, heeft het werk zelfs in de specifiek 
Nederlandse context geen speciale aandacht gekregen. Rienk Vermij wijdt er in zijn 
werk The Calvinist Copernicans (2002) - een grote stap voorwaarts in de geschiedschrij
ving van het copernicanisme in de Republiek - slechts een halve pagina aan.' 

De bewerker, Nicolaus Mulerius (1564-1630), hoogleraar geneeskunde en wiskunde in 
Groningen, heeft in de zeer beperkte historiografie die aan zijn persoon besteed is veel 
complimenten gekregen voor de Copernicus-editie van 1617. Daarnaast heeft het vooral 
verbazing uitgelokt dat Mulerius zelf géén aanhanger van het heliocentrisme was. De 

* Promovenda Rijksw»!(ver5ifeit Groningen, ICOG / geschiedenis, faculteit der letteren. E-mail: d.h.van.net-
ten@rug.nl. Met dank aan Klaas van Berkel, Gerda Huisman en Catrien Santing voor commentaar op eerdere 
versies van dit artikel. 

1 N. Copernicus, Astronomia instaurata, tibri sex comprehensa, qui de revolutionibus orbium coelestium 
inscribuntur, ed. N. Mulerius (Amsterdam 1617) titelpagina. 

2 K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 
(Meppel 1985) 33; O. Gingerich, An annotated census of Copernicus' De revolutionibus (Nuremberg, 1543 
and Basel, 1566) (Leiden 2002) xxvii en R. Vermij, The Calvinist Copernicans. The reception of the new 
astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750 (Amsterdam 2002) 47. 

3 Vermij (n. 2), The Calvinist Copernicans, 47-48. 
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De titelpagina van Astronomia instaurata (1617). 
Origineel in de Universiteitsbibliotheek Groningen. 
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literatuur over de Amsterdamse drukker, Willem Jansz Blaeu (1571-1638), is veel uit
gebreider, maar schenkt geen aandacht aan dit boek. De nadruk daarin ligt vooral op 
zijn cartografische werk. 

De derde editie van Copernicus' De revolutionibus verdient meer aandacht. Er zijn 
zeker vraagtekens te plaatsen bij het tot nog toe geschetste beeld van de totstandkoming 
van Astronomia instaurata in 1617. Daarvoor is het nodig beter te kijken naar de ver
schillen tussen de edities en de vraag in hoeverre de astronomie in dit boek en door dit 
boek 'hersteld' en vernieuwd werd. In dit artikel zal ik op deze vragen ingaan, met veel 
aandacht voor de rol van Mulerius, die Copernicus' tekst bewerkte en van commentaar 
voorzag, en voor de invloed van de drukker en uitgever van het boek. 

Edities 

De eerste druk van De revolutionibus orbium coelestium verscheen in 1543, Copernicus' 
sterfjaar, bij Johannes Petreius in Neurenberg. In 'Over de omwentelingen van de 
hemelse sferen' schrijft de Poolse astronoom dat de zon het centrum van het universum 
is, dat de aarde dagelijks om haar as draait en jaarlijks om de zon. Dit wereldbeeld was 
in tegenspraak met het traditionele geocentrische stelstel van Ptolemaeus, waarin de 
aarde stilstaat en zon, maan en planeten daar omheen draaien. De meeste mensen die 
met Copernicus' werk in aanraking kwamen zagen zijn theorie als hypothese. Zij 
gebruikten zijn gegevens en berekeningen omdat daarmee de stand en bewegingen van 
hemellichamen nauwkeuriger voorspeld en beschreven konden worden. Er waren ech
ter zeer weinigen die de uiterste conclusie uit Copernicus' werk trokken, dat wil zeggen 
die ook geloofden dat de aarde in werkelijkheid om de zon draaide. Dit idee ging name-
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lijk in tegen de hoogste autoriteit: de bijbel én tegen de empirische realiteit."* Vóór 1600 is 
er slechts een tiental personen dat met zekerheid als 'copernicaans' betiteld kan worden.' 

Ook de tweede druk van Copernicus' boek had geen verandering gebracht in de trage 
acceptatie van het heliocentrisme als realiteit. Deze verscheen in 1566 in Basel bij 
Heinrich Petri, een familielid van de eerste uitgever. Het is een woord-voor-woord her
druk van de eerste uitgave, waarin zelfs de meest opvallende fouten niet verbeterd zijn. 
Rond 1595 raakte deze druk uitverkocht.* Pas in de decennia daarna kwam de discussie 
over het copernicanisme daadwerkelijk op gang. De katholieke kerk, die zich tot dan toe 
afzijdig had gehouden, nam duidelijk stelling tegen het heliocentrisme, wat resulteerde in 
het plaatsen van De revolutionibus op de Index in 1616 en de welbekende perikelen rond 
Galileo Galilei in de jaren 1630. Mede door het werk van Kepler, Galilei en - later -
Descartes werd het heliocentrische systeem vanaf de zeventiende eeuw langzaam maar 
zeker gemeengoed in het Europese denken. 

In 1617 verscheen een derde druk van Copernicus' De revolutionibus in Amsterdam 
onder de titel Astronomia instaurata. In een tijd waarin het heersende wereldbeeld 
steeds meer ter discussie kwam te staan kan juist die derde druk aan de discussie bijge
dragen hebben. Boeken waren - naast correspondentie - een belangrijk medium voor 
de verspreiding van wetenschappelijke ideeën in Europa. Wetenschappelijke tijdschrif
ten zouden pas vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw opgang maken. Boeken 
kenden een relatief snelle verspreiding, geleerden reisden veel en daarnaast waren er de 
grote boekenmarkten, waarvan de Frankfurter Buchmesse de bekendste is. Later in dit 
artikel zal ik terugkomen op de verspreiding en bezitters van Astronomia instaurata. 

De editie van 161/ 
Astronomia instaurata bevat verscheidene onderdelen die niet in de eerdere uitgaven te 
vinden zijn. Het belangrijkste daarvan is Mulerius' commentaar. Voornamelijk hierdoor 
bevat de derde editie bijna veertig pagina's meer dan de eerste. Na bijna elk van de 131 
hoofdstukken, verdeeld over zes boeken, volgen cursief gedrukte Notae van Mulerius. De 
inhoud van dit commentaar is zeer gevarieerd van aard. Er zijn historische en taalkun
dige opmerkingen en verwijzingen naar teksten van geleerden uit de oudheid. Mulerius 
probeert de bronnen die Copernicus gebruikt heeft te identificeren. Andere opmerkingen 
hebben betrekking op de wiskunde die Copernicus toepast. Mulerius heeft - naar eigen 
zeggen - de berekeningen en getallen getoetst en is zo in staat op vele plaatsen kritiek te 
leveren of uitleg of toelichting toe te voegen.'' 

In het voorwerk van de 1617-editie is - net als in 1543 - het anonieme voorwoord 'Aan 
de lezer over de hypothesen van dit werk' te vinden, evenals Copernicus' opdracht aan 
paus Paulus III.* Mulerius voegde daarvóór een opdracht aan de Staten van Groningen 
en aan de curatoren van de 'nieuwe academie' toe, waarin hij de 'onvergelijkbare' 

4 'Ie kunt toch zien dat de zon elke dag in het oosten opkomt, een baan om de aarde beschrijft en in het 
westen weer ondergaat?' 

5 R.S. Westman, 'The Copernicans and the Churches', in: D.C. Lindberg en R.L. Numbers ed., God and 
nature. Historical essays on the encounter between Christianity and science (Berkeley 1986) 76-113, i.h.b. 85. 

6 Gingerich (n. 2), An annotated census, xiv en xxvi. 
7 Alle Notae van Mulerius zijn uitgegeven in H.M. Nobis e.a. ed., Gesamtausgabe I Nicolaus Copernicus 8.1 

Receptio Copernicana (Berlijn 2002) 357-425. 
8 Het anonieme voorwoord 'Ad lectorem de hypothesibus hujus operis' in de eerste editie is van Andreas 

Osiander. In tegenstelling tot Maestlin en Kepler al enkele jaren vóór 1617, wist Mulerius blijkbaar niet wie 
voor deze tekst verantwoordelijk was. 
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Copernicus prijst. Verder is er een korte biografie van Copernicus te vinden en een 
'Groet aan de welwillende lezer' van U[bbo] E[mmius].' Deze rector magnificus van de 
Groningse universiteit en vriend van Mulerius besluit met de opmerking dat Nicolaus 
Mulerius moet worden gezien als 'bijna niet minder' dan Nicolaus Copernicus.'" 

Na de tekst van Copernicus geeft Mulerius nog een 'Thesaurus van astronomische 
observaties, verzameld uit de geschriften van Copernicus ... die door Copernicus gebruikt 
zijn'." Hierbij staan ook enkele tabellen over de bewegingen van de zon en de maan en aan 
het eind een voorbeeld, ter instructie van het gebruiken van voorgaande tabellen. 

Na 1617 werd Copernicus' boek meer dan twee eeuwen lang niet herdrukt. Toch duikt 
een vermelding van een herdruk van Mulerius' editie in 1640 of 1646 op in verscheidene 
negentiende-eeuwse bibliografieën en dit is tot aan het eind van de twintigste eeuw 
herhaald. Voor het bestaan van een dergelijke editie zijn echter geen contemporaine 
aanwijzingen en er is geen enkel exemplaar uit deze jaren bekend. Een kort overtuigend 
artikel van Edward Rosen uit 1986 waarin hij het bestaan van edities uit de jaren veertig 
van de zeventiende eeuw afwijst heeft helaas geen aandacht gekregen.'' 

De editie van 1617 was dus werkelijk 'the last of the early editions', zoals Reyer 
Hooykaas het heeft uitgedrukt.'' De volgende druk verscheen in Warschau in 1854.''' Op 
dat moment werd algemeen aanvaard dat de aarde om de zon draaide en waren de 
meeste andere ideeën van Copernicus achterhaald, met name door het werk van Kepler 
en Newton. In 1854 had het boek nauwelijks meer actuele wetenschappelijke waarde 
voor astronomen; de motieven voor de herdruk waren voornamelijk pools-nationa-
listisch. De belangrijkste discussie over Copernicus in de negentiende eeuw betrof de 
vraag of hij als Pool of als Duitser beschouwd moest worden.'^ In 1873 verscheen de 
vijfde editie van De revolutionibus naar Copernicus' eigen manuscript en in de twintig
ste eeuw volgden verschillende edities en vertalingen elkaar in hoog tempo op. In plaats 
van voor natuurwetenschappers is het werk nu voor historici interessant geworden. 

De meeste negentiende- en twintigste-eeuwse edities van De revolutionibus zijn 
samengesteld op basis van de tekst van de Neurenberger (1543) editie en/of op basis van 

9 'Lectori benigno S.', in Copernicus (n. 1), .Astronomia instaurata. Dit is ondertekend met 'V.E.', in het 
e.xemplaar dat zich bevindt in de Leidse UB is 'dicit Ubbo Emmius' bijgeschreven. In een deel van de door 
mij bekeken exemplaren van Astronomia instaurata ontbreekt dit katern (•***•; twee pagina's) met het 
voorwoord van Emmius. 

10'...non minus fere Nicolao Mulerio quam Nicolao Copernico debere videantur.' Emmius moet dus als min
der anti-copernicaans worden gekenschetst dan hij gewoonlijk in de historiografie naar voren komt en 
waarbij meestal alleen zijn brief aan Sibrandus Lubbertus (1608) over Stevin wordt geciteerd. Vgl. 'Ubbo 
Emmius geschokt', http://www.xs4all.nl/~adcs/stevin/varia/emmius.html 

11 Copernicus (n. 1), Astronomia instaurata, 471-487. De Thesaurus is uitgegeven in Nobis e.a. (n. 7), 
Gesamtausgabe 8.1, 429-443, 

12 E. Rosen, 'No edition of Copernicus in 1640 or 1646', Journal for the history of astronomy 17 (1986) 58-59. 
Vgl. o.a. N, Copernicus en H.M. Nobis, Gesamtausgabe I Nicolaus Copernicus, II, De revolutionibus libri 
SCAT (Hildesheim 1984) 581; G.C. Huisman, De wereld aan boeken (Groningen 1987) 67 en J. Hamel, Nicolaus 
Copernicus. Leben, Werk und VV/>A:M«g (Heidelberg 1994) 247-248. 

13 R. Hooykaas, 'The Aristotelian background to Copernicus' cosmology', Journal for the History of 
Astronomy \9, (1987) 111-116, i.h.b. 111. 

14 N. Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri sex = O obrotach cial niebiskich ksiaq szesc 
(Warschau 1854). 

15 De vraag stellen is even onterecht als haar beantwoorden. Een nationale context bestond niet in de 
zestiende eeuw, Copernicus beschouwde zichzelf noch als Pool noch als Duitser. De anachronistische en 
nationalistische insteek van de vraag impliceert dat een antwoord alleen voor Polen en Duitsers van 
belang zou kunnen zijn. 
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het in 1830 teruggevonden manuscript van Copernicus. Dit handschrift is door velen 
beschouwd als de eigenlijke tekst van Copernicus, maar was door hem zeker niet in 
deze vorm voor publicatie bedoeld.'* Het voornaamste probleem bij het samenstellen 
van een nieuwe kritische editie is de vraag wat te doen met fouten en correcties in het 
manuscript, de eerste druk, latere drukken, erratalijsten en afzonderlijke exemplaren. Het 
is vaak niet mogelijk om terug te vinden of fouten in de uiteindelijke publicatie gemaakt 
zijn door de auteur, door iemand die een afschrift van zijn manuscript heeft gemaakt of 
door de zetter van de tekst in de drukkerij. Bij het bestuderen van de receptie van 
Copernicus' werk is dit echter van ondergeschikt belang. De verspreiding van zijn theorie 
gebeurde op basis van het gedrukte en uitgegeven werk. De geleerden die Copernicus' 
tekst vanaf 1543 onder ogen kregen, lazen niet wat hij oorspronkelijk geschreven had, 
maar wat er in het uiteindelijke gedrukte werk stond. Veel geleerden die in de zeven
tiende en achttiende eeuw met Copernicus bezig waren, hebben zijn werk gelezen in de 
Amsterdamse editie van 1617. Dat wil zeggen dat zij kennis hebben gemaakt met het 
werk op een manier waarop dat aan het begin van de zeventiende eeuw gepresenteerd 
werd, inclusief de toevoegingen die niet in de eerdere edities te vinden waren. 

Gingerich' Census en bezitters van de i6ij-editie 

Owen Gingerich, hoogleraar astronomie en wetenschapsgeschiedenis aan Harvard 
University, is de afgelopen meer dan dertig jaar bezig geweest met het bekijken van alle 
exemplaren die hij wereldwijd kon vinden van de edities van 1543 en 1566 van Copernicus' 
De revolutionibus. Dit resulteerde in een Census met bijna 600 beschreven exemplaren, een 
goed verkocht populair-wetenschappelijk verslag van zijn avonturen en het besef dat 
Copernicus' werk veel meer is gelezen en gebruikt dan voorheen werd aangenomen.'' ' 
Gingerich baseert dit vooral op de vele annotaties in de verschillende exemplaren die 
hij heeft bestudeerd. 

Gingerich wijdt in zijn Census terecht weinig woorden aan de inhoudelijke verschil
len tussen de eerste en de tweede editie, dit was namelijk een onveranderde herdruk. De 
Amsterdamse editie wordt wel genoemd, maar nergens uitgebreid beschreven of 
besproken.'* Gingerich geeft geen reden voor het beschrijven van 'slechts' twee van de 
drie 'early editions'. In een artikel uit 1986, toen zijn 'Great Copernicus Chase' ongeveer 
halverwege was, doet hij dit wel. 

Early on I decided to include the second edi t ion (Basel, 1566) in addi t ion to the first (Nuremberg , 

1543)- The third edi t ion (Amsterdam, 1617) came after the Copern ican system was well on its way to 

be ing accepted, and hence was of less interest even though i m p o r t a n t scientists such as Huygens and 

probably Descartes owned this seventeenth-century edition."* 

16 Zoals terecht wordt betoogd door N.M. Swerdlow, 'On establishing the text of "De revolutionibus"' , 
Journal for the History of Astronomy 12 (1981) 35-46, i.h.b. 36: 'Pity the author whose drafts are published as 
his finished work.' 

17 Gingerich (n. 2), An annotated census; O. Gingerich, The book nobody read. Chasing the revolutions of 
Nicolaus Copernicus (Londen 2004). Dit is in Nederlands vertaald als Het boek dat niemand las. In de voet
sporen van Nicolaus Copernicus (Amsterdam 2004). Vgl. A. Koestier, The sleepwalkers. A history of man's 
changing vision of the universe (Londen 1959) 191, die De revolutionibus beschreef als ' the book that 
nobody read' en 'an all-time worst-seller'. 

18 Zie bijvoorbeeld Gingerich (n. 2), An annotated census, xxvi-xxvii, 20,150,153-155,193, 201, 220, 277 en 308. 
19 Gingerich, 'Copernicus's De revolutionibus: An example of Renaissance scientific printing', in; G.P. Tyson, 

S.S. Wagonhcim en O. Gingerich ed.. Print and culture in the Renaissance (Newark 1986) 55-73, i.h.b. 59-60. 
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Overtuigen doet dit argument allerminst. De meeste discussie over het copernicaanse 
wereldbeeld werd gevoerd in de periode na 1617; brede acceptatie van het heliocen
trisme begon pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Gingerich zelf beweert 
dat de 1566-editie rond 1595 niet meer verkrijgbaar was, de discussies in de zeventiende 
eeuw moeten dus (gedeeltelijk) gevoerd zijn op basis van de tekst uit de daaropvolgen
de editie.^" Gingerich hecht in zijn werk veel waarde aan het feit dat bepaalde personen 
Copernicus' werk in bezit hadden; juist Descartes heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de verspreiding van en discussie over Copernicus' ideeën in het midden van de zeven
tiende eeuw. 

Een meer plausibele - en zeer legitieme - reden van Gingerich om de 1617-editie niet 
in zijn Census op te nemen is dat dit zijn werk nog veel omvangrijker en onoverzichte
lijker had gemaakt.-' Dit neemt niet weg dat het zeer de moeite waard zou kunnen zijn 
de Amsterdamse Astronomia instaurata en afzonderlijke exemplaren van deze editie aan 
meer onderzoek te onderwerpen. Gingerich' manier van werken levert daarvoor inspi
ratie en nieuwe inzichten. 

Net als de eerste twee edities is de 1617-editie van Copernicus' werk wereldwijd ver
spreid. Al zeer kort na de publicatie arriveerde een exemplaar met een Jezuïetenmissie 
in China.-' Voor een deel ging de verspreiding via de voor de internationale boek-
distributie in die tijd zo belangrijke Frankfurter Buchmesse. Daar werd de nieuwe 
Copernicus-editie in het voorjaar van 1617 gepresenteerd. De Antwerpse uitgever en 
boekhandelaar Balthasar I Moretus (de opvolger van Plantijn) bestelde daar onmiddel
lijk zes exemplaren van Astronomia instaurata.-^ 

Tegenwoordig zijn er tientallen exemplaren van de 1617-editie te vinden in vooral 
Amerikaanse, Britse en Duitse bibliotheken. In Nederland bevinden zich zeven exem
plaren van deze editie. Dat is net zoveel als er zich boeken van de eerste en tweede druk 
samen in het land bevinden (respectievelijk vijf en twee exemplaren).-'' Wat opvalt is 
dat er zich in Italië maar enkele exemplaren van de 1617-editie bevinden. Er zijn er 
daarentegen tientallen exemplaren van de eerste twee drukken te vinden.-' 

Behalve Huygens en Descartes zijn er veel meer geleerden geweest die de 1617-editie 
van Astronomia instaurata in bezit hebben gehad. Michael Maestlin, astronoom aan de 
universiteiten van Heidelberg en Tubingen, één van de eerste copernicanen en de leer
meester van Kepler, citeert in zijn exemplaar van de 1543-editie de 1617-editie.^* Dit 
demonstreert dat hij deze laatste minimaal gezien moet hebben, waarschijnlijker is dat 
hij deze ook in bezit had. In de universiteitsbibliotheek van Amsterdam bevindt zich 
een exemplaar dat door de drukker Willem Blaeu is opgedragen aan de Deense astro-

20 Vgl. Gingerich (n. 2), An annotated census, xiv en xxvi. 
21 In een email die ik van hem kreeg (og/12/04) bevestigt Gingerich dit in feite:'... but this made the whole 

project so much more complicated...'. 
22 Gingerich (n. 2), An annotated census, xxvi. 
23 Archief Museum Plantin-Moretus Antwerpen, inv.nr. 1022, Cahier de Francfort 1617, 3. Helaas is er van de 

grootte van de totale oplage niets bekend. 
24 1543: Amsterdam: Bibliotheca Philosophia Hermetica en Universiteitsbibliotheek UvA; Leeuwarden: 

Tresoar; Leiden: Universiteitsbibliotheek; Zutphen: Librije Sint-Walburgskcrk. 1566: Leiden: Bibliotheca 
Thysiana en Universiteitsbibliotheek. 1617: In de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA, 2 ex.), 
Delft, Groningen, Leiden en Utrecht (2 ex.) 

25 Vgl. met Gingerich' Census. Over andere landen is er nog niet veel te zeggen omdat Gingerich' onderzoek 
veel intensiever geweest is dan voor mij (met alleen digitaal beschikbare catalogi) mogelijk is. 

26 O. Gingerich, 'Mastlin's, Kepler's, and Schickard's copies of De revolutionibus', in: F. Seek ed., Zum 400. 
Cebiirtstag von Wilhelm Schickard (Sigmaringen 1995) 167-184, i.h.b. 168. 
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noom Longomontanus (Christian Severin). Longomontanus had korte tijd tegelijk met 
Blaeu gewerkt in dienst van Tycho Brahe. Tycho deed vele astronomische waarnemin
gen vanaf zijn Uraniborg op het Deense eiland Hven. Hij propageerde een geo-helio-
centrisch stelsel waarin de planeten om de zon draaiden en de zon om de stilstaande 
aarde.-'' Longomontanus zette Tycho's werk na diens dood voort. 

Piotr Krüger was ook een student van Tycho geweest. Deze astronoom werkte in 
Polen, was bevriend met Kepler en de leermeester van Hevelius, één van de belangrijk
ste astronomen van de zeventiende eeuw. Van Krüger is een geannoteerd exemplaar van 
de Amsterdamse Astronomia instaurata bewaard gebleven.^* Nog meer interessante 
annotaties bevat het exemplaar van Jan Brozek (Broscius), een vriend van Krüger, die 
werkzaam was aan de universiteit van Krakau. Brozek heeft veel onderzoek gedaan naar 
Copernicus' leven en werken en heeft diens ideeën verspreid door middel van geschrif
ten en colleges, hoewel dat in die tijd in Polen verboden was.^' De belangrijkste coper
nicanen in Polen in de zeventiende eeuw hadden dus de 1617-editie. In de Poolse 
historiografie over de receptie van het heliocentrisme wordt dan ook aan Mulerius' 
werk wel een belangrijke plaats gegeven.^" 

Al in 1618 was Mulerius' Astronomia instaurata te vinden in de inventaris van de boe
ken van Pibo Gualtheri, een Friese landmeter die in Franeker had gestudeerd onder 
Adriaan Metius, de hoogleraar astronomie die bevriend was met Blaeu en met 
Mulerius. In 1709 duikt de titel op in veilingcatalogus van de boeken van de Franeker 
hoogleraar wiskunde Bernardus Fullenius jr., waarvan beweerd wordt dat hij de meeste 
boeken van Metius zelf in bezit had gekregen." 

Verder had buiten Nederland de zeventiende-eeuwse Franse theoloog en filosoof 
Antoine Arnauld een exemplaar, dat zich nu in de universiteitsbibliotheek Amsterdam 
bevindt. Ook bijvoorbeeld de achttiende-eeuwse Duitser Abraham Gotthelf Kaestner, 
mathematicus aan de universiteit van Göttingen en auteur van een Geschichte der 
Mathematik, schreef in zijn 1543-exemplaar, dat hij de andere twee drukken al langer in 
bezit had." De Franse astronoom en mathematicus Jean-Baptiste Joseph Delambre 
schreef in zijn Histoire de l'astronomie moderne van 1821: 

Het boek over de omwentelingen dat het aanschijn van de wetenschap heeft veranderd verscheen 

voor de eerste keer in Neurenberg in 1543, enkele dagen voor het overlijden van de auteur .... De 

eerste editie ... heb ik kunnen vergelijken met die van 1566 en die van 1617, die de beste en de meest 

correcte is van de drie. Die van 1566 lijkt bijna geheel overgenomen van de originele editie. ... 

Hoewel afkomstig van dezelfde persen, is de tweede niet even mooi en niet correcter. Men vindt er 

alle fouten van de oudere, met enkele nieuwe onjuistheden; maar zij zijn verdwenen in de derde 

[editie], die is uitgebreid met enkele opmerkingen van de uitgever J. Muller.'-' 

27 Over Tycho: V.E. Thoren, The Lord of Uraniborg. A biography of Tycho Brahe (Cambridge 1990); zie ook 
].R. Christiansen. On Tycho's island. Tycho Brahe and his assistants, 1570-1601 (Cambridge 2000). 

28 S. Cynarski en E. Tabakowska, Reception of the Copernican theory in Poland in the seventeenth and eigh
teenth centuries (Krakau 1973) 26. 

29 Gingerich (n. 2), .4»i annotated census, 153-155; .4. Birkenmajer, Mikolaj Kopernik (Warschau 1953) 7, plaat 26. 
30 Cynarski en Tabakowska (n. 28), Reception of the Copernican theory, 11. 
31 Kopieën van de veilingcatalogi zijn te vinden in 'Apparaat Breuker', Fryske Akademie Leeuwarden. De vei

lingcatalogus van Gualtheri is te vinden in Tresoar Leeuwarden, LWN Y23 43; de Catalogus librorum ... 
Fullenius (Leeuwarden 1709) wordt eveneens in Tresoar bewaard. Met dank aan Goffe lensma en Arjen 
Dijkstra. 

32 Gingerich (n. 2), AM annotated census, 193. 
33 Vertaald uit het Frans van J.B.j. Delambre, Histoire de l'astronomie moderne, I (Parijs 1821) 85. 
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Mulerius 

Op de titelpagina van Astronomia instaurata wordt Mulerius als bewerker genoemd. Hij 
werd en wordt, niet alleen door Delambre, als enige verantwoordelijk gehouden voor 
deze 'verbeterde' editie. Nicolaus Mulerius was vanaf de oprichting van de universiteit 
in 1614 tot aan zijn dood in 1630 hoogleraar in Groningen. Hoewel hij geneeskunde en 
wiskunde doceerde, lag de meeste nadruk in zijn publicaties op het terrein van de 
astronomie. In 1611, toen hij rector aan de Latijnse school in Leeuwarden was, werden 
van hem in Alkmaar de Tabulae Frisicae lunae-solares quadruplices gedrukt, een boek 
met tabellen aangaande de standen van de zon en de maan. Het boek was samengesteld 
'uit bronnen van Cl. Ptolemaeus, koning Alfonsus, Nic. Copernicus en Tycho Brahe'.-''' 
Mulerius bezat de werken van al deze astronomen (ondermeer de Copernicus-edities 
van 1543 en 1566), en vele andere boeken op dit gebied, zoals blijkt uit de catalogus van 
de veiling van zijn bibliotheek in 1646.-" 

Bij het samenstellen van zijn Tabtdae moet Mulerius hebben gemerkt dat er in 
Copernicus' werk zoals dat was overgeleverd de nodige fouten stonden, waarop hij kan 
hebben besloten een verbeterde editie te maken. Mulerius' plan om eveneens een verbeter
de editie van Ptolemaeus' werk te maken is niet gerealiseerd.-'* In de tussentijd verscheen 
van Mulerius bij de Groningse academiedrukker Sas wel een leerboekje over astro
nomie, bedoeld voor (zijn?) studenten: Institutionum astronomicarum (1616). Uit dit 
boekje blijkt duidelijk zijn houding ten opzichte van het heliocentrisme. Volgens hem 
waren de radicale conclusies die uit Copernicus' theorie getrokken konden worden ver
werpelijk - het idee van een aarde die werkelijk om de zon zou draaien ging te zeer in 
tegen zijn streng calvinistische geloofsovertuiging - maar waren de gegevens en bereke
ningen in diens boek zeer de moeite waard.'... Geleerd en scherp, maar zonder haat' 
noemt Mulerius in zijn Institutionum astronomicarum de strijd tussen geo- en helio-
centristen.57 Hij blijkt goed op de hoogte te zijn van de verschillende theorieën en laat 
de uiteindelijke keuze aan de lezer over. 

De wijze waarop Mulerius het werk van Copernicus en zijn eigen werk zag, past in de 
humanistische denkwijze, waarin de nadruk lag op het (opnieuw) beschikbaar maken 
van kennis uit de oudheid. Waar de nadruk voor eerdere generaties humanisten had 
gelegen op het vertalen (translatio), nabootsen {imitatio) en overtreffen (aemidatio) 
van de klassieke letterkunde, kwam er steeds meer aandacht voor antieke kennis op 
andere terreinen dan literatuur, zoals de natuurwetenschappen. Copernicus past in 
deze traditie, en ook Mulerius, hoewel zijn aemulatio nog een stap verder ging. Op 
humanistische wijze maakte hij ouder werk beter beschikbaar en beter bruikbaar. 
Mulerius zorgde echter niet - zoals veel meer gebeurde - voor een nieuwe uitgave van 

34 'Koning Alfonsus' is Alfons X, koning van Castilië en Léon van 1252 tot 1284. Hij was een begunstiger van 
de astronomie en liet onder andere nieuwe planetcntabellen opstellen, de zogenaamde Alfonsijnse Tafels. 

35 Over die catalogus zie G.C. Huisman, 'Boeken en brieven van Nicolaus Mulerius', in: L.f Engels, G.C. 
Huisman en I. Kingma ed.. Bibliotheek, wetenschap en cultuur (Groningen 1990) 263-296. Het is helaas niet 
te zeggen welke boeken Mulerius in 1617 al in zijn bezit had en welke hij later nog heeft verkregen. 

36 E. Jorink, 'Tussen Aristoteics en Copernicus. De natuurfilosofische opvattingen van Nicolaus Mulerius 
(1564-1630)', in: H.A. Ruler, |.A. van Krop en A.J. Vanderjagt ed.. Zeer kundige professoren. Beoefening van 
de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996 (Hilversum 1997) 69-83, i.h.b. 77. 

37 '... erudita & acris sed sine odio contentio hac est', 'Lectori benevolo salutem', in: N. Mulerius, 
Institutionum astronomicarum libri duo, quibus etiain continentiir geographiae principia, nee non pleraque 
ad artem navigandi facientia (Groningen 1616). 
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een klassieke tekst, maar nam een boek van 75 jaar oud, waarin al was geprobeerd de 
antieke astronomie te overtreffen. 

De revolutionibus orbium coelestium, zoals alle andere edities voor en na 1617 (al dan 
niet in vertaling) getiteld zijn, komt op Mulerius' titelpagina voor, maar is niet de 
hoofdtitel. De keuze voor Astronomia instaurata duidt erop dat Mulerius Copernicus 
zag als hersteller van de oude astronomie. Het is verleidelijk om Mulerius' titel ook te 
zien als verwijzing naar Tycho Brahe en diens Astronomiae instauratae mechanica (1598) 
en Astronomiae instauratae progymnasmata (1602). Uit zijn publicaties en zijn biblio
theek blijkt dat Mulerius op de hoogte was van Tycho's werk, maar er is geen doorslag
gevende reden om hem als aanhanger van het geo-heliocentrische stelsel van Tycho te 
zien. 

In zijn opdracht aan Staten en curatoren presenteert Mulerius zichzelf als medicus 
die het boek van Copernicus heeft hersteld, gezuiverd en genezen. Zijn boek was niet 
nieuw, maar wel vernieuwd. In tegenstelling tot de editie van 1566 laat Mulerius ook 
zien dat zijn Copernicus-editie wel een nieuwe editie is, 'hersteld en verduidelijkt'. 
Daarbij zijn de letters 'Mulerii' midden op de titelpagina groter dan de letters 'Coper-
nici' bovenaan. De titelpagina, en ook de vormgeving van de rest van het boek, leggen 
de nadruk op Mulerius en zijn commentaar. 

Mulerius heeft dan ook meer aandacht geschonken aan dat commentaar en het geven 
van uitleg en voorbeelden bij Copernicus' tekst dan aan het verbeteren van die tekst 
zelf. De bewering van Delambre, en velen met hem en na hem, dat Mulerius naast de 
rekenkundige ook alle tekstuele fouten van de 1543-editie heeft verbeterd, berust niet 
op tekstvergelijking maar op een algemene positieve indruk van de 1617-editie.^* Uit 
een vergelijking van de derde met de eerste druk en met name de door drukker daarbij 
gevoegde erratalijst (afzonderlijk gedrukt bij Petreius, slechts in enkele exemplaren 
overgeleverd) blijkt dat het overgrote deel van de fouten in de editie van 1617 is blijven 
staan.-" Meer dan 85 procent van de genoemde errata op de lijst uit 1543 is niet verbe
terd in 1617; dit betreft fouten in de Latijnse spelling en grammatica, hiaten, foutieve 
getallen en fouten in tabellen en figuren.''" Mulerius heeft die erratalijst niet gezien, laat 
staan gebruikt. Daarbij moet worden bedacht dat de gedrukte erratalijst lang niet uit
puttend is. Veel fouten uit de eerste editie zijn er niet in opgenomen.**' Alleen enkele 
evidente drukfouten zijn in 1617 verbeterd, andere zaken niet. Een voorbeeld is te 
vinden in boek IV paragraaf XIV, waar in de 1617-editie wel de extra 'r' uit cirrculos is 
verdwenen, maar een pagina later niet het woord numeris is toegevoegd dat in de eerste 
druk is weggelaten.''^ 

Blaeu 

In tegenstelling tot de bewerker, was de drukker van de 1617-editie wél overtuigd van de 
realiteit van het heliocentrisme. Willem Jansz Blaeu had geleerd en gewerkt bij Tycho in 
Denemarken. Daarna was hij, vanaf 1597 in Amsterdam een winkel annex werkplaats 

38 Vgl. bijvoorbeeld Copernicus en Nobis (n. 12), Gesamtausgabe, II, 573. 
39 Voor de erratalijst zie Swerdlow (n. 16), 'On establishing the text'. 
40 In Mulerius' editie zijn 13 van de 107 genoemde errata van de lijst uit 1543 veranderd. 
41 Voor een deel hiervan zie O. Gingerich, 'An early tradition of an extended errata list for Copernicus's "De 

revolutionibus"', Journal for the History of Astronomy 12 (1981) 47-52. 
42 Vgl. N. Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium (Neurenberg 1543) 115 en 116 en Copernicus (n. 

1), Astronomia instaurata, 272 en 274. 
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begonnen waar hij handelde in - voor het merendeel zelfgemaakte - globes, kaarten en 
instrumenten voor geleerden en zeelieden. Vanaf 1608 tot aan zijn dood in 1638 was hij 
ook en vooral werkzaam als uitgever en drukker van allerhande boeken; zelf schreef hij 
een aantal praktische werken over navigatie. 

Hoewel hij in zijn handleiding voor het gebruik van globes, Tweevoudigh onderwiis 
(eerste druk 1634), zowel het stelsel van Ptolemaeus als dat van Copernicus behandelt, 
is bij het lezen van de titelpagina al duidelijk waar Blaeu's sympathie ligt. Hij geeft 'het 
een na de meyning van Ptolemaeus met een vasten aerdkloot; het ander na de natuer-
lijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden aerdkloot'. In de inleiding van dit 
werk stelt Blaeu: 

Wat belangt de redenen, waerom gelooft wort, dat de stellingh des hemelloops met een loopenden 

Aerdkloot, gelijckformich is met het gene in de natuer bestaat, en niet die metten vasten Aerdkloot: 

heb ick niet oft weynigh geroert; dewyl het is geweest buyten mijn voornemen, en zulcx bij andere 

genoegh gedaen is; ... Yemant zonder vooroordeel ingenomen, en die reden geern plaets geeft, zal 

daer in genoeghsaem bewys, en overvloedige stof vinden, om te wederleggen, alles wat daer tegen 

mach worden voortgebracht."" 

Wanneer Blaeu van het heliocentrisme overtuigd is geraakt, is niet duidelijk. Vermij 
noemt in The Calvinist Copernicans een wereldkaart van Blaeu uit 1619 waarop het helio
centrische stelsel is afgebeeld.'''' Hij laat echter na te vermelden dat de derde druk van 
Copernicus' werk twee jaar eerder bij Blaeu verscheen. De link tussen Blaeu's copernica
nisme en het drukken van Astronomia instaurata wordt sowieso zelden gelegd."" 

De tijd tussen het plaatsen van Copernicus' werk op de Index en het uitkomen van 
Astronomia instaurata is te kort om het katholieke verbod als oorzaak van de verschij
ning van het werk in Amsterdam te zien. Wel zou het voor Blaeu een aansporing 
geweest kunnen zijn het werk snel te produceren. Dat er behoefte was aan een nieuwe 
druk blijkt ook uit het feit dat Maestlin in Duitsland al in 1613 plannen had voor een 
nieuwe editie en een jaar eerder verscheen in Parijs een bloemlezing van Copernicus' 
werk voor onderwijsdoeleinden.''* 

Als in Rome een werk op de Index werd geplaatst werkte dat voor drukkers in de 
Republiek eerder stimulerend dan afschrikwekkend; het aanprijzen van een boek als 
'verboden' kon een flinke impuls voor de verkoop betekenen. Voor de calvinistische 
Mulerius zal het roomse verbod op Copernicus' werk geen reden zijn geweest om het 
niet te laten drukken, het zal echter ook geen extra aansporing geweest zijn. Dit was het 
wel voor Blaeu, die als wetenschapper het heliocentrisme wilde verspreiden en daarbij 
ook ondernemer was. Het (eerder dan een ander) drukken van dat werk op dat 
moment zou hem profijt kunnen opleveren.'''' Blaeu's commerciële motieven blijken 

43 De 'andere' die Blaeu noemt zijn Philips van Lansberghe en Simon Stevin. 'Voor-reden', in: W.J. Blaeu, 
Tweevoudigh onderwiis van de hemelsche en aerdscheglohen (Amsterdam 1634). 

44 Vermij (n. 2), The Calvinist Copernicans, 69. 
45 Een expliciet verband is alleen te vinden bij R. Hooykaas, 'The reception of copernicanism in England and 

the Netherlands', in: C. Wilson e.a. ed., The Anglo-Dutch contribution to the civilization of early modern 
society (Oxford 1976) 33-44, i.h.b. 39 en E. lorink. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw 
(Hilversum 1999) 41. 

46 J. Kepler, Le secret du monde, A. Segonds ed. (Parijs 1984) appendix III en M.P. Lerner, 'Copernicus in Paris 
in 1612: a teaching text edition of De revolutionibus', Journal for the History of Astronomy 31 (2000) 55-67. 

47 Zie ook E.L. Eisenstein, The printing press as an agent of change. Communications and cultural transforma
tions in early modern Europe, II (Cambridge 1979) 676. 
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ook uit een stukje tekst op de achterzijde van de titelpagina van de 1617-editie getiteld 
'Typographus lectori salutem' waarin Blaeu uitlegt waarom zijn editie een ander boek-
formaat heeft dan de twee voorgaande uitgaven (quarto in plaats van folio). 

... niet alleen omdat onze letters geschikter waren voor dit formaat, maar ook opdat de ... Tabulae 

Frisicae aan Copernicus zou kunnen worden vastgemaakt en samengebonden, zodat men door deze 

reden voor de ... astronomie zowel in de praktijk als in de theorie een zeer volmaakt werk heeft.''* 

In bovenstaande tekst spreekt een zelfbewuste drukker die zich actief met de vormge
ving van het boek heeft bemoeid. Nergens anders geeft Blaeu zo expliciet de redenen 
van door hem gemaakte keuzes bij de totstandkoming van een boek. Laat hij hier zien 
dat hij als drukker wel degelijk een rol heeft gespeeld? Mulerius' Tabulae Frisicae waren 
in 1611 gedrukt bij Jacob de Meester in Alkmaar, maar waren (zoals te lezen is op de 
titelpagina) te koop in Amsterdam bij Blaeu.••' Net als in zijn Tweevoudigh onderwiis 
bijna twintig jaar later legt Blaeu ook hier de nadruk op het toepassen van de theorie in 
de praktijk. In de vroegmoderne tijd werden door een drukker meestal losse vellen van 
een boek te koop aangeboden en liet de koper deze inbinden. Het aanbieden van de 
twee werken in eenzelfde formaat getuigd van Blaeu's commercieel inzicht. Blijkbaar 
was hij positief over Mulerius' (andere) werk en/of hoopte hij erop daar meer van te 
verkopen. Het eerdergenoemde exemplaar dat Blaeu had opgedragen aan Longomon
tanus bestaat uit een Astronomia instaurata en de Tabulae Frisicae in één band, wat erop 
duidt dat dit inderdaad een idee van de drukker is geweest. Veel navolging heeft dit 
overigens niet gehad, want hoewel ook Mulerius' Tabulae wijdverspreid zijn, worden de 
twee werken bijna nergens samengebonden aangetroffen.'" 

Op de vraag hoe het contact tussen Mulerius en Blaeu tot stand is gekomen en van 
wie het initiatief tot het drukken van het werk is uitgegaan heb ik helaas geen antwoord 
kunnen vinden. Willem Blaeu had in 1617 nog niet de reputatie die hij aan het eind van 
zijn leven zou genieten. Wel was Blaeu in die tijd al één van de belangrijkste drukkers 
van mathematische en astronomische werken in de Republiek. Vóór 1617 had Blaeu 
wiskundig werk uitgegeven van onder andere de landmeters Johan Sems en Jan Pietersz 
Dou en de al eerder genoemde Franeker hoogleraar Metius. Een connectie tussen 
Mulerius en Blaeu zou via Metius tot stand kunnen zijn gebracht. 

Het is de vraag of Mulerius als corrector van zijn eigen werk is opgetreden. Er zijn 
geen connecties bekend van hem met Amsterdam en hij had vele werkzaamheden in 
Groningen. Het is onwaarschijnlijk dat hij de hele tijd van het drukken van Astronomia 
instaurata in de drukkerij van Blaeu heeft doorgebracht om drukproeven te controleren. 

De invloed van Blaeu op de totstandkoming en vormgeving van de derde druk van 
Copernicus' werk zou wel eens groot kunnen zijn. Over de relaties tussen drukkers / 
uitgevers en auteurs in de vroegmoderne tijd is nog veel onduidelijk." In de meeste 

48 Gehele tekst: 'Typographus lectori salutem. Quamvis Copernicus duabus editionibus, Norimbergensi & 
Basileensi in folio prodierit, tarnen hanc forniam praeferendam alijs duximus, tum quia tijpi nostri huic 
formae erant aptiores, tum etiam ut cum Copernico jungi possint unaque copulari Tabulae Frisicae ante 
quinquennium editae, ut hac ratione habeat studiosi Astronomiae opus tam in praxi quam in theoriea 
ab.solutissimam. Vale.' Copernicus (n. 1), Astronomia instaurata, verso-zijde van titelpagina. 

49 'Excudebat lacobus Meesterus Typographus ordinarius. Veneunt Amstelrodami apud Wilhelmum 
lanssonium'. 

50 Er bevindt zich in ieder geval nog een samengebonden exemplaar in de Bibliothek des Institutes für 
Geschichte der Naturwissenschaften van de Universiteit Hamburg. 

51 P. Verkruijsse, '1585-1725 - Productie - Relatie uitgever-auteur', in: M. van Delft en H. Bots ed., Bibliopolis. 
Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle en Den Haag 2003) 72-74. 
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De afbeelding van het heliocentrisch zonnestelsel zoals in Copernicus' De revolutionibus (1543) (links) 
en Astronomia instaurata (1617) (rechts). 

gevallen zorgde echter een drukker voor de uiteindelijke presentatie van een boek en 
dus voor de presentatie van de inhoud ervan. Het feit dat er nog geen sprake was van 
auteursrecht vergrootte de mogelijkheden voor een drukker enorm. Spelling en 
opmaak werden veelal verzorgd naar eigen inzicht van de zetter en het (laten) maken 
en toevoegen van eventuele illustraties gebeurde vaak buiten de auteur om. Meer dan 
in andere soorten teksten zijn in wetenschappelijke teksten afbeeldingen en symbolen 
belangrijk. In een tijd waarin standaarden niet standaard waren en conventies niet 
conventioneel, had een drukker alle vrijheid om de kennis en de manier waarop deze 
gepresenteerd werd te standaardiseren, te annoteren, te modelleren en te manipuleren.'-

Een belangrijk deel van de verbeteringen in de 1617-Copernicus-editie ten opzichte 
van de vorige drukken is dan ook niet noodzakelijkerwijs aan Mulerius toe te schrijven. 
De typografische verbeteringen, waar de drukker verantwoordelijk voor is geweest, 
hebben het werk beter lees- en bruikbaar gemaakt voor zeventiende-eeuwse geleerden. 
Een deel van de verbeteringen berust op specifieke keuzes van Blaeu, een ander deel op 
de algehele vooruitgang van de boekdrukkunst sinds 1543. Ook hierin was Blaeu een 
voorloper, zodat Copernicus' werk 75 jaar na de eerste editie aan de eisen van die tijd 
kon worden aangepast. Een voorbeeld is de index, die weliswaar ook in de druk van 
1543 was opgenomen, maar waar in 1617 paginanummers aan zijn toegevoegd. Zoals 
vermeld zijn Mulerius' Notae door cursieve letters als zodanig herkenbaar gemaakt. De 
tabellen verschijnen in 1617 kleiner, waardoor er meer kolommen op een pagina kunnen 
en er dus meer overzicht is. In 1617 zijn de getallen vaker in Arabische in plaats van in 
Romeinse cijfers gegeven. Het begin van een nieuw hoofdstuk is duidelijker aangegeven. 

Daarbij zijn de figuren van betere kwaliteit dan in de eerdere drukken. De beroemde 
afbeelding van het heliocentrische zonnestelsel bijvoorbeeld, is in 1617 sprekender en 
beter leesbaar dan in 1543." Er zijn ook méér afbeeldingen, aangezien ook bij de Notae 

52 Zie A. lohns, The nature of the hook. Print and knowledge in the making (Chicago en Londen 1998). 
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houtsneden zijn toegevoegd. Waar Mulerius spreekt over astronomische instrumenten, 
verschijnt er een enkele keer een afbeelding van een dergelijk instrument.' ' ' Vergelijkba
re illustraties staan ook in andere werken die bij Blaeu zijn gedrukt, zoals in werk van 
Metius en Blaeu zelf" Voorbeelden hiervan zullen voor Blaeu, die dergelijke instru
menten zelf maakte en gebruikte, niet moeilijk te vinden zijn geweest. In tegenstelling 
tot in de eerdere edities van Copernicus' werk worden berekeningen niet in woorden 
maar in getallen geschreven en worden planeten en sterrenbeelden (ook) met symbolen 
aangegeven. Een groot gebruiksvoordeel van de editie van 1617 is dat waar de tekst met 
uitleg over een figuur doorloopt op de volgende bladzijde, deze figuur zowel op de 
voorzijde als op de achterzijde van de pagina afgebeeld is. 

Conclusies 

De verbeteringen in typografie en vormgeving zorgden ervoor dat het werk overzichte
lijker en aantrekkelijker werd. Dit heeft astronomen tot in de negentiende eeuw aange
sproken en gezorgd voor veel positief commentaar. In tegenstelling tot wat vaak 
beweerd is in dit commentaar heeft Mulerius echter niet alle fouten uit de eerste edities 
verbeterd. Ook twintigste-eeuwse historici hebben meestal niet de moeite genomen de 
achtergrond van de positieve reacties op de 1617-editie te bekijken. 

Dat de Groningse geleerde die Copernicus' boek bewerkte zelf geen aanhanger van 
diens theorie was hoeft geen verbazing te wekken. Tot die tijd gold dat voor de meeste 
geleerden die zich met Copernicus' werk bezighielden. Dat het heliocentrische stelsel 
realiteit zou kunnen zijn was voor hen, net als voor Mulerius, geen onderwerp van discus
sie. Terwijl in de zeventiende eeuw andere astronomen als Kepler en Galilei het heliocen
trisme wel als realiteit zagen en verder gingen dan Copernicus' theorie, ging Mulerius 
terug naar Copernicus' werk. In de humanistische traditie verbeterde en becommenta
rieerde hij een veelgebruikt werk waarin hij fouten had ontdekt, opdat andere geleer
den hier hun voordeel mee konden doen. Op de titelpagina en door de vormgeving 
wordt Mulerius' herstel van Copernicus' werk benadrukt. 

De correcties die Mulerius heeft gemaakt zijn te vinden in de astronomische berekenin
gen en tabellen, die hij heeft nagerekend. Vervolgens heeft hij zijn Notae samengesteld, die 
vooral bestaan uit historische en mathematisch-astronomische opmerkingen. Mulerius' 
rekenkundige verbeteringen en zijn commentaar kwamen terecht bij de Amsterdamse 
drukker Willem Blaeu. Waarom Mulerius zijn werk juist bij de firma Blaeu heeft laten 
uitgeven is niet bekend. 

Vaak wordt Astronomia instaurata 'Mulerius' editie' genoemd; zelden wordt de naam 
van de drukker vermeld. Willem Jansz Blaeu verdient echter een belangrijkere plaats in 
de geschiedenis van het copernicanisme en Astronomia instaurata een belangrijkere 
plaats in Blaeu's fonds. Want waar de inhoud van Mulerius is, is de presentatie van 
Blaeu. Het lijkt erop dat in de drukkerij van Blaeu de tekst naar het voorbeeld van de 
eerste editie is gezet, waarbij enkele evidente tekstuele fouten in het zetsel werden ver
beterd. Een deel van de verder voorkomende fouten in de eerste editie is door Mulerius 
opgemerkt, een ander (groot) deel is blijven staan. Daarbij werden nieuwe afbeeldingen 
en Mulerius' Notae gevoegd. Typografie, afbeeldingen en indices hebben de 1617-editie 

53 Vgl. Copernicus (n. 42), De revolutionibus, g\ en Copernicus (n. 1), Astronomia instaurata, 21. 
54 Bijvoorbeeld Copernicus (n. 1) Astronomia instaurata, 29 en 280. 
55 Bijvoorbeeld in W.J. Blaeu, Het licht der zee-vaert (Amsterdam 1608) en A. Metius, Primum mobile, astro-

nomice, sciographice, geometrice, et hydrographice, nova methodo explicatiim ... (Amsterdam 1633). 
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mooier, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt. Deze zaken zijn echter niet 
totstandgekomen door de inspanningen van Mulerius. Voor de vorm is de drukker ver
antwoordelijk geweest. 

Blaeu zorgde voor de publicatie van het werk op een moment dat er behoefte aan en 
aandacht voor was, onder andere doordat het werk van Copernicus een jaar eerder op 
de Index was geplaatst. Hoewel Blaeu zo nu en dan als copernicaans gekenschetst 
wordt, heeft hij in de geschiedschrijving nauwelijks eer gekregen voor zijn Copernicus-
editie. Toch zorgde hij ervoor dat Copernicus' theorie nog steeds en verder verspreid 
kon worden. Natuurlijk speelden er voor Blaeu ook commerciële motieven: als hij geen 
kansen op de markt had gezien voor het werk, had hij het niet geproduceerd. De rol 
van de drukker en uitgever in de presentatie en verspreiding van wetenschappelijk werk 
in de vroegmoderne tijd was groot, groter dan vaak is aangenomen. Blaeu had de gele
genheid en de expertise om invloed uit te oefenen. Door het opnieuw beschikbaar 
komen van Copernicus' werk in een verbeterde versie hebben velen daarmee kennis 
kunnen maken. Hierdoor is het (in eerste instantie) door meer mensen veroordeeld en 
door meer mensen bestudeerd, gebruikt en aangehangen. De manier waarop Coper
nicus' werk in de zeventiende eeuw gepresenteerd werd - en dus de manier waarop 
velen met Copernicus' werk kennis hebben gemaakt - is van Blaeu. 

SUMMARY 

Astronomy restored. The last of the early editions of Copernicus' De revolutionibus 
(Amsterdam 1617) and the role of Mulerius and Blaeu. 

The first edition of Nicolaus Copernicus ' famous book De revolutionibus orbium 
coelestium was published in Nuremberg in 1543. Traditionally, that year is seen as the 
beginning of the scientific revolution. The debate about the earth revolving around the 
sun in reality, however, started only after 1600, when the first and second (1566) edi
tions of Copernicus' work were already sold out. In 1616 De revolutionibus was placed 
on the Index. In 1617 the third edition was produced in Amsterdam, which has since 
that time been seen as an improvement compared with the preceding editions. De 1617-
edition of De revolutionibus remained the standard edition until and even after the 
fourth edition was published in 1854. Nevertheless, the third edition has hardly been 
subject of study so far. Owen Gingerich takes in his Census (2002) of copies of 
Copernicus' book only the first two editions into account. 

The title of the 1617-edition reads Astronomia instaurata. The editor, who - according 
to the title page - 'restored' Copernicus' work, was a professor from Groningen: Nico
laus Mulerius. Mulerius himself was not a supporter of the heliocentric world view, but 
in humanist tradition he thought the work should be corrected and made available for 
scholars. However, many errors from the first editions are not corrected in the third. 
The positive impression Astronomia instaurata has made on contemporaries and on 
later historians is attributed to improvements in typography, illustrations and user 
friendlyness. For this, the Amsterdam printer Willem Jansz Blaeu was responsible. He 
was one of the first Copernicans in the Dutch Republic. Because of his knowledge as an 
astronomer and his possibilities as a printer, Blaeu could actively influence the presen
tation and dissemination of Copernicus' ideas. 
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