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Copernicus als randverschijnsel. 
De kometen van 1577 en 1618 en het wereldbeeld in de 
Nederlanden 

T. van NOUHUYS 

1. INLEIDING 

De kometen van 1577 en 1618 behoren zonder twijfel tot de beroemdste historische 
hemelverschijnselen. Hoewel dc komeet van Hallcy deze twee staartsterrcn vvat 
betreft bekendheid bij een breed publiek vcr achter zich laat, hebben zc zich onder 
wetenschapshistorici van oudsher in een grote belangstelling niogen verheugen.' In 
de historiografie zijn de verschijning van de komeet van 1577 (die door Tycho Brahc 
aan nauwkeurige parallaxberekeningen werd onderworpen die hem lot de conclusie 
brachten dat de komeet zich boven de maan bevond) en de telescopische ontdekkin-
gen van Galilei uitdejaren 1609-1610 (die lieten zien dat de hemelen veel meertekc-
nen van vergankelijkheid en 'aardshcid' vertoonden dan in dc traditioncle kosmolo-
gie voor mogelijk werd gehouden) vaak in verband gebracht met de opkomst van het 
Copernicanisme. Het feit dat een zo onbcrekcnbaar en (volgens dc toenmalige opvat-
tingcn) cicmeer verschijnsel als een komeet zich boven de maan bleek te bcvinden, 
zou ertoe hebben geleid dat het traditioncle, geocentrische wereldbeeld onhoudbaar 
werd; de kometenlccr van Aristoleles, die lecrdc dat kometen ondermaanse en dus 
vergankclijke brandende uilwascmingen waren, zou dellnitiet zijn ontkrachl door 
Tycho's bevindingen, die kristallijnen sferen waarin de planeten zich bewogen zou-
den vrijwel onmiddellijk uit de kosmologie zijn verdwenen, en zcer weldra zou het 
Aristotelische wereldbeeld, met zijn strikte schciding tussen onder- en bovenmaansc 
regionen, zijn on vergankclijke hemelse ether en zijn geocentrisme, zich gewonnen 
hebben gegeven en plaats hebben moeten maken voor het correcte, heliocentrische 
wereldbeeld van Copernicus.-

In het licht van deze wijdverbrcide opvatting is het interessant na te gaan in hoe-
verre voor de Nederlanden' een verband tussen de kometenverschijningen van 1577 
en 1618 (de eerste grote komeet die verscheen na dc telescopische onldckkingen van 
Galilei) encrzijds en de opkomst van het Copernicaansc wereldbeeld anderzijds kan 
worden vastgesteld. In de eerste plaats omdat over beide kometen een niet onaan-
zienlijk aantal gcschriften van Nederlandse autcurs zijn verschenen: zo werden aan de 
komeet van 1577 een uitgcbrcid Latijns traktaat van dc Lcuvense hoogleraar medi-
cijnen Cornelius Gemma, een Ncdcrlandstalig pamflct van de later Lcidsc hoogleraar 
in de medicijnen Johannes Hcurnius, en drie pamnetten van minder bekcnde autcurs 
gewijd, terwijl de komeet van 1618 werd vereerd met vier uitgcbrcide Latijnsc trak-
taten (drie uit Leuven en een uit Leiden), en zes Nederlandstaligc pamtletten/ 
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Bovendien waren de autcurs van dc bclangrijkste van deze iraktatcn aantoonbaar 
gocd bckcnd met dc Copernicaan.se iheoric. Zo was Cornelius Gemma de zoon van 
Gemma Frisius, die als een van de eerste Nederlanders op de hoogte was van het 
wcrk van Copernicus. Reeds voor het verschijncn van Dc Revolutionihus, in 1541, 
lict hij immers in ccn brief aan dc Pruisische bisschop Dantiscus weten dat hij met 
spanning uitzag naar de publicatic ervan, omdat hij hooptc dat de Copernicaansc 
bcrckeningen nauwkeurigcr zoudcn zijn dan dc Ptolcmacische.^ In hocverre Frisius 
ook ovcrluigd was van de rcalitcit van het heliocentrische systccm is moeilijk vast te 
stcllen, zeker is echter, dat hij er reeds in een vroeg stadium kcnnis van heeft geno-
mcn, kcnnis die hij ongctwijfeld ook op zijn zoon hceft ovcrgcdragen. 

Ook dc Leuvcnsc filosoof en thcoloog Libcrtus Fromondus, aulcur van ccn irak-
laal over dc komeet van 1618. kan in verband gebracht worden met het 
Copernicanisme. Hij schijnt immers in zijn jeugd de reputatie te hebben gehad dat hij 
Copcrnicaan was; later, toen hij verwikkcid raaklc in ccn felle polcmiek over dc 
heliocentrische leer met vader en zoon Filips en Jacob Lansbcrgcn, ontkende hij dit 
cchtcr stellig." Aangezien zijn geschrift overde komeet van 1618 een jeugdwerk was, 
lijkt het interessant na te gaan in hocverre Fromondus daarin blijk geeft van sympa-
thie voor de leer van Copernicus. Ook zijn Leidse coUega Willebrord Sncllius, die 
cvenecns schreef over de komeet van 1618, legde belangstelling voor het hcliocen-
trisme aan dc dag. Tussen 1600 en 1604 had dicn'i peregrinatio academica hem naar 
Praag gcvocrd, waar hij met Johannes Kepler en Tycho Brahc obscrvaties uitvocrde, 
en naar Tubingen, waar hij Michael Miistlin ontmoetlc, Kcplcrs Iccrmeester en ovcr
luigd Copcrnicaan. Eenmaal lerug in Leiden vcrtaalde Snellius Simon Stevins 
Wisconslighe Ghedachtenissen, waarin deze een rcalislisch geinterprctccrd hcliocen-
trisch wereldsystecm vcrdcdigde, in het Latijn, en correspondeerde hij met de zojuist 
genocmdc Filips van Lansbcrgcn, ccn van dc eerste Nederlandse Copcrnicanen. De 
Groningse hoogleraar Nicolaus Mulerius tenslottc, had misschien wel de mcest 
directe crvaring met het wcrk van Copernicus: in 1617, een jaar voor zijn pamflet 
over dc komcel van 1618, verscheen de door Mulerius verzorgde derde uitgave van 
De Revolutionihus. voorzien van diens commcntaar en notcn.' 

Alvorcns onze aandacht te richtcn op de Nederlandse traktatcn over de kometen 
van 1577 en 1618 zelf, dienen wij ons echter de vraag te stcllen of het verband dat 
vaak gelcgd is tussen Tycho's obscrvaties van dc ki)mcct van 1577, Galilei's telesco
pische onldckkingen, en dc opkomst van hcl heliocentrische wereldbeeld, wel 
gerechtvaardigd is. In dc rccentc historiografie is dit verband namelijk op verschil-
lende maniercn gcrclativeerd. Om de Nederlandse komctenlraklalcn te kunnen intcr-
prctcrcn, is enigc kcnnis van het dcbat overde val van het Aristotelische wereldbeeld, 
dc opkomst van het Copernicanisme en de rol van komeetverschijningen daarin 
onontbecrlijk. 

2. DE TRADITIONELE VISIE: 
ENG VERBAND TUSSEN KOMETEN EN COPERNICANISME 

De wortcls van de idee dat dc komeet van 1577 een doorslaggcvende rol zou hebben 
gespceld in dc reccptic van het Copernicanisme liggen bij dc Newtonianen en post-
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Newtonianen. Na dc publicatic in 1687 van Ncwlons Principia. waarin dc pcriodici-
teit van kometen en het heiiocentrismc in ccn harmonieus gcheel samen werden 
gebracht, werd het voor wetenschappers zeer moeilijk voorstelbaar, dat men vroeger 
het een en het ander niet onlosmakclijk met elkaar verbondcn had gezien. Zo uitte 
J.E. Montucla in zijn Histoire des mathematiques aan hcl cind van dc achttiendc 
eeuw biltcre verwijten aan het adres van Scipio Claramontius, de auteur van een trak
taat genaamd Antitycho, gcpubliccerd in 1621, waarin, zoals de naam al aangceft, de 
traditioncle kometenlccr wordt verdedigd in wccrwil van de obscrvaties van Tycho. 
Claramontius zou volgens Montucla op onbegrijpelijke wijze zijn ogen hebben 
gesloten voor de opmars van de waarheid (namelijk het heliocentrische hcelal), en 
zou "een lang leven hebben genolcn loutcr om dc verbrciding van de nicuwe onl
dckkingen zoveel mogelijk te vertragen."* Ook Alexandre Pingre associeerde in zijn 
Cometographie uit 1783-84 dc door Tycho ontdckte bovenmaansc positic van de 
komeet van 1577 met de schoonheid van hcl heliocentrische heclal, zoals weergegc-
ven in het Newtoniaanse wereldbeeld." 

Hoewel cr legenwoordig vecl genuancecrder over de ontwikkeling van de welen-
schap wordt gedacht, ligt deze "Newtoniaanse' visie loch nog stilzwijgend aan vecl 
van de moderne studies over kometen ten grondslag. Reden hiervoor is het feit dat 
men zich nog altijd bij voorkcur conccntreert op het bcstudcren van dc komctologi-
sche ideecn van geleerden als Tycho Brahc en Miistlin, Keplers Iccrmeester, die er 
beiden relatief vooruitstrevende, en dus niet representatieve, dcnkbcelden op nahiel-
den over de komeet van 1577. Zo heeft Robert Westman in vcrschillcnde publicalies 
de nicuwe hemelverschijnselen van 1572 (een supernova) en 1577 ccn belangrijkc rol 
toegekend bij de doorbraak van het realistisch gei'nterpreteerde Copernicanisme. Hij 
schreef in 1875: "Appearing at a time when the network of astronomers was just 
commencing to grasp the broader meaning of the Copernican hypothesis, the obser
vations and interpretations of these two great occurrences [de nova van 1572 en dc 
komeet van 1577] were swept into a new framework, a framework in which the choi
ce between the Ptolemaic and the Copernican theories took on competitive signifi
cance for the first time in the eyes of contemporaries."'" Enkele jaren eerder had 
dczclfde aulcur al gesteld dat Miistlins obscrvaties van de komeet van 1577 een 
belangrijkc rol hebben gcspecld bij diens acccptatie van het Copernicanisme, en zo, 
indirect, ook het Copernicanisme van Kepler bcinvloed hebben." Een soortgelijke 
these, maar dan met betrekking lot de tolstandkoming van het Tychoonse sysleem, 
werd in 1979 naar voren gebracht door Victor Thorcn.'-

In de nog recentere historiografie van ongeveer het afgelopen decennium is ech
ter gepoogd, deze eenzijdige concentralic op Tycho en Miistlin, en op het veronder-
stelde revolutionaire karakler van dc obscrvaties van de komeet van 1577, te nuan-
ceren. Aan de ene kant is daar het uit 1988 daterende artikel van Peter Barker en 
Bernard Goldstein, "The Role of Comets in the Copernican Revolution"." Hierin 
proberen de autcurs Thomas Kuhns visie op de Copernicaansc rcvolutic''' te herfor-
muleren, maar dan met Tycho, in plaats van Copernicus, als dc centrale figuur. Als 
dit mogelijk zou blijken, zou dus de komeet van 1577 kunnen worden gezien als 
katalysator van dc Copernicaansc revolutie. Hiertoe zou het mogelijk moeten zijn, 
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aan te lonen dal de parallaxberekeningen die Tycho in 1577 verrichtte, en die hem tot 
de conclusie brachten dat dc komcel boven dc maan stond, ccn nieuw 'paradigma' 
waren, en dus een brcuk inhielden met dc voorheen gangbarc manier van kometen 
obscrveren. Dit nu blijkt volgens Barker en Goldstein niet het geval tc zijn geweest: 
in dc middclccuwcn waren immers ook al parallaxtcchnickcn bckcnd, en bovendien 
deed reeds ccn aantal decennia voor 1577 een niet-Aristotelische kometenlcer 
opgang (dc zgn. 'optische komclentheorie' volgens dewelkc kometen bolvormige 
Icnzen zijn, die zich zowel boven als onder de maan kunnen bevindcn, waar het zon-
lichl doorheen schijnt en zo een staart vormt)." Met andere woorden: volgens Barker 
en Goldstein verdient dc komeet van 1577 niet zo'n revolutionaire status als hem 
vaak wordt toegekend, aangczien eerder al werd afgcweken van dc iradiiionele leer, 
dal kometen ondermaanse uilwascmingen waren. 

Ook Roger Aricw hceft de revolutionaire status van de komeetverschijningen van 
de late zestiende eeuw genuanceerd niet, zoals Barker en Goldstein, door crop te wij-
zcn dat dc oude thcoric reeds vcxirdicn aan het afbrokkclcn was, maar, omgckcerd, 
door de aandachl le vcstigen op het fell dal nog lot vcr in de zcventicndc eeuw het 
traditioncle wereldbeeld zodanig kon worden aangepast, dat dc nicuwe obscrvaties 
crin kondcn vv'ordcn geincorporccrd. Zo gaf dc Jczuiel Jacques Grandamy van het 
Parijsc College dc Clermont wel toe dat dc kometen zich boven de maan bevonden; 
om echter loch het Aristotelische dogma van de onveranderlijkhcid der hemelen te 
kunnen hooghoudcn, vcrklaardc hij dal dc verandcringen die dc hemcl ontcgenzeg-
lijk ondcrging om kometen tc vonnen niet substantieel, doch slechts accidenteel 
waren.'" 

3. NUANCERING VAN DE TRADITIONELE VISIE: 
DE FLEXIBILITEIT VAN HET ARISTOTELISCH WERELDBEELD 

Uil bet zojuisl gcgcvcn ovcrzichl van dc historiografie blijkt, dal er bij het onderzoek 
naar de rol van de kometen van 1577 en 1618 twee nauw vcrwanlc problcmcn spe-
len: de opkomsl van het heliocentrische wereldbeeld encrzijds en de val van het 
Aristotelische wereldbeeld anderzijds. We hebben gezien hoe vroeger vaak werd ver-
ondcrslcld dat deze twee oniwikkelingen nauw met elkaar samenhingcn en het heiio
centrismc in een korte, revolutionaire periode het traditioncle wereldbeeld van de 
troon stootte. Dit was echter gcenszins het geval: de voorbeclden aangchaald door 
Barker en Goldstein en Aricw lonen aan dat er in het traditioncle wereldbeeld mccr 
zogcnaamd "on-Arislotclischc" elementcn kondcn worden opgenomen dan men 
vroeger meendc. Het Aristotelisch wereldbeeld was zeker niet rigide, zoals het vaak 
is voorgcsleld, maar juisl zcer flcxibel, en hel wist zich goed aan veranderende 
omstandigheden en nicuwe onldckkingen aan le passcn.'" 

Dil had verschillende redenen. In de eerste plaats waren de tekslen van Aristoleles 
zelf niet allijd even duidclijk; hij was vaak ambigu, en cr ontslond dan ook al vroeg 
een traditic van commentaren. Met het Aristotelische wereldbeeld zelf erfde het 
Weslen in de dertiende eeuw ook vecl van die commentaren, die de onduidclijkheden 
van Aristoleles op verschillende maniercn oploslcn of aanvuldcn. Voor elke problecm 
waren derhalve verschillende oplossingen voorhanden.'" Bovendien zagen de der-
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liende-eeuwse geleerden zelf zich gedwongen verschillende aspccten van het 
Aristotelisch wereldbeeld andcrs le intcrpreteren of aan le vullcn leneinde hcl in 
overeenstemming te brengen met de christelijke leer. Zo mocslen christenen de 
mogelijkheid van het bestaan van mccrdcre werclden tocgevcn, aangczien hcl in 
slrijd zou zijn met Gods almacht om aan le nemen dal hij niet in slaat zou zijn ande
re werelden te scheppen; dit leidde Jean Buridan en Nicole Oresme ertoe om dc con
clusie le trekken dat, ingeval van hcl bestaan van meerdere werclden, het heelal ook 
verschillende zwaarlepunlcn mod hebben, zodal elk object vail naar hel zwaartepunt 
van zijn eigen wereld." Dan is cr dus niet een absoluul middelpunt van het heelal 
meer, en ook geen geocenlrisch heelal, ccn duidclijk on-Aristolelische conclusie. De 
gehele scholastieke melhode was crop gericht, argumenlen pro en contra een bepaal-
de vraag aan te reiken; hoewel er meeslal uileindelijk werd geconcludeerd in over
eenstemming met Aristotelische preconcepties, was men tevens zeer goed verlrouwd 
met de tcgenargumentcn. 

Derhalve erfde de zestiende eeuw geen monolilhisch blok, het 'Aristotelisch 
wereldbeeld', dal of in zijn gehcel diende te worden geacccptcerd, of in zijn gcheel 
verworpen, maar wel een hclc schakering aan argumenten, een manier van denkcn 
die gewend was zich te beraden op beide zijden van de kwestie, en die zich goed kon 
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo kon bijvoorbeeld in de loop van de 
zestiende eeuw, toen onder invloed van hel humanisme de filosofie van de Sloa een 
renaissance beleefde, een aantal elementcn uil de Stoicijnse kosmologie, met name 
de afwezigheid van een slrikl onderscheid tussen bovenmaansc en ondermaanse 
regionen en de soorlgelijkheid van hemelse en aardse malerie, relatief gemakkelijk 
opgenomen worden in het wereldbeeld van een aantal traditioncle .scholastici.™ 

Peter Barker en Bernard Goldstein hebben er in een artikel over de Stoicijnse 
invloed op de zeventiendc-ecuwse fysica op gewezen, dat bij de bespreking van de 
overgang van het Aristolelischc naar hel Newtoniaanse wereldbeeld vaak te zeer de 
nadruk wordt gelcgd op het dcbat over heiiocentrismc en geocentrisme. Volgens hen 
zou de vraag naar hel fysische onderscheid tussen hemelse en aardse regionen (dan 
wel de afwezigheid daarvan) ccn belangrijkerc bijdrage hebben geleverd aan de ver
andcringen die hel wereldbeeld in de eerste decennia van de zevenliende eeuw ondcr
ging dan het dcbat over het wercldsysteem.-' Terwijl volgens hcl Aristotelische 
wereldbeeld de hemelen beslonden uit een onveranderlijke malerie, de ether, die fun-
damenleel verschillend was van de ondermaanse, vergankclijke clementen aarde, 
water, lucht en vuur, waren volgens de Slo'i'cijncn zowel de hemcl als de aardse regio 
samengesteld uit de vier bovengenoemdc, veranderlijke elementcn. Bovendien werd 
het gehele Stoicijnse heelal doorstroomd door de zgn. pneuma, een mengeling van 
vuur en lucht, die dc kosmos in stand hield en die zorgde voor sympathieen tussen 
hel onder- en bovenmaansc. De hemcl was een vlocibaar gcheel, en niet gevuld met 
solide sferen zoals bij Aristoleles; de sterren beslonden uit vuur; zc waren goddelij-
ke, levende wezens, en hun beweging was le dankcn aan hun vrije wil, en niet aan hel 
feit dat ze ingebed waren in solide hemelsferen." 

Hoewel derhalve de Stoicijnse kosmos, evenals de Aristotelische, geocenlrisch 
was, en de ondermaanse sferen in beide wereldbeelden beslonden uit concenlrische 
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cirkcls van achlcreenvolgcns aarde, water, lucht en vuur, week het heelal van de 
Stoicijncn op ccn uilersl csscniicel punt af van het gangbarc bceld: voor hen bcstond 
er geen strikl onderscheid lusscn hemelse en aardse regionen. Door de cyclische 
beweging van dc pneuma, die ondermaanse stof naar dc hemelen vervoerde en omgc
kcerd, kon hcl heelal gezien worden als ccn gehcel waarin cenzclfdc soorl van male
rie circuleerde.-' Zoals reeds vernicid oefende deze verzwakking van de traditioncle 
icgcnstelling lusscn boven- en ondermaanse regionen lijdens dc zestiende eeuw een 
zckcre aanlrckkingskrachl uil op humanislisch geschoolde geleerden. In hel bijzon-
der vcrschaflc dc Sloicijnsc opvatting van de kosmos hun ccn mogelijkheid om nicu
we vcrschijnsclcn in het bovenmaansc (zoals komelcn) le incorporeren in het 
Arislolclisch wereldbeeld. Immers, hcl enigc punt waarop hel Stoicijnse hcelal fun-
damcntcel afweck van hcl Aristotelische was prccics de soorlgelijkheid van hemelse 
en aardse malerie die nodig was om verandcringen in de hemelen ic kunnen verkla-
rcn, zonder ook hel geocentrisme op le gcven.-^ 

In hcl bijzonder in dc Nederlanden zoudcn we invloed kunnen verwachlen van de 
Stoicijnse ideecn die gcdurende de jaren rond 1600 werden aangewend Icr vcrklaring 
van verandcringen in dc hemelse regionen. Dc bclangrijkste aulorileit op het gebied 
van de Stoicijnse kosmologie, Lucius Annaeus Seneca (die in bock 7 van zijn 
Naturales Quaestiones had verdedigd dal komelen ecuwige hemcllichamcn waren, 
net als de slcrrcn en planeten) beleefde in de Lagc Landen immers ccn hcrleving 
dankzij hel wcrk van Juslus Lipsius, hoogleraar le Leiden en Leuven. Een van 
Lipsius' belangrijkslc projeclcn was de uitgave van Seneca's verzameldc werken, 
waarvan het eerste dccl verscheen in 1605. Bovendien schreef hij iwee bocken, beide 
gcpubliccerd in Leuven in 1604. waarin hij dc Sloicijn.se natuurfilosofie en clhica uil-
eenzctle en probeerde deze in overeenstemming le brengen met het Christendom." 
Vijf van dc zeven Ncdcrland.se autcurs van kometenlraklatcn uil 1577 en 1618 had-
den in mccrdcre of mindcre male met Lipsius' ncosioicisme tc maken: Erycius 
Putcanus was Lipsius' mecslbelovcnde student, en later zijn opvolgcr te Leuven; 
Johannes Hcurnius en Cornelius Gemma bchoordcn, evenals Lipsius, lot de kring 
van humanislcn die elkaar plccgde tc onlmoetcn in dc drukkerij van Chrisloffel 
Planlijn le Anlwcrpen;-" Nicolaus Mulerius was een van zijn sludenlen le Leiden; en 
Libcrlus Fromondus verzorgde na Lipsius' dood ccn heruilgavc van diens Sencca-
editie, waaraan hij zijn cigcn commenlaar op dc Naturales Quaestiones loevocgde. 

Bij de besludering van dc Nederlandse komelcntraklalen uil 1577 en 1618 dienen 
wij ons derhalve nicl uitsluitcnd af te vragen vvelkc houding de autcurs legenover het 
Copernicanisme aannamen. Het is immers gebleken dat met dc vraag naar de 
opkomsl van hcl heliocentrische wereldbeeld onlosmakclijk die naar de val van hel 
traditioncle, gcoccnlrisch-Aristolclische verbondcn is. Reagcerden dc Nederlandse 
autcurs zoals vcrvvachl mag worden volgens dc visie van Westman en Thoren, en 
brachten dc komeet van 1577 en de telescopische onldckkingen van 1609-1610 hen 
lot ccn nieuw wereldbeeld, Copcrnicaans of Tychoons ? Of is hcl beeld in de 
Nederlanden eerder conform Ariew en Barker en Goldstein, en koos men voor voor-
zichtig aanpassen in plaats van radicaal veranderen ? Tot hoever waren de auleurs 
bereid te gaan in hcl aanpassen van hun wereldbeeld, hoc Icgitimccrden zc de keuzes 
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die ze maaklen, en wclkc rol spcclden Sloicijns gcinspireerde dcnkbcelden hicrin .' 
Dit zijn de vragen die in het navolgend cenlraal zullen slaan. 

4. DE KOMEET VAN 1577 IN DE NEDERLANDEN: 
GEMMA EN HEURNIUS 

Dc twee bclangrijkste 

—— ^ "'"""^ 1 heeft de komeet zo goed als 
elke dag waarop het mogelijk was geobservcerd, op verschillende tijden per dag (of 
nacht), met behulp van een hemclglobe en jakobsstaf Doch Tycho's kritiek wordt 
begrijpelijk bij een blik op Gemma's parallaxbcpalingcn; deze waren, zeker naar de 
maatstaven van zijn Deensc collcga, wel zeer rudimentair, en beslonden vrijwel uit
sluitcnd uit positiebcpalingen van dc komcel ten opzichte van bepaalde nabijgelegcn 
sterren op verschillende tijdstippen gcdurende cenzclfdc nachl.-" Deze obscrvaties 
leidden hem tot dc conclusie dat dc parallax van de komeet op geen cnkel moment 
groter was dan 40', hetgcen hem ertoe brachl dc staartster boven de maan le plaal-
sen: dc parallax van dc maan was immers groter dan die van de komeet.'" Meer 
bepaald meendc onze aulcur dat hel nicuwe hcmelverschijnsel in de sfeer van 
Mercurius moesl worden gclokaliscerd. Deze opinie basecrde hij echler niet op enige 
parallaxbcrckening, doch op de uitcrlijkc kenmerken van de komcel, zoals kleur, 
inlensiteil en beweging, waarin hij met de planed Mercurius ovcrcenkwam." Hieruil 
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kunnen we aHeiden dat voor Gemma dc planeten nog ingebed waren in solide sferen. 
Hcl is duidclijk dat Gemma's bevindingen hem nicl loestaan hel Iradiiionele 

Aristotelische bccld van kometen als ondermaanse, brandende uilwascmingen te 
handhaven. Hij blijkt echler nicl bereid, deze conclusie lot in zijn uilerste consc-
qucnlie vol tc houden: op verschillende maniercn probecrl hij hel feit dal dc komcel 
van 1577 zijns inziens boven de maan stond in le passen in zijn voor hel overige nog 
gocddcels Aristotelische wereldbeeld. In de eerste plaats verzekert hij zijn lezers, dal 
nicl allc kometen bovcnmaans zijn: intcgendeel, de mcesle bcvinden zich in hel 
ondermaanse, zoals de traditioncle leer het wil. Hemelse kometen, zoals de huidige, 
zijn zeer uiizondcrlijk, en moelen worden gezien als goddelijke boodschappcrs. Door 
dc komcel le bestcmpclcn tot door God in hcl Icvcn gcroepen wonder, kan Gemma 
de fysische bezwaren van bovenmaansc kometen omzcilen door zich le berocpen op 
Gods almachl.'- Hij gaal echter nog een slap vcrder, door le stcllen dal hcl tevens 
vaak voorkomt dat God naiuurlijkc oorzaken gcbruikl om de menscn waarschuwin-
gen tc zenden. Niet allc bovenmaansc kometen hoevcn wonderen le zijn; hcl is ook 
mogelijk dal God zo'n verschijnsel door middel van natuurlijkc oorzaken in het leven 
roepl, die er bijvoorbeeld voor zoudcn kunnen zorgen dal de hemelse malerie op 
bepaalde plaaiscn vcrdichl wordt om zo nieuwe hemellichamen le vormen." Om hel 
gevolg van deze hypothese. namelijk hel idee dat dc hemelen tol op zckcre hooglc 
vcrandcrlijk zijn. tc Icgitimcren, beroept Gemma zich op bepaalde psalmlcksten, bij
voorbeeld psalm 101, waarin wordt gezegd dal hel heelal zal verslijten als een kle-
dingsluk. Bovendien wccl hij zich geslcund door vele Kerkvadcrs, die de verganke
lijkheid van dc hemelen leerde, en door een aanlal klassieke autcurs als de 
Pylhagorcccrs, ApoUonius van Myndos en Hippocrates van Chios.''' 

Een andere aanlasling van hcl strikte Aristotelische onderscheid tussen hemelse 
en aardse regionen vocrt Gemma in, wanncer hij ccn specialc, inlermediaire regio 
poslulecrt, gevuld met ccn soorl 'lussenmaterie', die hij 'ether' noemt. Deze is ech
ter nicl gclijk le slellen met dc ceuwige en onveranderlijke Aristotelische ether, maar 
hceft mccr wcg van helgecn de Stoicijncn onder ether vcrslonden: ccn malerie 
bcslaandc uil een combinalie van vuur en lucht, die het gehele heelal doordringt. 
Gemma's ether is, evenals de Stoicijnse, noch volledig hemels, noch volledig aards, 
doch combincerl boven- en ondermaanse eigenschappen. Hij bcvindl zich in een 
gebied waar volgens hel traditioncle wereldbeeld dc sfeer van hel vuur gesilueerd 
was. vlak onder dc sfeer van dc maan; in deze regio komen volgens Gemma hemel
se en aardse eigenschappen samen. Dc mcesle komelen (hoewel nicl die van 1577, 
want die was naar we gezien hebben bovenmaans) onlslaan volgens Gemma in deze 
ondermaanse, eihcrische sfeer.''̂  

Ondanks deze afwijking van de iradiiionele indcling van dc kosmos, blijft 
Gemma's wereldbeeld loch voor hel overgrole deel Aristotelisch: de verandcringen 
die hij in de hemelen loclaat zijn miniem en uiizondcrlijk, en de eihcrische sfeer die 
hij poslulecrt lijkt erg veel op de Aristotelische sfeer van het vuur. Bovendien is zijn 
wereldbeeld geocenlrisch; nergens refereerl hij aan Copernicus of diens iheorie. 
Vooris geloofl hij naar we gezien hebben dat de planeten zijn ingebed in solide 
hemelsfercn. Het idee van een bovenmaansc komcel kan zonder problcmcn worden 



DE KOMETEN VAN 1.577 EN 1618 25 

geincorporeerd door middel van subtiele bijslellingen van hcl traditioncle wereld
beeld, wclkc kunnen worden gelegilimeerd door een beroep le doen op niel-
Aristotelische autoriteilen als de Kerkvaders en een aanlal klassieke auleurs. 

In het pamflet van Gemma's coUega Hcurnius treffen we een soortgelijk beeld 
aan."" Ook bij hem is de komcel bovenmaans (hoewel hij geen enkele parallaxbcrc
kening aanvoert ter staving van deze opinie). Hij beschrijfl expliciel een duidclijk 
geocenlrisch heelal, met de Aristotelische sferen van water, lucht, vuur en boven
maansc ether, en plaatsl de komeet in het 'laagste deel van hel vijfde element', wclkc 
regio hij betilell als het 'astrale element'. Dit astrale element, waarmee Heurnius 
waarschijnlijk de hemelen van de planeten lusscn de sfeer van de maan en hel firma
ment van de vaste sterren bedoelt, is, net als Gemma's eihcrische sfeer, half vergan
kelijk en half onveranderlijk. Echler, bij Heurnius bevindl deze sfeer zich, andcrs dan 
bij Gemma, boven de maan, zodal bij hem een behoorlijke porlie van hel boven-
maanse heelal gedeellclijk vergankelijk is. Om die partiele vergankelijkheid van de 
hemelse ether te Icgitimcren, beroept Heurnius zich, net als Gemma, op een klassie
ke thcoric: die van de Pylhagorecers, volgens dewelke een komeet een lichaam is dat 
weliswaar icgelijk met de zon is geschapen (en dus geen gcheel nicuwe crealie in de 
hemelse regio verlegenwoordigt), doch voor mensenogen meeslal onzichtbaar is 
omdat hij zich zeer dicht bij dc zon bevindl." De komcel wordt volgens Heurnius pas 
zichlbaar op het moment dal hij zich van de zon afscheidt, helgecn gebeurt wanneer 
God de mensen voor naderend onheil wil waarschuwen. 

5. DE KOMEET VAN 1618 IN DE NEDERLANDEN: 
SNELLIUS, MULERIUS, FIENUS EN PUTEANUS 

Uil hel voorgaande blijkt, dal noch Gemma, noch Hcurnius naar aanlciding van hun 
obscrvaties van de komcel van 1577 vergaande afwijkingen van hel tradifionele 
wereldbeeld omhelsdcn. Hoewel beiden van mening waren dal de komeet boven dc 
maan stond, wislen ze door zich le berocpen op klassieke, niel-AristotcIische autori
teilen de hemelse verandcringen die nodig waren voor de vorming van een komeet tc 
minimaliseren. Over hel Copernicanisme repten zij in het gehcel niet: hun wereld
beelden waren expliciel geocenlrisch. 

Om verschillende redenen zouden we kunnen verwachlen, dal er in de 
Nederlandse kometenlraklalen uil 1618 meer aandachl wordt besteed aan het heiio
centrismc, en aan andere afwijkingen van hel iradionele wereldbeeld. In de eersle 
plaals waren in 1577, toen Gemma en Heurnius schreven, Tycho's ideeen over de 
komeet van dal jaar nog niet gcpubliccerd, evenmin als zijn geoheliocentrische sys
leem. Dil gebeurde pas in 1588 met de druk van zijn De mundi aetherei recentiori-
bus phaenomenis. Daarenboven hadden ook de jaren 1609-1610 twee uilersl belang
rijkc publicalies voorlgcbrachl: Johannes Keplers meeslerwerk, de Astronomia Nova, 
waarin op overtuigende wijze een fysische grondslag werd gebodcn voor een realis
tisch geinterpreteerd Copernicanisme, en Galilei's Sidereus Nuncius, dat in zeer korte 
tijd in heel Europa uilersl populair werd en waarin de Italiaan zijn telescopische onl
dckkingen uit de docken deed. Deze worden vaak gezien als een belangrijke slimu-
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lans voor het Copernicanisme: de manen van Jupiter zoudcn hebben aangeloond dat 
cr verschillende middclpunlcn van beweging in hcl hcelal waren, dus dal er ook 
hemcllichamcn beslonden die nicl om de aarde draaiden; de zonnevlekken en het 
geaccidenlcerdc maanoppcrvlak wcrklen hel idee van een analogic tussen deze 
hemellichamen en de aarde in dc hand (wat dan wcer hcl idee van de aarde als pla
ned acccplabeler gcmaakt zou hebben), en de fascn van Venus loonden aan dat in elk 
geval die planed rond de zon draaide.'* Het is derhalve de mocite waard om na te 
gaan hoc dc Nederlandse autcurs die schreven over de komeet van 1618 deze nieu-
wigheden recipieerdcn. 

In de Noordclijke Nederlanden klommen twee geleerde autcurs in dc pen om hun 
bevindingen over dc komecl vast te leggcn: de Leidsc wiskundige Willebrord 
Snellius en dc Groningse medicus en wiskundige Nicolaus Mulerius. Voor Snellius 
Slaat hcl builcn kijf dal de komcel een bovenmaans verschijnsel is. Reeds in de 
opdracht van het traktaat, aan Landgraaf Maurits van Hessen-Kassel, slcll Snellius 
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onomwonden dat hij er allijd al van ovcrluigd geweest is, dat de hemcl aan dczclfde 
veranderlijkheid onderworpen is, die we ook op aarde dagelijks ondcrvinden.'" Hij 
geloofl dus gcenszins in de onvergankelijkheid van de hemelen: voor hem bezit de 
hemelse malerie soortgelijke eigenschappen als de aardse. Snelllius realiseert zich 
echter terdege, dal vele van zijn collega's deze opinie niet delen. Hoewel dit hem 
spottende opmerkingen onllokl aan hel adres van deze geleerden, "die liever aan 
zichzelf Iwijfelcn dan aan de waardelozc conclusidjes van de filosofen",* blijkt uil 
hel vervolg van hel traktaat dat Snellius zelf hel, wanneer het gaal om een fysische 
vcrklaring van hel verschijnsel "komeet", loch ook niet helemaal zonder de aulorileit 
van de Ouden kan stcllen. 

Zo beroept hij zich, in zijn hoofdstuk over de malerie waaruil kometen gevormd 
zijn, op de iheorie van de presocralische filosoof Anaxagoras, die stelde dal de zon 
een grote, vurige bol was. '̂ De recenlelijk door de lelescoop waargenomen 'zonne
vlekken' kunnen dan verklaard worden door hen le zien als uilwascmingen van de 
brandende zon, vergelijkbaar met uitbarstingen van vulkanen als de Etna en de 
Vesuvius op aarde. Komelen zijn dan een speciaal soon solairc uilwascmingen, die 
onlslaan wanneer er ook brokken malerie uil hel binnensle van de zon meckomen en 
vlam vallen. De staart is eveneens een -vluchtigere- uilwaseming, waarvan hel vuur 
wordt gevoed door de kop van de komcel .•*-

Uil deze komdcnlhcorie blijkt dat Snellius goed op de hoogte is van de telesco
pische obscrvaties, die bij hem inderdaad het idee hebben doen postvatlen van een 
analogic lusscn zon en aarde, zoals die ook reeds door Anaxagoras was verwoord. 
Bovendien suggereert hij, evenals Kepler en William Gilbert, dat er een analogic 
bestaal lus.scn de krachl die - naar dc oude Babyloniers leerden - van de zon uitgaat, 
en die een duidclijk invloed op de banen van de planeten uiloefenl, en het aardse 
fenomeen van hel magnelismc.^' Op dczclfde manier als de aarde niet overal even 
magnelisch is (naar Gilbert heeft onldeki), zodal kompassen allijd een zckcre afwij
king verlonen, zo is ook dc zonnekrachl nicl op allc plaaiscn in de hemcl even slerk, 
suggereert Snellius. Hierin ligt volgens hem een mogelijkc vcrklaring voor hel feit 
dal komelenstaarten nicl allijd direct van de zon zijn afgekecrd. Zoals kompassen op 
aarde niet allijd prccics naar hcl noorden wijzen ten gevolge van de ongelijke sprei-
ding van de zonnekrachl doorheen het heelal.** 

Ondanks hcl feit dat Sncllius derhalve welwillend staat legenover hel idee van 
analogieen tussen hemcl en aarde op hel gebied van malerie (de zon bestaal uil vuur, 
dat soortgelijk is aan het vuur op aarde) en van fysische krachlen (eenzelfde krachl 
die op aarde hcl magnctismc veroorzaakl, oefenl in de hemelen, in de vorm van een 
zonnekrachl, invloed uit op de banen van de planeten en de richting van komelen
staarten), Iciden deze analogieen hem niet lot heiiocentrismc. Wel is hij ervan ovcr
luigd dal Venus en Mercurius om dc zon draaien, terwijl dc zon de aarde omcirkelt, 
zoals in het wercldsysteem van de vijfde-eeuwse geleerde Martianus Capella, dal 
rond 1600 een zekere revival beleefde,^' doch hoewel Snellius Tycho Brahes iheorie, 
dat ook de andere planeten dil doen, "nicl slechl" noemt, geeft hij er loch niet expli
ciel zijn goedkcuring aan.'"' De mogelijkheid dat de zon hel middelpunt van het heel
al zou kunnen zijn, vcrmeldl hij in hel gcheel niet. 
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Nicolaus Mulerius toont zich in zijn pamflet over dc komeet van 1618 een stuk 
conservatievcr dan zijn Leidse coUega. Hij geloofl dat de mcesle komelen onder
maanse, aardse uilwascmingen zijn, zoals Aristoleles leerde. Wel accepleert hij dal 
die van 1577 boven de maan stond, en bovendien signaleerl hij een analogic tussen 
de zonnevlekken, die zijns inziens veroorzaakl worden door kleinc hcmellichaampjes 
die langs de zonneschijf schuiven, en komelen, die wellichl, zoals Seneca al sugge-
rcerde, ecuwige hemellichamen kunnen zijn die maar af en toe voor de mens zichl
baar worden. Snel voegl Mulerius hier echter aan toe, dat hij deze mening "delibera
tive lanlum, non affirmative" naar voren brengl, om Aristoleles' leer over de onver
anderlijkhcid van dc hemcl niet in gevaar te brengen. Toch sluil onze aulcur niet uil 
dat, als Aristoleles weer lot leven gewekt zou worden, hij zich wellichl genoodzaakl 
zou zien zijn mening te herzien.'" 

Het heiiocentrismc komt in Mulerius' geschrift in hel gcheel niet aan de orde, 
ondanks hel feit dat hij een jaar eerder dc uitgave van de derde edilie van De 
Revolutionihus had verzorgd; evenmin refereerl onze auteur aan het sysleem van 
Tycho. Hcl is echter goed mogelijk dal dc oorzaak voor deze zwijgzaamheid mod 
worden gezocht in de aard van zijn geschrift; het gaal immers om een pamflet in de 
volkslaal, dat niet in de eerste plaals hel voeren van kosmologische debalten ten doel 
had, doch veeleer het oproepen van de mensheid tot boetedoening. 

Ook aan dc Zuidclijke Nederlanden ging de verschijning van dc komeet van 1618 
nicl onopgemerkt voorbij. Zo weten we uit beschrijvingen van lijdgenoten, dal de uil 
Brugge afkomsligc Jczuiel en wiskundige Gregorius a Sancto Vincenlio in 1619 slel-
lingen over kometen heeft verdedigd ten overstaan van een grool en enlhousiasl 
publiek. Deze stellingen, ongctwijfeld geschreven naar aanlciding van de verschij
ning van de komeet van 1618, die op het Anlwerpse Jezu'ielencollcge ijverig was 
geobservcerd, werden in hdzelfde jaar gepubliceerd. Helaas zijn allc cxemplaren 
van deze uitgave verloren gcgaan;'*'' volgens de Lcuvense classicus Erycius Puteanus 
kwamen de conclusies die A Sancto Vincentio trok met Puteanus' eigen, in het navol-
gcndc le bespreken opvatting overeen. 

Thomas Ficnus, hoogleraar medicijnen te Leuven, ontving op 10 januari 1619, 
toen de in november 1618 verschenen komeet nog allijd zichlbaar was, een brief van 
zijn jongere coUega Libcrtus Fromondus met het verzoek, zijn opinie over hel ver
schijnsel op schrift te stellen, verzoek waaraan hij prompt voldeed,'" Evenals Snellius 
meenl Fienus dat hcl builen kijf slaat dal komelen hemellichamen zijn. Om deze visie 
te staven cilcerl hij een hele reeks autorileiten, zowel klassieke als moderne, die deze 
mening eveneens waren toegedaan.'" Voorts is Fienus er, evenals zijn Leidse coUega, 
van ovcrluigd dal de hemelen vlocibaar en vcrandcrlijk zijn; voor deze opinie beroept 
hij zich, net als we Gemma in 1577 hebben zien doen, op maar licfsl zeven met name 
genocmdc Kerkvaders''- en op de Schrift (bijv. Jesaja 51:6, waar er sprake van is dat 
de hemelen zullen verdwijnen als rook). Een zeer belangrijkc bron voor Fienus' 
geloof in de veranderlijkheid van de hemelen blijkt Seneca te zijn; zowel de argu
menlen die de Leuvenaar aanhaall om le bewijzen dat komelen geen ondermaanse, 
vergankclijke fenomenen zijn, als die met behulp waarvan hij hcl idee van kometen 
als hemellichamen aannemelijk probecrl le maken, zijn voor een groot deel van de 
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Sloicijn afkomstig. Zo ontkrachl Fienus met behulp van een Senccaans argument de 
mening van de Peripatetici, dal komelen wel uit aardse uilwascmingen moelen 
bestaan, omdat ze doorzichlig zijn en het mogelijk is de sterren erdoorheen te zien; 
onze auteur wijsl zijn lezers crop dal hel alleen de staarten van komelen zijn die 
doorzichlig zijn, aangczien die slechts uit lichtstralcn bestaan." Bovendien slell hij, 
eveneens in navolging van Seneca, dat het niet zo is dal komelen langwcrpig zijn, 
zoals de Peripatetici beweren: ze zijn rond, net als de andere hemellichamen, en lij-
ken alleen maar langwcrpig tc zijn door de aanwezigheid van hun staarten, die ech
ler nicl lot de komeet zelf behoren, doch slechts bestaan uil zonneslralen.''' 

De rccenle telescopische obscrvaties hebben bij Fienus hcl idee doen postvatlen 
dat er zich in dc hemcl veel meer afspeelt dan voor het menselijk oog zichlbaar is. 
Dit is echler een idee dat eveneens een prominente plaats inneeml in hel bock 7 van 
Seneca's Naturales Quaestiones: op verschillende plaatsen doel dc oude Sloicijn daar 
immers uitspraken over hcl ongctwijfeld grote aantal hemellichamen dat nog nooil 
door mensenogen is waargenomen, en wier eigenschappen de mens onmogelijk kan 
leren kennen, en wijst hij crop dal de natuur zeer goed in slaat is plolseling ids gehcel 
nieuws voorl le brengen dal nog nooit eerder waargenomen is.'" Fienus onderschrijft 
deze ideeen expliciel: hij wijsl zijn lezers crop dat, zelfs als het waar was dat, zoals 
Aristoleles beweerde, er nog nooil nicuwighedcn in de hemel waren waargenomen, 
dil nog nicl hoefde le bdekenen dal de hemelse regionen ook daadwerkelijk onver
anderlijk waren. Onze auteur geloofl dat het heel goed mogelijk is dal er zeer grote 
verandcringen in de hemel plaatsvindcn, die wij mensen echter niet waarnemen van-
wege de zwakheid van onze zintuigen en de enorme afmelingen van de kosmos. Als 
we vanaf de maan naar de aarde zouden kijken, zouden we immers de aardse veran
dcringen ook niet kunnen onlwaren, zo slell Fienus." 

Deze hemelse veranderlijkheid is echler hel enigc punt waarop Fienus afwijkl van 
hel Iradiiionele wereldbeeld. Vcrder vertoont zijn heelal nog goeddeels Aristotelische 
trekken, met de aarde als middelpunt, omringd door verschillende luchtlagen, waar
in zich allerlei meteorologische vcrschijnsclcn voordoen die door onze auteur op 
klassiek Aristotelische wijze worden verklaard, en een ondermaanse sfeer van het 
vuur. Kennelijk was Fienus voldoende ovcrluigd van de waarheid van hel geocen
trisme om hcl ook te willen verdedigen: in dczclfde band als zijn traktaat over de 
komeet verscheen immers tevens een korter werkje, eveneens van Fienus, waarin hij 
een (uiteraard positicO antwoord geeft op dc vraag "of de hemel beweegl en de aarde 
stilslaat".'"' Dil bewijst hij door middel van een beroep op autoriteilen (Aristoleles, 
Ptolemaeus en bijna allc andere geleerden, legenover Copernicus, Francesco Patrizi 
en nog een klein handjevol mensen), op de Schrift (Jozua, Prediker) en op de rede 
(met o.a. hel argument dal, aangczien alles ten behoeve van de mens is gcmaakt, hel 
logischer is om aan le nemen dal de hemellichamen bewegen dan dal de mens zelf 
beweegl). Hel werkje behelsl een volkomcn iradiiionele verdediging van hel geocen
trisme." 

Ook Fienus' collega Erycius Puteanus is in zijn traktaat over de komeet van 1618 
van mening dat komelen bovenmaansc lichamen zijn, die ofwel reeds vanaf het 
moment van de Schepping bestaan hebben, ofwel van tijd tot tijd nieuw gevormd 
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worden. Dil laalstc lijkt Puteanus hcl waarschijnlijksl; immers, zo slcll hij, de Natuur 
ageert zowel op aarde als in dc hemel, en aangczien cr op aarde dingen onlslaan en 
vergaan, waarom zou dal in de hemel dan niet hel geval zijn ?"" Hicrmee spreckl onze 
aulcur derhalve zijn geloof uit in een vcrrcgaande analogic lusscn hemel en aarde. 
Evenals Ficnus is Puteanus naar aanlciding van de telescopische onldckkingen en de 
Iccluur van Seneca lol de conclusie gckomen, dal cr hoogslwaarschijnlijk in dc hemcl 
van alles veranderl, dal niet door hcl menselijk oog wordl waargenomen. Zo wijst hij 
erop dat, als we ons op de maan in plaals van op aarde bevonden, hel heelal er heel 
andcrs uit zou zien. Hoewel hij ervan ovcrluigd is dat er ccn bepaalde orde en wcl-
matigheid in dc hemel hccrsl, waaraan ook komelen beaniwoordcn, is hij tevens de 
mening toegedaan dal die orde voor ons mensen grotendccls onzichtbaar is - weder-
om ccn aan Seneca onlleend idee."' 

Puteanus bcschouwl hcl hcelal expliciel als een gehcel; hel onder- en boven
maansc hebben in zijn visie soortgelijke eigenschappen, en bestaan uil soortgelijke 
malerie. Zo slell hij dal, in hun gehcel gcnomcn, zowel de aardse als de hemelse regio 
en vergankelijke, en onvergankehjkc kenmerken bezil. Hcl is immers onmiskenbaar 
het geval dal op aarde mensen, dieren, planlen en gebouwen onlstaan en weer ver
gaan; echter, hcl kan evenmin ontkend worden dat vele, en grolere, aardse zaken, 
zoals landen, zeeen, bergen en rivieren, nooil verdwijnen of veranderen, zo houdl 
Puleanus zijn lezers voor." Waarom zouden we dan een dergclijke varideil als we op 
aarde aanlreffen, aan de hemelen onlzeggen ? Ook daar vinden ongctwijfeld vele, 
klcine en grote, verandcringen plaals, waarvan we dc mecslc nicl kunnen waarne
men; dil bdekenl echter gcenszins dal daardoor de hemel als gcheel zou ophouden le 
bestaan, of de sterren geen sterren mccr zouden zijn. Noch de hemelse, noch de aard
se verandcringen doen afbreuk aan hcl constanle bestaan van het heelal als geheel.'"' 

Ondanks hel fell dal hij derhalve sympalhiek slaat legenover het idee van analo
gic tussen hemel en aarde, overluigt dit Puteanus nicl van de juistheid van de 
Copernicaansc thcoric. Wal betreft hel wereldsystecm vcrklaarl hij zich immers 
expliciel aanhanger van het Tychoonse sysleem; als enige redcn hiervoor geeft hij op 
dat in dil sysleem dc recent geobservecrde fascn van Venus op afdoende wijze kun
nen worden verklaard."^ 

6. DE KOMEET VAN 1618 IN DE NEDERLANDEN: 
FROMONDUS EN HET COPERNICANISME 

In verband met de reccptic van hcl Copernicanisme is Libcrtus Fromondus ongc
twijfeld de bclangrijkste van de Nederlandse komctenauieurs van 1618. Zoals reeds 
vermeld decide hij in 1634 de lezers van zijn Vesta mee, dal over hem gezegd werd 
dal hij ooil een Copcrnicaan was, maar uil angsl voor de decrelcn van Rome (bedoeld 
worden de decrelen uit I6I6 en 1633, waarin hel Copernicanisme werd veroordeeld) 
zich haaslig had Icruggdrokkcn in het Aristotelisch-Plolemeische kamp. In hel 
navolgende zullen wc een bescheiden poging doen vast te stcllen in hocverre 
Fromondus gclijk had toen hij deze beschuldiging aan zijn adres veronlwaardigd ont
kende. 

Hiervoor is niet alleen zijn traktaat over de komeet van 1618 van belang, doch 



DE KOMETEN VAN 1577 EN 1618 31 

dienen we tevens enige beschouwingcn tc wijden aan een nog eerder wcrk van 
Fromondus, de zogcnaamde Peregrinatio Caelestis uil 1615, geschreven naar aanlci
ding van de Saturnalia, hel feesl dal te Leuven op dc fcesldag van de H. Lucia werd 
gehouden.''" Het bevat de beschrijving van een droom, waarin Fromondus door zijn 
Genius op dc rug van hcl paard Pegasus dc hemcl in gcvocrd wordl. Zo krijgl hij 
alles, wal onlangs door de lelescoop is ontdekt, van dichlbij te zien. Hierbij speelt hij 
zelf de rol van domme (of oudcrwdse) Augusl die allerlei op de traditioncle kosmo
logie gebaseerde legenwcrpingcn maakl, Icrwijl dc uiteraard alwdende Genius hem 
uillegt dat zijn ideeen onzin zijn, en hoc de hemcl wel in elkaar zil. Zo bestaal er bij
voorbeeld geen sfeer van hel vuur; de luchl is geen apart element, maar eerder een 
stof zonder eigen eigenschappen, waar dc hemelse en aardse kwalileilen elkaar onl
moetcn; er bestaan geen solide exccnlrischc cirkcls en epicycli; de hemelen zijn 
vlocibaar. Fromondus zict van dichlbij de bergen en dalen op de maan, evenals de 
fascn van Venus, die hem doen concluderen dal die planed om de zon mod draaien. 
Zeer enlhousiasl reagecrt hij op het zien van de manen van Jupiter. 

Verschillende malen laat onze aulcur ccn posilievc houding blijken ten opzichte 
van hcl Copernicaansc sysleem. Zo zegt hij bij het zien van de maanbergen: "Ik mag 
doodvallen als ik niet bijna Copcrnicaan werd."* Voorts suggereert hij dat de maan 
wellichl bewoond is, "net als de andere planeten, op ccn waarvan wij woncn (volgens 
de Copcrnicanen)". Ook in zijn bespreking van de manen van Jupiter herhaall 
Fromondus de Copernicaansc visie dal elke planed een klein wereldje is met zijn 
eigen bewoncrs, en fantaseerl dal in dal geval die manen hctzelfdc nut hebben voor 
de Jupiler-bcwoners als onze eigen maan voor ons. Vooris lijkt dc zon (die uiteraard 
volgens de Copcrnicanen in het middelpunt van hel hcelal slaat, op de plaals die hcl 
versl verwijderd is van hel hemelse Empyreum, de plaats dus waar iradilioneel de hel 
zich bevond) Fromondus zcer geschikt om als hcl le dienen, vanwege de hitle die 
daar heersl." 

Al deze opmerkingen lijken tc suggereren dal onze auteur in dit jeugdwerk redc-
lijk posilicf stond legenover hel Copernicanisme. Hierbij dient echter opgemerkl le 
worden, dat hcl moeilijk in le schatten is hoe serieus het wcrk bedoeld is, aangczien 
hel werd geschreven voor ccn niel allijd even serieus feesl. Vooris slaat consequent 
bij elke keer dat Fromondus ccn dcnkbeeld vcrwoordl dal ook maar een bectjc aan 
Copernicanisme doet denken, in de marge vermeld dat hel hier om een opinie van de 
Copcrnicanen gaal; op die manier houdl dc aulcur zelf er afsland van. En tenslottc 
laat de alwdende Genius zich geen enkele maal over hel Copernicanisme uit, helgecn 
doel vermoeden dat in Fromondus' ogen de zaken waarover hij de Genius wel zijn 
oordcel lid uitsprcken (bijvoorbeeld dc veranderlijkheid van de hemelen) een hoge-
re graad van zckerheid bczalen dan hel Copernicanisme. 

Ook in Fromondus' iraklaal over de komeet van 1618 komt het Copernicanisme 
Icr sprake; hierin vermeldl hij immers dal hij zopas van Fienus hceft gehoord dal de 
paus enkele jaren eerder de Copernicaansc leer heeft veroordeeld. Hij spreekt zijn 
verwondering over deze veroordeling uit, bewerende er al jaren niets van geweten le 
hebben, evenmin als zijn Copernicaansc correspondenlen in Duitsland en Italic.'''* 
Onze auteur kan hel ook haasl niel gclovcn, en vraagl zich af wat de reden van de 
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veroordeling is. Waarschijnlijk, meenl hij, zijn dil bepaalde bijbcllekslen, zoals Jozua 
10:12 en Prediker 1:5 en 1:7, die lijken le suggereren dat de zon om dc aarde draait. 
Fromondus realiseert zich echler dal de Copcrnicanen hier legcnin zouden kunnen 
brengen dal de Heilige Gecsl zich bij hel schrijven van de bijbcl hceft aangepast, en 
zich hceft uilgedrukl in voor mensencrvaring begrijpclijke taal (de zgn. "accomoda-
lie-thcorie")."'' 

Ondanks het feit dal Fromondus deze accomodatic-theorie (op enigszins halfhar-
tige wijze) ontkrachl, duiken verderop in zijn traktaat loch Copcrnicaans aandoende 
argumenten op, wanneer Fromondus de aard van het verschijnsel 'komeet' onder-
zoekl. Copcrnicanen, zo slell hij, zouden het onlslaan van komelen kunnen verklaren 
door le zeggen dat, naar analogic met de 'planed' aarde, ook de overige planeten uil
wascmingen produceren, en derhalve elk hun eigen atmosfeer hebben met wolken en 
andere meteorologische vcrschijnsclcn, waaronder kometen. Onmiddellijk voegl hij 
hier echler aan toe, dat hel helemaal niel nodig is Copernicaan le zijn om hel onlstaan 
van komelen op deze manier te verklaren, aangczien zelfs wanneer men dc aarde ziel 
als vast middelpunt van het hcelal, het "hoogst waarschijnlijk" is, dat alle planeten 
bchalve de maan om de zon draaien - zich hicrmee dus zeer welwillend opslellend 
legenover hel Tychoonse sysleem.™ 

Als het mogelijk was, die rond dc zon draaiende planeten van dichlbij te bekij-
ken, zo gaal Fromondus voort, zou waarschijnlijk blijken dal ze niel zo volmaakl 
rond zijn als vaak wordl bewecrd; in het geval van de maan is dil immers al geble
ken. Derhalve is hel gocd mogelijk dal dc planeten inderdaad, net als de aarde, uil
wascmingen produceren waaruil bovenmaansc komelen kunnen onlslaan. Toch durfl 
Fromondus deze 'planctairc exhalaticlheorie' niel zelf te onderschrijvcn; hij voorzid 
hierbij namelijk niel nader gespecificeerdc "moeilijkhedcn en problcmcn".^' 
Waarschijnlijk kwam deze Iheorie hem toch te Copcrnicaans voor, vooral vanwege 
de vcrrcgaande analogic lusscn de aarde en dc andere planeten die zij veronderstelt. 

Derhalve zict onze aulcur zich genoodzaakl een andere iheorie voor le slellen, 
namelijk dal kometen samenklonlcringen zijn van de kleinc sterrdjes waaruit de 
Melkweg bestaal. Dit doet niel alleen minder Copcrnicaans aan, maar is ook beler 
met het Aristotelisch wereldbeeld tc verzoenen: hoewel Fromondus loegeefl dat 
minieme verandcringen als verdichling en verdunning (waaronder ook een dergelijk 
samcnklonlcren vail) in de hemcl plaals kunnen vinden, voegl hij eraan toe dal in elk 
geval de planeten hierlegen resistenl zijn, precies zoals de hardste metalen op aarde.'-
Hier onlkent hij dus expliciel de Copernicaansc analogic tussen de aarde en de pla
neten waar hij een paar bladzijdcn eerder mcc geflirt heefl: fysische veranderingen 
vinden wel op aarde, doch niel op de planeten plaats. Wel zou men in deze opmer-
king een door Fromondus gesuggereerde analogic kunnen lezen tussen de hemel als 
geheel en de aarde als gcheel: beiden bezitten voor hem, evenals voor Puleanus, 
zowel vergankelijke als onvergankelijke elementcn. 

7. CONCLUSIE 

De kometenverschijningen van 1577 en 1618 werden in de Nederlanden met veel 
intcresse gadegeslagcn. Maar liefsl zeven hoogleraren vereerden een van de twee 
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nieuwe staarlslerren met ccn traktaat, waarin zij niel alleen hun bevindingen met 
betrekking tol de beweging en de uitcrlijkc kenmerken van hel nicuwe hemcUichaam, 
doch eveneens hun speculalies over dc fysische aard van dc kometen, en over de con-
sequeniics daarvan voor dc opbouw van hel heclal, wcrcldkundig maaklen. 

Reeds in 1577 gaven Gemma en Heurnius tc kennen dal naar hun mening de 
komeet van dat jaar zich boven de maan bevond. Beiden mocslen derhalve tocgevcn 
dal de hemelen in elke geval een zckcre male van veranderlijkheid bczalen; ook zon
der de publicatic van Tycho's nauwkeurige parallaxbcpalingcn en Galilei's telesco
pische onldckkingen had dil idee bij hen poslgeval. Om deze afwijking van het 
Arislolclisch wereldbeeld te Icgitimcren, deden zowel Gemma als Heurnius een 
beroep op nict-Arislolelische autoriteilen uil dc Oudheid die geen strikte schciding 
tussen onder- en bovenmaansc fysica hanleerden, zoals de Pylhagorecers en de 
Kerkvaders, en haalde Gemma bepaalde Bijbelteksten aan die lekcn te suggereren dat 
de hemelen niet zo vergankelijk waren als de aarde. Bovendien loonden beiden zich 
schatplichlig aan het Stoicijnse idee, dal hemelse en aardse malerie niet strikl 
gescheiden waren, maar zich kondcn vermengcn. Zowel Gemma als Hcurnius postu-
leerden immers het bestaan van een zone die gevuld was met een soorl 'lussenmate
rie', die zowel hemelse als aardse kwalileilen bezal. Bij Gemma bevond deze inler
mediaire regio zich vlak onder dc sfeer van de maan, en bij Hcurnius was hij boven
maans en besloeg de hemelen waarin de planeten zich bewogen, tot aan de sfeer van 
dc vaste sterren. 

In 1618 hadden de inmiddels ovcrbekcnde telescopische onldckkingen van 
Galilei ervoor gezorgd, dal voor allc Nederlandse komctenauieurs builcn kijf was 
komen le slaan dal de hemelen vcrandcrlijk en vlocibaar waren (alleen Mulerius 
durfde dit nog niet al te slellig le bevesligcn, hoewel hij er duidclijke sympalhie voor 
loonde). De kristallijnen sferen, in wier bestaan Gemma in 1577 nog had geloofd, 
waren afgezworen, evenals de strikte scheiding tussen boven- en ondermaanse male
rie die in 1577 reeds enigszins aan hel wankelcn was gebracht. Net als Gemma en 
Heurnius, beriepen de auleurs van 1618 zich icr slaving van de hemelse verander
lijkheid niet alleen op de empiric, doch haalden tevens ccn rijke schakering aan klas
sieke, niel-Arislolelischc autoriteilen aan om deze visie le legilimeren. Onder deze 
eerbledwaardige bronnen nam in 1618 in hcl bijzonder Seneca ccn prominente 
plaats in. Niet alleen maakten met name Fienus en Puleanus dankbaar gebruik van 
diens argumenten voor de hemelse aard van komelen en icgcn dc Aristotelische 
iheoric van komelen als aardse uilwascmingen, maar vooral won als gevolg van de 
waarnemingen van Galilei de overluiging van de oude Sloicijn, dal dc hemel en de 
aarde een onlosmakclijk met elkaar verbondcn gcheel vormde, bestaande uil cen
zclfdc soorl malerie en onderworpen aan soortgelijke fysische wcllcn, aan geloof-
waardigheid. 

Toch kwam geen van de behandelde auleurs cr door zijn obscrvaties van komelcn 
toe, een nieuw wereldbeeld te omhelzen. Hoewel met name Fromondus, Puteanus en 
Sncllius niet afkerig waren van het idee van een vcrrcgaande analogic tussen hemel 
en aarde, Iciddc hen dit gcenszins lot acccptatie van hel Copernicanisme, ondanks hel 
feit dal zij zonder twijfel zeer goed bckcnd waren met hcl dc heliocenlrischc thcoric. 
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Wel irclTcn wc bij dczc drie autcurs sympalhie aan voor hel Tychoonse sysleem. Zij 
gcbruiktcn dit echler vooral als hulpmiddel om dc rccenle onldckkingen (bv. de fascn 
van Venus) tc kunnen inpasscn in hel iradiiionele bccld, zonder fundamenlele ken
merken daarvan te hoevcn opgevcn. 

Dil gebrek aan belangstelling voor hcl heliocentrisme hoefl ons nicl le verbazcn, 
aangczien hcl bestaan van ovcrccnkomslcn tussen hemcl en aarde gcenszins uitslui
tcnd door Copcrnicanen werd benadrukt. Hcl idee dat hemel en aarde een geheel 
vormden dat door dczclfde wcllcn geregeerd werd, was immers ook een van de basis-
kcnmcrkcn van dc Sloicijnsc kosmologie, waarvan allc auleurs goed op de hoogte 
waren. Dc bclangrijkste afwijking van hcl traditioncle wereldbeeld waar de kometen 
aanlciding toe gaven, le welen hcl concept van de veranderlijkheid van de hemelen, 
kon dan ook gelegilimeerd worden door ccn beroep op dc aulorileit van vooral 
Seneca, en ook wel van andere klassieke autoriteilen die eerder door de Sloicijnsc 
dan door dc Aristotelische kosmologie bcinvloed waren. Alle Nederlandse auleurs 
maaklen in meerdere of mindcre male van dczc mogelijkheid gebruik. Vcrder hocf-
dcn zij vooralsnog niel tc gaan: cr was geen Copernicaansc thcoric voor nodig om de 
verschijning van bovenmaansc komelen een plaals le gcven in het wereldbeeld. 
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