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De migratie van 'gematerialiseerde' kennis via de zestiende 
eeuwse Vlaamse instrumentenmaker Petrus Ab Aggere naar 
Spanje 

Koenraad Van Cleempoel 

1. Inleiding 

Dit artikel is de eerste aanzet van een ruimer vverk over de Vlaams-Spaanse 
wiskundige en instrumentenmaker, Petrus Ab Aggere. Het is work-in-progress en 
geeft de neerslag van de stand van zaken in november 2006. 

Het onderzoek concentreert zich op zestiende eeuwse wetenschapppelijke 
instiaimenten. Die materiele cultuur van de geschiedenis van de wetenschappen is 
belangrijk omdat het de traditionele scheiding tussen theoretische kennis 
(episteme) en praktische kennis (praxis of experientia), die typisch is voor onze 
Westerse cultuur, doorbreekt." De instrumenten zijn als het ware ideeen die 
omgezet worden in objecten of driedimensionale bewijzen van heersende kennis. 
Ik wens de instrumenten zodoende meer uit de anekdotiek van de 
wetenschapsgeschiedenis brengen. 

Enige tijd geleden heb ik getracht om het iandschap van twee generaties 
Leuvense instrumentenmakers in kaart te brengen.' Vertrekkend vanuit Gemma 
Frisius (1505-1555) en Gerard Mercator (1512-1594), werd de productie van een 
aantal atliers van instrumentenmakers en hun relaties tot elkaar belicht. Het betreft 
hier de zogenaamde Leuvense school, die vooral bekend is om haar astrolabia, 
armillaire sferen, astronomische ringen, zonnewijzers en landmeetinstrumenten.'* 
Omdat het een relatief onbestudeerd onderwerp is, was het noodzakelijk om de 
gekende instrumenten onder te brengen bij makers als Gerard Mercator, Gualterus 
Arsenius, Michel Piquer of Adrianus Zeelst. Maar omdat niet alle instrumenten 
gesigneerd en gedateerd zijn, bestond een deel van de methodologie uit het 
ontwikkelen van criteria om toeschrijvingen te maken. Via een kritische analyse 
van de instrumenten is het mogelijk een inventaris te maken van specifieke 

' Departement Architectuur, Associatie Hogescholen en Lniversiteit Hasselt 
* Over die dialectiek, deels ook in functie van het discours over de materiele cultuur van 
wetenschapsgeschiedenis zie P. Smith The Body of the Artisan. Art and Experience in the 
Scientific Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 2004). 
^ K. Van Cleempoel, A Catalogue Raisonne of Scientific Instruments frotn the Louvain 
School 1550-1600 (Tumhout: Brepols, 2002). 
•* Zie bijvoorbeeld de tentoonstcllingscatalogus K. van Cleempoel (ed.), Instrwnentos 
cientificos del sigh Xl'I. La corte espanola y la escuelu de Lovaina (Madrid: Fundacion 
Carlos de Amberes, 1997). 
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stijlkenmerken die als het ware een 'handtekening' vormen. Inhoudelijke 
kenmerken verwijzen dan weer naar de informatie op het instrument, zoals de 
toegepaste projecties of conversieschalen, die in verband kunnen gebracht worden 
met wetenschappelijke geschriften uit die tijd. Een belangrijk criterium tot 
toeschrijving van instrumenten is de stijl van gravure—een methedologie waar het 
het referentiekader van de paleografie werd overgenomen.' De Leuvense makers 
hadden een heel consistente manier om hun instrumenten te graveren, waardoor 
men de letters op een niet gesigneerd instalment perfect kan vergelijken met die 
op een gesigneerd instrument. Bovendien was er een modellenboek van letters dat 
Mercator publiceerde in 1541 (fig. 1).* Op een heel pedagogische wijze beschrijft 
hij hoe men elke letter van het alfabet en een aantal verbindings- of 
afkortingstekens op de juiste italiaanse. of cursieve manier kan schrijven of 
graveren. De Leuvense makers gebruikten dit boekje als voorbeeld, maar 
ontwikkelden er wel een eigen variant op. Dit is ook het geval met Petrus Ab 
Aggere. 

Figuur 1. Gerard Mercator, Literarwn latinarimi. quas ilalicas. cursoriasque 
vacant, scribenJarum ratio, (Leuven, 1540) 

Men kan stellen dat er twee soorten instrumentenmakers zijn: zij die als 
wiskundigen 'innovatieve" instrumenten ontwikkelden zoals Gerard Mercator, 
Adrianus Zeest, Michel Piquer of Michiel Coignet en, anderzijds, zij die veeleer 
de nieuwe instrumenten technisch en esthetisch perfectioneerden zonder 

' Zie bijvoorbeeld de inleiding tot De paleografie van de documentaire bronnen in 
Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, s.l., 1995. 
*• A.S. Osley, Mercator. A monograph on the lettering of maps. etc. in the 16th centuiy 
Netherlands with a facsimile and translation of his treatise on the italic hand and a 
translation ofGhim 's vita Mercaloris (Londen: Faber & Faber. 1969). 
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noodzakelijk nieuwe technologische toevoegingen te maken. Men zou Arsenius 
tot deze categoric kunnen rekenen. Het aantal overgebleven instrumenten van een 
bepaalde maker speelt bij deze categorisering geen rol. Zo zijn er van Arsenius 
drie armillaire sferen gekend waarin een mechanisme vervat zit om de theorie van 
de trepidatie te demonstreren, hoewel we met grote zekerheid aannemen dat 
Mercator dit mechanisme voor een sfeer ontwikkelde en Arsnenius het nadien 
overnam.' Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de astronomische ring; een 
typisch Leuvens instrument dat dient om de tijd te meten, zowel via de zon als via 
de sterren. Gemma Frisius beschreef het in een traktaat, Merator maakte het 
zogenaamde protot>'pe, waarna andere makers het verder verfijnden. De 
instrumentenmaker die ik hier voorstel behoort zeker tot die categoric van 
'innovatie" maker. 

2. Migratie 

Het is bekend dat de migratie van Vlaamse kunstenaars tijdens de late 
middeleeuwen. Renaissance of Barok invloed uitoefenden op collega's in steden 
waar ze zich als migranten vestigden. De tentoonstelling Fiamiiiinghi a Roma 
legde dit creatief proces richting Italic goed uit.* De wetenschappelijke uitstraling 
van de invloedrijke Leuvense school was even aanzienlijk in Europa. Leuven was 
een van de belangrijkste inteltectuele centra, waar, zo blijkt nu, de omzetting van 
kennis in innovatieve instrumenten ook een unieke specialisatie was. Al heel 
vroeg, dat wil zeggen vanaf circa 1545, zien we twee fenomenen: of 
instrumentenmakers die uit Leuven emigreren en elders met die nieuwe kennis en 
vaardigheden de basis leggen voor nieuwe scholen; of bepaalde makers 
immiteerden de prestigieuze Leuvense instrumenten om zo een mecenas of 
broodheer te vinden. Een bekend geval in die laatste categoric is Thomas Gemini. 
Er zijn tot nog toe geen bewijzen dat hij in Leuven zou gewerkt hebben. Wel is 
duidelijk dat hij vanaf circa 1540 In Londen astrolabia begon te maken die 
duidelijk 'Leuvens' van karakter zijn. Het formaat, de projecties en de stijl van het 
graveren kopieerde hij van de astrolabia van Mercator. Gemini's instrumenten 
lagen aan de basis voor de 'Elisabethan Instrument makers'. Hij behoort dan weer 
tot de categoric van instrumentenmakers die geen eigen vsiskundig onderzoek 
deed, en eerder herhalend dan innoverend werkte. Wel zien we dat hij zich ook 
profileerde als graveur. Zo plagieerde hij Vesalius' werk over anatomic en 
publiceerde het in 1545 met 40 eigen gravures.'" Zijn graveerstijl is ook daar 

' Voor een historische inleiding over trepidatie zie E. Dckker (cd.). Globes at Greenwich. 
A Catalogue of the Globes and Armillary Spheres in the National Maritime Museum. 
Greenwich (Oxford: Oxford University Press. 1999) pp. 96-99. De sferen staan beschre-
ven in Van Cleempoel, Catalogue Raisonne, nrs. 37, 39. 40. 
' Fiamminghi a Roma 1508 - 1608. Kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsbisdom 
Liiik te Roma tijdens de Renaissance (Bnisscl: Palcis voor Schone Kiinsten. 1995). 

G. L'E. Turner & K . Van Cleempoel, 'A Tudor Astrolabe by Thomas Gemini and its 
Relationship to an Astrological Disc by Gerard Mercator of 1551', The Antiquaries 
Journal. 80. 2001. 400-409. 
'" Osley, .Mercator, pp. 91-99. 
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onmiskenbaar gei'nspireerd op Mercator's modellenboek. Soortgelijke situaties 
zien we ook in Italic met makers als Comelis Vinckx en Carolus Platel of in Praag 
met Erasmus Habermel, een fenomeen dat uitnodigt tot verder onderzoek. 

3. Petrus Ab Aggere 

Dit artikel handelt over Petrus Ab Aggere, een Vlaming die, zo meen ik nu, aan de 
basis ligt van de Spaanse school van instrumentenmakers tijdens de Renaissance. 
Tot voor kort was er over hem zeer weinig bekend. In het basiswerk over de 
kaartenmakers van de zestiende eeuw. vermeldt Robert Kan̂ ow hem omdat 
Ortelius in het voorwoord van zijn Calalogiis schrijft over een wereldkaart in de 
vorm van een arend, die door Petrus Ab Aggere in Mechelen gepubliceerd werd. 
Dat het hier over dezelfde persoon gaat die ook instrumenten maakte, is heel 
waarschijnlijk, hoewel die link nog niet gemaakt werd. Van andere 
instrumentenmakers weten we ook dat ze kaarten graveerden; Mercator is 
uiteraard het bekendste voorbeeld, maar ook Adrianus Zeelst, Ferdinand Arsenius 
en Michiel Coignet combineerden die disciplines. De voomoemde arendvormige 
kaart werd ondanks uitvoerig onderzoek nog niet gevonden. Laten we nu zijn 
instrumenten onder de loep nemen, eerst de gesigneerde, nadien andere die we aan 
hem kunnen toeschrijven. 

Figuur 2. Petrus Ab Aggere, Equinoctiale zonnewijzer, 1558, Adler 
Planetarium, Chicago 

" R.W. Karrow, Mapmakers of the Sixteenth Centuiy and Their Maps. Bio-
Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570 (Chicago: The 
Newberry Library. 1993) pp. 32-33. 
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— Gesigneerde instrumenten 

Het vroegst gekende instrument is een equinoctiale zonnewijzer met als opschrift 
Absolvit Briixelle Petrus ab Aggere in Gratiain D. Francisci de hispania anno 
saliilis Humanae 1558 (fig. 2).'" Petrus Ab Aggere maakte het dus in Brussel in 
1558 voor een zekere Franciscus de Spanjaard. Het instrument bestaat uit een 
vierkant doosje, waarvan men de bovenzijde kan oprichten in een hoek doe 
overeenkomt met de breedtegraad van de waarnemer. In het opstaande deel is 
ook de uurring met gnomon gevat. Onderaan in het doosje zit het kompas om 
het instrument te orienteren op de N-Z as. Op het deksel, naast de uurring staat 
ook nog een Latijnse zin uit het 25ste hoofdstuk van het Matteiis evangelic, die 
in vertaling leest: 'Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur'. 

Figuur 3. Petrus Ab Aggere, Eenvoudige theodoliet, 1560, Firenze, Museo e 
Istituto di Storia della Siencia 

Een tweede gesigneerd instrument is een eenvoudige theodoliet met als 
opschrift: Absolvit Toleti Petrus ab Aggere Mathematicus Reins anno Dni 1560 
(fig. 3j . ' ' Petrus Ad Aggere noemde zichzelf wiskundige van de Koning, en 
maakte de theodoliet in Toledo in 1560. Dit is het eerste en voorlopig enige 
harde bewijs dat hij wiskundige was in een officiele functie. Contextueel bewijs 
voeren we verder aan. Historisch is dit ook een belangrijk instrument. Het is het 
vroegst bekende type van een theodoliteit die door Gemma Frisius beschreven 
werd. Gemma prees de voordelen van een gegradueerde cirkel met een 

'" Chicago, Adlcr Planetarium (inv. DPW-40). Geillustreerd en beschreven in 
Instrumentos Cienlifcos, p. 204-5. 
' ' Firenze, Istituto c Musco di Storia dclla Scienza (inv. 1278). Geillustreerd en 
beschreven in Instrumentos Cientificos, p. 224-5. 



124 KOENRAAD VAN CLEEMPOEL 

roteerbaar vizier boven een cirkelvormige schaal. Ab Aggeres instrument van 
1560 is het vroegste voorbeeld hiervan. Het visier is gemonteerd op een voile 
schijf die voor een kwart is opengewerkt om er onder de windrichtingen met 
schaal te kunnen lezen. Mogelijk diende het instrument als voorbeeld voor 
Gualterus Arsenius van wie we twee soortgelijke theodolieten kennen van latere 
datum; een in Oxford en een in Stuttgart.''* 

Een derde gesigneerd instrument is opnieuw een equinoctiale zonnewijzer 
van dezelfde typologie als de eerste, maar nu met als opschrift. IN GRATIAM 
D. PETRI FAG lARDI F.PETRUV AGGERIUS Madrid anno 1562.'- Ab 
Aggere maakte het in Madrid in 1562. 

Figuur 4. P[etrus] A[ggerius], Compendium, Particuliere verzameling 

Tenslotte is er nog een uniek stervormig compendium, zonder datum maar 
met als monogram P A F, verwijzend naar Petrus Aggeriiis Fecit (fig. 4)."' Het 
werd in de eerste plaats ontworpen als zonnewijzer, waarbij de sterpunten 
dienen als gnomon die een schaduw werpen op de gebogen zijde eronder. Om 
het compendium te orignteren is er een kompas aan de binnenzijde, waar er ook 

'•* Uitvoerig besproken in K. Van Cleempoel, 'A Theodolite and Sundial Attributable to 
Gualterus Arsenius', SPH,-ERA, The .Me^vslctler of the .Museum of the History of Science, 
Oxford. Issue no. 7. Spring 1998. 
'̂  Oxford, Museum of the History of Science (inv. 35.203). Geillustreerd en beschreven 
in Instrumentos Cientificos, p. 206-7. 
'" Tot 1999 in het Time Museum van Illinois (inv. 3294), nu in een privcverzameling. 
Geillustreerd en beschreven in Instrumentos Cientificos, p. 204., Zie ook de veilings-
catalogus Sotheby's: Masterpieces from The Time Museum (New York, 1999) lot 5. 
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ruim 150 namen van steden met overeenkomstige breedtegraad staan. Op de 
voorzijde is er een conversieschaal voor de verschillende uursystemen (zoals de 
Italiaanse uren en de Babylonische uren). Binnenin is er nog een orthogonale 
Rojas projectie en achteraan staat tussen de kalender en zodiac een cartouche 
die toont welke planeten de over de verschillende dagen van de week regeren, 
zowel bij dag als bij nacht. 

Nu is het belangrijk om naar de opeenvolging van de data en plaatsnamen op 
de eerste drie instrumenten te kijken: 1558-Brussel; 1560-Toledo en 1562-
Madrid. Ze komen overeen met de beweging van het Spaanse hof onder Filips 
II, die in Brussel in 1556 zijn vader Keizer Karel V opvolgde. De nauwe band 
tussen het Spaanse hof in Brussel en de Leuvense school was het onderwerp van 
eerder onderzoek.'^ Mercator maakte de meeste van zijn instrumenten voor 
Karel V of Nicolas de Granvelle. Ook Arsenius maakte zijn vroege 
instrumenten, tot 1558, voor leden van de Spaanse aristocratie. In 1556 maakte 
hij bijvoorbeeld een astrolabium met op de troon het wapenschild van Habsburg 
en Tudor, verwijzend naar het huwelijk tussen Filips II en Maria Tudor in 1554. 
Het astrolabium vergezelde waarschijnlijk het eerste exemplaar van Gemma 
Frisius' traktaat De astrolabo catholico dat in 1556 verscheen, een jaar na 
Gemma's dood. Het bock was opgedragen aan Filips II. 

Het laat zich dus aanzien dat Petrus Ab .Aggere in 1558 werkte aan het 
Spaanse hof in Brussel. In Augustus 1559 verhuisde Filips II zijn 
regeringscentrum en hof naar Toledo, om het in 1561 opnieuw te verhuizen naar 
Madrid. De instrumenten van Ab Aggere volgen deze zwerflocht mooi mee, wat 
een sterk contextueel bewijs is dat bij inderdaad deel uitmaakte van de 
koninklijke hofhouding. Zo werd zijn profiel steeds interessanter en was het 
mogelijk om na een gericht onderzoek twee belangrijke instrumenten aan hem 
toe te schrijven; een astrolabium en een quadrant. Tenslotte konden we hem ook 
in verband brengen met het opnieuw graveren van de kalender op het grote 
'Filips II astrolabium" van Gualterus Arsenius. 

— Ongesigneerde instrumenten 

Madrid astrolabium 

In 1999 verwierf het nationaal museum voor wetenschapsgeschiedenis in 
Madrid een belangrijk astrolabium dat toeschrijfbaar is aan Ab Aggere (fig. 5)."* 

" K. Van Cleempoel, 'The three 'Spanish" Astrolabes", Instrumentos cientificos, pp. 125-
135. Zie ook de beschrijving van dezelfde auteur van een vroeg Arsenius-astrolabium in 
de tentoonstcllingscatalogus Felipe II. Un monarca y su cpoca. Un principe del 
renacimiento (ed. F. Checa Crcmades), (Madrid: Sociedad Estatal para la 
Conmemoracion de los Ccntenarios de Felipe II y Carlos V, 1998). 
'" Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia. De bijzondere projecties worden uitvoerig 
besproken in R. Moreno, D. King & K. Van Cleempoel, 'A Recently Discovered 
Sixteenth-Century Spanish .\strolabe'. Annals of Science, 59, 2002, 331-362. Dc 
toeschrijving aan Ab Aggere gebeurde later en komt in dit artikel niet aan bod. 

file:///strolabe'
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Ondanks het nederige formaat, 115 mm, toont het een bijzondere universele 
stereograflsche projectie; niet die van Al-Zarqallu (of Azarquiel in het Latijn) 
zoals we die traditioneel vinden op Leuvense astrolabia, maar wel die van Ali 
ibn Khalaf. Heel apart aan die laatste projectie is de mooie rete waarvan een 
helfl: uit een opengewerkt coordinatensysteem bestaat. Voor de instrumen
tenmaker stelde dit ontweip een grote uitdaging omdat het gemaakt werd uit een 
plaat. Beide genoemde astronomen -Al-Zarqallu en Ali ibn Khalaf- werkten 
tijdens de elfde eeuw in Andalousie en hun ontwerpen werden opgenomen in de 
Libros del Saber uit 1277 van Alfonso X, ook de Wijze genoemd. Zijn Libros 
del Saber was een samenvatting van de gekende astronomische modellen, voor 
het eerste gepubliceerd in het CasfiUaans. De meer bekende Al-Zarqallu 
projectie die Gemma Frisius overnam in zijn De Astrolabo Catholico staat er 
ook in beschreven. Instrumenten met een projectie van Ali ibn Khalaf zijn heel 
zeldzaam. Buiten dit astrolabium zijn er maar drie andere: een van Ibn al-Sarraj 
uit 1328 gemaakt in Aleppo en nu in het Benaki Museum van Athene.''* 
Onderzoek toont aan dat Alfonso's Libros del Saber ook aan de basis lagen van 
dit vroeg-Syrisch instrument; een tweede van rond 1609 in het Adler 
Planetarium, Chicago'" en een derde dat er sterk op gelijkt van Charles 
Whitwell, nu in het Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze."' Het 
tweede en het derde zijn engelse instrumenten waarvan de makers zich 
inspireerden op het traktaat The Mathematical .lewel van de Engelse wiskundige 
John Blagrave van 1584. 

Het astrolabium dat we hier voorstellen komt niet uit de Engelse Renaissance 
of vroege Syrische middeleeuwen, maar behoort tot een andere traditie. Door 
een nauwkeurige vergelijking van de gravurestijl en de tekens van de zodiac 
was een toeschrijving aan Ab Aggere mogelijk. Ongetwijfeld werd hij tijdens 
zijn verblijf in Toledo en Madrid als hofwiskundige geconfronteerd met de 
Arabische astronomische traditie in het algemeen en de Libros del Saber in het 
bijzonder. Nochtans is het is niet uitgesloten dat hij de projectie van Ali ibn 
Khalaf in Vlaanderen ook al kende, gezien het onderzoek van Gemma Frisius 
over de universele projecties in de jaren 1540. Maar Ab Aggeres aanwezigheid 
in Spanje zelf gaf die eventuele kennis zeker een extra dimensie. 

Een ander interessant verschijnsel is hoe Ab Aggere zijn graveerstijl aanpaste 
aan de lokale smaak en esthetica. Hij neemt niet langer de letters van Mercator 
als model, maar het traktaat van Andres Brun, een kaligraaf uit Saragossa. Zijn 
Arte miiy provechoso para aprender de escrivir perfectamente. of zijn heerlijke 
kunst om perfect te leren schrijven toont de lettervormen die oveieenkomen met 
het astrolabium. Een belangrijk verschil tegenover Mercator is dat de letters veel 
vloeiender worden en uitlopen in lange seriffen die uitgedikt worden op het 
einde. Pas na een goed begrip van dit proces kon ik het instrument met 

" Ibidem, p. 340. 
-" R. & M. Webster, Western .i.strolabes (Chicago: Adler Planetarium, 1998) n° 16. 
" G. Turner, Elizabethan Instrument Makers: The Origins of the London Trade in 
Precision Insti-ument Making (Oxford: Oxford University Press, 2000) pp. 187-190 (n° 
43). 
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vertrouwen toeschrijven. Jammer genoeg was dit nog niet het geval in 
voomoemd artikel van 1999, waar enkel verwezen wordt naar de sterke 
Leuvense eigenschappen, zoals. ondermeer, het qiiadratiim nauticum in de 
mater. Door deze toeschrijving vielen er ook twee andere puzzelstukken in 
elkaar. 

Figuur 5. Petrus Ab Aggere (attr.), planisferisch astrolabium, c. 1570, Madrid 

Chicago quadrant 

Eerst de toeschrijving van een universeel astrolabisch kwadrant in het Adler 
Planetarium van Chicago, dat historici van wetenschappelijke instrumenten al 
decennia intrigeert." Niet alleen door de complexiteit van de projecfies, maar 
ook door de fijnzinnige uitvoering. Het formaat is met 87 mm even nederig als 
het voomoemde astrolabium, waarmee het ook de projectie deelt. Het toont 
inderdaad langs een zijde de universele stereograflsche projectie van Ali ibn 
Khalaf, maar dan gereduceerd tot een kwadrant en zonder ecliptica. Die werd 
verplaatst naar de andere kant. Men heeft dit instrument steeds met 
superlatieven beschreven, uniek binnen de Renaissance maar met duidelijke 
invloed uit de Arabische astronomic. De toeschrijving van het kwadrant aan Ab 
Aggere geeft het een nieuwe dimensie. 

'̂ Geillustreerd maar nooit duidelijk toegeschreven in Webster, Western Astrolabes, n° 
36 en nadien ook in Instrumentos Cientificos, pp. 191-2. 
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Filips 11 astrolabium 

Deze opwaardering en betere kennis over Ab Aggere loste ook een ander 
probleem op. Het meest spectaculaire instrument van Gualterus Arsenius is het 
zogenaamde Filips II astrolabium, dat door zijn diameter van 60 cm. een van de 
grootste gekende astrolabia is. Het bevindt zich sinds het einde van de 
negentiende eeuw in het Museo Arqueologico in Madrid, Die associatie met 
Filips II komt door het opschrift 'Filippo Rege" op de troon. Recent onderzoek 
heeft echter aangetoond dat dit opschrift pas in de 19''''' eeuw werd toegevoegd, 
waarschijnlijk tijdens de verkoopsonderhandeling met het Museo Arqueologico 
om de prijs op te drijven. ' Sinds de eerste historische studies over dit 
spectaculaire instrument (c. 1940) was men verward door een chronologische 
anomalie: de datum in het opschrift leest 1566, terwijl het lentepunt valt op 11 
maart. waardoor het instrument de hervormde Gregoriaanse kalender toont, en 
niet langer de antieke Juliaanse kalender, waarbij het eerste punt van Aries 
samenvalt met 21 maart. Paus Gregorius VIII bekrachtigde in 1582 de 
hervorming waarbij tien dagen verdwenen. Dit was nodig om de gecumuleerde 
fout in de Juliaanse kalender te herstellen. Een belangrijke motivatie van de 
kerkelijke overheid tot hervorming betrof de berekening van Paaszondag. Die 
viel op de eerste zondag na de eerste voile maan na de lentewende. Omdat de 
Juliaanse gebaseerd was een jaarlengte van 365 dagen en 6 uur, was er een 
foutmarge van ongeveer 12 minuten tegenover de werkelijke astronomische 
jaarrotatie van de aarde van 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 46 seconden. Die 
marginale fout dreigde na meer dan 1500 jaar de symbolische waarde van Pasen 
als feest van de geboorte van het licht te verdringen, naarmate dit typische lente-
feest steeds verder in het jaar opschoof 

Over het mysterie hoe dit astrolabium van 1566 al een hervorming van 16 
jaar later incorporeerde, ontstonden verschillende theorieen. De meest gangbare, 
maar tegelijk meest problematische theorie was dat Arsenius het instrument in 
1566 maakte met voorkennis van de nakende hervorming, Een nauwkeurige 
studie van de gravure op de ecliptica laat echter zien dat het om een andere 
gravurestijl gaat, dan de rest van het instrument. De letters zijn veel vloeiender 
en hebben lange seriffen die uitgedikt worden op het einde. Maar op bepaalde 
plaatsen zijn er sporen zichtbaar van onderliggende letters en cijfers. lemand 
vijlde na 1582 de kalendar met zodiac van Arsenius op de ecliptica weg en 
hergraveerde die opnieuw met de aangepaste lente-equinox, waarbij het eerste 
punt van Aries dus op 11 maart valt, en niet meer op 22 maart. Op verschillende 
plaatsen zijn er sporen van Arsenius' oorspronkelijke gravure: bijvoorbeeld op 
de plaats waar nu 10 maart is, ziet men de resten van 20 maart onder vorm van 
het getal ' 2 ' (fig. 6). 

"̂  Men kwam lot die bevinding via twee onderzoeken die beide beschreven staan in de 
tentoonstcllingscatalogus Instrumentos Cientificos: een studie van dc ondcrhande-
lingsdocumenten die bewaard bleven in het archief van het Archcologisch Museum 
(Madrid), en een van de verschillende graveerstijien op het astrolabium en contextueel 
bewijsmateriaal ('El "Astrolabio dc Felipe 11", Instrumentos cientificos del sigh XVI, 
Madrid. 1997, 136-148. 
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Figuur 6. 

De gravurestijl van deze tweede graveur kunnen we identificeren met Ab 
Aggere. Bovendien heeft hij aan het grote astrolabium ook een plaat toegevoegd 
voor de breedtegraad van 40° en 30' die overeenkomt met het Escorial, waar de 
hofhouding van Filips II na 1559 resideerde. De compositie van de gegraveerde 
informatie op die plaat is hetzelfde als die van het kleine astrolabium dat we 
zonet bespraken. Opvallend is vooral de zijde met de projectie van de verdeling 
van de twaalf astrologische huizen volgens Regiomontanus. De wijze waarop 
Ab Aggere die projectie hier graveert is uniek. 

Deze beide fenomenen—het opnieuw graveren van de ecliptica en het 
toevoegen van een plaat voor de specifieke breedtegraad na 1582 door Ab 
Aggere—bewijzen ook dat het instmment in gebruik was, wat de hypothese 
ontkracht dat veel astrolabia enkel voor presentatie-doeleinden gemaakt werden. 

De casus van Petms Ab Aggere kan aantonen dat het fenomeen van migratie 
ook tot interessante resultaten kan leiden, als we het toepassen op 
instrumentenmakers. Mijn onderzoek richt zich nu op Ab Aggeres 
betrokkenheid bij het opstarten van een 'school' (als we het zo mogen noemen) 
van instrumentenmakers in Madrid. Het laat zich alleszins aanzien dat er een 
duidelijke invloed is geweest. Van Juan Cocart kennen we bijvoorbeeld acht 
equinoctiale zonnewijzers die het model van Ab Aggere volgen. Het is zeker 
ook noodzakelijk om de term Mathematicus Reins beter te begrijpen. Zo moet er 
duidelijkheid komen over zijn verhouding met Juan de Herrera, de architect van 
het Escorial en de mede-oprichter van de Academia de Mathematicas van Filips 
II in Madrid.'^ 

"'' In een belangrijke studie over de Academia wordt alleszins nergens verwezen naar Ab 
Aggere: M.V. Maroto & M.E. Pifieiro. Aspectos de la ciencia aplicada en la Espana del 
sigh de oro n" 5 in de reeks Estudios de historia de la ciencia y de la tecnica, 
Salamanca, 1991 
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