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Voorwoord
Andre Klukhuhn

I

Het is alleszins begrijpelijk dat we ons, aan het eind van een
millennium -waarbij het er nu nog niet zo veel toe doet of dat
op 31 december 1999 dan wel 2000 valt- bezinnen op de moge-
lijke implicaties van het verschijnsel eeuwwende, wat dat
laatste ook mag inhouden.

Veel publikaties op filosofisch en kultureel gebied
van de laatste jaren vertolken een omslag van een
sociaal-optimistische intellektuele kultuur, die de
jaren zestig en zeventig van deze eeuw beheerste,
naar een nieuwe fase van 'decadence', waarin alle
thema's en hang-ups van het vorige 'fin de siecle'
aan een nieuwe karriere zijn begonnen.l

Aldus de openingsalinea van een artikel over het nieuwe apoca-
lyptische denken in een extra dik thema-nummer van een
bekend filosofisch tijdschrift.
Maar ook 1000 jaar geleden gaat het al flink tekeer, als we
tenminste Ralph of Raoul Glaber mogen geloven, een Bourgon-
dische monnik die het in de bijbel voorspelde duizend-jarige
rijk letterlijk meent to moeten nemen en zijn wereld op de
drempel van de 1lde eeuw beschrijft in termen van gedurig
verkillende liefde, atom tegenwoordige onrechtvaardigheid en
grote gevaren die de menselijke ziel bedreigen.2
Mogelijk dat de theologische, de ambachtelijke en de drie
filosofische bijdragen in deze bundel, die alle betrekking
hebben op de aanloop tot de eeuwwende 1600, wat licht op de
eeuwwende-kwestie kunnen werpen.



Noten

1. Rene Boomkens, Openbaarheid en apokalyps, de ondergang
van een intellektuele droom, Krisis no. 31, juni 1988.

2. Eugen Weber, France, Fin de Siecle, Harvard University
Press 1986 p. 1.
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Ficino en het platonisme
profdr.mag. KJ. Schuhmann

Inleiding

Een programma dat gewijd is aan de eeuwwende van 1600,
opent terecht met een voordracht over Marsilio Ficino, die van
1433 tot 1499 leefde. Immers, Ficino is de stichter van het zgn.
Renaissance-platonisme. Nu is niet alleen Giordano Bruno, die
precies in 1600 terecht werd gesteld, een vertegenwoordiger
van dit Renaissance -platonisme, en als dusdanig een nazaat van
Ficino, maar men vindt in Ficino's platonisme bepaalde ideeen
die in het moderne denken, zoals dit na 1600 ontstaat, worden
overgenomen. De filosofie van Ficino staat onder meer aan de
wieg van het moderne centraal stellen van de mens en de
menselijke subjectiviteit. Maar zij bereidt ook, zij het dan meer
indirect, het klassieke materiebegrip voor en opent (eveneens
indirect) de weg naar een wiskundige behandeling van de
natuurverschijnselen, zoals wij die dan in de moderne tijd
doorgevoerd vinden.

Marsilio Ficino's hoofdwerk is zijn Platoonse theologie van
1474. De titel van het werk geeft Ficino's bedoeling vrij goed
weer. Het is hem in laatste instantie niet om wetenschap of
filosofie to doen, maar om theologie; en deze theologie wil hij
niet, zoals veel van zijn tijdgenoten, op de leest van Aristote-
les schoeien, maar wel op die van Plato.

Lichten we dit even toe. Motief en doel van Ficino's filosofe-
ren zijn in laatste instantie religieus van aard. Hij filosofeert
enerzijds, om juist de meest scherpzinnige geesten, die wel
voor de argumentatie van de rede, niet echter voor de autori-
teit van Gods woord toegankelijk zijn, voor het christendom to
winnen. Ten tweede is dit filosofisch denken ook voor de
godsdienst zelf een winst. De religie wordt erdoor immers
verhelderd en in haar redelijke structuur verduidelijkt. Het
filosoferen is dus in ieder geval een must van de godsdienst
zelf.
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Waarom nu filosoferen a la Plato? Van Plato weet men in het
algemeen dat hij onze zintuiglijk waarneembare wereld als een
soort schijnwereld bestempelde, en als de eigenlijke en ware
wereld een wereld van 'ideeen' aannam. Men mag dit echter
niet zo opvatten, alsof Plato geen feeling voor de rijkdom, het
belang, de schoonheid enz. van de wereld zoals wij die ervaren,
gehad zou hebben en daarom weggevlucht zou zijn naar een
wereld van ideeen achter onze wereld. Veeleer moet men inzien
dat hij op de eerste plaats een radicale filosoof was die op
zoek was naar vaste, onwrikbare kennis. Welnu, onze erva-
ringswereld is aan voortdurende verandering onderhevig. Werke-
lijk vast-staande kennis ervan is dus niet mogelijk. Echt be-
trouwbare kennis kan niet in de ervaring worden gevonden,
maar slechts in het denken van hetgeen noodzakelijkerwijs is
zoals het is, d.w.z. in het denken van het onveranderlijke.
Aristoteles nu stelde dat het onveranderlijke op een of andere
manier in de veranderlijke dingen zelf ligt, en wel als de vaste
structuur ervan of het stramien waarop ze ontwikkelen en
veranderen. De filosofie van Aristoteles interesseert zich daar-
om ook primair voor dergelijke structuren van de ervaringswe-
reld; ze is dus fysica. Plato daarentegen was van oordeel dat de
ervaringswereld tot op de bodem toe veranderlijk is; wat onver-
anderlijk en vast lijkt, is slechts een soort nabootsing van
hetgeen echt onveranderlijk is, van een structuur die niet in,
maar achter onze wereld ligt: en dit noemt hij dan de wereld
van de 'ideeen'. Plato's filosofie is daarom in de eerste plaats
meta-fysica, d.w.z. wetenschap van hetgeen achter de fysische
wereld, als de grondslag ervan, ligt.

Dit maakt onmiddellijk duidelijk waarom het platonisme voor
Ficino zo aantrekkelijk is. Ook het geloof gaat uit van iets
achter onze fysi.sche wereld, van God, en bestempelt Hem
dikwijls als onveranderlijk en als het eigenlijke ware 'zijn',
waartegenover de wereld maar een contingent bestaan heeft.
Terwijl het aristotelisme een filosofie heet to zijn die vooral
op onze ervaringswereld gericht is, biedt het platonisme de
denkmiddelen, om deze wereld to overschrijden naar een uitein-
delijke spirituele bron van zin en 'zijn' toe. We zullen echter
zien dat Ficino, als een typische Renaissance -denker, aan het
oorspronkelijke tweeledige schema van Plato - de zintuigelijke
en de begripsmatige wereld - behoorlijk wat veranderingen
aanbrengt waardoor hij tenslotte de eeuwwende van 1600 helpt
voorbereiden.
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De vijf graden van 'zijnden'

Ficino's filosofie wil al wat is omvatten. Daarom richt ze zich
op het meest algemene aspect van alles, op het punt waarin
alles overeenkomt: en dit is niets anders dan het 'zijn'. Immers,
het is haast een tautologie to zeggen dat aan al wat is op een
of andere manier 'zijn' toekomt. In overeenstemming met de
traditie maakt Ficino een onderscheid tussen twee soorten van
'zijn'. Er zijn 'zijnden' aan wie het 'zijn' door henzelf toekomt,
en die dus op zichzelf bestaan: de substanties; en 'zijnden' die
slechts in iets anders zijn: de accidenten. Zo is een boom een
substantie, omdat hij niet boom-van-iets is, maar op zichzelf
bestaat. Zijn groene kleur daarentegen is een accident, want hij
bestaat slechts als kleur-van-iets, in casu van de boom.

Bij de accidenten maakt Ficino een onderscheid tussen twee
principieel verschillende woorden ervan: kwantiteit en kwaliteit.
Kwantiteit is het accident, op grond waarvan een substantie
een lichaam is. Al wat kwantiteit bezit, of anders gezegd: al
wat uitgebreid is, is immers materieel. En omgekeerd geldt: al
wat een materieel ding is, bezit kwantiteit. Opgemerkt mag nog
worden, dat het hoofdkenmerk van de kwantiteit volgens Ficino
haar deelbaarheid is. Daarmee hebben we dan de eerste, onder-
ste graad van 'zijnden' gevonden: de materiele lichamen.

Ficino voert de identificatie van materiele substantie met
deelbare kwantiteit primair in het belang van zijn spiritualisti-
sche interesses door. Als de lichamen essentieel bepaald zijn
door uitgebreidheid, dan hoort al wat in deze lichamen meer of
anders is dan pure kwantiteit, niet tot het wezen van het
lichaam zelf, maar is eraan toegevoegd. Nu zien we in onze
ervaring dat lichamen aan veranderingen van niet uitgebreide
aard onderhevig zijn: zij zijn in beweging en voeren dankzij
bepaalde in hen aanwezige krachten acties uit waardoor ze op
elkaar inwerken. Welnu, omdat Ficino het wezen van de materie
in de uitgebreidheid ziet, moeten al dat soort gebeurtenissen
toebehoren aan een tweede domein, een tweede zijnslaag dus
naast de pure lichamelijkheid. Dit nu is het gebied van de
kwaliteiten. Deze zijn, als accidenten van een eigen en onher-
leidbare soort, niet kwantitatief van aard. Omdat kwantiteit
bezitten lichaam zijn betekent, kunnen we concluderen dat de
kwaliteiten als dusdanig onlichamelijk en niet materieel zijn.
Wat bij voorbeeld de kleurkwaliteit 'rood' tot rood maakt en
dus van groen of bruin doet onderscheiden, is geen kwantitatief
moment, maar iets zuiver kwalitatiefs. Kwaliteiten zijn echter,
net als de kwantiteit, slechts accidenten en moeten dus over
een substantiele drager kunnen beschikken, om to kunnen
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bestaan. Inderdaad zijn de kwaliteiten doorgaans in lichamen
gefundeerd, en wel via hun kwantiteit. Het wezen van rood is
niets van kwantitatieve aard, maar rood kan alleen voorkomen
als de kleur van een vlak met een zekere uitbreiding. Nochtans
wordt het rood niet intensiever, naarmate het rode lichaam
groter is. Wat voor een kleur geldt, geldt ook voor alle andere
kwaliteiten die in de lichamen aanwezig zijn, in het bijzonder
voor de actieve krachten waarmee ze onderling invloeden
uitoefenen. De intensiteit van deze krachten en bewegingen is
eveneens onafhankelijk van de grootte van het lichaam, maar
kan alleen voorkomen aan kwantiteiten, d.w.z. aan lichamen.

Het resultaat van deze beschouwing is dat lichamen niet uit
zichzelf in beweging zijn en niet spontaan acties of operaties
kunnen uitvoeren. Lichamen zijn volkomen passief. Als dusdanig
vormen ze in het hierarchisch gelaagde universum van Ficino
dan ook de laagste soort van 'zijnden'. Ficino is dus mijlenver
van al wat naar materialisme ruikt verwijderd. Nochtans zijn
zijn beschouwingen over de lichamen van betekenis geweest
voor de toekomst. Ten eerste prepareert hij de wereld van de
materiele lichamen als een eigen sfeer eruit, die - anders dan
de kwaliteiten of krachten - principieel zelfstandig is. Ten
tweede wordt door zijn leer van de passiviteit van de lichamen
iedere beschouwingswijze de pas afgesneden, die aan lichamen
het vermogen toekent om naar eigen goeddunken in actie to
komen. Indien een lichaam in beweging is, dan moet de oorzaak
ervan buiten dit lichaam zelf gezocht worden. Weliswaar vol-
trekt Ficino nog niet de stap van to zeggen: de oorzaak van
die beweging moet in een ander lichaam gezocht worden, maar
hij opent toch wel de mogelijkheid voor deze typisch moderne
verklaringswijze van bewegingen. En tenslotte betekent zijn
identificatie van lichaam met kwantiteit dat de studie van de
lichamen als dusdanig niet kan uitgaan van kwaliteiten, maar
puur kwantitatief to werk moet gaan. Ficino hoort daarmee
ongetwijfeld bij de wegbereiders van de moderne fysica, voor
zover deze de wiskunde, de kwantiteitenwetenschap bij uitstek,
toepast op de materiele natuur.

In Ficino's wereldbeeld vormt het materiele de onderste laag,
gevolgd door de kwaliteiten en krachten. Deze zijn op zich
onlichamelijk, maar doordat ze noodzakelijkerwijs vastzitten aan
de wereld van het kwantitatieve, zijn ze desondanks toch
onderworpen aan het lot van het materiele. We hebben gezegd
dat lichamen als dusdanig deelbaar zijn; welnu, kwaliteiten zijn
het bijkomstigerwijs eveneens. Als bijv. een gekleurd voorwerp
door midden wordt gedeeld, wordt weliswaar niet de kleur als
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zodanig gedeeld, maar onvermijdelijkerwijs toch wel meege-
sleurd in dit delingsproces. Achteraf hebben we twee gekleurde
voorwerpen waarvan ieder een kleuroppervlak heeft dat maar
half zo groot is als het oorspronkelijke.

Met de twee zijnslagen van kwantitatief bepaald lichaam en
kwaliteit is het wereldbeeld van Ficino echter nog Lang niet
rond. De kwaliteiten hebben in de materie niet hun eigenlijke
en wezenlijke bestaanswijze omdat ze daarin slechts als ge-
kwantificeerd, en niet puur als kwaliteiten voorkomen. Waar
bestaan ze dan wel volgens hun eigen wezen en aard? Ficino's
antwoord op deze vraag is op het eerste gezicht misschien
verrassend, maar toch vrij logisch: de kwaliteiten hebben hun
eigenlijke bestaanswijze in de menselijke geest of de ziel.
Immers, de kwaliteiten komen niet alleen in de materie, maar
ook in het denken voor. De hele ti jd deden we tenslotte niets
anders dan de kwaliteiten - denken, en wel denken volgens hun
wezen. In ons begrijpen van de kwaliteiten komen deze dus op
niet materiele wijze voor. Nu zijn alle kwaliteiten, zoals we
zagen, accidenten en kunnen alleen bestaan als inherent aan
een substantie. Het denkende begrijpen van de kwaliteiten moet
dus zelf substantieel van aard zijn; het moet iets zijn dat als
drager van de kwaliteiten kan fungeren. Omdat ze daarin op
begripsmatige en niet materiele wijze aanwezig zijn, is de
menselijke geest niet alleen zelf een substantie, maar een
immateriele bovendien.

Laat ons deze geest of ziel, de derde zijnslaag van Ficino, nog
wat nader bekijken. Waar de kwaliteiten in de lichamen bijkom-
stigerwijs gedeeld kunnen worden wanneer het lichaam wordt
gedeeld, lukt dit bi j de ziel niet. Als ons lichaam - zoals
toentertijd wel eens kon gebeuren - bijv. gevierendeeld wordt,
is het resultaat niet vier kleine mensjes met ieder een kwart
ziel, maar verliest het lichaam het contact met de ziel geheel
en al. Ik zeg uitdrukkelijk: het verliest het contact met de ziel,
en niet: dan sterft de ziel. Immers, de ziel is, als de spirituele
drager van bepaalde accidenten die we gewoonlijk de begrippen
noemen, een substantie, en dus niet noodzakelijkerwijs als een
snort accident aan het lichaam inherent (op de manier waarop
een gematerialiseerde of gerealiseerde kwaliteit eraan vastzit).
Dus de ziel is niet, zoals soms in de 18e en 19e eeuw gezegd
werd, een efemeer verschijnsel dat uit een bepaalde organisa-
tievorm van het lichaam resulteert, maar in tegendeel een
substantie, waar bijkomstigerwijs en voor een beperkte tijds-
duur een lichaam mee verbonden is. Dit is overigens een ge-
dachte die Ficino uit Plato heeft overgenomen: ook voor Plato
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was de ziel of het denkvermogen de eigenlijke mens, en het
lichaam slechts een bijkomstigheid. Immers, voor het voltrekken
van de eigenlijke zielsfunctie, van het denken, is het lichaam
helemaal niet nodig. Weliswaar kan men niet horen of pijn
voelen zonder een lichaam. Maar het begripsmatige denken zit
volgens Plato en dus ook volgens Ficino helemaal niet aan een
of ander lichamelijk orgaan vast. Men kan weliswaar aanwijzen
op welke plek men de hitte van de vlam voelt of met welk
lichaamsdeel men de lichtstralen waarneemt. Vragen, op welke
plek men '2+2=4' denkt, lijkt daarentegen betrekkelijk zinloos.

De ziel is, zoals we zagen, de eigenlijke thuishaven van de
kwaliteiten, d.w.z. van beweging en kracht. Alleen hier komen
de kwaliteiten op zuivere wijze voor, en zoals ze echt zijn.
Hun bestaanswijze in de materie is daarom slechts een afgeleide
manier van 'zijn', en wel afgeleid van hun bestaan als begrip-
pen in de ziel. De ziel, betekent dit, moet de bron van de
kwaliteiten in de materiele natuur genoemd worden; deze vloei-
en uit het denken over in de werkelijkheid. Dit is ongetwijfeld
een logische conclusie uit wat we tot dusver zeiden over de
kwaliteiten in de materie enerzijds en in de ziel anderzijds.
Maar het is op z'n minst toch wel even evident dat in ons
kennen niet de begrippen zich gaan materialiseren in de werke-
lijkheid, maar in tegendeel wij hard ons best moeten doen om
wat in de werkelijkheid aanwezig is ook to kunnen begrijpen en
in de vorm van het begrip to gieten. Staat Ficino's bewering
van de ziel als grondslag van beweging, kracht, kleur enz. in
de dingen dan niet op gespannen voet met de ervaring van
alledag?

Zeker niet. Ficino is best in staat zijn eigen beginselen met
onze ervaringsgegevens to verzoenen. De ziel die in eigenlijke
zin de drager van alle kwaliteiten is, kan niet onze individuele
ziel zijn, maar moet een ziel zijn die aan de grondslag ligt van
de hele natuur een wereldziel, zoals hij dit noemt. Dit lijkt
voor Ficino nogal logisch. Onze individuele ziel of ons denken
doet inderdaad het een en ander uit onze gedachten overvloeien
in de materie. Dit is een vrij gewone zaak die we kennen uit
het leven van alledag. Telkens als ik het plan opvat om iets to
doen, bijvoorbeeld om een steen to gooien, en dit dan ook doe,
heeft ons denken effect op het vlak van de materiele werke-
lijkheid. Echter, zo zei Ficino, als individuele zielen zijn wij
altijd maar de oorzaak van individuele effecten. Wij kunnen
deze steen of dit stuk hout in beweging brengen, dus de oor-
zaak of het principe van hun gegeven beweging zijn, maar wij
zijn nooit het principe van het feit, dat er in de natuur fiber-
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haupt beweging of werking of kracht enz. aanwezig is. Vandaar
dat we tot het bestaan van een algemene ziel, een wereldziel,
moeten besluiten, waaruit al wat in de lichamen niet kwantita-
tief is moet voortvloeien.

Hedentendage is men al gauw geneigd, zo'n opvatting glimla-
chend als behoorlijk mystisch en onwetenschappelijk, zo niet
kinds, van de hand to wijzen. Men moet zich echter realiseren
dat ook met dit idee van een wereldziel Ficino optreedt als
wegbereider van de eeuwwende van 1600. Als het hele natuur-
gebeuren aangestoken en onderhouden wordt door een ziel die
aan de wereld op dezelfde wijze immanent is als onze ziel aan
ons lichaam, dan betekent dit dat de wereld, bestaande uit de
materiele lichamen en de wereldziel, als een gesloten geheel
fungeert dat alleen uit zichzelf begrepen kan worden.

Enerzijds is daarmee de gedachte aan iets transcendents dat op
willekeurige wijze in het organisme van de wereld zou kunnen
ingrijpen, van de baan. Wonderen hebben in het denken van
Ficino geen speciaal statuut, maar zijn slechts betrekkelijk
zeldzame effecten. En ten tweede ontstaat aldus de taak, om
het hele natuurgebeuren volgens zijn immanente wetmatigheid
to begrijpen. Vanuit deze visie moet men trouwens ook Ficino's
waardering voor de astrologie begrijpen. Zijn astrologische
interesse (zoals dat trouwens onder Renaissance -filosofen vrij
algemeen verspreid was) vindt zijn oorsprong juist in het feit
dat volgens Ficino de wereld een geheel vormt dat vanuit een
immanent principe zoals een wereldziel geregeerd en bepaald
wordt. Welnu, als de wereld een samenhangend geheel is, een
organisme waarin alles met alles verbonden is, dan ligt het
voor de hand to veronderstellen dat ook de sterren inwerken
op hetgeen op aarde gebeurt. Waar het op aankomt, is dus niet
zozeer het bestaansrecht van de astrologie veilig to stellen,
maar slechts haar tot een echte wetenschap to verheffen. Men
moet in feite de natuur van de sterren en de aard van hun
invloed bestuderen, om daaruit dan de gepaste consequenties to
kunnen trekken. Dat dit programma veel to optimistisch was,
kom men in een tijd die niet over de verrekijker, laat staan
over de spectraalanalyse beschikte, niet weten en ook niet
vermoeden.

Laat ik deze bespreking van de zijnsgraden bij Ficino afronden
met de opmerking dat de ziel bij Ficino nog niet de laatste
zijnslaag is. Hij zegt dat de ziel onvolkomen is, voorzover er
een verschil bestaat tussen haar denkvermogen en haar denk-
akt. De natuur van de ziel laat het toe, zowel iets to denken
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of begrijpen, alsook dit niet to doen. Daarom moet er boven de
ziel een hogere zijnslaag bestaan van een soort wezens die
alti jd en van nature actueel denken. Deze steeds actieve intel-
lecten die de vierde zijnslaag vormen, zijn volgens hem de
engelen. Echter, ook zij staan nog niet aan de top van de
zijnspiramide. Want hoezeer met het wezen van de engel zijn
actueel denken is meegegeven, dit wezen sluit als dusdanig toch
niet het bestaan van de engel in. Er moet dus nog iets hogers,
een vijfde zijnslaag, bestaan, waarin het wezen van het 'zijnde'
in kwestie zijn bestaan met zich meebrengt. Welnu, het 'zijnde'
in kwestie is uiteraard God.

God en de wereld

Als we dit plaatje van de al met al vijf graden van het 'zijn'
overzien, dan kunnen we vaststellen dat Ficino een van de vele
denkers uit de christelijke traditie is in wier denken een
beweging van laag naar hoog voltrokken wordt, een beweging
die bi j de materiele Iichamen begint en steeds hoger opklimt
totdat ze culmineert en haar voltooiing vindt in God. Nochtans
heeft Ficino's filosofie een eigen signatuur. Ten eerste mag
men vasthouden dat de God van Ficino niet zonder meer trans-
cendent is. Er is geen onoverkomelijke kloof tussen de wereld
en God. Veeleer komt men door een continue opwaartse bewe-
ging als vanzelf bi j God terecht. De stag van de engel naar
God is principieel vergelijkbaar met bijv. de stap van de mate-
rie naar de beweging ervan. De God van Ficino is blijkbaar niet
totaliter aliter of 'gans anders' dan de wereld.

Ten tweede, en daarmee samenhangend, komt men bij God
terecht door van de veelheid naar de eenheid to gaan. De
lichamen zijn pure veelheid, want ze zijn oneindig deelbaar.
God daarentegen is pure eenheid. Materie en God zijn dus als
het ware de tegenpolen in het 'zijn', vergelijkbaar met de basis
van een piramide en haar toppunt. De meer traditionele christe-
lijk geinspireerde filosofie daarentegen maakt de overstap van
de wereld naar God niet door middel van het beginsel van
steeds groeiende eenheid, maar met behulp van het causaliteits-
beginsel. God is de eerste oorzaak van al wat bestaat; hij is, in
religieuze taal gezegd, de schepper van de wereld, en als
dusdanig een principe achter deze wereld. Bij Ficino daarente-
gen speelt de scheppingsgedachte slechts een geringe rol. God
is voor hem weliswaar het hoogste 'zijnde', maar 'hoogst' bete-
kent hier: hoger dan de rest. Op de ladder van de 'zi jnden' is
God ongetwijfeld het summum van zijn. Maar hij maakt toch
deel uit van die algehele ladder en staat niet als ontoegankelijk

16



en onbegrijpelijk of ver verwijderd van al de rest buiten iedere
verhouding tot de wereld. Heel typerend voor Ficino's denken
is, dat hij op een bepaalde plaats zegt dat God (het 'zijnde'
van de hoogste soort) en het lichaam (het 'zijnde' van de
laagste soort) de twee uitersten in de natuur zijn.

God is dus voor Ficino het eerste 'zijnde' - temidden van alle
andere 'zijnden'. In theologische taal uitgedrukt: God is voor
Ficino op de eerste plaats God de Zoon die in de wereld is
gekomen en in ons midden woont. Dit is dus het ene aspect
van Gods verhouding tot de wereld. God is echter niet z6 maar
een 'zijnde' onder de 'zijnden', maar tegelijk ook de schepper
van Al wat is. Hij is weliswaar in de wereld opgekomen, maar
de wereld in zijn geheel bestaat slechts door hem. Dit leerstuk
van de schepping verwerkt Ficino eveneens op een nogal origi-
nele, men zou haast kunnen zeggen: een binnenwereldse manier.
Dat de dingen zijn, betekent dat ze deelhebben aan het 'zijn'.
Welnu, dit deelhebben is in feite een deelname aan God. Hij is
onder dit aspect niet zozeer als een 'zijnde', zij het als het
eerste 'zijnde', to bestempelen, maar veeleer als het 'zijn' zelf
waarin alle 'zijnden' delen. Nu is echter de bepaling van iets,
dat het een 'zijnde' is, de meest algemene bepaling die men
zich kan indenken. Hiermee wordt over een ding helemaal niets
specifieks gezegd. In feite is echter niets zomaar een 'zijnde',
maar het ene ding is een steen, het andere een boom enz. Dit
zijn weliswaar allemaal nadere bepalingen van het 'zijn' van de
dingen, maar deze specificaties vallen niet samen met hun
'zijn'. Dat iets is, is niet hetzelfde als dat het een huis of
boom is. Natuurlijk kan er geen boom zijn die alleen maar
boom zou zijn, en wel zonder iiberhaupt to 'zijn'. Maar dat iets
is, betekent omgekeerd nog niet dat het een boom is. Indien nu
God, zoals Ficino met de hele traditie volmondig belijdt, de
oorzaak is van het 'zijn' van de dingen, dan betekent dit dus
niet dat Hij ook de oorzaak van hun bijzondere zijnswijze zou
zijn, of van de manier waarop de dingen bestaan. Voor het feit
dat iets een boom is en niet iets anders, is volgens Ficino niet
God verantwoordelijk, maar de omstandigheid dat het ding in
kwestie uit een bepaald soort zaad is ontstaan. En daarvoor dat
iets de zijnswijze van een huis heeft, zijn architecten en
bouwvakkers verantwoordelijk, maar niet God. God, betekent
dit, is de oorzaak van wat in de dingen het meest algemeen is,
en waarin al wat is overeenkomt: Hij is de oorzaak van hun
'zijn', en van niets behalve dat. Anders gezegd: God is de alge-
mene oorzaak van de dingen, terwijl ieder ding benevens nog
zijn bijzondere binnenwereldse oorzaken heeft.
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We zijn hier wat Lang stil blijven staan bij Ficino's godsleer.
Deze is immers een typisch staaltje van zijn denken. Enerzijds
heerst hierin een tendens die de mens en het menselijk denken
buiten de kosmos draagt om de denkbeweging pas in God tot
rust to laten komen. Anderzijds is Ficino's God echter niets
anders dan het 'zijn' zelf dat alle dingen draagt en omvat. Als
het algemene 'zijn' of de algemene oorzaak van de dingen is
God dan nauwelijks veel meer dan de wereld in zijn geheel.
Deze mag immers de bestaansgrond van alle afzonderlijke
dingen genoemd worden, en wel op een manier die praktisch
samenvalt met de manier waarop volgens Ficino God het steeds
aanwezige fundament van alle bijzondere dingen is. Later zal
het vooral Giordano Bruno zijn, die dergelijke pantheistische
denkbeelden verder uitwerkt.

De ziel als het centrum van de kosmos

De Renaissance, heeft men wel eens gezegd, is gekenmerkt door
het feit dat ze de mens centraal stelt. Hoe dan ook, bij Ficino
vinden we ongetwijfeld een sterke tendens in die richting. Als
we nog eens denken aan de vijf graden van 'zijn' die hij
onderscheidt, valt al direct op dat de ziel in het midden van de
kosmische zijnshierarchie staat met twee zijnslagen (lichaam en
kwaliteit) eronder en twee andere (engel en God) erboven. Van
welke kant men ook uit rekent, steeds komt men de ziel als
de 'derde wezenheid' tegen. Dat dit geen toeval is, blijkt al
snel als men bedenkt dat de ziel als het ware naar beide
kanten kijkt en uitstraalt. We hebben al gezien dat ze de
eigenlijke zetel is van de kwaliteiten en, voor zover deze toch
ook een poot in de lichamen hebben, zich eveneens tot de
sfeer van het materiele uitstrekt. Verder zegt Ficino dat de
ziel ook naar boven toe tendeert en dat ze, via de engel,
gericht is op God.

Laat ons hier even op ingaan. Om to beginnen, wil ik even
vermelden dat de titel van Ficino's hoofdwerk niet, zoals boven
vermeld, eenvoudigweg Platoonse theologie luidt, maar dat
Ficino eraan toevoegt: over de onsterflijkheid van de ziel.
Inderdaad staat in Ficino's denken de menselijke ziel centraal.
Het bijzondere karakter van deze ziel of geest - beide termen
betekenen bij Ficino hetzelfde - bestaat in de onsterflijkheid.
Op zich geen ongewone bewering, en Ficino neemt die stelling
natuurlijk zonder meer uit de christelijke traditie over. Wel
mag men aantekenen dat het in het kader van de christelijke
leer zeker niet vanzelfsprekend is, er zon grote nadruk op to
leggen dat dit in feite de hoofdstelling wordt van de hele
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doctrine. Historisch mag ik hieraan toevoegen dat de grote, zo
niet exclusieve nadruk die Ficino op dit vraagstuk legt, ertoe
geleid heeft dat zestien jaar na zijn dood, in 1515, de leer van
de onsterflijkheid van de ziel door het Vijfde Lateraans Conci-
lie officieel tot dogma werd verheven. Voor ons interessanter is
echter de vraag waarom Ficino zo gehecht is aan dit leerstuk.
En hier is het antwoord typerend voor hem als Renaissance-
denker: de onsterflijkheid onderstreept de eigenwaarde van de
persoon. De menselijke geest is als het ware uit een dermate
vooraanstaande en edele stof gemaakt dat niets hem kan ver-
nietigen of onder de knie kan krijgen.

Verder stijgt de mens door de kracht van zijn denkend vermo-
gen ver boven de tijdruimtelijke beperktheid van zijn aards
bestaan uit en kan daarom met al wat is een betrekking aan-
gaan. Dit geldt zowel wat de materie en de kwaliteiten betreft,
alsook wat betreft de engelen en zelfs God. De 'zijnden' van
alle andere zijnslagen zijn in zekere mate op zichzelf gesloten
en tot zichzelf beperkt. Dit geldt, naar we zagen, in zekere
mate zelfs voor God. Positief gesproken hoeft God niet buiten
zichzelf to treden om in relatie tot de dingen. to staan: volgens
zijn idee van de engel is de engel geschapen, volgens zijn idee
van de ziel de ziel. Door naar zijn idee van iets to kijken,
kijkt God dus naar de zaak in kwestie zelf. Hierbij vergeleken
is de menselijke geest maar zwak. Om iets omtrent bepaalde
zaken to weten to komen, kan hij niet uit zichzelf putten,
maar moet naar de zaak zelf toe. Dit betekent tegelijk echter
dat de geest het enige 'zijnde' is dat in onmiddellijk contact
kan treden met wat dan ook. Zelfs God komt, naar we gezien
hebben, niet in directe aanraking met de individuele dingen,
omdat hij slechts de eerste en meest algemene oorzaak van
alles is. Hi j bekommert zich derhalve niet om de individuen, en
Ficino rept dan ook niet over een voorzienigheid Gods t.a.v.
het individu. Dit is een trekje to meer in zijn filosofie waar-
door hij nadruk legt op de autonomie van het kosmische gebeu-
ren.

Terwijl nu God in geen directe relatie staat tot de mens, staat
deze daarentegen in direct contact met God. Zo min als bij
andere leerstukken heeft Ficino ook bier helemaal niets mys-
tieks op het oog, maar komt tot deze conclusie vanuit zijn
bewondering voor de macht van de menselijke geest. Deze is in
zijn denken immers onbeperkt, ja zelfs oneindig. De geest
denkt niet alleen wat werkelijk is, maar stijgt zonder de ge-
ringste moeite boven de werkelijkheid, die tenslotte maar
beperkt is, uit. Hij is bij machte een oneindig veld van moge-
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lijkheden to bestrijken. Nu is al wat werkelijk is door God
geschapen. Het mogelijke daarentegen is hetgeen Hij eveneens
had kunnen realiseren, maar niet deed. De plaats van het
mogelijke 'zijn', voor zover dit zich verder uitstrekt dan het-
geen werkelijk is, is daarom in God zelf en wel in Zijn ideeen.
Zeggen dat men iets denkt dat mogelijk is, betekent daarom
zeggen dat men iets denkt dat alleen in Gods geest bestaat. De
reden waarom wij God oneindig mogen noemen, is dus het feit
dat wij in staat zijn, het hele oneindige gebied van onuitputte-
lijke mogelijkheden to denken. Men heeft zeer terecht erop
gewezen dat bij Ficino de affirmatie van Gods oneindigheid
gegrondvest is op de zelfervaring van de geest, waarin we onze
denkkracht als eindeloos beleven. Niets kan ons denken in het
grenzeloze veld van mogelijkheden hinderen of in de weg staan.
Daarin ligt de soevereiniteit van onze geest. Deze kan naar
believen zich doorheen Gods gedachten bewegen waarin al wat
mogelijk is ligt opgeslagen.

In feite denken wij daarin dus niets anders dan hetgeen kan
zi jn. Er zal dus maar een kleine stap nodig zijn, om niet als
Ficino to zeggen: ons denken is altijd een denken in God,
maar: ons denken beweegt altijd in de rijkdom van hetgeen kan
zijn. Die echter ligt blijkbaar niet opgesloten in de werkelijk
bestaande dingen, maar wel in de wereld als dusdanig waaruit
alle dingen (ook volgens Ficino zelf) voortspruiten. Deze lichte
nuancering zal tot een snort secularisering van het denken
leiden zoals we die en kwart eeuw later bij Pomponazzi tegen-
komen, de Renaissance -filosoof waarover de volgende voor-
dracht in het kader van deze reeks zal gaan. Geen wonder
overigens, dat hij zich dan ook genoodzaakt zal zien Ficino's
hoofdthema van de onsterflijkheid van de ziel aan nieuw onder-
zoek to onderwerpen.

Na deze bespreking van de relatie van de ziel tot God nu
echter terug naar de positie die de geest inneemt in het geheel
van de wereld. Omdat wat mogelijk is gewoonlijk aan het
werkelijke zelf vastkleeft - de verwezenlijking van een moge-
lijkheid sluit immers tal van andere mogelijkheden zowel in als
uit - is de verhouding tussen het denken van het mogelijke
(het denken van hetgeen alleen in God voorhanden is) en het
denken van het werkelijke (hetgeen in der wereld voorhanden
is) voor Ficino geen kwestie van een ofwel-ofwel. Trouwens,
ook God zelf is, naar we zagen, niet iets dat zonder meer
tegengesteld is aan de wereld, maar juist het algemene funda-
ment ervan.

20



Daarom kan de geest - een nieuwe uiting van zijn macht -, als
hij over de dingen van deze wereld nadenkt, tegelijk God op
het oog houden en omgekeerd. De geest, betekent dit, kan in
een oogopslag het hele 'zijn', het mogelijke zowel als het
werkelijke, overzien - juist door het in zijn meest algemene
karakteristiek, namelijk als 'zijn', to denken. Terwijl al de rest
slechts is wat het is, dus beperkt is tot zijn bestaansmodus, is
de geest als het ware alles tegelijk. De geest is het ware
universele in het universum en daarom het centrum van de
natuur, de knoop en de band van de hele wereld. In zijn poging
de geest als boven alles verheven to beschrijven doet Ficino
het onderscheid tussen onze individuele ziel en de wereldziel
enigszins vervagen. Als onuitputtelijke bron van de beweging in
de wereld kan de zielsbeweging zelf niet gestuit worden. Ze
gaat dus eindeloos door, en dit betekent dat de drager ervan,
de ziel, onsterflijk is.

Ook verder stapelt Ficino bewijs op bewijs wat betreft de
onsterflijkheid van de ziel. Laat ik hier vanwege zijn implica-
ties slechts nog een van die bewijzen noemen. Door beweging
en de overige kwaliteiten, zegt Ficino, krijgen de natuurdingen
hun steeds wisselende vorm. De ziel als oorsprong van dit hele
gebeuren werkt dus voortdurend op de materie in. Gegeven nu
het feit dat de materie onvergankelijk is, betekent dit dat ook
het vormgevende principe van de materie, de ziel, onsterflijk
moet zijn. Wat hier van interesse is en vooruitwijst naar de
eeuwwende van 1600 is de manier waarop Ficino in dit verband
over de materie spreekt. Terwijl de vormen van de lichamen
ontstaan en vergaan, vergaat de materie zelf niet. Ficino noemt
haar zelfs uitdrukkelijk 'onsterflijk': een ongehoorde term in
het kader zowel van Ficino's interesse voor de onsterflijkheid
van de ziel alsmede in het kader van zijn algemene platonise-
rende geringschatting van de zintuigelijke wereld. De lichamen
zijn samengesteld uit materie die velerlei kwalificaties vertoont,
maar de materie zelf in zijn algemeenheid is volgens Ficino
eenvoudig. Welnu, in tegenstelling tot de bijzondere lichamen
staat de materie in het algemeen in een relatie tot God: deze
heeft weliswaar niet de afzonderlijke dingen, maar toch de
materie in het algemeen geschapen. Nu is God als dusdanig
onveranderlijk; hij kan zijn scheppingsdaad daarom ook niet
ongedaan maken. Het gevolg is dat voor Ficino de materie,
juist als van de eeuwige God afhankelijk, zelf eeuwig en onom-
koopbaar is. Dit denkbeeld heeft, zoals aangeduid, ook bij veel
latere denkers ingang gevonden. Het toont eens to meer aan,
hoe klein de afstand is die het spiritualisme van Ficino met
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zijn leer van de onsterflijke ziel scheidt van een later materi-
alisme met zijn leer van de onvergankelijke materie.

Nog een laatste punt in Ficino's verheerlijking van de mens
verdient aangestipt to worden. De geest is volgens Ficino alti jd
gericht op het verwerven van kennis en blijft dit nastreven. Nu
is echter God diegene die alle kennis in zich draagt, en op wie
al ons kennen gericht is. Voor Ficino betekent dit dat de mens
in principe ernaar streeft to worden als God, dus als iemand
die alle waarheid kent. Wat volgens het paradijsverhaal in de
bijbel de oerzonde van Adam en Eva uitmaakte, dat ze namelijk
wilden worden als God en kennis hebben van goed en kwaad,
is dus volgens de Renaissance -denker Ficino door God zelf als
natuurlijke aanleg de menselijke geest ingeprent. De zaligheid
en het geluk van de mens bestaat voor hem niet in een of
ander afstandelijk schouwen van God, maar in de intellectuele
eenwording met God, en dit betekent: in de universele kennis
van de waarheid. Op grond van het natuurverlangen naar kennis
zegt Ficino zelfs, dat de geest meer ernaar streeft een God to
worden dan een ziel. Tussen God en onze geest, betekent dit,
is geen essentieel, maar slechts een gradueel onderscheid. God
bezit reeds alle kennis, terwijl wij mensen, d.m.v. de weten-
schappen, dit doe] stap voor stap proberen to benaderen.

Inderdaad ziet Ficino genoeg redenen om to stellen dat nu al
en in dit aardse leven de mens als een soort God optreedt. Ook
dit is natuurlijk weer een typische Renaissance -interpretatie
van de bijbelse uitspraak dat de mens volgens het beeld van
God geschapen is. Zo min als de onsterflijkheid van de ziel bij
Ficino primair iets van of voor het hiernamaals zou zijn, zo
min is ook de goddelijkheid van de mens iets dat pas in de
hemel echt zijn beslag zou krijgen. Integendeel, de mens is een
soort God op aarde. Dit ziet Ficino reeds aangeduid in het
ontzag waarmee we mensen tegemoet treden die van uitzonder-
lijke geesteskwaliteit zijn of die bijzondere verdiensten om de
mensheid hebben verworven. Wij vieren ze als helden en rich-
ten standbeelden voor hen op.

Verder toont zich de majesteit van de menselijke geest in de
hele cultuur. De mens heeft ontelbaar vele kunsten en technie-
ken uitgevonden waarmee hij de werken van de natuur corri-
geert en zelfs verbetert. Alhoewel van nature minder toegerust
dan vele dieren, heeft hij voor zichzelf voedsel, kleding, hui-
zen, gereedschappen en wapens vervaardigd, en wel veel beter
dan enig dier dit zou kunnen - om nog maar niet to spreken
van luxe-aangelegenheden zoals schilderkunst, beeldhouwkunst
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of architectuur. Hij bewerkt steen en metaal in zijn voordeel,
hij zorgt voor irrigatie op het veld en kweekt en fokt planten
en dieren volgens eigen goeddunken. Aldus is hij Gods plaats-
vervanger op aarde. Hij neemt de hele natuur, zowel de levende
als de niet levende, onder zijn hoede en heerschappij. Zodoende
mag men de mens de God van de natuur noemen, want door
zijn optreden heeft hij als het ware zichzelf geschapen (hij
heeft zichzelf gemaakt tot wat hij is) alsook de natuur her-
schapen. Het hoogst verheft de mens zich echter niet door
techniek en ambacht, maar door de wetenschappen. Hij berekent
de gang van de sterren en voorspelt hun bewegingen, hij
produceert dankzij zijn weten wonderbaarlijke werken als
bruggen of torens, en houdt zich bezig met al wat men maar
kan bedenken. Het meest goddelijk is echter de menselijke taal
waardoor al onze kennis en vaardigheden op andere mensen
kunnen worden overgedragen en waardoor we met hen kunnen
beraadslagen en gezamenlijk grote werken verrichten of aan
wetenschap doen. Bijna nog meer dan de taal bewijst volgens
Ficino de kunst van het schrijven de goddelijke natuur van de
mens. Door hetgeen geschreven is kan de mens communiceren
met zijnsgelijken die lang v66r hem leefden, of kan hij zelf
zijn gedachten overbrengen op een ver nageslacht.

Ficino heeft als een echte Renaissance- mens van deze mogelijk-
heid ruimschoots gebruik gemaakt. Dankzij zijn werk kan
eenieder die dit maar wenst met hem in contact treden. En
omgekeerd heeft hij hierdoor zijn invloed weten uit to breiden
op een manier waarop hem dit door puur mondeling onderwijs
nooit gelukt zou zijn. Tal van zijn gedachten zijn, zoals we
zagen, bepalend gebleken bij de voorbereiding van de eeuwwen-
de van 1600. En het is tenslotte deze eeuwwende die, zoals
iedereen wel weet, het uitzicht van onze tegenwoordige cultuur
nog steeds bepaalt.
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Pomponazzi en het aristotelisme
profdr. W. van Dooren

Wanneer bet hoofdthema is de eeuwwende van 1600, dan is bet
onderwerp van nu to vroeg gedateerd, maar gelukkig staat met
kleine letters op bet affiche 'de aanloop tot 1600' en dan
kunnen we net zo vroeg beginnen als we willen. Overigens is
bet jaar 1600 voor de filosofie een niet al to aangenaam mo-
ment, omdat in dat jaar Bruno op de brandstapel werd terecht-
gesteld. In zeker opzicht betekent dit dan ook bet einde van de
Renaissance -filosofie en minstens bet einde van de mogelijkheid
van vrije filosofiebeoefening in Italie voor eeuwen.

Mag bet einde van de Renaissance in bet algemeen aan to
geven zijn, bet begin blijft meestal vaag en zeker geldt dit
voor de filosofie. Er is immers al rinds de dertiende eeuw een
continue stroom van aristotelisme aan de universiteiten en als
er al in de periode van de Renaissance (doorgaans aangeduid
als 1450-1600) iets nieuws gebeurt, dan is dit hoogstens een
onderbreking van of intermezzo in een aristotelisme, dat zich
zeker nog tot minstens 1700 voortzet. Wel worden er telkens
nieuwe accenten gelegd in bet aristotelisme, zodanig, dat we
misschien zelfs beter van aristotelismen in bet meervoud kun-
nen spreken. Zo is er een zeker nieuw begin van een ontwikke-
ling to constateren aan bet einde van de 15e eeuw in Noord-
Italie. In tegenstelling tot de universitaire traditie elders in
Europa speelt hier de theologie geen of een zeer ondergeschik-
te rol; men zou daarom van 'seculier' aristotelisme of van
'naturalisme' kunnen spreken. Belangrijk hierbij is de directe
invloed vanuit de Arabische Aristoteles-traditie, die recht-
streeks op de klassieke oudheid teruggaat. Aan bet einde van
de 15e eeuw worden steeds meer Arabische Aristoteles-interpre-
tatoren gebruikt (in Latijnse vertaling) en wordt een toenemend
aantal oude Griekse commentatoren bekend (bijvoorbeeld Alex-
ander van Afrodisias). Een vraag dringt zich nu als vanzelf op:
waarom was bet nu juist Aristoteles, die zo'n grote invloed had
en kennelijk zo enorm aansprak?
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Twee factoren zijn hier overheersend: in de eerste plaats gold
Aristoteles als de grote systematische en theoretische denker,
die het gehele terrein van de filosofie beheerste. In de tweede
plaats sprak hij zeer aan als de redelijke natuuronderzoeker,
die uitgangspunt en voorbeeld vormde voor elk verder onder-
zoek; de eerste factor overwoog in de theologische en kerkelij-
ke receptie, o.a. aan de universiteiten van Pari js en Keulen.
Daar ging men van zijn ontologische, metafysische, theologische
en ethische principes uit. De tweede factor was van belang in
de Arabische wereld en aan de nieuwe Noorditaliaanse universi-
teiten. Men liet zich inspireren door de natuurwetenschappelij-
ke, psychologische, logisch-retorische en politicologische inzich-
ten van Aristoteles. Natuuronderzoekers, juristen en medici
waren aristotelici; de artesfaculteit stond in het teken van
aristotelisme.

Het is van groot belang deze twee factoren uit elkaar to
houden als bijna twee verschillende Aristotelessen. Wij gaan ons
nu met de tweede bezighouden waarbij we kunnen constateren,
dat er rond 1500 een nieuwe geest gaat waaien in de Noordita-
liaanse Aristoteles-receptie. Er is hier sprake van een herwaar-
dering van de Natuur, waarvoor ik zoeven al de term 'natura-
lisme' heb ingevoerd en van een zo eigen benadering, dat Ch.
Schmitt kon schrijven, dat het hier gaat om the most complete
recovery, assimilation and understanding of Aristotle - both in
spirit and in letter -", die gevonden wordt in the Veneto from
the late fifteenth to the late sixteenth century".') Ook onlangs
nog typeerde een anderen onderzoeker dit 'Padovaanse' aristo-
telisme als een 'style commun de pensee'.2)

De herleving van het platonisme, hoe spectaculair ook in lite-
rair en artistiek opzicht, met als centrum Florence, is een
uitzondering binnen de gangbare filosofie; het betekende een
conservatieve reactie, mede bedoeld om een synthese van
christendom en filosofie mogelijk to maken, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit Ficino's theologia platonica. De nadruk komt daarbij
steeds meer to liggen op geloof in plaats van op rede en
ervaring, zoals bij iemand als Gianfrancesco Pico della Miran-
dola. De invloed binnen de filosofie was vergeleken met die van
het aristotelisme betrekkelijk gering; Schmitt heeft de aantal-
len publikaties vergeleken die direct op Plato-teksten of op
Aristoteles-teksten betrokken waren in de periode van 1450 tot
1600 en vastgesteld, dat het er resp. ongeveer 500 tegenover
4000 waren.3)
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In Noord-Italie ging het aristotelisme fungeren als een alterna-
tief van theologische speculatie en christelijke dogmatiek; dit
hield in, dat men zich of geheel van theologie afzijdig hield of
een snort dubbele waarheid aanhing, waarin plaats was voor
enerzijds een christelijke waarheid en anderzijds een daarmee
eventueel volledig in strijd zijnde filosofische, redelijke waar-
heid. Hoewel de aristotelici zich doorgaans voorzichtig opstel-
den tegenover de godsdienst, roken hun tegenstanders toch
vaak lont en deden ze hun best om ze to verketteren en ze als
anti -godsdienstig voor to stellen; zo werd in de ogen van
theologen en kerkelijke gezagsdragers zelfs elke ervaringsbasis
voor filosofie verdacht.
Het werd nog extra gecompliceerd, toen deze lieden zich op de
letter van Aristoteles gingen beroepen om nieuwe ervaringsge-
gevens als onjuist to bestrijden. Ook werd zelfs ter verdediging
van het christelijk geloof het scepticisme als instrument to hulp
geroepen om rede en ervaring to diskwalificeren. Door al deze
aanvallen, die het aristotelisme to verduren heeft gehad, is het
zeker niet verzwakt; integendeel heeft het zich eeuwenlang
kunnen ontplooien als een redelijk-wetenschappelijke visie.
Niettemin is het uiteindelijk toch ten onder gegaan, definitief
in de 18e eeuw. De oorzaak hiervoor moet evenwel binnen het
aristotelisme zelf worden gezocht: het consequent doorgevoerde
empirisme en naturalisme doorbrak het eigen theoretische kader
en had behoefte aan een volledige kwantitatieve, mathematische
methode (die als ironie der geschiedenis ontleend moest worden
aan het platonisme). Wanneer Gilbert de ondergang van het
aristotelisme beschrijft, dan ziet hij naast allerlei uiterlijke
factoren vooral de immanente ontwikkeling als oorzaak: "Inter-
nal problems of philosophical exegesis had as much to do with
the disappearence of Aristotelianism as did the external factors
usually cited".") Ook Cassirer sprak van een "immanente Krisis",
toen hij erop wees, dat het einde niet van externe kritiek
kwam, maar dat we to doen hebben met een "Krisis innerhalb
des Systems selbst".5)

Het wordt nu noodzakelijk, dat we ons in korte trekken het
aristotelische kader voor ogen stellen, dat zolang de geesten
heeft beheerst. Ten aanzien van de kosmos geldt, dat deze
eindig en begrensd is en volledig gevuld. De platoonse onein-
digheid wordt afgewezen als zijnde onaf en dus onvolmaakt.
Ruimte wordt gedefinieerd als de omsluiting van het ingesloten
lichaam, zodat per definitie een lege ruimte onmogelijk is. Alles
wat is, bestaat uit de twee componenten stof en vorm met als
uitersten enerzijds God als pure vorm en anderzijds de onge-
vormde materie. Ten aanzien van de mens geldt evenzo, dat hij
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een eenheid is van stof en vorm, waarbij voor de mens type-
rend is, dat de vorm zijn ziel is en de stof zijn lichaam. Geen
van beide componenten kan op zichzelf bestaan, zodat de mens
slechts bestaat als bezield lichaam. Zodra het lichaam sterft, is
ook de ziel verloren. Om toch een zekere vorm van onsterf-
lijkheid to waarborgen, voert Aristoteles het onduidelijke begrip
West' in, waarbij hij zich niet uitlaat over de relatie van deze
geest en de ziel. Eeuwenlang heeft men hierover gediscussieerd
en ook Renaissance-filosofen hebben zich hier niet onbetuigd
gelaten. Is alleen de (goddelijke) geest onsterflijk, zoals Alex-
ander van Afrodisias stelde, of is alleen de collectieve mense-
lijke geest onsterflijk, zoals de interpretatie van Averroes
was, of is de geest een deel van de individuele ziel, zoals
Thomas van Aquino veronderstelde? De discussie over dit
probleem in Noord-Italie rond 1500 is het hete hangijzer van de
Aristoteles-receptie. Zelfs de kerk heeft zich ermee ingelaten
door op het Lateraans concilie in 1513 vast to stellen, dat de
Averroes-uitleg moest worden verworpen en dat de individuele
ziel onsterfelijk was.6)

Behalve het stof-vorm schema kende Aristoteles ook het sub-
stantie-attribuut model, d.w.z. alles wat bestaat is een ding met
eigenschappen; er zijn steeds subjecten, waaraan eigenschappen
worden toegekend; deze subjecten zijn min of meer gelijkblij-
vende zelfstandigheden in wisselende verschijningsvormen. Om
de samenhang van alles to begrijpen wordt alles in een verband
van oorzaak en gevolg gezien, waarbij het oorzaakbegrip zo
ruim wordt gehouden, dat er vier verschillende oorzaken wor-
den onderscheiden, waaronder ook het doelbegrip als 'doeloor-
zaak'. Alle beweging wordt verklaard als natuurlijk streven tot
ontplooiing (groei van mogelijkheid tot realiteit) of als terug-
keer naar de plaats waar iets van nature thuishoort (locale
beweging). Kenmerkend voor dit aristotelische wereldbeeld zijn
de kwalitatieve verschillen, die overal optreden: het gaat steeds
om eigen ontplooiingen en eigen bewegingen. Even kenmerkend
is, dat de wiskunde, als instrument waarmee in principe alles
(kwantitatief) meetbaar is, niet hoog wordt gewaardeerd. Het
gaat om de ervaringsgegevens, die op hun eigen karakter
worden onderzocht. Niettemin heeft juist de zich ontwikkelende
ervaringswetenschap behoefte gekregen aan het kwantitatieve
verklaringsmodel en heeft daarmee de aristotelische schema's
moeten opgeven.

Het was Pietro Pomponazzi (1462 -1525), die als een der laat-
sten het totale wereldbeeld van Aritoteles nog volledig serieus
nam, ook al zag hij zich juist daarom verplicht tot aanvullingen
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en correcties, zonder overigens het geheel als zodanig aan to
tasten. Hij leefde en werkte in Padua, Ferrara en Bologna en
had als hoogleraar filosofie de gebruikelijke verplichting om op
zijn colleges de werken van Aristoteles to verklaren. We moe-
ten ons dat zo voorstellen, dat hij op dicteersnelheid teksten
voorlas en becommentarieerde, waarbij de studenten dit alles
opschreven (ze waren immers niet zelf in het bezit van Aristo-
teles-teksten). Dit gebeurde alles in het Latijn; Pomponazzi
kende geen Grieks en hanteerde de gangbare vertalingen. Welk
boek in welk jaar moest worden behandeld, was in een schema
vastgelegd en niet ter keuze van de docent. Het betrof meestal
de fysica, de metafysica of de psychologie. Deze colleges von-
den in de vroege ochtend plaats tussen 6 en 9 uur, waarna tot
12 uur minder belangrijke colleges volgden en repetities werden
gehouden.7) Discussies vonden pas na de middagpauze, dus na
15 uur, plaats. Van de inhoud van de colleges van Pomponazzi
zijn we enigszins op de hoogte omdat er veel collegedictaten
(en afschriften daarvan) zijn bewaard, ook al zijn de meeste
daarvan nog niet uitgegeven, zodat onze kennis nog vrij
fragmentarisch is. Uit zijn boeken, die hij in zijn laatste
periode, toen hij hoogleraar in Bologna was, geschreven heeft,
kunnen we zien, hoe hij geleidelijk een eigen visie is gaan
ontwikkelen op aristotelische grondslag. Hij had daarbij niet
zozeer de behoefte om Aristoteles to 'redden' als wel om hem
volledig up to date to brengen. Leidraad is de visie op de
gehele Natuur als eenheid.8) Specifiek uitgangspunt is de con-
crete eindige individuele mens.9) Duidelijk blijkt ook, hoe hij
zich de rol en de functie van de filosofie had gedacht als
kritische analyse door terzake deskundigen.

Als filosoof voelde Pomponazzi zich eenzaam en vaak bedreigd.
Cynisch vergeleek hij de filosoof met Prometheus, maar dan
met de Prometheus, die aan de rots is vastgeketend, voortdu-
rend wordt gekweld en gehoond. Hij waarschuwde tegen het
niet-begrijpende volk, dat door priesters wordt opgehitst. Daar-
van wilde hij ver blijven. Gm zijn onafhankelijkheid to bewa-
ren, kon hij niet anders doen dan zich zoveel mogelijk binnen
de academische filosofie bewegen en geen partij kiezen in
theologische controverses. Zijns ondanks raakte hij er toch in
verzeild, toen hij een scherpe analyse had gegeven van alle
bewijzen voor de onsterflijkheid van de ziel; zijn standpunt,
dat de ziel in wezen sterflijk is, maar slechts in een bepaald
opzicht (voorzover ze zich als kennend subject met het eeuwige
kan bezighouden) onsterflijk, lokte een hevige polemiek uit.
Zelfs zijn slotopmerking in het betreffende boek over de on-
sterflijkheid van de ziel,10) dat hij in alles zich altijd aan het
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kerkelijk gezag onderwierp, heeft hem niet voor hevige aanval-
len op zijn persoon kunnen behoeden. Dankzij relaties in het
Vaticaan heeft hij er geen persoonlijke schade van ondervon-
den, maar niettemin is hij erdoor weerhouden om zijn volgende
boeken to laten drukken. Gelukkig zijn er zoveel afschriften
van deze boeken die handelen over het probleem van noodlot
en vrije wil en over het geloof in wonderen en demonen,ll) dat
wij op de hoogte zijn van zijn opvattingen dienaangaande. Heel
kort gezegd, komen deze erop neer, dat Pomponazzi uitsluitend
genoegen neemt met natuurlijke verklaringen en een volledig
gedetermineerde wereldorde aanneemt. Voorzover ook hier
tegenspraak zou zijn met gangbare theologieen, gaat hij daar
niet op in, maar legt hij zich ook op deze punten als gelovige
neer bij het kerkelijk gezag. Hij wil vanuit een aristotelische
positie vrij en redelijk kunnen filosoferen zonder rekening to
houden met eventuele heersende (godsdienstige) opinies.

Om de voornaamste thema's van het filosoferen van Pomponazzi
to leren kennen, kunnen we zijn collegedictaten (voor zover die
nu zijn uitgegeven) en zijn korte tractaten en 'quaestiones'
(over specifieke en gedetailleerde onderwerpen) raadplegen,
maar we moeten ons toch allereerst wenden tot zijn drie grote
bovengenoemde boeken. Daarin vinden we zijn standpunt uit-
voerig uiteengezet in zeer scherpzinnige argumentaties, waarbij
telkens blijkt, dat zijn uitgangspunt steeds is het concrete
menselijk bestaan zowel genomen in de zin van kennend als van
moreel subject. Het probleem van de onsterflijkheid van de
ziel is daarmee vanzelfsprekend nauw verbonden. Kenmerkend
is, dat Pomponazzi alle onderwerpen behandelt op basis van
ervaringsgegevens en binnen de grenzen van de natuurlijke
rede. Voor zover Aristoteles aan deze criteria van ervaring en
rede voldoet, is hij leidraad; zo niet, dan wordt hij bekriti-
seerd.
De mens als eenheid kan geen kennis verwerven zonder daarbij
van het lichaam gebruik to maken: puur-geestelijke kennis is
hoge uitzondering en voor wetenschappelijk gebruik van weinig
of geen nut. Wetenschappelijk verantwoorde kennis is kennis
die op het lichamelijke is gericht; in zoverre is het lichaam
nodig, niet als instrument om mee to kennen, want dat doen we
met de ziel, maar als object dat gekend wordt. Hier is meteen
een argument tegen de onsterflijke ziel; een ziel in puur gees-
telijke sfeer is nauwelijks in staat tot kennis; echte kennis is
alleen in dit concrete bestaan van lichaam plus ziel mogelijk.
Hier blijkt duidelijk de gerichtheid op het hier en nu van
Pomponazzi. Ook ten aanzien van de zin van het menselijk
bestaan beperkt hij zich geheel tot het aardse leven. Het gaat
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niet aan om onsterflijkheid to 'bewijzen' door een beroep to
doen op de onvervulbaarheid van gestelde eisen in dit leven en
daaraan gekoppeld een verwachting dat na dit leven alles
voltooid zal worden. Als er geluk is als levensdoel, dan moet
het, hoe gering ook, hier op aarde worden gevonden.

In navolging van Aristoteles onderscheidt Pomponazzi drie
leefwijzen en daarmee verbonden ook drie soorten mensen. We
kunnen technisch, praktisch en theoretisch bezig zijn. Het
eerste geldt voor sommigen die een vakbekwaamheid hebben als
voornaamste levensvulling en voor anderen als nevenactiviteit.
Het tweede geldt voor ieder; iedereen is immers een praktisch,
d.w.z. moreel handelend wezen; daarin kan en moet iedereen
zijn eigenlijke ontplooiing vinden. Eventueel kan de godsdienst
hier de helpende hand bieden door de mensen een morele
levenswandel voor to houden. De waarde van de godsdienst ligt
dan ook vooral hierin. De theoretische activiteiten zijn slechts
voor enkelen weggelegd, die daartoe de capaciteiten hebben. Dit
zijn de filosofen, die inzicht in het bestaan hebben en die als
hoogste ideaal het bezit van werkelijke kennis hebben. Het was
het aristotelische ideaal van contemplatie, dat nu bi j Pomponaz-
zi niet meer een algemeen ideaal is. Voor hem hoeft niet
iedereen filosoof to zijn. Het gaat wel bij ieder om de morele
kwaliteit van het bestaan; een zelfgekozen dood (zonder hoop
op onsterfelijkheid) kan sours zelfs een vereiste zijn voor deze
kwaliteit. Wie morele normen zou opvolgen, om daardoor hetzij
in dit leven of in het hiernamaals beloond to worden of wie
immorele handelingen zou vermijden uit vrees voor straf hier of
daar, die handelt immoreel. Met de Stoa (en naar zijn inzicht
ook met Aristoteles) stelt Pomponazzi, dat de deugd zijn eigen
loon is. Elke externe beloning of straf doet afbreuk aan de
deugd. Zo staat Pomponazzi voor een autonome moraal, in
zuivere vorm los van de godsdienst en gebaseerd op de natuur-
lijke rede. De vrijheid van de mens bestaat voornamelijk in het
bewust willen volgen van de natuur als geheel en de eigen
natuur; daarnaast bezit de mens de mogelijkheid om beslissingen
op to schorten. De wereldorde, de Natuur, verloopt volgens een
vaste orde, maar de mens is zelf ook een medebepalende factor
in die orde. In zoverre is hij vrij en autonoom.

Is voor de filosoof de godsdienst in moreel opzicht overbodig,
dan lijkt deze voor de gewone mensen noodzakelijk to zijn. Zij
kunnen steun vinden in wonderverhalen, zij kunnen geloven in
verhoring van gebeden, maar de filosoof kan dit alles op na-
tuurlijke wijze verklaren. Het lijkt hier, alsof Pomponazzi nooit
voor zichzelf twee 'waarheden' onderscheidt, maar wel, dat hi j
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de waarde van de godsdienst laat gelden voor ieder die niet
filosofeert. Hij ziet ditzelfde standpunt trouwens ook bij Aris-
toteles. Naar zijn idee heeft Aristoteles zijn diepste inzichten
verborgen gehouden in alle gevallen, waarin hij meende, dat
deze aan gewone mensen of niet besteed waren of in hun
handen tot een gevaarlijk wapen tegen hem zouden worden.
Zo heeft dit kritische, bijna esoterische standpunt ten aanzien
van de godsdienst gemaakt, dat Pomponazzi eeuwenlang als een
voorloper van atheisme en vrijdenken is beschouwd, zowel door
godsdienstigen, die hem bestreden, als ook door latere vrijden-
kers, die hem als een der hunnen zagen. Zo heeft Pomponazzi's
filosofie in dit opzicht het universitaire aristotelisme lang
overleefd. Toen in de 18e eeuw Aristoteles uit het universitaire
onderwijs als 'standaard' verdween, bleef Pomponazzi nog druk
gelezen, vooral in Frankrijk.12) De laatste hoofdstukken van
zijn boeken, waarin hij zich telkens aan de kerkleer onder-
werpt, sloeg men gemakshalve dan maar over.

Toch moeten we Pomponazzi niet van kwade trouw of huichela-
rij verdenken. Hij heeft geworsteld met de problemen, die
Aristoteles hem bood; hij heeft geprobeerd om op filosofische
wijze oplossingen daarvoor to vinden. Hij ging er steeds van
uit, dat Aristoteles een bijzonder filosoof is geweest, die bijna
zonder uitzondering waardevolle inzichten heeft verschaft, maar
die op bepaalde punten toch moest worden verbeterd, aange-
vuld, of zelfs bestreden. De manier waarop Pomponazzi met
Aristoteles omging, verdient onze aandacht, waardering en
misschien zelfs navolging.13) Al is voor ons zeker niet Aristo-
teles ons uitgangspunt, toch hebben ook wij to maken met een
traditie van filosoferen v66r ons, die we niet zomaar kunnen
wegwerpen. De zorgvuldige en voorzichtige houding van Pompo-
nazzi tegenover de traditie kan voor ons een lichtend voorbeeld
zijn. Een twintigste eeuwse filosoof, Heidegger, heeft zich in
feite hierbij aangesloten en dit als volgt verwoord, waarbij ik
me graag aansluit: "Erst wenn wir uns denkend dem schon
Gedachten zuwenden, werden wir verwendet fur das noch zu
Denkende".14)
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Erasmus en het humanisme
dr. J. den Boeft

Bijna 500 jaar geleden, in het voorjaar van 1489, schrijft een
jonge kloosterling in het klooster to Steyn bij Gouda aan een
hartsvriend over zijn liefde voor de schone letteren, die hij
met deze deelt. Hij last hem weten welke auteurs hij bij het
schrijven van poezie en proza als zijn gidsen volgt.1) Het gaat
in deze opsomming om een aantal Romeinse schrijvers en
dichters uit de eerste eeuw voor en na Christus, de perioden
die men tot voor kort - met de implicatie van een merkwaardi-
ge depreciatie overigens van de literatuur van de late oudheid-
geregeld aanduidde als respectievelijk de 'gouden' en de 'zilve-
ren' eeuw. Er is nog een leidsman:

"Wat de stilistische finesses betreft, stel ik in niemand
evenveel vertrouwen als in Lorenzo Valla; niemand
anders is met hem to vergelijken in scherpzinnigheid
en vasthoudend geheugen. Ik zou me niet buiten het
taalgebruik van deze auteurs durven begeven."

In deze geestdriftige sympathie voor de klassieken en voor de
befaamde humanist uit de vijftiende eeuw mogen net als in de
betuigingen van vriendschap in deze en andere brieven dweep-
zieke tonen meeklinken, er is toch meer aan de hand. Een
andere brief van de dan twintigjarige Erasmus - want over hem
gaat het hier allicht - gewaagt van de voltooiing van een groot
project waarom de geadresseerde, zijn vriend Cornelius Gerard,
had gevraagd. Het betreft de verdediging van de waarde van
geleerdheid en letteren tegen het onbegrip en onverstand.
Literati, 'geletterden', kunnen de letteren alleen maar waarde-
ren en liefhebben. Maar zij die verstoken zijn van kunstzinnige
vaardigheden, de onwetenden, hebben er in plaats van lof
afbrekende kritiek voor over.2) Ongetwijfeld bedoelt Erasmus
een geschrift waarvan pas 30 jaar later de omgewerkte versie
van het toen nog als enige overgebleven eerste deel werd
gepubliceerd, to weten de Antibarbari. Reeds de titel van dit
werk is agressief: het doet een aanval op de barbari, de van
literaire beschaving gespeenden, die vanuit hun afgunst en
ignorantie zich een negatief oordeel menen to mogen permitte-
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ren. Wat in de zoeven aangehaalde brief nog kort en in betrek-
kelijke rustige termen werd aangeduid, wordt nu met grote
heftigheid breed uitgemeten.

Er is geen denken aan dat men de klassieke cultuur als een
produkt van het heidendom
voor, vrijwel alle technieken
nen ontdekt en uitgedacht.
uitgevaardigd, dan kwam het

zou mogen geringschatten. Stel je
en vaardigheden zijn door heide-
Zou daarop een verbod worden
leven tot stilstand. Erasmus weet

echter de verdediging van de cultuur ook op een steviger
fundament to bouwen dan deze puur praktische omstandigheid.
De vorderingen der heidenen op menig gebied zijn to danken
aan een door God gewilde planmatigheid in de historische
ontwikkeling, die in de komst Christi haar hoogtepunt heeft
gekregen. Welnu, al het waardevolle dat de heidenen hebben
gepresteerd, kan worden ingezet ten bate van de christelijke
godsdienst. Het doel van al die prestaties was toch niet dat wi j
erop zouden neerzien, maar veeleer dat "de beste godsdienst
door die wonderschone studien zou worden gesierd en ge-
schraagd" (ut optima religio pulcherrimis studiis tum honestare-
tur, tum fulciretur).3) Het gaat dus om veel meer dan om een
acceptatie van de klassieke cultuur, die tot op zekere hoogte
aanvaardbaar kan worden geacht, binnen het christelijke kader.
Zelfs drukt men het nog onvoldoende uit, indien men spreekt
van een harmonieus samengaan van culturele vorming met
geloof en vroomheid voor individu en samenleving. Nee, de
godsdienst zelf, de optima religio, die uiteraard niet ter discus-
sie stond, zeker niet voor Erasmus, vindt in de diverse uitingen
van de klassieke cultuur, de pulcherrima studia, haar sieraad en
stut. Het is de vraag of deze opmerkelijke gedachtengang reeds
in 1489 door Erasmus werd gevolgd dan wel eerst later de
significante formulering kreeg, die werd geciteerd. Op zijn
minst moet men vaststellen dat de agressieve apologie, die de
Antibarbari is, in potentie van een dergelijke overweging
uitgaat. Er is, anders gezegd, van meet of aan bi j Erasmus
meer aan de hand dan louter geestdrift voor de letteren en de
poging voor dat enthousiasme verantwoorde vormen to vinden.

Intussen was de belangstelling voor de literaire studien met de
klassieken als de primaire achtergrond bij een begaafde jonge-
man in de laatste decennia van de vijftiende eeuw geen verras-
send of onverwacht fenomeen. In de tien eeuwen die tussen de
Spatantike en de dagen van Erasmus liggen, hadden de literaire
produkten van de Oudheid gedurig in de belangstelling gestaan.
Dat geldt in het bijzonder voor de regeerperiode van Karel de
Grote, die men in dit opzicht wel de Karolingische Renaissance
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noemt, en voor de 12de eeuw. Maar ook daarbuiten was er
continuiteit: per slot van rekening danken wij het bestaan van
de teksten waarom het gaat aan de conservering ervan in de
handschriftelijke traditie der Middeleeuwen. Nochtans kan
hetgeen we bij Erasmus beluisterden niet afdoende verklaard
worden uit de continuiteit alleen. Die liefde voor de schone
letteren, waarvan zoveel verwacht wordt bovendien, hoort
veeleer thuis in een andere, recentere ontwikkeling, namelijk
die van de 'humanistische beweging'. Met deze ietwat vage
aanduiding wordt de zich binnen het geheel van de (ons alien
bekende) Renaissance krachtig aftekenende tendens bedoeld om
zich voor de culturele en literaire vorming principieel to ori-
enteren op de literatuur van de Oudheid, in de eerste plaats op
de Latijnse, of beter uitgedrukt: Romeinse, letteren, gaandeweg
ook op de Oudgriekse literatuur. Een dergelijke vorming noemde
men studia humanitatis, later ook wel studia humaniora. Het
betreft dan bovenal, zo niet uitsluitend, literaire en ethische
vorming. Andere vakken, recht, medicijnen, wiskunde enz., maar
ook zulke centrale bezigheden in het Middeleeuwse systeem als
filosofie en theologie, dient men bij het definieren van het
humanisme in deze zin liever buiten beschouwing to laten.

Het is hier niet de plaats om de details van deze in Italie op
gang gekomen culturele herorientatie op het gebied van de
letteren to beschrijven aan de hand van de activiteiten van
allerlei individuele literatoren. Ik noem met het oog op het
onderwerp slechts twee representanten. Allereerst Francesco
Petrarca (1304-1374), in wiens zeer actieve carriere de antieke
beschaving de centrale bron van inspiratie is geweest. Op die
beschaving richtte hij zich bij zijn streven naar het in zijn
ogen broodnodige herstel van de cultuur. Dit uitte zich in
diverse activiteiten, waarvan ik er twee noem. Ten eerste het
verzamelen van alles wat nog van de klassieke literatuur over
was, dat wil zeggen het verwerven of overschrijven van manu-
scripten. Andere humanisten zijn hem hierin gevolgd - de tijd
van het humanisme is de ti jd van de ontdekkingen van teksten
-, maar Petrarca is in dit onderdeel van zijn levensprogramma
onovertroffen. In de tweede plaats heeft hij, zich orienterende
op, maar niet in slaafse navolging van, de klassieken de vormen
van de antieke literatuur tot nieuw leven willen brengen in
eigen scheppingen. Deze zijn niet alle geslaagd. De bundel
bucolische poezie met zijn zware accent op allegorische impli-
caties blijft bij voorbeeld ver achter bij het oervoorbeeld, de
Eclogae van Vergilius.
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In Petrarca ontmoeten we dus een essentiele trek van het
humanisme, namelijk het verlangen om een radicaal nieuw begin
to maken en daartoe met voorbijzien van de tijden der barbarij
- zo meende men het nu eenmaal to moeten zien - direct to
putten uit de antieke bronnen. Van de vele andere, latere
humanisten noem ik wegens zijn betekenis voor Erasmus nog
Lorenzo Valla (1406-1457). Twee geschriften van deze kritische
en polemische geest zijn voor Erasmus van bijzonder belang
geweest: de Elegantiae Latini Sermonis, een standaardwerk voor
het humanistische Latijn4), en de Adnotationes in Novum Tes-
tamentum, waarin hij Hieronymus' vertaalfouten in de Vulgata
registreerde. Erasmus ontdekte een handschrift van dit werk in
een Leuvense bibliotheek en bezorgde een uitgave ervan, die hij
vergezeld liet gaan van een groot inleidend essay, waarin hij de
betekenis van Valla's kritische arbeid schetst, een beschouwing
die de geestelijke verwantschap tussen de beide geleerden
helder toont.5) Van belang is voorts nog dat Valla in de al uit
de Oudheid stammende strijd tussen retorica en filosofie om de
hegemonie binnen een ideaal-programma van educatie onomwon-
den voor de retorica koos. De verdediging van de eloquentie
stond dan ook voorop bij hem. Zij was voor hem de regina
rerum et perfecta sapientia. Jerrold E. Seigel, aan wiens uiteen-
zetting ik een en ander ontleen, vat het aldus samen:

In Valla's intellectual world the ideal of wisdom was
defined in a way which gave free play to the pursuit
of eloquence."s)

Tegen de achtergrond van de in zijn tijd tot wasdom gekomen
en ook buiten Italie wijd verbreide humanistische beweging ging
Erasmus nu zijn eigen programma ontwikkelen. Bij de reflectie
op Erasmus' levenswerk kan men verschillende uitgangspunten
kiezen, maar hoe dan ook zal daarbij zijn 'furor didacticus,
zijn nooit uitgedoofde vurige streven naar onderwijs en vor-
ming, betrokken moeten worden. In zekere zin kan men van
elke betogende auteur zeggen dat hij in zijn uiteenzettingen
doende is zijn lezers op to voeden, maar in zo'n algemene trant
wordt het bier niet bedoeld. Erasmus' educatieve activiteiten
kwamen niet louter voort uit een speciale aanleg daarvoor,
maar moeten worden gezien als de uitwerking van een pro-
grammatische en systematische opzet van de educatie als on-
misbaar instrument voor de herorientatie van de beschaving.
Het gaat om een vernieuwingsprogramma, een programma met
een polemisch karakter. De onderwijspraktijk die hij zelf
ervaren had, achtte hij meer dan rijp voor vernieuwing, naar
inhoud en vooral naar geest. Die praktijk stond immers in
laatste instantie in dienst van een hierarchische structuur van
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waarden, met de gewijde teksten, de sacrae litterae, aan de
top, een hierarchische structuur die zich uiteraard ook in
menselijke gezagsverhoudingen manifesteerde. Op de autoriteit
van de sacrae litterae had Erasmus het echter niet gemunt, wel
op de geformaliseerde schemata waarin de geloofswaarheden in
de scholastieke methodologie waren vastgelegd. Hier was in zijn
ogen de taal vastgelopen in verstarring, de theologie in forma-
lisme en had als pendant ervan ook de religieuze praktijk het
karakter gekregen van een onpersoonlijk betrachten van allerlei
kerkelijke en liturgische regels. Op menige pagina in Erasmus'
oeuvre wordt dit alles, niet zelden in krasse bewoordingen,
gehekeld. De passages in het tweede deel van de Lof der
Zotheid, vanaf hoofdstuk 47, zijn misschien het meest bekend
geworden. Ik citeer twee korte passages uit hoofdstuk 53, die
gewijd zijn aan de godgeleerden, me daarbij bedienende van de
wellicht gedateerde, maar toch goed hanteerbare vertaling van
dr. J.B. Kan:

a) "Zij (= de theologen) beschikken verder over een
eindeloos aantal nog fijnere haarkloverijen, over
begrippen, betrekkingen, algemene vormen, bijzon-
dere eigenaardigheden, wezenlijkheden, zaken,
alleen zichtbaar voor hem die zulke scherpe ogen
bezit dat hij in staat is ook door de dikste duis-
ternis peen het nergens bestaande waar to nemen."

Vrouwe Stultitia, die hier aan het woord is, drijft dus de spot
met het begrippenapparaat van de scholastieke theologie. Tegen
het einde van hetzelfde hoofdstuk merkt zij op:

b) "Daarom pleeg ikzelf ook somtijds erom to lachen
wanneer zij zich verbeelden dan eerst echte godge-
leerden to zijn als zij een taal voeren zo barbaars
en gemeen mogelijk; en terwijl zij zo stamelden,
dat ze slechts door iemand die zelf stamelt, kunnen
begrepen worden, noemen zij scherpzinnigheid, wat
het volk niet kan begrijpen. Want zij achten het in
strijd met de waardigheid der Heilige Schrift, als
zij gedwongen worden zich aan de wetten der
taalkenners to onderwerpen. Waarachtig, het is een
vreemd soort majesteit der theologen, als zij alleen
het recht hebben gebrekkig to spreken, al hebben
zij dit speciaal met veel onbeschaafde werklui
gemeen."7)

Deze citaten dienden niet alleen tot vermaak, maar, zoals het
krachtens de regels van de klassieke retorica betaamt, ook ter
instructie en informatie. In het gediteerde kan men gewaar
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worden dat Erasmus oordeelt dat in het scholastieke bedrijf de
geloofswaarheden opgesloten worden in een technische, on-
klassieke taal. Hij wil de gevangenen bevrijden door de over-
schakeling op een correct taalgebruik, dat niet gereguleerd
wordt door de theologen, doch door de grammatici. Het gaat om
niets minder dan het verleggen van het primaat van de gesys-
tematiseerde theologie naar dat van de eloquentie. Dit zal
hopelijk in het vervolg duidelijk worden. Terzijde merk ik op
dat Erasmus' negatieve beeld van de scholastieke theologie wel
erg gekleurd is. Er is vaak opgemerkt dat zo goed als zijn
kloosterleven bepaald is door eigen hoogst onaangename erva-
ringen, zo zijn bejegening van de traditionele theologie en haar
representanten to wijten is aan zijn akelige wederwaardigheden
tijdens de theologie-studie aan de Sorbonne in 1495 en de
volgende jaren. Zonder twijfel speelt wat hij toen ervoer een
belangrijke rol, maar dan toch niet als voedsel voor rancune,
doch veeleer als een indringende illustratie van een traditie die
hij wilde aflossen door een nieuw programma.

Intussen gaf het vermelde verblijf in Parijs nog andere impul-
sen aan Erasmus' verwerkelijking van wat hem meer en meer
als doel voor ogen stond. Bij gebrek aan voldoende geldmidde-
len was hij genoodzaakt in zijn levensonderhoud to voorzien
door lessen aan jongelui van goeden huize en daarbij behorend
fortuin. Daarmee legde hij de basis voor verdere contacten,
maar bovendien leidden zijn onderwijsactiviteiten uiteindelijk
tot allerlei praktische verhandelingen. Enkele daarvan worden
hier vermeld: De copia verborum ac rerum (1512) over idioom,
woordenschat en stilistiek, De ratione studii (1512) over de
methodische opzet van de studie, De conscribendis epistolis
(1522), aanwijzingen en modellen voor het schrijven van brie-
ven. Men dient in het oog to houden dat in dergelijke handboe-
ken, die een grote invloed hebben uitgeoefend, Erasmus' educa-
tieve programma voor de praktijk is uitgestald. Weinigen zullen
thans de neiging hebben dergelijke geschriften ter hand to
nemen, maar vanuit historisch oogpunt bekeken, kan hun belang
voor een vorming in de humanitas die de schrijver als ideaal
zag nauwelijks overschat worden.

Ook voor andere geschriften echter, die nog altijd gelezen
worden, geldt dat ze in eerste instantie ontstaan zijn uit en
geschreven zijn voor de onderwijspraktijk. Een voor enkele
pupillen in de Parijse jaren vervaardigde handboekje van be-
schaafde conversatie groeide uit tot de wijd vermaarde Collo-
quia, dialogen waarin op vaak kritische wijze allerlei vraagstuk-
ken van kerkelijke of maatschappelijke aard besproken worden,
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zoals huwelijk, oorlog, pelgrimstochten, heiligenverering enz.
Een didactisch vademecum kreeg gaandeweg de allure van een
literair meesterwerk, waarvan een breed lezerspubliek in de
16de en l7de eeuw, in het origineel of in vertalingen, genoten
heeft. Wat het laatste, de taal, betreft dient men to beseffen
dat Erasmus zijn gehele oeuvre in het Latijn geschreven heeft.
Aan een hanteren van de moderne talen heeft hij niet gedacht,
sterker nog, het gebruik van de Latijnse taal is een integrerend
onderdeel van zijn programma. Vernieuwing van de beschaving
in al haar aspecten speelt zich immers allereerst of op het
niveau van de taal en daarbij zijn de klassieken leidraad. Dat
komt tot uiting in een ander, wellicht nog veel vermaarder
geschrift, dat ook ontstaan was als didactische handreiking,
namelijk de Adagia, spreekwoorden en gezegden. De eerste
uitgave (Pari js 1500) bevatte ongeveer 800 nummers en bood
deze aan als retorisch hulpmiddel ter verfraaiing van de stijl
en versterking van de argumentatie, maar reeds toen reikte de
betekenis veel verder. Ik citeer uit Huizinga's monografie:

"Wat hij gaf, was echter veel meer. Hij maakte den
geest der Oudheid gemeen onder een veel wijderen
kring, dan het eerste Humanisme bereikt had."8)

De collectie bevatte in de laatste door Erasmus zelf gereviseer-
de editie iets meer dan 4000 nummers. Uitgangspunt is steeds
een spreekwoord, zegswijze of treffend citaat, meestal uit de
Grieks-Romeinse literatuur, dat filologisch wordt toegelicht en
dan aanleiding vormt voor beschouwingen van verschillende
lengte over contemporaine problemen. Men kan deze beschou-
wingen misschien het best vergelijken met het thans zo en
vogue zijnde genre van de column, zij het dan van een zeer
erudiet gehalte. Ettelijke stukken hebben echter de omvang van
substantiele essays. Wie met Erasmus kennis wil maken, kan
eigenlijk niet beter doen dan deze teksten ter hand nemen veel
liever dan de zo moeilijke Lof der Zotheid. Men ontmoet er de
auteur op zijn best en, wat belangrijk is, bovendien op een
wijze die representatief is voor de essentie van zijn programma:
de klassieken niet als eerbiedwekkende en boeiende getuigen
van een grootse beschaving, maar als onmiddellijke inspiratie
bij de oplossing van problemen in de eigen tijd. Erasmus heeft
hier de schatten die zijn humanistische voorgangers hadden
ontdekt 'gedemocratiseerd' en de antieke cultuur in de samenle-
ving gebracht.

Naast de specifieke didactica en de werken die zich vanuit die
sfeer ontwikkelden tot literaire geschriften moet nog een derde
categorie publicaties die van groot belang is in dit kader ter
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sprake gebracht worden, namelijk de edities van Oudgriekse en
Romeinse auteurs9) en de Latijnse vertalingen van Griekse
geschriften.10) Heden ten dage is dat, zeker in het eerste
geval, een puur wetenschappelijke activiteit waarvan de resulta-
ten primair bestemd zijn voor de specialisten. Erasmus' doel-
stelling was echter een andere, namelijk om deze als gezagheb-
bend en inspirerend beschouwde teksten zo spoedig mogelijk
aan het publiek ter beschikking to stellen. Vanuit tekstkritisch
oogpunt zijn de edities clan ook geen grote prestaties die hier
in vaak hoog tempo werden geleverd. Erasmus bedient zich van
betrekkelijk weinig manuscripten en vertrouwt, overigens niet
ten onrechte, vooral op zijn formidabele taalkennis. In feite is
in Erasmus' editoriale arbeid dezelfde drijfveer aan het werk
als in de Adagia, to weten de beschikbaarstelling van de pro-
dukten der antieke beschaving aan een brede lezerskring.
Geleerdheid diende meteen 'maatschappelijk relevant' to worden
gemaakt. Vandaar de gulzige haast om gebruik to maken van de
jonge techniek van de boekdrukkunst in samenwerking met
uitgevers die evenzeer tempo wilden maken. Deze haast moest
het wel eens winnen van de accuratesse, bijv. bij de eerste
Seneca-editie (1515), die Erasmus als mislukt beschouwde en
waarvoor hi j zich erg schaamde.

In het voorgaande werd in brede trekken geschetst hoe Erasmus
zich voegde in de brede ontwikkeling van de humanistische
beweging met haar orientatie op de klassieken. Voor de ervaren
historicus valt het achteraf niet moeilijk de continuiteit ten
opzichte van de voorgaande tijd, die der late Middeleeuwen,
vast to stellen, maar de betrokkenen zelf ervoeren hun activi-
teiten als discontinuiteit, als het verlaten van een verkeerde
route en als een sprong terug naar een tijd voor het verval.
Dit alles is bij Erasmus terug to vinden en vanuit zijn ge-
schriften to adstrueren.

Het wordt nu tijd om to trachten Erasmus' specifieke uitwer-
king van de algemene doelstellingen van de humanistische
beweging en haar streven naar eloquentia in het vizier to
krijgen. Dat is niet alleen nodig, omdat het vanavond nu een-
maal over deze individuele historische figuur gaat, maar vooral
ook om zijn gewicht. Huizinga merkt op:

"Erasmus is de enige man uit de brede schare der
humanisten, die werkelijk algemeen over de wereld
bekend is gebleven."

Daaraan wordt toegevoegd dat een heldere perceptie van Eras-
mus' primaire doelstellingen de lectuur van zijn geschriften,
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zeker ook van de Lof der Zotheid, aanzienlijk kan vergemakke-
lijken.

In 1516 verschijnt Erasmus' verbeterde Latijnse versie van het
Nieuwe Testament, een van de belangrijkste publicaties van zijn
hand, die hem zeer dierbaar was, -maar hem tot zijn verdriet en
ergenis in plaats van dank en waardering veel kritiek bezorgde.
In de Paraclesis of Opwekking, de inleiding bij deze editie,
spreekt hij uitvoerig over de levensleer van Christus, Christi
philosophia, die door de theologen met hun aardse taal en hun
gewrongen sluitredenen verdonkeremaand is.11) Deze philosophia
eist echter van a tot z van de hemel afhankelijk to zijn (totum
oportere pendere de caelo) en moet zich manifesteren in ge-
laatsuitdrukking, leven, liefde en tolerantie. Wie dat onderwijst
en zelf praktizeert, die verdient de titel 'theoooog' of 'leraar'
(doctor). Intensieve kennisneming van wat Christus als afgezant
van de hemel ons heeft geleerd, is dus een eerste vereiste, en
daarvoor is misplaatste geleerdheid onnodig en zelfs een obsta-
kel. Maar, zo zal men nu vragen, wat is dan nog de rol van de
klassieken? Indien de woorden van Christus richtsnoer zijn voor
het ware leven in zijn verschillende facetten, dan kunnen de
woorden der heidenen daaraan toch niets toevoegen? Welnu,
zelfs in deze inleiding in het Nieuwe Testament, waarin heel
Erasmus' betoog gericht is op de heilzame en afdoende litterae
Christi - en in deze litterae leeft, ademt, spreekt Christus per-
soonlijk -, zelfs in deze Paraclesis dus, is er een plaats voor
de niet-christelijke wijsheid. Ik citeer:

Wat is Christus' philosophia, die hij zelf wedergeboor-
te (renascentia) noemt, anders als de vernieuwing van
de goed geschapen natuur? Hoewel niemand deze mate-
rie volmaakter en doeltreffender heeft doorgegeven dan
Christus, kan men toch in de boeken der heidenen
talrijke gedachten die met zijn leer overeenstemmen
aantref fen."12)

Het gaat Erasmus dus om een renaissance van de menselijke
natuur. Deze valt niet, in elk geval niet alleen, to bereiken via
de traditionele theologie en de ceremonien van kerk en hierar-
chie, maar allereerst in de persoonlijke en doorleefde toeeige-
ning van Christus' leer. Deze leer, die dus toegesneden is op de
menselijke natuur, staat niet per definitie op gespannen voet
met wat de niet-christelijke cultuur had opgeleverd. Daar ging
het per slot van rekening om dezelfde menselijke natuur.
Kortom, ook in dit geschrift waarin hij zijn lezers oproept tot
intensieve en persoonlijke lectuur van het evangelie houdt
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Erasmus de toegang tot de antieke beschaving open. De bijbel-
lezer blijft humanist.

Er is derhalve geen vijandschap tussen vroomheid en eruditie,
dat is de impliciete boodschap, die ons dus terugbrengt bij de
vinnige verdediging van de klassieken in de Antibarbari, waar-
over eerder gesproken werd. Opvallend is echter dat deze
boodschap ook klinkt in de proclamatie van de 'filosofie van
Christus' als de bewerkstelliger van de renaissance van de
mens. Valt er nog iets meer to zeggen over Erasmus' visie op
de klassieken binnen het raam van zijn bijbels humanisme? Wij
krijgen op deze vraag al een antwoord in een werkje dat men
als het vervolg op de aansporing van de Paraclesis mag be-
schouwen, to weten de Methodus of methode die men moet
volgen om de zozeer geprezen philosophia Christi to bereiken.
Erasmus zegt aanstonds dat hij hiertoe in de voetsporen van
Augustinus wil treden. Deze had in zijn De doctrina christiana,
Over de christelijke vorming', onder meer een passend gebruik
van de klassieke literaire technieken, in het bijzonder die van
de retorica, bij de uitleg van de bijbel aanbevolen. Welnu, in de
Methodus wordt voor de toekomstige theoloog - want die
categorie was nu in het vizier gekomen -een training in de
verworvenheden van de op klassieke leest geschoeide grammati-
ca en retorica voorgeschreven. Sterker nog, ook een scholing in
de teksten der dichters is aangewezen. Dat had Augustinus in
een van zijn vroegste werken aanbevolen, daaraan toevoegende
dat

"vorming in de schone kunsten (disciplinae liberales),
mits deze tot verantwoorde proporties beperkt blijft,
de sympathisanten vuriger, volhardender en beter
toegerust maakt voor het omarmen van de waarheid."
13)

Daarentegen zal men het met sofistische regeltjes niet ver
schoppen, aldus Erasmus, die daarmee zijn afkeer van de tradi-
tionele methode voor de zoveelste maal herhaalt.

In zo'n beschouwing vernemen we dus dat de literaire, zo men
wil retorische, regels van de klassieken een essentiele rol
spelen in de toeleiding tot de studie van de Heilige Schrift. Het
accent ligt hier op de vorm, maar deze vormt naar de opvattin-
gen van Cicero, die het humanisme dierbaar waren, een on-
scheidbare pendant van de inhoud. Op de laatste valt weer
grotere nadruk in een beroemde dialoog die in 1522 voor het
eerst deel uitmaakte van de Colloquia, namelijk het Convivium
religiosum, 'vrome conversatie aan het diner'. Het gesprek komt

44



op de literaire nalatenschap van de Oudheid. Een der deelne-
mers, passend Eusebius geheten, erkent het primaire gezag van
de bijbel, maar maakt er melding van dat hij in de klassieke
literatuur veel heeft gevonden dat hij geneigd is aan goddelijke
inspiratie toe to schrijven.

"Wie weet",

zegt hi j

"verbreidt Christus' geest zich wijder dan wij aannemen
en behoren velen tot de gemeenschap der heiligen die
niet in onze registers prijken."

Je kunt beter het oeuvre van Duns Scotus en ns gelijken
missen dan de werken van Cicero en Plutarchus.14J De bood-
schap is duidelijk. De dialoog bevat allerlei eerbetuigingen en
plichtplegingen in de richting van de kerkelijke traditie, maar
in de geest van de schrijver hebben de klassieken deze laatste
kennelijk verdrongen. Een jaar later zijn vorm en inhoud beide
aanleiding tot een geestdriftig relaas in de opdracht bij een
editie van Cicero's 'Wijsgerige gesprekken in het landhuis to
Tusculum' (Tusculanae Disputationes). De ethische beschouwin-
gen van de auteur maken diepe indruk op Erasmus, die zich
genoopt ziet goddelijke inspiratie aan to nemen. Erasmus be-
ijvert zich dus om zijn vernieuwingsprogramma to ondersteunen
vanuit de klassieken. Voor hem is dat alleen maar mogelijk
binnen het normerende kader dat de christelijke geloofsleer had
vastgesteld. De produkten van de Oudgriekse en Romeinse
literatuur zijn waardevol en profijtelijk in zoverre ze binnen
dat kader blijven, maar Erasmus is bereid in zijn interpretaties
heel ver to gaan om dat aannemelijk to maken. Hij wilde
binnen de grenzen van de kerk blijven, in elk geval binnen de
begrenzing door een tamelijk ongecompliceerd, orthodox en
vooral persoonlijk christendom. De verworvenheden van zijn
humanistische orientatie op de klassieken wilde hij daarin
voegen en daaraan dienstbaar maken.

Nu was Erasmus in zijn onderzoek naar de juiste plaats van de
antieke beschaving binnen een context van christelijk geloof en
vroomheid niet uniek. Veel meer humanisten, misschien wel
allen, hielden zich hiermee bezig. Het gnat dan om de onaf-
scheidelijke combinatie van schone vorm en erudiete inhoud,
veelal van ethische aard, een combinatie die zich manifesteert
in de eloquentia, die Cicero's De oratore als verre voorloper
en voorbeeld heeft. Wel kan men zeggen dat Erasmus hier
expliciet systematisch to werk ging doordat hij steeds de
functie van de klassieken binnen het bestel van een plannfatig
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educatief programma op het oog had. Educatie en vorming
behoorden echter in het algemeen tot de doelstellingen der
humanisten, bij wie hij dus in dit opzicht aansloot. Er is
evenwel een andere categorie auteurs op wie Erasmus het oog
gericht hield als voorbeelden ter navolging en die tot dusver
nog niet ter sprake werden gebracht. Het betreft een categorie
voor welke hij reeds in zijn vroegste brieven groot enthousias-
me aan de dag legt en wier oeuvre een rijke bron vormde
waaruit hij veelvuldig putte, anderen aansporend dit voorbeeld
to volgen: de kerkvaders van de derde en vierde eeuw, Athana-
sius, Augustinus, Basilius, Hieronymus, Johannes Chrysostomus
en anderen.

Erasmus' geestdrift voor deze schrijvers wordt men al gewaar
in zijn vroegste brieven, waarin het nog alleen om Augustinus
en vooral Hieronymus gaat, en men kan deze in heel zijn
oeuvre verder volgen. Het is dan ook merkwaardig dat dit
tamelijk opvallende aspect van zijn literaire arsenaal vrijwel
afwezig is in Huizinga's terecht beroemde monografie, waardoor
het daarin geschetste portret van Erasmus derhalve onvolledig
is. Men zou dezelfde woorden eraan kunnen wijden als Albrecht
Diirer toevoegde aan zijn bekende kopergravure van 1526:

"De geschriften zullen een beter beeld laten zien."

Het lijkt me dan ook het beste de auteur zelf aan het woord to
laten om zijn voorliefde voor de patres to formuleren en tege-
lijkertijd to verduidelijken; in 1518 verschijnt de Ratio verae
theologiae, 'de methodiek van de echte theologie', dat men
welhaast een manifest van de humanistische, op literaire leest
geschoeide, theologie mag noemen. De traditionele theologie
moet het in dit geschrift weer danig ontgelden, en in een
passage waarin men in de retoriek de emotionele betrokkenheid
van de schrijver duidelijk ervaart, wordt zij vergeleken met die
van de kerkvaders:

laat (wie mij om rekenschap vraagt) die theologen
van de oude tijd, Origenes, Basilius, Chrysostomus,
Hieronymus eens stellen naast die van de meer recente
tijd en daarmee vergelijken: hij zal in het eerste geval
een soort gouden rivier zien stromen, hier een paar
magere beekjes en die niet eens erg zuiver en stroken-
de met hun bron. Daar donderen de orakels der eeuwi-
ge waarheid, hier hoor je de bedenksels van mensen,
die, van hoe dichterbij je ze onderzoekt, des to meer
vervluchtigen als droombeelden."

Even verder.
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"Daar zul je je als in een park met vruchtdragende
bomen verkwikken en verzadigen, terwijl je hier temid-
den van niets opleverende doornstruiken jezelf open-
haalt en pijnigt. Daar is alles vol majesteit, hier is
geen enkele glans, zodat het meeste onooglijk is en
tekortschiet bij de waardigheid van de theologie,
waarbij ik maar afzie van een vergelijking op ethisch
gebied."15)

De 'nouvelle theologie' waarnaar Erasmus streefde, bestond dus
al, al lang zelfs. Geen wonder dus dat hij die rijke schat to
voorschijn wilde halen. Het zou weinig moeite kosten nog
reeksen geestdriftige uitspraken over de kerkvaders toe to
voegen, maar het heeft uiteraard meer zin na to gaan waarom
de werken van deze auteurs Erasmus zozeer fascineerden. Iets
wordt men al gewaar in een brief van 1489 aan Cornelius
Gerard, waarin hij de depreciatie van de schone letteren die hij
kennelijk in zijn omgeving aantreft, bekritiseert.

"Als de betrokkenen",

aldus Erasmus,

"Hieronymus' brieven op de juiste wijze zouden bekijken,
zouden ze inzien dat lompheid nog Been heilige deugd-
zaamheid is en eloquentie geen goddeloosheid."16)

De jeugdige schrijver stelt vast dat de grote kerkvader, wiens
vroomheid natuurlijk buiten twijfel stond, een open oog had
voor de schone vorm. Deze vaststelling is het eerste teken van
een dan nog intuitieve waardering voor Hieronymus, maar in
deze intuitie gaat het toch om de potentiele harmonie tussen
schone vorm en vroom gehalte.

Erasmus heeft zich verdiept in de werken van veel kerkvaders
en van deze werken ook edities verzorgd, met dezelfde doel-
stellingen als eerder geschetst werden ten aanzien van klassieke
auteurs, namelijk om met bekwame spoed gezuiverde teksten
van deze zo aanbevelenswaardige geschriften onder het publiek
to verspreiden. Dat was nodig en nuttig, omdat de inhoud ervan
rechtstreeks belang had voor de talrijke contemporaine proble-
men van de kerk. Ik accentueer het woord 'rechtstreeks: het
gaat om echte 'bronnen', waaruit men zonder verdere tussen-
komst van wie of wat ook meteen kan drinken. Dat is vaak de
strekking van de opdracht-brieven bij de genoemde edities.
Enkele voorbeelden: bestudering van Irenaeus' geschriften kan
de vrede in de losgebarsten kerkelijke strijd bevorderen, bis-
schop Ambrosius demonstreerde een voorbeeldige onbuigzame
houding tegenover het wereldlijke gezag en de macht van

47



Johannes Chrysostomus' prediking onderstreept het maatschap-
pelijk belang van de opheffing van het pijnlijke tekort aan
kundige predikers. Omdat van alle patres Hieronymus toch het
meest Erasmus' hart gestolen heeft, wil ik me hier verder tot
hem beperken.

In 1516 verschijnt bij Froben in Bazel de lang voorbereide en
lang verbeide uitgave van Hieronymus' Opera omnia. Deze gaat
vergezeld van een levensbeschrijving van de grote kerkvader
die stoelt op de studie van betrouwbaar geachte contemporaine
bronnen, onder meer zijn brieven, en als een werkstuk van
niveau mag worden beschouwd.17) Deze biografie biedt niet
louter een historisch verslag, maar zij is eveneens een propa-
gandamiddel in de strijd voor vernieuwing van kerk en theolo-
gie op een humanistische grondslag. Dat blijkt al direct in het
eerste gedeelte, waarin gerept wordt van Hieronymus' opleiding
door grammatici en rhetores, de traditionele representanten op
verschillend niveau van het 'talige' onderwijs.

"Aan hun onderricht",

aldus Erasmus,

"danken wij de onvergelijkelijke leraar der kerk, niel
aan de scholen van kletsende sofisten."

Met die laatste woorden bedoelt hij natuurlijk de scholastieke
theologie. Echte theologie is pas mogelijk op de basis van
grondige voorbereidende studien, waarvoor Hieronymus dan ook
alle tijd nam. Pas daarna begaf hij zich op het theologische
terrein. Tegenwoordig echter volstaan lieden die geen ervaring
hebben met de schone letteren en buiten de wereld der muzen
staan met een handjevol sofistische redeneringen en een beetje
aristotelische filosofie om zich vervolgens ongegeneerd to
afficheren als theologen.

Hier wordt dus onomwonden uitgesproken dat de studie der
bonae litterae niet alleen geen belemmering vormt voor de
beoefening van de gewijde studien, maar daarvoor een onmis-
baar fundament legt. Hieronymus is in dit opzicht inderdaad
voorbeeldig in de ogen van Erasmus. Hij verwierf zich de brede
eruditie die hier tot echte resultaten leidt. Om volledige toe-
gang to krijgen tot de bronnen van onze kennis getroostte hi j
zich de moeite om Hebreeuws to leren. Grieks kende hij uiter-
aard reeds. Dankzij al die studien bereikte hij, zelfs zonder
zich daarop specifiek toe to leggen, een hoog niveau van
eloquentia. Hij treedt daarmee in de sporen van Cicero, maar
dan niet als een naaper, zoals men ze onder de humanisten
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inderdaad wel zag Erasmus heeft het slag mensen later gehe-
keld in zijn satirische dialoog Ciceronianus -, maar in die zin
dat hij evenals Cicero de kunst verstond van het apte dicere,
de juiste woorden gebruiken, die passen bij het onderwerp dat
je onder handen hebt.

Al lezende in deze biografie van Hieronymus krijgt men steeds
meer de indruk dat onder en tussen de tekst zich een andere
levensbeschrijving mede laat gelden, een verholen autobiografie
van de auteur, die in de levensloop van zijn bewonderde voor-
ganger de idealen verwerkelijkt ziet waarvoor hij zelf staat.
Het verhaal eindigt dan ook in een oproep tot navolging:

"Nu alom in de christelijke wereld de schone letteren
zijn herleefd en niet weinige veelbelovende talenten
ontwaken tot die echte theologie van vroeger, moeten
we allemaal de als herboren Hieronymus in gezamenlij-
ke studien omhelzen."

Met andere woorden: doet als Hieronymus, maar daarin en
daardoor evenzeer: volgt mijn voorbeeld na! Vandaag de dag
valt een portret van Hieronymus stellig anders uit, minder
vleiend vooral, voor Erasmus was hij de exemplarische humanist
avant la lettre. Aan aartsbisschop William Warham schreef hi j
als inleiding bij de editie dat wie Hieronymus bezit

"een gouden rivier, een uiterst rijk voorziene biblio-
theek heeft."18)

Terug naar de bronnen: dat verlangen werd realiteit in Eras-
mus' studie van de klassieken en van de kerkvaders. Een bron
was nog gewichtiger dan die, namelijk de bijbel. In hetzelfde
jaar, 1516 dus, verscheen Erasmus' uitgave van het Nieuwe
Testament, een Griekse tekst met een Latijnse vertaling, verge-
zeld van verklarende noten. In verreweg de meeste handboeken
wordt de grootste aandacht gewijd aan de editie van de Griekse
tekst. Dat is begrijpelijk, want het is de allereerste editie die
ooit verscheen, maar het ging de uitgever niet daarom, maar
om zijn eigen nieuwe Latijnse vertaling. Dat is onlangs vol-
strekt overtuigend aangetoond door de Leidse geleerde dr. H.J.
de Jonge.19) De Vulgata-vertaling, die grotendeels berustte op
Hieronymus' vertaalarbeid, achtte Erasmus niet adequaat en
derhalve ongeschikt voor zijn grote ideaal van vernieuwing.

"Ik zag,
schrijft hij in zijn opdracht aan Paus Leo X,

Vat de heilsleer in veel zuiverder en levender vorm uit
de bronnen zelf geput wordt."
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Daarom, was een nieuwe Latijnse vertaling eenvoudigweg gebo-
den en deze vertaling moest voldoen aan humanistische eisen.
Ons komt dat nu merkwaardig voor, maar voor Erasmus en
andere humanisten was de bijbel primair een Latijns boek.
Omdat vernieuwing moest inzetten op het niveau van de taal en
de letteren, was een betere vertaling dus Been tour de force,
maar een onmisbare dienst aan de christenheid. Daartegenover
is het to begrijpen dat misschien nog meer dan zijn hekeling
van het traditionele kerkelijke en theologische bedrijf deze
nieuwe vertaling hem van de kant van de representanten van
dat bedrijf veel last en agressiviteit heeft bezorgd. In deze
vernieuwing ontwaarde men immers een dodelijke bedreiging van
de eerbiedwaardige traditie. In de omgang met de belangrijkste
bron van allemaal gingen de wegen van de scholastici en de
overtuigde humanist uiteen.

Reeds in zijn eigen tijd varieerden de oordelen over Erasmus'
persoon en activiteiten zeer. Men vond hem vaak ongrijpbaar
en kon geen vaste Iijn in zijn handelen ontdekken. Hij leek
geen consequenties uit zijn standpunten to trekken, onttrok
zich aan keuzen en bindingen en hoorde bij geen enkele partij
of groepering. Dit vindt zijn weerslag in de studien die aan de
explicatie van zijn werk zijn en nog steeds worden gewijd. Dat
sluit evenwel geenszins de constanten in zijn loopbaan uit.
Daarin vallen wel degelijk samenhang en eenheid to bespeuren.
Erasmus wilde de verworvenheden van het humanisme inzetten
ten bate van een renaissance van de echte theologie, de studie
van de bijbel zelf en de bevrijding uit de benauwdheid van de
ceremonien en formules van het verstarde systeem. Dat vergde
een omvangrijk opvoedingsprogramma waarin grammatica en
retorica het zicht moesten openen op de levende taal, die ons
in contact brengt met personen en niet met formules en con-
cepten, die meer onze houding raakt dan onze kennis, meer to
maken heeft met het leven dan met het systeem. Het heil komt
van de wel-sprekend-heid, maar dan in de volle, humanistische
zin van het woord.20) In een groot overzicht van zijn eigen
oeuvre schrijft Erasmus in 1524:

"Erasmus heeft niets onderwezen dan de eloquentia."21)

De overtuiging dat de bonae litterae, de schone letteren, een
heilzame invloed kunnen uitoefenen op individu en samenleving,
had al vroeg post gevat bij Erasmus. Later groeide dit intuitie-
ve geloof uit tot de weloverwogen overtuiging dat een systema-
tische samenwerking van bonae en sacrae litterae genezing zou
kunnen brengen voor de kwalen van de ti jd. De kerkvaders in
het algemeen en Hieronymus in het bijzonder hadden dit reeds
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lang geleden ad oculos gedemonstreerd. Om dit programma werd
hij door velen bewonderd en bemind, maar ook door vele
anderen, vaak machtiger mensen, verfoeid en gehaat en dat
laatste was een bittere ervaring voor een man die behoefte had
aan echte vriendschap en daarover in 1497 aan zijn leerling
Thomas Grey schreef dat deze niet berust op gemeenschappelijk
belang, op genot of jeugdige genegenheid, maar op de liefde tot
de letteren als object van gemeenschappelijke studie.22)
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Noten

Bi j de citaten uit Erasmus' oeuvre worden de volgende afkor-
tingen gebruikt:

Allen = Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami,
ed. P.S. Allen. 12 delen. Oxford 1906-1958.

ASD = Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami.
Amsterdam 1969 -

Ferguson = W.K. Ferguson (ed.), Erasmi Opuscula.
A Supplement to the Opera Omnia.
's-Gravenhage 1933.

Holborn = A. en H. Holborn (edd.), Desiderius
Erasmus Roterodamus. Ausgewahlte Werke.
Miinchen 1933.

1. Allen 20.95 sqq. De geadresseerde was Cornelius
Gerard.

2. Allen 30.13 sqq.

3. ASD 1-1, p. 83. 16-17.

4. C.L. Heesakkers en J.H. Waszink verzorgden een uitga-
ve van Erasmus' excerpt van dit werk in het kader van
de Amsterdamse uitgave (ASD 1-4, p. 187-351).

5. Allen 182.

6. Jerrold E. Seigel, Rhetoric and Philosophy in Renais-
sance Humanism. Princeton Univ. Press 1968, p. 168.

7. ASD IV-3, p.148. 408-11, p. 153. 512-9.

8. J. Huizinga, Erasmus. Haarlem 19585, p. 50.

9. P. Petitmengin, Comment etudier 1'activite d'Erasme
editeur de textes antiques? in: Colloquia Erasmiana
Turonensia. Parijs-Toronto 1972, vol. I, p. 218-222;
D.F.S. Thomson, Erasmus and Textual Scholarship in
the Light of Sixteenth-century Practice, in: J. Sperna
Weiland and W.Th.M. Frijhoff (edd.), Erasmus of
Rotterdam, The Man and the Scholar. Leiden 1988, p.
158-171.

10. E. Rummel, Erasmus as a Translator of the Classics.
Toronto 1985. Zie voorts M. Mann Phillips, Erasmus
and the Classics, in: T.A. Dorey (ed.), Erasmus. London
1970, p. 1-30; J.H. Waszink, Die Bedeutung des Erasmus
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fur die klassische Erziehung. Gymnasium 24 (1977) 184-
199.

11. Holborn p. 143.

12. Holborn p. 145.

13. Deze in de Methodus vervatte verwijzing (Holborn p.
154) wordt in de Ratio geexpliciteerd (ib. p. 187). Het
gaat om een passage in Augustinus, De ordine I 8.24.

14. ASD 1-3, p. 251-2.

15. Holborn, p. 189. 28-190.11.

16. Allen 22.18-9.

17. Een geannoteerde uitgave is to vinden in Ferguson p.
125-190. Zie ook Eugene F. Rice jr., Saint Jerome in
the Renaissance. Baltimore 1985. (Hoofdstuk 5 van dit
boek, p. 116-36, is getiteld: 'Hieronymus redivivus:
Erasmus and St. Jerome').

18. Allen 396. 358-9.

19. H.J. de Jonge, Novum Testamentum a nobis versum: the
Essence of Erasmus' Edition of the New Testament.
Journal of Theological Studies 35 (1984), p. 394-413.

20. Hanna H. Gray, Renaissance Humanism: the Pursuit of
Eloquence. Journal of the History of Ideas 24 (1963)
497-514; J. Chomarat, Grammaire et rhetorique chez
Erasme. Pari js 1981.

21. Allen, vol. I, p. 30.3.

22. Allen 62.20-2.
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Enige literatuur

De voorafgaande aan noot 1 vermelde edities van Erasmus'
oeuvre bevatten alleen de Latijnse tekst. Aan die opsomming
moet nog de oudere uitgave der opera omnia worden toege-
voegd. Deze verscheen to Leiden in 1703-6 (herdrukt Hildesheim
1961-2). Zij werd bezorgd door Johannes Clericus; bi j citaten
wordt meestal ernaar verwezen met de afkorting LB.

Er bestaan vertalingen van allerlei individuele geschriften. In
Toronto is een vertaalproject voor het volledige oeuvre in
uitvoering: Collected Works of Erasmus (CWE). Toronto 1974.
Een bruikbare tweetalige editie vindt men in de 8 delen Aus-
gewdhlte Schriften, bewerkt door W. Welzig e.a., Darmstadt
1968-80.

Aan Erasmus zijn talrijke studies, artikelen, monografieen
gewijd. Een kritische bespreking van zijn 20ste-eeuwse biogra-
fieen biedt E. Stoffers in Theoretische Geschiedenis 13 (1986)
309-332.
Temidden van de samenvattende beschouwingen mogen twee
biografieen door Nederlandse geleerden met ere vermeld en
aanbevolen worden:

AUGUSTIJN, C., Erasmus von Rotterdam. Leben-Werk-Wirkung.
Miinchen 1986.

HUIZINGA, J., Erasmus. Leiden 1924 (vaak herdrukt).

Zie voorts:

BAINTON, R.H., Erasmus of Christendom. New York 1969.

DOREY, T.A., (ed.), Erasmus (6 opstellen). Londen 1970.

STUPPERICH, R., Erasmus von Rotterdam and seine Welt.
Berlijn/New York 1977.

Erasmus van Rotterdam (1469-1536) (= Utrecht Renaissance
Studies 5), tekst van 4 voordrachten op de Utrechtse Erasmus-
dag (31-10-1986), verkrijgbaar bi j de vakgroep Letterkunde,
Muntstraat 4.
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Leonardo da Vinci en het ambacht
Was hij een Middeleeuws ontwerper of
was hij al een klassiek technisch fysicus?
prof.dr. A. Sarlemijn

Er zijn twee argumenten om zich in de geschiedenis van de
technische wetenschappen nog bezig to houden met Leonardo da
Vinci (figuur 1) (1452-1519). Ten eerste is het een interessante
kwestie, of en in hoeverre Da Vinci's gedachtengangen to
rekenen zijn tot de periode van de klassieke technische fysica
(1543-1900). In die periode ontstaan theorieen (zoals de klassie-
ke mechanica, de klassieke optica), die nu nog in de technische
wetenschappen worden toegepast. Zijn Da Vinci's geschriften
tot die periode to rekenen of is dat niet het geval, zodat ze
voor middeleeuws to houden zijn? Ook al hebben historici, als
Duheml) en Dijksterhuis2), verschillende meningen over deze
vraag, toch wordt ze hierdoor niet minder interessant.
Er is nog een tweede argument om zich met Da Vinci bezig to
houden. Het geschiedkundige oordeel over Da Vinci is nog niet
definitief gevormd. De reden hiervan is, dat vele manuscripten
van Da Vinci pas in 1967 to Madrid gevonden en in 1974 uitge-
geven zijn. Voor de geschiedenis der technische wetenschappen
zijn die manuscripten belangrijk, omdat ze vele technische
onderwerpen bevatten.3) Door die vondst zijn de oordelen van
de wetenschapshistorici, als Duhem en Dijksterhuis, opnieuw to
toetsen en misschien ook to herzien.

Voor de plaatsbepaling van Da Vinci in de historie zal ik het
begrip 'klassieke technische fysica' introduceren.

I. Klassieke technische fysica, wat is dat?

Eerst verduidelijk ik met dicht bij huis liggende voorbeelden,
wat to verstaan is onder 'moderne technische fysica'.4)

Stelt u zich voor, dat u als kosmonaut in een capsule terug-
keert van een trip door de ruimte. Uw terugkeer berust op de
zwaartekracht van de aarde. Newtons gravitatietheorie verklaart
dit verschijnsel.
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Figuur 1: Da Vinci's zelfportret

Tegen het eind van zijn tweede verblijf in Milaan (1508-1513)
tekende Da Vinci een zelfportret met rood krijt. Het is nu nog
to bezichtigen in de Bibliotheca Reale di Torino.
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Stelt u zich een elektromagneet voor, die met een bepaalde
kracht een ijzeren plaat aantrekt. De wetten van het elektro-
magnetisme verklaren dit verschijnsel. Met deze wetten kan de
aantrekkingskracht van de aarde niet verklaard worden.
Er zijn nog andere krachten: stelt u zich voor, dat boven
Utrecht een atoombom valt. Bij de verklaring van wat er dan
gebeurt, moeten we denken aan kernkrachten. Men onderscheidt
tegenwoordig twee kernkrachten, sterke en zwakke. De sterke
zijn onder andere verantwoordelijk voor het bij elkaar blijven
van de kerndeeltjes (neutronen, protonen), zodat deze niet de
atoomkern verlaten; aan de zwakke worden de niet-elektrische
wisselwerking tussen een atoomkern en de elektronen, en de
beta-radioactiviteit toegeschreven.

De voorbeelden illustreren vier situaties, waarin de term
'kracht' gebruikt wordt: gravitatiekracht, electromagnetische
kracht, zwakke- en sterke kernkracht. Volgens de huidige
inzichten heeft dat woord in die situaties verschillende
betekenissen,5) want er is nog geen definitief uitsluitsel over
de vraag welke relaties tussen die vier verschillende krachten
bestaan. Het zoeken naar een 'overkoepelende' theorie, waarmee
die vier soorten van verschijnselen verklaard kunnen worden, is
het meest fundamentele probleem van de huidige fysica.
Wat moet men in huis hebben' om to kunnen participeren aan
het zoeken naar een oplossing? De atoomfysicus Richard Par-
lour heeft in 1984 hierop een antwoord gegeven. Dit antwoord
is een beetje sarcastisch, want de vraag is voorgelegd door de
regering Thatcher, die gemeend heeft op het werk aan die
'overkoepelende' theorie misschien to kunnen bezuinigen. Prof.
Parlour van de universiteit van London heeft die mening krach-
tig ondersteund. Een van zijn argumenten is geweest, dat de
vooruitgang bij het zoeken naar zo'n theorie afhankelijk is
van fundamentele ontwikkelingen in de wiskunde. Hi j formuleert
dat als volgt:

Elke grote vooruitgang in de theorieen van de natuurkunde
vereist een soortgelijke vooruitgang in wiskundige technie-
ken. Elke theoretische fysicus moet dan ook een niveau
bereiken, dat gelijk staat aan dat van een wiskundige, die
aan het front van zijn wetenschap werkt (1984, p. 131).

Vervolgens legt Parlour uit, hoe moeilijk dat topniveau to
bereiken is bij de huidige ontwikkeling en bij het huidige
wiskunde-onderwijs. Parlours voorstel is dan ook om op to
houden met de financiering van het zoeken naar zo'n 'overkoe-
pelende' theorie. Zijn mening werd door weinig fysici gedeeld.
Maar wet erkent men de moeilijkheid, waarop hij wijst. Om mee

57



to kunnen denken over die fundamentele problemen moet inder-
daad een hoog niveau van wiskundige kennis bereikt worden.
Dat zien we aan het werk van Glashow, Salam en Weinberg, die
in 1979 de Nobel-prijs voor de fysica hebben gekregen vanwege
hun eerste aanzet tot een 'overkoepelende' theorie voor de
verklaring van de vier krachten.

De fysica is inderdaad afhankelijk geworden van de wiskunde.
Hoe is deze situatie historisch gegroeid? Bi j die vraag denken
we op de eerste plaats aan Einstein. Diens algemene relativi-
teitstheorie (1914/1916) kan genoemd worden als een voorbeeld
bij uitstek voor theorieen, die in tegenstelling tot de klassieke
theorieen een ander inzicht vereisen in de relatie tussen wis-
(in dit geval de geometrie) en natuurkunde (in dit geval de
fysische ruimteleer). In zijn voordracht voor de Preussische
Akademie der Wissenschaften van 1921 heeft Einstein die
nieuwe relatie expliciet geformuleerd. Hij zegt daar, dat pas de
moderne wiskunde erin geslaagd is strikt axiomatisch deductief
to werk to gaan en dat zij daarbij verschillende richtingen kan
inslaan. Het is de taak van de fysicus om mee to denken over
die richtingen, om to beslissen welke ervan fysisch relevant
zijn. Einstein dacht vooral aan de ontwikkelingen van de meet-
kunde: in de 19e eeuw was men erin geslaagd verschillende
meetkundige systemen axiomatisch deductief to structureren:
de meetkunde van het Platte vlak bijvoorbeeld bleek een andere
to zijn dan die van het gekromde vlak van een bol. Het ver-
schil wordt hier behandeld in paragraaf V.1., die gewijd is aan
Da Vinci's wiskunde.

Pas in de 20e eeuw is een strikt instrumentalistische interpre-
tatie van de wiskunde mogelijk. Daarbij kan een fysicus verge-
leken worden met een timmerman, die staat voor een instru-
mentenkast en zoekt naar een geschikte hamer. Geometrie and
Erfahrung heet Einsteins voordracht.6) De titel brengt de
nieuwe relatie tussen wis- en natuurkunde tot uitdrukking: van
de wiskundige systemen, die onderling verschillen, kiezen de
moderne fysici het meest geschikte voor het verklaren van de
verschijnselen, waarmee ze zich bezighouden.

Voor een 'overkoepelende' theorie zijn niet alleen mathemati-
sche fysici nodig. Ook de inzet van experimentatoren en tech-
nische fysici is vereist. Vanwege zijn successen bij het toetsen
van de genoemde theorie van Glashow, Salam en Weinberg
kreeg de experimentator Rubbia de Nobel-prijs in 1984. Die
prijs moest hij delen met de Nederlander Simon van der Meer;
deze had de technische prestaties geleverd, die nodig waren
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voor het toetsen. Bi j het ontwerpen en construeren van een
versneller had hij ingeburgerde fundamentele inzichten moeten
overwinnen en nieuwe moeten bedenken.

Bli j kbaar zijn twee aspecten kenmerkend voor de moderne
situatie rinds 1900: de fundamentele theoretische vooruitgang
van de fysica vereist het volgen van de verschillende ontwikke-
lingen, die in de wiskunde mogelijk zijn. Ten tweede is een
'fundamentele' technologie nodig. In Van der Meers werk zijn
de grenzen tussen toepassingsgerichte en fundamentele fysica
opgeheven. (Ik geef toe, dat deze toepassing niet een industri-
ele is en beschouwd kan worden als een bijdrage tot de lange
historische traditie van het ontwikkelen van wetenschappelijke
instrumenten.)
Het is kenmerkend voor de klassieke periode, dat men in de
fysica geen keuzeproblemen had met betrekking tot de wiskun-
dige systemen, want men hield maar een systeem voor mogelijk.
Ten tweede was het onderscheid tussen fysica en techniek
redelijk eenvoudig. Dat was bijvoorbeeld de situatie, waarin
Newton ( overl. 1727) leefde.
Er is nog een derde kenmerk (dat voor ons onderwerp iets
minder van belang is): de huidige technische wetenschapper
staat voor de keuze, of hij bijvoorbeeld de klassieke newtoni-
aanse mechanica of de moderne quantummechanica zal toepas-
sen. De keuze wordt doorgaans bepaald door het soort van
technische vraagstukken, maar ook de fysische theorieen
kunnen instrumentalistisch beschouwd en 'gebruikt' worden. Ook
zo'n keuzeprobleem was in de klassieke periode nog niet aan de
orde.

Met zijn Principia Mathematica van 1687 heeft Newton de
eerste fundamentele mathematisch fysische theorie geformuleerd,
waarmee de val van een steen en de bewegingen van de hemel-
lichamen verklaard kunnen worden. Die theorie is zo fantas-
tisch, dat zelfs de moderne ruimtevaart (althans wat haar
ballistiek betreft) to beschouwen is als een technische toepas-
sing van die theorie.7)

Newton stond niet voor de keuze, welk wiskundig systeem hij
zou kiezen. Volgens de opvattingen van die tijd was er maar
een mogelijk en dat was het 'ware'. Het begrip 'zuivere' wis-
kunde bestond ook nog niet, want men dacht, dat elke goede
wiskundige vondst wel op de een of andere manier erkend zou
worden als een ware en dus ook toepasbare representatie van
de materiele (hetzij fysische, hetzij niet-fysische) werkelijkheid.
Dat is kenmerkend voor de klassieke fysicus: hij formuleerde
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weliswaar zijn theorieen of wetten wiskundig, maar de wiskunde
was toch niet zo onafhankelijk, dat de fysicus zich moest
afvragen, welke van de fundamenteel verschillende mathemati-
sche systemen hij moest kiezen.

Het tweede boven genoemde kenmerk is de klassieke scheiding
tussen fysica en techniek.
Het meest duidelijk gehoorzaamt daaraan de vacuumtheorie:
dat zijn de technieken om (tegengesteld aan de werking van de
fietspomp) een vat leeg to pompen. De eerste en belangrijkste
aanzet tot de klasssieke ontwikkeling geeft Otto von Guericke
(overl. 1686). Die klassieke technieken worden later belangrijk:
Edison heeft er zijn gloeilamp mee uitgevonden; het bestaan
van elektronen is ermee ontdekt; en nog vele andere fantasti-
sche dingen zijn er later mee ontdekt of uitgevonden. Toch
werd in de context van die klassieke vacuumtheorie een een-
voudige fysica toegepast: de wet van de communicerende vaten
en de gaswetten van Boyle en Gay-Lussac (zie Sparnaay, 1987).
In die context werden niet nieuwe fundamentele inzichten
bedacht, zoals vereist is voor het moderne werk van Simon van
der Meer. Pas na 1900 onstaat er een technische fysica van
vacuumpompen (over het gedrag van moleculen van verdunde
gassen in smalle buisjes; zie Andrade, 1960 en Fabel, 1986). Ook
in de klassieke optica kunnen de ontwikkelingen van de theore-
tische inzichten onderscheiden worden van de geschiedenis van
de optische instrumenten. Newtons ontwerp van een telescoop
hoeft niet uitgelegd to worden bij het citeren van diens optics:

Kenmerkend voor de klassieke periode, is dus de scheiding
tussen fysica en techniek. In 1638 formuleerde Galilei de tegen-
stelling tussen de theoretische fysicus, die uit is op het formu-
leren van wiskundig geformuleerde wetten, en de technische
fysicus, die zijn aandacht richt op het ontwerpen en construe-
ren van machines of instrumenten en op het gebruik ervan (zie
Sarlemijn, 1985).
De theoreticus en de experimentator zien of van storende
factoren of proberen ze to elimineren omwille van de overeen-
komst tussen de wiskundig geformuleerde wet en de toetssitua-
tie. Het begrip 'storende factor' is per definitie betrokken op
de mathematische formulering van fysische wetten. Galilei
bijvoorbeeld weet, dat zowel de ontwerper van kanonnen als
ook de kanonnier rekening houden met een oneindig vele
mogelijke variaties van concrete omstandigheden. Galilei weet
ook, dat er van bijna al die bijzondere (zogenaamd 'storende')
omstandigheden geabstraheerd wordt bij de mathematische
formuleringen van zijn valwetten, ofschoon hij ze heeft opge-
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steld omwille van meer effectief werkende geweren en kanon-
nen. Bij het toetsen van de valwetten wordt 'geknikkerd' over
kleine afstanden met zware loden balletjes, omdat dan de
luchtweerstand (die in Galilei's wetten niet verdisconteerd
wordt) de minste invloed heeft. Maar de ontwerper van een
kanon en de kanonnier houden als technici of als technische
wetenschappers bij hun werk juist wel rekening met de lucht-
weerstand.

Na Galilei is de scheiding tussen fysica en techniek definitief.
(Er moet worden toegegeven, dat de grenzen verschuiven door
de mathematische formulering van de wetten, die betrekking
hebben op de weerstand; maar dan blijven er toch weer andere
factoren buiten beschouwing.) Dit voor de klassieke periode zo
kenmerkende onderscheid tussen fysica en techniek heb ik
nodig voor de formulering van mijn stellingen over het 'am-
bacht' van Da Vinci.

II. Da Vinci's 'wetenschap' is die van een artiest in de antieke
betekenis van het woord

Mijn stellingen zijn:
(1) dat Da Vinci nog geen notie had van die klassieke arbeids-

verdeling tussen technische en theoretische wetenschap;
(2) dat hij ten tweede een artiest is geweest in de antieke

betekenis van het woord.
De betekenissen van deze twee stellingen liggen in - elkaars
verlengde en lijken triviaal. Vooral de tweede is voor kunsthis-
torici voor de hand liggend. De kunsthistorica Anna Maria
Brizio (1976, 24) bijvoorbeeld beweert, dat Da Vinci's belang-
stelling op de eerste plaats uitging naar de beeldende kunst; zij
vindt, dat de technische prestaties niet die van de schilder
mogen overschaduwen; dit oordeel heeft echter een kunsthisto-
risch karakter, terwijl mijn tweede stelling wetenschapshisto-
risch van aard is. Ik zal dan ook Da Vinci niet 'plaatsen' in de
kunstgeschiedenis en zijn werkwijze vergelijken met wat er
voor of na hem gebeurd is in de ontwikkeling van de techni-
sche wetenschappen.

Voordat ik daartoe overga, vermeld ik twee objecties tegen de
stellingen.
Volgens de Da Vinci-kenner Duhem kan een continulteit van
ideeen en begrippen vastgesteld worden tussen de Parijse school
(van Buridan en Oresme), Da Vinci en Galilei. Duhems histori-
sche 'bewijs' van die continuiteit tussen Middeleeuwen en
klassieke fysica is overtuigend ten aanzien van vele begrippen
en inzichten.8) Ten aanzien van het begrip 'kunst' geldt die
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continuiteit echter niet. Galilei erkent beslist de antieke afba-
kening niet meer (bij Kepler, die sterrenkunde met harmonieleer
combineert, is dat nog een beetje twijfelachtig). Terwijl ik
meen, dat dat kunstbegrip wel het beroep van Da Vinci karak-
teriseert.

Een tweede objectie zegt, dat Da Vinci's inzichten en ontwer-
pen pas veel later in de geschiedenis uitgewerkt konden wor-
den. Daarom zou hij tot de klassieke en niet tot de antieke
periode to rekenen zijn.
Concentreren we ons eerst op de inzichten. Inderdaad waren
deze progressief. Leonardo ontwikkelt bijvoorbeeld een methode
om ellipsen to construeren. Daardoor maakt hij de weg vrij
voor Keplers tweede wet over de ellipsbanen van planeten
(voordien had de astronomie geen andere figuur dan de cirkel
gebruikt). Hij heeft ook progressieve inzichten in de optica (hij
geeft een formulering voor de mate van afname van lichtsterkte
in verhouding tot de afstand), die we later bij Kepler terugvin-
den. Hem wordt ook een idee van de zwaartekracht toegeschre-
ven, die -zoals gezegd- pas bij Newton een fundamentele
mathematische fysische behandeling vindt. Maar al die ideeen
staan nog in de context van de antieke kunst. Dijksterhuis
heeft zich terecht geergerd over een Da Vinci-verheerlij king,
die getuigt van een gebrek aan inzicht in de fysicageschiedenis:

Er zijn ... beschouwingen over hem in omloop, die iemand
slechts tot de zijne zou kunnen maken, wanneer hij de
auteurs evenaarde in het bezit van bijzondere vermogens
om historische samenhangen to zien. Hij zou dan b.v. in
staat moeten zijn, om in Leonardo's uitlating: "ieder ge-
wicht streeft er naar langs den kortsten weg naar het
centrum to vallen" de kern van Newtons gravitatieleer to
herkennen en in de aantekening "schri j f over de natuur van
den tijd onafhankelijk van de geometric" een aanwijzing to
ontdekken voor den weg die later door Einstein betreden
zou worden (1975, p. 279).

Inderdaad horen deze door Dijksterhuis geciteerde opmerkingen
van Da Vinci thuis in de context van de antieke kunst (wat in
het bijzonder voor de opmerking over de onafhankelijkheid van
de geometrie geldt, omdat die -zoals gezien- pas in de 19e
eeuw mogelijk is). Miskenning hiervan leidt tot anachronismen.

Niet alleen ideeen, maar ook vele indrukwekkende ontwerpen
van Da Vinci worden pas last in de klassieke technische fysica
opnieuw bedacht. Ik beperk mijn opsomming tot drie voorbeel-
den: de fiets, de vliegmachine en het kogellager;
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(1) in zi j n atelier wordt de eerste fiets ontworpen (figuur 2)
met twee even hoge wielen en aangedreven met een ket-
ting; zo'n model vinden we in de historische ontwikkeling
van de fiets pas -rond de laatste eeuwwisseling; weliswaar is
het problematisch, hoe Da Vinci's ketting precies werkt,
maar voor een ontwerp is dat niet altijd vereist (in de
technische wetenschappen vinden vele ontwerpen nooit hun
weg naar een constructie; toch hebben ook die ontwerpen
vaak een nut, omdat ze technische beginselen of praktische
eisen verduidelijken); had men eerder het model met de
ketting aanvaard, dan was de constructie - zo mogen we
aannemen - eerder gevonden (zie Marinoni, 1974);

(2) ook van Da Vinci's vliegmachine (Tagebucher, pp. 370-378
en Notebooks I, pp. 509-520) kan men zeggen, dat de con-
structie nooit gevlogen zou hebben; maar ook hier geldt,
dat het ontwerp een heuristieke waarde heeft; belangrijker
dan de mogelijkheid om inderdaad to vliegen vind ik de
manier waarop Da Vinci zijn technische beginselen voor het
vliegen uitgevonden heeft (Tagebucher, pp. 291-369 en
Notebooks I, pp. 423-519); eerst maakt hij een 'fotografi-
sche' afbeelding van vliegende vogels (figuur 3); vervolgens
zien we de 'abstracte' afbeeldingen, die de technische
beginselen van het vliegen verduidelijken. Beter kan de
technische inductieve abstractie niet geillustreerd worden;
deze abstractie gaat uit van een gegeven of gewenst ma-
chine of onderdelen ervan en leidt tot een technisch begin-
sel (of een regel), waaraan een abstracte status toegekend
moet worden, omdat bij de analyse van de werking en bij
de uiteindelijke constructie ook andere beginselen en
factoren to verdisconteren zijn;

(3) Da Vinci ontwerpt ook het eerste kogellager (Reti, 1974-a,
p. 286) en stelt voor het ontwerpen ervan een technische
regel op, die als een Leitmotiv bij andere ontwerpen en
constructies dienen moet:

Als de kogels of rollers elkaar raken, zal de bewe-
ging moeizamer verlopen dan wanner ze geen con-
tact maken (Madrid I, 20, verso).

Raken kogels elkaar aan de voor- en achterkant, dan treden
elkaar belemmerende werkingen op (de achterkant van de
voorganger gaat omhoog en de voorkant van de opvolger om-
laag).
Leonardo's werkwijze is zeer systematisch. Eerst gaat hij bij
zijn analyses van kogellagers en schroefkrikken uit van de
'ideale' toestand, waarbij er in het geheel geen wrijving
plaatsvindt. Daarna onderzoekt hij verschillende vormen van
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Figuur 2: het ontwerp voor een fiets

Bij de restauratie van de Atlantis-Manuscripten werden samen-
geplakte bladen losgeweekt; de bovenstaande tekening werd
daardoor zichtbaar. Marinoni (1974-a) denkt aan de mogelijk-
heid, dat een kind in het atelier van Leonardo het werk van de
meester heeft nagetekend. Gibbs-Smith (1988) gaat verder met
zijn vermoedens; hij meent, dat Leonardo oplossingen gevonden
heeft voor verschillende technische problemen, die samenhangen
met het functioneren van de ketting, van het achterwiel, etc.
Deze oplossingen zouden verloren gegaan zijn. Hoe dat ook
moge zijn, de vormgeving is er 'modern' en zal in de feitelijke
ontwikkeling van de fiets pas laat ter discussie staan.
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Figuur 3: vogelvluchtstudies

Bekijken we de tekeningen links boven beginnend en rechts
beneden eindigend, dan 'zien' we, de technisch inductieve
abstractie: de eerste tekeningen zijn 'fotografisch' concrete
weergaven van de bewegingen van de vogels, later volgen de
meer abstracte om ten slotte to eindigen bij de plastische
verduidelijking van de technische beginselen en regels, waarop
het vliegen berust.
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Figuur 4: ringvormige kogelpot met kogels

Dit technische beginsel wordt pas in de 18e eeuw geYntrodu-
ceerd. Drie eeuwen voordien bedacht Leonardo de methodiek,
die to volgen is bij dergelijke ontwerpen: onderzoek de situatie
bij uitsluiting van elke vorm van wrijving en analyseer vervol-
gens de specifieke vormen van wrijving. Leonardo's tandwiel is
hier spiegelbeeldig afgedrukt en dat geldt ook voor verschillen-
de figuren, die hier elders afgedrukt zijn. Zo worden ze ge-
makkelijker 'leesbaar'. Als de notities voor hemzelf bedoeld
waren, tekende en schreef Leonardo immers spiegelbeeldig.
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wrijving en hun eigenschappen. Zo stelt hij vast, dat de wrij-
ving afhankelijk is van de hardheid van de materialen en
evenredig toeneemt bij de toename van de belasting; tevens is
het hem duidelijk, dat de wrijving afhankelijk is van de grootte
van oppervlakten en dat zij verminderd kan worden door
smeermiddelen to gebruiken.
De methodiek om eerst beginselen op to stellen, die berusten
op de abstractie van elke vorm van wrijving, en om vervolgens
verschillende vormen ervan to analyseren zullen we later (in
VA) nogmaals ontmoeten, wanneer we ingaan op Leonardo's
ballistiek. Moeten we deze methodiek van idealiseren niet
beschouwen als een klassieke, aangezien de meeste klassiek
fysische wetten op die methodiek berusten?
Inderdaad zijn idealisaties kenmerkend9) voor de klassieke
fysica. En kogellagers met kogels zonder elke vorm van contact
bestaan alleen in een idealisatie. Da Vinci's idealisaties zijn
echter niet gericht op het formuleren van klassiek fysische
wetten, maar op dat van technische beginselen, die in construc-
ties benaderd moeten worden. Fysische wetten worden experi-
menteel getoetst, technische beginselen probeert men daarente-
gen in machines telkens beter to benaderen. Dat blijkt wel als
men moderne kogellagers bekijkt (figuur 4): daarbij is de
wri j ving door het contact tot het minimum beperkt (inderdaad,
zoals Da Vinci voorstelt, door onder andere kogellagervetten to
gebruiken). Wat Da Vinci ontdekt, wordt theoretisch pas gefun-
deerd in een ontwikkeling, die vooral aan de Franse technische
fysicus Charles -Augustin de Coulomb (1736-1806) to dariken is.
Staat Da Vinci dan niet aan het begin van deze klassiek tech-
nisch fysische ontwikkeling?
De drie voorbeelden -het vliegtuig, de fiets en de kogellager-
tonen weliswaar aan, hoe progressief Da Vinci als technicus is
geweest (voor andere uitvindingen zie Tagebucher, pp. 623-639
en Notebooks II, pp. 161-178). Toch blijf ik volhouden, dat deze
voor die tijd geavanceerde ontwerpen passen in de context van
het antieke begrip 'ars'. Een miskenning daarvan leidt tot
anachronismen, waarover Dijksterhuis zich al ergerde.

111. 'Ars'

Bijna alle Da Vinci-kenners vertellen de anecdote, dat Da Vinci
soms schilderopdrachten afwees, omdat hij meende, dat zijn
wiskundige kennis nog onvoldoende was en hij daaraan meer
tijd moest besteden. Deze mop doet het alleen goed voor lezers,
die niet weten, welke eisen er gesteld zijn aan de beoefenaars
van de antieke kunsten.
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Figuur 5: Middeleeuwse indeling van filosofie, wetenschappen en
kunsten

Volgens bovenstaand fragment van een tekening uit het jaar
1180 vormen drie echte wetenschappen (de ethica, de logica en
de fysica) het drie-eenheidsgezicht van de filosofie, van waaruit
wijsheid stroomt naar zeven kunsten: vier wiskundige (astrono-
mie, geometric, arithmetiek en harmonieleer) en drie taalkundi-
ge (grammatica, rethorica, dialectica).
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Een bevredigende analyse van het begrip 'kunst' in de antieke
periode is belangrijk voor de inschatting van de wetenschappe-
lijke prestaties uit die periode. Zo een analyse zou hier to veel
ruimte vergen. Ik beperk mij daarom tot enkele overbekende
zaken.

Het antieke kunstbegrip kan verduidelijkt worden met een
afbeelding uit het jaar 1180 (figuur 5). Vanuit de wetenschap-
pen (ethics, logica en fysica, die to zamen de filosofie vormen)
vloeit er volgens die afbeelding wijsheid naar de zeven kunsten;
deze worden onderverdeeld in drie taalkundige (grammatica,
rhetorica, dialectica) en vier mathematische (astronomie, geome-
trie, arithmetiek en harmonieleer).

Dat de harmonieleer tot de mathematische kunsten gerekend
wordt, is voor onze tijdgenoten onbegrijpelijk, tenzij zij zich
de leer van Pythagoras herinneren. Volgens deze leer waren
toonhoogten reduceerbaar tot de exacte afmetingen van snaren.
Dit aspect verraadt de ouderdom van deze indeling van discipli-
nes. Zij stamt van de oude Grieken.

Ik heb de indruk, dat sommige wetenschapshistorici to weinig
gebruik maken van deze indeling bij hun uitleg van Middel-
eeuwse discussies.
Waarom kiezen bijvoorbeeld Thomas van Aquino en Roger Bacon
voor de aristotelische kosmologie, ofschoon die in strijd is met
de ptolemeische astronomie? Tegenwoordig zou zo'n keuze niet
meer gebeuren, maar vanuit het antieke kunstbegrip was zij wel
begrijpelijk. De indeling van kunsten en wetenschappen geeft
aan, dat de aristotelische kosmologie een andere status had.
Alleen Bernardus van Verdun heeft het in de 13e eeuw gewaagd
om de 'wijsheid' van de kosmologie in twijfel to trekken en
Ptolemeus' stelsel boven de aristotelische fysica geprefereerd
(Dijksterhuis, 1975, p. 230-241, vooral p. 237). Bernardus rea-
geerde 'modern', omdat hij koos voor een praktische astrono-
mie; maar vanuit de Middeleeuwse hierarchie van disciplines
geredeneerd, reageerde hij verkeerd.

De afbeelding roept twijfels op ten aanzien van de mening van
Thomas Kuhn, die in zijn boek The Copernican Revolution
(1979, p. 104) beweert, dat de Middeleeuwers geen onderscheid
wisten to maken tussen verschillende oude-Griekse tradities. Zij
zouden Aristoteles en Ptolemeus over een kam geschoren heb-
ben en niet opgemerkt hebben, dat Ptolemeus een andere
discipline in een ander tijdperk beoefende dan Aristoteles.
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To us these inconsistencies in the tradition seem natural
products of its evolution and transmission, but to the
medieval scholar they appeared as internal contradictions in
a single body of knowledge.

Vanuit de afbeelding van 1180 geredeneerd zouden de Middel-
eeuwers Aristoteles' De Coelo tot de mathematische kunsten
gerekend kunnen hebben, als Kuhns indruk een correcte was.
Dan zouden ze ook het eerste hoofdstuk uit Ptolemeus' boek
Almagest niet gelezen hebben, waar deze beweert, dat hij een
geheel andere discipline dan Aristoteles wil beoefenen. Deze
implicaties van Kuhns bewering lijken niet waarschijnlijk.

Wat Kuhn naar mijn bevindingen wel goed benadrukt, is de
omstandigheid, dat Alexandrijnen als Strato, Archimedes, Ptole-
meus en vele anderen zich primair gericht hebben op het
beoefenen van kunsten en niet op het beoefenen van filosofie
of wetenschap. Dit oordeel "Archimedes beoefende antiek ge-
sproken geen wetenschap" veronderstelt een afbakening tussen
filosofie en wetenschap enerzijds en kunsten anderzijds. Deze
afbakening is ons weliswaar niet vertrouwd, maar zij helpt ons
wel anachronismen to vermijden bij een oordeel over culturele
activiteiten als die van Da Vinci.

Onze afbeelding van 1180 roept enkele vragen op. Waar staat
de mechanica van Aristoteles, van Strato en van Archimedes?
Waarom ontbreekt de optica van Euklides en van Ptolemeus?
De eerste reden is, dat men omwille van het mooie aantal niet
meer dan zeven vrije kunsten aanvaardde.
De tweede reden is, dat de mechanica en de optica van de
oude Grieken weliswaar in de Middeleeuwen niet geheel onbe-
kend waren (naar de Duitser Jordanus Nemorarius is in de Be
eeuw zelfs een school in de mechanica genoemd), maar in Italie
beschikte men nauwelijks over vertalingen van de relevante
werken. Die komen pas in de tijd van de grote mechanica-
scholen in de periode tussen Da Vinci en Galilei (zie Drake,
1969; Krafft, 1970 en 1982 en ook Sarlemijn; 1985; de wijze
waarop Da Vinci de werken van Archimedes leerde kennen,
wordt behandeld door Johnson, 1953).
De derde reden is, dat die kunsten beschouwd werden als
hulpdisciplines voor de andere kunsten, die niet op de afbeel-
ding staan: de mechanische kunsten. Ook hiervan waren er
altijd zeven, ofschoon niet altijd dezelfde opgesomd werden.
Een opsomming, die ik wel eens gevonden heb (zie ook Klemm,
1982-a), zijn de volgende: textielnijverheid, jacht en visvangst,
wapensmederij, scheepvaart, akkerbouw, medicijnen, theaterkun-
de (= constructie en schildering van decors).
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Op dit soort kunsten heeft Da Vinci zich bij zijn werk gecon-
centreerd. Hij leefde overigens in een tijd, waarin ten eerste
deze praktische kunsten voor uiterst relevant werden gehouden.
Ten tweede doorzag men het nut van de mathematische kunsten
voor de mechanische. Men moet echter niet zo ver gaan en in
de trant van de Duhem-these beweren, dat Da Vinci al (zoals
later Tartaglia [overl. 1557] en Galilei [overl. 1642] gedaan
hebben) -metaforisch vanuit de afbeelding van 1180 gesproken-
de driekoppige filosofie heeft willen onttronen.
In die zits zijn mijn twee hierboven (onder II) geformuleerde
stellingen op to vatten. Schilderkunst in onze betekenis, ma-
thematische kunsten en mechanische kunsten lagen voor Da
Vinci niet in elkaars verlengde, want dat zou to zwak uitge-
drukt zijn. Zij vormden toen een onlosmakelijke eenheid.

Da Vinci zou stellig het reeds vermelde commentaar van de
kunsthistorica Brizio niet begrepen hebben, wanneer zij postu-
leert, dat de publicatie van de Madrid- manuscripten niet mag
bewerkstelligen, dat onze belangstelling voor de ingenieur Da
Vinci die voor de schilder Da Vinci verdringt. Voor Da Vinci
waren die twee beroepen niet to scheiden. Hij was bijvoorbeeld
van 1483 tot 1499 aangesteld als 'hertogelijk hofschilder en
ingenieur' in het kasteel van Lodovico di Sforza to Milaan
(Heydenreich, 1974, p. 138). Uitgaande van de begrippen van Da
Vinci's tijd is een tegenstelling tussen ingenieur en schilder
niet begrijpelijk. Perfecte tekeningen waren nodig om als
waterbouwkundig of militair ingenieur to kunnen werken. Zij
behoorden tot het 'ambacht', dat Da Vinci beoefende.

IV. Da Vinci's ambacht

Het Italic en vooral het Florence van Da Vinci zijn in zekere
zin vergelijkbaar met het Alexandria in de Oudheid (vanaf 300).
Dat Alexandria wendde zich of van de grondslagenkwesties,
zoals die door Aristoteles waren geformuleerd (bijvoorbeeld met
betrekking tot het toepasssen van wiskunde in de fysica).
Strato, Archimedes, Ktesibius, Hero, Ptolemeus en vele anderen
beoefenden -zoals hier al gezegd is- in Alexandria wiskunde en
mathematische mechanica en optics zonder zich to bekommeren
om grondslagen. Deze problemen werden gewoon tot een ander
vak gerekend. Dat ze hierdoor niet tot de filosofen of 'echte'
wetenschappers gerekend werden, namen ze op de koop toe.10)

Een vergelijkbare stemming heerste in Florence, toen Leonardo
geboren werd (1452) in het nabij gelegen dorpje Vinci.") Zijn
vader had in de stad een notariskantoor. Ook hadden er zich
vele Grieken gevestigd, die gevlucht waren voor de Turken:
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Figuur 6: Diirer-prent

De tekening verduidelijkt het Middeleeuwse gebruik van per-
spectief: de kunstschilder kijkt met behulp van een vizier naar
zijn object (of de technische tekenaar doet, alsof hij met een
vizier kijkt naar het to construeren object).
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Onder hun invloed nam de belangstelling voor de aristotelische
fysica of en maakte deze plaats voor een platonisme (Olschki,
1919, p. 255), dat aan de Academia Platonica gedoceerd werd
onder andere (vanaf 1441) door Masilio Ficino. Er was nog een
ander argument om de mechanische kunsten to prefereren boven
de meer speculatieve aristotelische fysica: de oorlogen van de
Italiaanse staten onderling en met Frankrijk; ook het gevaar
van een Turkse invasie noopte de Italianen tot bewapening en
paraatheid, waardoor er aan de praktische mechanische kunsten
een hoge vorm van prioriteit gegeven werd.

Het vak van kunstschilder werd overigens niet 'zuiver' gedo-
ceerd. Leonardo leerde van meet of aan de mechanische kun-
sten, toen hij als 14-jarige knecht in dienst trad bij
Verrocchio. Deze stond nog onder de invloed van Filippo
Brunellesci (1377-1446), die al zes jaar dood was, toen Leonardo
geboren werd.

Brunellesci is de vader van het perspectief. Voor ons betekent
'perspectief onder invloed van de sociale wetenschappen van
de 18e en 19e eeuw: een subjectief aspekt. In onze omgangstaal
gebruiken we zinswendingen als "een oordeel hangt of van het
perspectief, van waaruit een zaak bekeken wordt". Voor Brunel-
lesci daarentegen was perspectief een toppunt van objectiviteit,
dat bereikt werd door het toepassen van de wiskunde op de
optica, op het technische tekenen van de architect en op de
schilderkunst. De ontdekking van het perspectief berustte op de
vaststelling, dat er vanuit het oog (dat gezien werd als de bron
van de gezichtsstralen) lijnen getrokken konden worden naar de
relevante punten van het of to beelden of het to construeren
object. Zo werd er een relatie gelegd tussen wiskunde, optica,
tekenen en schilderen. De door Brunellesci in gang gezette
ontwikkeling zou een lange nawerking hebben op de wiskunde,
waar ze onder andere leidt tot de projectieve wiskunde van
Blaise Pascal (overl. 1662).12)

Wat 'perspectief betekent, kan het beste uitgelegd worden aan
de hand van afbeeldingen van Albrecht Durer (overl. 1528);
deze is een tijdgenoot van Da Vinci en reisde naar Italie om
het perspectief beter to leren kennen. Ook heeft hij verschil-
lende door Leonardo uitgevonden instrumenten overgenomen en
gebruikt. Op zijn afbeelding (figuur 6) is de afbeelding van het
perspectief zichtbaar: met een vizier kijkt de schilder naar het
object door een raamwerk, dat ook op het papier voor hem op
de tafel is getekend.
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Figuur 7: perspectief-geometrie-I

Het gebruik van het perspectief gaf aanleiding tot verschillende
meetkundige vraagstukken. Een ervan was de vraag, hoe (met
welke hulplijnen) de hoeken in het raamwerk to trekken zijn,
indien bijvoorbeeld een tegelvloer met vierkante tegels gete-
kend moet worden.
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Het perspectief leidt tot meetkundige vraagstukken, die nu nog
de meetkundigen boeien (zie Pedoe, 1988). Voorbeelden daarvan
zijn: met welke hoeken zijn de lijnen in het raamwerk to
trekken bij de weergave van een tegelvloer (figuur 7)? Met
welke hulplijnen kan een rond plein getekend worden met het
raamwerk (figuur 8)? Verschillende van die vragen zijn pas in
onze tijd opgelost.

Voor Da Vinci is perspectief een combinatie van kennisleer,
optica en wiskunde:

Bij alle studies van de natuurlijke oorzaak en de fundamen-
tele zaken raakt men bij de waarnemingen het meest onder
de indruk van (de werking) van het licht. En van alle
eigenschappen die men aan de wiskunde kan toeschrijven,
verlicht de zekerheid van de bewijsvoering het meest de
geest van de beoefenaar. Boven andere verhandelingen en
systemen, die bedoeld zijn om de mens to scholen, moet
dan ook de hoogste voorkeur gegeven worden aan het
perspectief. In deze wetenschappelijke discipline wordt de
lichtstraal behandeld met bewijsmethoden, die de trots niet
alleen van de wiskunde, maar ook die van de natuurkunde
zijn... (vrij naar Notebooks II, 365-6).

In dienst van Verrocchio werkt Da Vinci mee aan de bouw van
de koepel van de dom van Florence. Deze was al lang voordien
door Brunellesci ontworpen. De architect had tevens de instru-
menten bedacht voor de bouw; voor onze begrippen is dat een
grensoverschrij ding tussen bouwkunde en werktuigbouw (deze
onderscheiding wordt overigens aan sommige Duitse technische
universiteiten nog steeds niet gemaakt). Een van Brunellesci's
constructies is een hijsmachine, waarvan het ontwerp gecorri-
geerd wordt in Da Vinci's aantekeningen. Blijkbaar heeft Da
Vinci niet alleen het perspectief, maar ook werktuigbouwkundi-
ge ideeen aan Brunellesci ontleend.

De perspectivische benadering is terug to vinden in de schilde-
ringen, die Da Vinci maakt, wanneer hij -zoals hier al gemeld-
hofschilder en ingenieur is in dienst van Ludivico di Sforza
van Milaan (1483-1499). Uit die tijd stammen de Madonna in de
Grot en het zeer beroemde Laatste Avondmaal. In het Sforza-
kasteel beschildert hij ook een plafond, dat nog steeds to
bewonderen is. Bekijk de lijnen waarlangs de muren bij het
Avondmaal getekend zijn en u zult zien, wat Da Vinci onder
perspectief verstond.
Hi j ontwerpt in opdracht van Ludivico een standbeeld voor
diens vader, die daarbij voorgesteld zou worden zittend op een
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Figuur 8: perspectief-geometrie-II

Stel dat met gebruik van een raamwerk en van het vizier een
rond voorwerp op de grond (een plein, een kleed) getekend
moet worden. Met welke hulplijnen komt men dan tot de repre-
sentatie van dat ronde voorwerp in het raamwerk van de
tekenaar? Deze en andere vragen werden door het gebruik van
het perspectief opgeworpen. Vele daarvan zijn pas in. onze eeuw
opgelost (zie Pedoe, 1988).
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zeven meter hoog paard van brons. Die afmeting vereiste de
ontwikkeling van een nieuwe 'pyrotechnische' gietmethode; de
behandeling van deze methode is to vinden in de Madrid-Ma-
nuscripten. De methode werd door velen (onder andere door
Biringucci) geaccepteerd, maar de bouw van het standbeeld
bleef uit (voor de redenen, zie Brugnoli, 1974).

Deze Milaan-periode is van belang, omdat Leonardo in die tijd
begint met de manuscripten, die later in Madrid gevonden zijn.
Men vindt erin onder andere anatomische studies. Het 'waarom'
van die studies lijkt mij voor een inzicht in Leonardo's metho-
diek van belang. Vandaar het volgende citaat

Voor een schilder, die geheel vertrouwd wil zijn met de
ledematen in alle mogelijke posities en bewegingen, is het
onontbeerlijk, dat hij bi j het naakt op de hoogte is van de
anatomie van pezen, botten en spieren, zodat hij bij alle
verscheidene bewegingen en werkingen weet, welke zenuw
of spier de oorzaak is van elke beweging en alleen deze
verdikt en met nadruk laat zien en niet alle anderen op
been of arm, zoals velen doen, die voor grote tekenaars
gehouden wensen to worden en die hun naaktfiguren teke-
nen alsof ze van hout zijn gemaakt en van elke gratie
gespeend, zodat je de indruk krijgt, dat je kijkt naar een
zak walnoten in plaats van naar een menselijk lichaam, of
naar een bosje radijsjes in plaats van naar de spieren van
een lichaam (vrij naar Notebooks II, p. 286).

Voor het schilderen van een object moet men weten, hoe dat
object werkt, zo blijkt een postulant van Da Vinci to luiden.
Wanneer men dat algemeen toepast, dan moet een schilder
inderdaad een universeel genie zijn. Zo is het begrijpelijk, dat
Da Vinci het onderscheid tussen 'schilderskunde' en andere
kunsten klein acht.

Illustratief voor Leonardo's sociale opvattingen over zijn beroep
als schilder en civiele en militaire ingenieur in dienst van een
politiek leider is de manier, waarop hij in 1499 uit Milaan
vertrekt. Voor ons is die manier een beetje eigenaardig. Leo-
nardo voorziet, dat de Franse Koning zal winnen van Frances-
co, en verlaat daarom de stad om zijn diensten vervolgens in
Venetie aan to bieden. In de oorlog werd niet met vaderlands-
liefde gestreden; men was in dienst van de beste organisator
met de beste middelen. In Venetie ontwerpt Da Vinci methoden
om bepaalde streken zodanig onder water to zetten, dat de
Turken elk plan zouden moeten opgeven om Venetie over land
aan to vallen.
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Figuur 9: Imola

Aan Vitruvius, die voor en na het begin van onze jaartelling
geleefd heeft, is een methodiek to danken, die door Italiaanse
stedebouwkundigen in de Middeleeuwen frequent is toegepast.
Volgens die methodiek trekt men een cirkel met als middelpunt
het midden van de stad. Door het middelpunt van de cirkel
worden lijnen getrokken, die corresponderen met de hoofdwin-
den. De ongeveer rechthoekige stad wordt zodanig gedraaid, dat
de hoofdstraten niet parallel lopen met de richtingen van de
hoofdwinden. Op deze door Da Vinci gemaakte plattegrond van
het stadje Imola is Vistruvius' invloed onmiskenbaar. Dit voor-
beeld illustreert, hoe de invloed van Vitruvius niet alleen
gewerkt heeft via zijn bekende boek over de architectuur en
bouwkundige techniek maar ook via een Sitz, im Leben: men
heeft Vitruvius' ideeen ook leren kennen door ze to ontlenen
aan de realisaties van die ideeen.
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In 1500 is hij weer in Florence om er to schilderen. Hij maakt
dan onder andere het portret van Isabella d'Este. Anderhalf
jaar later vertrekt hij weer. Het stadsbestuur is namelijk
bevreesd voor de veroveringszuchtige Cesare Borgia, die door
diens vader, de toen regerende paus Alexander VI, tot hertog
van Romanga was benoemd. Florence leende de diensten van
Machiavelli aan Cesare om deze to helpen en om hem tevens
in de gaten to houden. Zo trad ook Da Vinci in dienst van
Cesare. Het werd zijn taak landkaarten to tekenen. Het meest
bekend is het stadsplan van Imola, dat een belangrijke stadje
vormde binnen Cesare's gebied. Uit dit stadsplan en uit andere
die Leonardo getekend heeft, blijkt, dat hij geheel binnen de
cirkelvormige traditie blijft. Deze traditie gaat terug tot de
oud-Romeinse architect Vitruvius van de eerste eeuw van onze
jaartelling. Al vanaf die tijd is er blijkbaar wiskunde gebruikt
bij het stedebouwkundig ontwerpen, want de steden uit de 13e,
14e en 15e eeuw bezitten diezelfde vorm (Heydenreich, 1974,
p. 140). Daarbij werd echter niet een esthetische, maar een
praktische waarde wiskundig nagestreefd: door de 'vierkante'
stad to 'draaien' in de windcirkel, werd vermeden, dat de
hoofdwinden door de hoofdstraten konden waaien (figuur 9).
Sommige stedebouwkundigen uit onze tijd dromen dan ook nog
steeds van situaties als die van het Middeleeuwse Italie.

In opdracht van Cesare Borgia ging Da Vinci naar Piombino;
dat is een havenstad, die door Florence eerst beloofd was aan
Jacopo IV Appiani en die later aan Cesare was gegeven om
deze gunstig to stemmen. Volgens een ontwerp van Leonardo
werd de havenstad omgebouwd in een grote vesting met allerlei
vernuftige voorzorgsmaatregelen om naderende vijanden to
signaleren en ook om de eigen soldaten to observeren en om
desnoods veiligheidspoorten to sluiten voor het geval, dat deze
soldaten zouden deserteren en zich tegen hun eigen autoriteit
zouden wenden.

Toen Da Vinci het ontwerp klaar had, verkeerde het stadsbe-
stuur van Florence in een pijnlijke situatie. Cesare, de pause-
lijke zoon, was van zijn troon gestoten en Jacopo was heerser
van Piombino geworden zonder toedoen van Florence. Machia-
velli en Leonardo werden dan ook weer naar Piombino gestuurd
om Jacopo gunstig to stemmen, opdat deze zich neutraal zou
gedragen bij eventuele conflicten van Florence. Zo kreeg.
Jacopo Da Vinci's stedebouwkundige ontwerpen, die eerst voor
diens vijand Cesare gemaakt waren.
Amicizia all'italiana!
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Figuur 10: de ideale mens

De natuurkundige idealiseert de gegeven fysische werkelijkheid
om de juiste wiskundige formuleringen voor zijn wetten to
vinden. Ook veronderstellen sommige ontwerpmethodieken in de
bouwkunde bepaalde idealiseringen. Die methodieken bestonden
al in het oud Griekse tijdperk, waarbij onder andere de gulden
snede een belangrijke rol speelde. Dat geldt ook voor het
symmetriebegrip. In Leonardo's manuscripten zijn vele tekenin-
gen to vinden, waaruit geconcludeerd mag worden, dat hij
geworsteld heeft met het geometrische probleem, hoe aan een
kathedraal zijkapellen bijgebouwd kunnen worden zonder de
symmetrie to verstoren. Daarnaast zijn er methodieken, die
nadrukkelijk de proporties van het (gefdealiseerde) menselijke
lichaam als uitgangspunt kiezen. Dergelijke methodieken presen-
teert Vitruvius in zijn boek over bouwkundige ontwerptechnie-
ken. Leonardo, die de neiging had zich alles plastisch voor to
stellen, maakt bij zijn studie van dat boek de bovenstaande
afbeelding. De ideale mens past op de hierboven geillustreerde
manier zowel in een cirkel (met de navel als middelpunt) als in
een vierkant.
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In 1503 wordt Leonardo in Florence benoemd tot militair inge-
nieur; de stad is dan in oorlog met Pisa, dat zich onafhan-
kelijk wilde maken van Florence. De rivier de Arno zou een
militaire transportmogelijkheid van Florence naar Pisa hebben
kunnen vormen, ware het niet, dat die vanwege zijn loop door
een grillig gevormd gebied onbevaarbaar was. Tekenend bracht
Leonardo vele relevante delen van de omgeving in kaart ten
dienste van het project: de rivier was zodanig om to leiden,
dat ze bevaarbaar zou worden. Volgens logistieke berekeningen
zouden 2.000 mensen het werk in 200 dagen kunnen verrichten.
Die berekeningen klopten niet. Machiavelli bleef toch vasthou-
den aan de doorvoering. Tot leedvermaak van de inwoners van
Pisa besloot het stadsbestuur van Florence het project in 1504
to staken.

In dezelfde tijd, waarin Da Vinci die landkaarten tekende,
schilderde hij zijn Mona Lisa. Uit die tijd stammen ook zijn
boven genoemde 'vogelvluchtstudies' met het zo vaak geprezen
ontwerp voor een vliegmachine.

Van 1508 tot 1513 woont Leonardo weer in Milaan. Hij zoekt er
contact met Marcantonio della Torre, die er als hoogleraar
anatomie doceert en met wie hij jarenlang samenwerkt. Zijn
belangstelling voor het functioneren van het menselijk lichaam
blijft een belangrijk onderwerp van zijn studies.13)
Direkt daarop aansluitend is de proportieleer, die ook een
toepassing van de wiskunde is en die in de Oudheid al door
Vitruvius is ontwikkeld. In overeenstemming met Vitruvius (die
publiceerde ± -25) voor hem en de Zwitserse architect Le
Corbusier (overl. 1965) na hem gaat Da Vinci uit van de ideale
proporties van het menselijk lichaam. Dat idealiseren is niet zo
vreemd, aangezien vele zaken geidealiseerd worden in de tech-
niek en in de natuurkunde, zoals we gezien hebben en nog
zullen zien. Een ideaal menselijk lichaam past in een cirkel
overeenkomstig figuur 10. Da Vinci onderzoekt de consequenties
van die aanname voor de afzonderlijke ledematen. Later zal Le
Corbusier daarvan uitgaan en met diens modulor (figuur 11) de
exacte maatvoeringen vaststellen voor het bepalen van de
zogenaamde ware ruimte voor bouwkundige ontwerpers. Deze
spreken inderdaad nu nog over de 'ware' ruimte, wat in de
fysica niet meer gebruikelijk is op grond van het feit, dat de
fysische eigenschappen van de ruimte mede -afhankelijk zijn van
de meetkunde, die men gebruikt. Daarop is al gewezen aan het
begin van deze voordracht.
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Links
Figuur 11: Le Corbusiers modulor

Sommige 'maatschappijkritische' bouwkundige ontwerpers voelen
zich nauwelijks aangetrokken tot de 'wiskundige' ontwerpme-
thodieken van Vitruvius en Leonardo da Vinci. De Zwitser Le
,Corbusier, de Nederlandse kloostering Dom van der Laan en
vele anderen behoren niet tot die ontwerpers en zetten de oude
traditie voort. Het bijzondere van Le Corbusier is, dat hij het
begrip 'ware ruimte' introduceert uitgaande van proporties van
het menselijke lichaam bepaalt hij in welke ruimte een mens
zich 'thuisvoelt'. Op deze psychologische veronderstelling berust
Le Corbusiers wiskunde van de Modulor. De hier afgedrukte
tekening van Le Corbusier illustreert, welke uitgangspunten
gebruikt worden bij het bepalen van de relevante menselijke
proporties, van waaruit de ware ruimte bepaald wordt: evenals
bij Vitruvius en Leonardo spelen navel en uitgestrekte arm en
benen een belangrijke rol. De naar beneden gestrekte arm met
vlakke handpalm valt samen met het kruis. Ook verduidelijkt de
tekening, dat de proportie tussen de afstanden van kruin tot
navel en van vingertop van de gestrekte arm tot het kruis als
uitgangspunt dient bij het ontwerpen. Een vaak geformuleerde
objectie zegt, dat ontwerpers ook rekening to houden hebben
met invaliden of misvormden. Die objectie treft niet de essentie
van het uitgangspunt, dat zegt, dat (onbewuste) ervaringen van
symmetrie en 'mooie' ruimte-indeling wiskundig bepaald kunnen
worden. Ten eerste gaat de methodiek niet uit van gegeven
grootten (Vitruvius houdt zich nadrukkelijk bezig met volkeren,
waarvan de individuen kleiner zijn dan de Italianen) maar van
proporties. Ten tweede kunnen voor speciale individuen met
'afwijkende' ervaringen andere wiskundige methodieken ontwik-
keld worden. Ten derde kan men zich (in analogie met de
fysicus) beroepen op de 'storende' factoren: speciale wensen
van de betroffen individuen.
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In de tijd van zijn 2e verblijf in Milaan (om precies to zijn: in
1509) vervaardigt Da Vinci zijn laatste beroemde schilderij De
Heilige Anna, dat nu in het Louvre hangt. Ook zijn zelfportret,
dat met krijt is gemaakt en nu in Turijn to zien is, stamt uit
die tijd.

Op uitnodiging van de paus vestigt Da Vinci in 1513 zijn
atelier in het Vaticaan. Hij is er rusteloos en reist veel. Drie
jaar later gaat hij naar het Franse Amboise, waar hij in 1519
sterft.

V. Da Vinci's technische 'wetenschap'

Ik heb aan het begin van mijn betoog gezegd, dat Da Vinci een
belangrijk onderwerp van studie is voor de geschiedenis van de
technische wetenschappen. De nadien verstrekte informatie zal
echter verduidelijkt hebben, dat hij geen gemakkelijk studie-
object is. Met een vanzelfsprekendheid heeft Da Vinci zich met
verschillende 'kunsten' beziggehouden. Voor ons zijn die 'kun-
sten' uiteenlopende specialistische vakgebieden.
Bovendien is er nagenoeg geen kwestie, die niet een object
van discussie is. Volgens sommigen (zoals Gille) heeft Da Vinci
als technicus nauwelijks het niveau van zijn tijdgenoten be-
reikt; die opvatting vindt weinig aanhang, maar zij is ook niet
gemakkelijk to weerleggen, omdat dit een tijdrovende vergelij-
king van vele Middeleeuwse boekwerken en manuscripten ver-
eist. Zelfs zo'n eenvoudig feit, of en in hoeverre Leonardo
goed het Latijn beheerst heeft, last uiteenlopende meningen
toe. Anderen nemen het tegendeel aan. Hij zou volgens sommi-
gen pas op zijn 40e jaar begonnen zijn met de studie van het
Latijn. Olschki daarentegen denkt, dat hij Latijn geleerd heeft
van zijn vader, die -zoals hierboven al gezegd- notaris is
geweest.
In het bijzonder laat de opzet van Leonardo's manuscripten
vele gissingen toe. Da Vinci's declinaties en conjungaties zijn
volgens sommigen geschreven bij het leren van het Latijn.
Anderen (zoals Olschki) zien erin een voorbereiding bij het
werk aan een grote encyclopedie.
De grootste moeilijkheid is, dat de manuscripten, die zelf vele
geschiedenissen hebben, ongeordend zijn. De materie is erin
onsamenhangend gepresenteerd. Daarom is elke systematiek
voor rekening van de interpretator. Dat geldt ook voor mijn
betoog, dat nu ingaat op de volgende onderwerpen:
(1) wiskunde, perspectief en observatie;14)
(2) de relatie tussen natuurkennis en techniek;15)
(3) toepassingsgerichte natuurkennis;16)
(4) de ballistiek;17)
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(5) de voorwetenschappelijke analogiemethode.

V.1. Wiskunde, perspectief en observatie
Wie geen wiskunde leest, die leze mijn geschriften niet,
zo meent Leonardo (W, An IV 163 b) en bijna letterlijk vindt
men dat advies vierentwintig jaar na diens dood op de voorpa-
gina van Copernicus' boek in 1543. Maar de opzet is onverge-
lijkbaar anders. Copernicus is zich bewust een ander wiskundig
model omwille van natuurkennis to introduceren. Daarom citeren
neo-positivisten als Philip Frank en Hans Reichenbach zo graag
Copernicus als een voorbeeld van de door hen beoogde weten-
schapsbeoefening. Da Vinci beoefent daarentegen -zoals al
gesteld- wiskunde omwille van praktische kunden.
Er zijn drie terreinen, waar Leonardo wiskunde bij uitstek
toepast:
(1) perspectief;

(2) leer van de proporties en in het bijzonder de leer van de
menselijke proporties;

(3) observatieleer en de optica.

Bij zijn wiskundige analyses omwille van de schilder- en bouw-
kunde stootte Leonardo op enkele fundamentele problemen. Ik
zal er drie opnoemen: de Rafael-paradox, een Zeno-achtige
paradox en de paradox van de convergentie of het snijden van
parallel lopende lijnen. Met die laatste paradox heeft ook
Escher (overl. 1967) zich beziggehouden, maar in diens tijd is
de niet-euklidische meetkunde algemeen bekend. Bij Leonardo
was dat nog niet het geval.

De Rafael-paradox is verwant met de praktische vraag, hoe een
pilaar artistiek of technisch to tekenen is. De paradox zegt,
dat voor elke omtrek van even dikke zuilen geldt, dat de
dichtst bijzijnde gezien wordt als kleiner dan de omtrek van de
verder verwijderde zuilen. In figuur 12 is lijnstuk a-b langer
dan c-d; loops het doek of het papier van de tekenaar parallel
met a-d, dan wordt de meeste rechtse (de meest verafstaande)
pilaar inderdaad groter afgebeeld dan de middelste, die het
meest dicht bij het vizier staat. Op deze manier heeft Rafael
geschilderd en daarom gebruik ik de uitdrukking 'Rafael-para-
dox'.
Da Vinci geeft een o.plossing voor de paradox door het doek
zodanig to spannen, dat het een deel van een cirkelomtrek
beschrijft met het vizier als het middelpunt van de cirkel (zie
de kromme lijn aan de onderzijde 'van figuur '12). Hierdoor
ontstaat datgene, wat Da Vinci noemt 'het eenvoudige perspec-
tief en wat hij onderscheidt van het complexe.
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Figuur 12: de Rafael-paradox

Deze paradox is genoemd naar Rafael. De perspectiefmethode
gebruikend stelde deze schilder zijn doek op overeenkomstig
(parallel met) de lijn a-d. Leonardo doorzag, dat dan de Rafael-
paradox geldt: de omtrek van de dichtstbijzijnde pilaren worden
gezien als zijnde dunner dan de veraf staande; het lijnstuk ab
is in de bovenstaande tekening linger dan cd. Rafaels schilde-
ringen en tekeningen zijn dan ook to bekijken vanuit een
precies omschreven plek: vanuit het midden van waatuit ook de
tekenaar met zijn vizier geobserveerd heeft. Leonardo omzeilt
deze problematiek met zijn doek, dat de omtrek van een cirkel
volgt. De dikten van de pilaren worden dan ongeveer gelijk en
de toeschouwers behoeven dan niet precies in het midden to
staan.
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De genoemde ontdekking (vizier, - A.S.) vereist, dat de
toeschouwer met zijn oog voor een kleine opening staat en
er doorheen alles duidelijk kan zien. Het effect van het
perspectief op een afbeelding, dat met dit hulpmiddel
geproduceerd is, kan echter slechts door een oog gezien
worden, terwijl vele ogen op hetzelfde ogenblik diezelfde
afbeelding proberen to zien. Daarom is het beter een
dergelijk gecompliceerd perspectief to vermijden en moet
men zich beperken tot een eenvoudig perspectief, dat
vlakken zo veel mogelijk in hun ware gedaante beschouwt,
en niet in hun verkorte vorm. In dit eenvoudige perspectief
worden de pyramiden, via welke de beelden naar het oog
worden geleid, gesneden door een scherm, dat op gelijke
afstanden van het oog verwijderd is (Tagebz cher, pp. 774-
775, Pedoe (1988), p. 85).

Het vervangen van het rechte doek door een gekromd lopend
doek berust blijkbaar op de overweging van Da Vinci, dat het
perspectief niet een preferentie mag impliceren van slechts een
toeschouwer, die in het midden staat en die kijkt vanaf de
plaats, waar het vizier gestaan heeft. Voor toeschouwers, die
meer naar links of naar rechts staan, geldt een andere verhou-
ding tussen a-b en c-d dan in het zogenaamde complexe per-
spectief, zoals dat getekend is in figuur 12.

De tweede paradox is speculatiever en vormt een argument
tegen een uitgangspunt van Euklides (± -300). In diens Elemen-
ten wordt er gezegd, dat het geheel groter is dan de delen. De
vaagheid van deze zin bemoeilijkt een beslissing over de bete-
kenis ervan in een moderne context. Doorgaans zegt men, dat
de verzamelingenleer de uitspraak weerlegt, want er zijn bij-
voorbeeld evenveel even als even en oneven getallen samen
(oneindig), maar de eerste verzameling is een deelverzameling
van de tweede. Leonardo en later ook Galilei hielden zich aan
de geometrische interpretatie van de uitspraak. Dat is begrijpe-
lijk, want tot en met Newtons Principia Mathematica wordt de
meetkunde gezien als de basisdiscipline van de wiskunde (en
niet de verzamelingenleer, zoals dat tegenwoordig het geval is).
Op die manier kan Leonardo ook de wiskunde roemen als zijn
basiswetenschap. Wiskunde betekent immers voor hem en voor
zijn tijdgenoten op de eerste plaats geometrie.
Ik noem Leonardo's tweede paradox een 'Zeno-achtige', omdat
die verwant is met de Achilles-en-schildpad-problematiek. Om
deze zich voor to kunnen stellen denke men aan een punt P;
door P kunnen in beginsel oneindig vele lijnen getrokken
worden; men verzamele alle punten van die lijnen in P; de
afmeting van de som van al die punten is gelijk aan nul; elk
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deel (punt) is dan ook gelijk aan het geheel. Voor het gemak
tekent men een cirkel met het aangenomen punt als het mid-
den. Vervolgens schrompelen de lijnen zodanig, dat alle punten
van de lijnen samenvallen met het middelpunt. De totaliteit van
punten is niet groter dan een van de delen (een punt).
Deze weerlegging van Euklides is in zekere zin 'leuker' dan de
verzamelingstheoretische, omdat ze geometrisch is. Primair was
Euklides immers een meetkundige. Voor hem, voor de antieke
en voor de meeste klassieke beoefenaars van exacte disciplines
was (tot in de 19e eeuw) de meetkunde -zoals gezegd- de
basisdiscipline; in een geometrische algebra was de algebra
afhankelijk van de meetkunde (om een vergelijking op to lossen
moest een meetkundig bewijs geleverd worden). Leonardo, die
eveneens deze geometrische algebra beoefent, formuleert de
paradox als volgt:

Wanneer een punt als middelpunt van een cirkel het begin-
en eindpunt van oneindig veel rechte lijnen kan zijn, dan
moeten er naast dit punt nog oneindig veel meer punten
zijn, die wederom verenigd kunnen worden om ten slotte
wederom een punt to vormen. Hieruit volgt, dat een deel
gelijk kan zijn aan een geheel (Pedoe, 1988, p. 82).

Het nadeel van deze weerlegging is, dat de hier geformuleerde
gedachten over de som van punten geheel vreemd is aan de
Griekse wiskunde (omdat de door Leonardo bedachte vereniging
van punten in de betekenis van die wiskunde niet construeer-
baar is).

De derde paradox, die genoemd is, leidt tot overwegingen, die
niet tot de vlakke meetkunde behoren. Bekijkt u eens een
metselaar, die nog volgens de traditionele wijze een muurtje
neerzet. Hij gebruikt daarbij een schietlood om zeker to zijn,
dat hij de gewenste lijnen recht houdt. Schietlood garandeert
in het bijzonder, dat lijnen verticaal en parallel lopen. Kos-
misch lopen ze echter niet parallel.. We weten, dat de lijnen
van het schietlood elkaar zelfs zouden kunnen snijden, wanneer
we ze ver genoeg doortrekken tot in het midden van de aarde.
In een van zijn jeugdwerken wijst Galilei al op deze omstan-
digheid. Stelt u zich twee lijnen voor die loodrecht staan op de
evenaar en die plat over de grond lopen. Door de kromming
van de aarde snijden deze lijnen elkaar. Op een plat vlak
zouden ze echter parallel lopes. Dit voorbeeld illustreert twee
kenmerken van de geometrie, die afwijkt van de euklidische of
vlakke meetkunde en die we tijdens de middelbare schooloplei-
ding hebben leren kennen: er is een meetkunde (die van het
bolle vlak), waarvoor de som van de hoeken meer is dan 1.80°

88



en waarvoor er door een punt P buiten een gegeven rechte lijn
L geen lijn parallel loopt met L. Deze afwijkende meetkunde is
pas -zoals al gezegd- in de 19e eeuw ontwikkeld.

In de 'schilderkunde' heeft men zich vaak met niet-euklidische
waarnemingen beziggehouden; zo ook Escher. Stelt u zichzelf
voor liggend onder twee ouderwetse telegraafdraden. Als u ze
volgt snijden ze elkaar, wanneer ze tot in het oneindige wor-
den doorgetrokken. Zo vinden we de paradox in de context
van Escher geformuleerd. Leonardo spreekt over een soortgelij-
ke ervaring (voor een uitvoerige behandeling zie Pedoe, 1988):
bekijken we de lijnen van twee rechte vorens van een akker
(die parallel lopen), dan zien we dat ze elkaar perspectivisch
gezien (ergens bij de horizont) moeten snijden.
Men kan zich voorstellen, hoe onze Middeleeuwse schilder in
verwarring raakte, toen hij deze ontdekking deed. Voor hem
klopte er iets niet bij het gebruik van het perspectief. Het zou
meer dan vier eeuwen duren, voordat men alternatieve systemen
ontdekte en men kon nadenken over de vraag of met die
andere systemen de situatie beter geinterpreteerd kon worden.
Nadien heeft Escher inderdaad overwogen, of in dergelijke
gevallen de niet-euklidische meetkunde van het boloppervlak
toegepast moet worden (zie Ernst, 1976, p. 102).

Leonardo vroeg zich ook af, hoe zijkapellen van een kathedraal
ontworpen konden worden zonder een symmetrie to verstoren.
Maar wiskundig kwam hij er niet uit.

Wiskunde wordt door Da Vinci niet alleen bij het perspectief
maar ook op andere terreinen toegepast. Dat gebeurt op een
visueel plastische wijze. In de manuscripten, die uit de jaren
1508-1510 moeten stammen, vinden we de 'opticawet' over de
afnemende intensiteit van het licht met een driedimensionale
pyramide uitgedrukt (zie figuur 13). Het is dezelfde wet, die
Kepler -zoals al gezegd- toepast. Toch is het de vraag, of we
aan Da Vinci het strikte beoefenen van optica als fysische
discipline moeten toeschrijven. De zogenaamde 'wet' is een
praktische regel, die dienstbaar is voor het weliswaar exacte
maar toch schilderachtige uitdrukken van de werkelijkheid:

Conform mijn stellingen wil ik met mijn voorbeelden aantonen,
hoe praktijk-gebonden Leonardo's wiskunde is. Die staat in
dienst van de werktuigbouwkundige, architectonische of artis-
tieke doeleinden. De combinatie van vele geniale inzichten op
verschillende gebieden vraagt om een arbeidsverdeling en speci-
alisatie. Maar die zijn in Leonardo's tijd nog niet gerealiseerd.
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Figuur 13: de wet van de afname van lichtintensiteit

Dit onderwerp van de optica is uiteraard voor schilders en
bouwkundige ontwerpers van belang. Het is daarom dan ook
niet zo verwonderlijk, dat we de historisch eerste formulering
van de wet aantreffen in de vorm van de tekeningen van een
schilder: de bovenste tekening. De tekening daar onder dient
alleen ter verduidelijking: bij punt A is de lichtsterkte een, bij
B 1/4, bij C 1/9, etc. De generalisering leidt tot 1 /a2. In de
geschiedenis van de optica en mechanica na Da Vinci zal de
wet een belangrijke rol gaan spelen.
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In die zin beoefent hij nog in een antieke betekenis de kun-
sten.

V.2. De relatie tussen fysica en techniek
Filosofen slaan er vaak geen acht op, dat Aristoteles zich met
de mechanica heeft beziggehouden en dit vak in Athene gedo-
ceerd heeft. Notities van leerlingen zijn bewaard gebleven en
vormen een object van historische studies. Aristoteles' mechani-
ca is de leer van machines; hefbomen en katrollen behoren tot
haar object.

Dat filosofen doorgaans geen acht slaan op die mechanica is
begrijpelijk, want Aristoteles bakent haar scherp of van andere
disciplines (zie Krafft 1970 en 1982). Wat populair uitgedrukt is
die afbakening de volgende:
- In de mechanica leren we inzichten, waarmee we de natuur

kunnen foppen.
- Filosofische natuurkennis daarentegen berust op de aanschou-

wing van het wezen der dingen, op grond waarvan met
zekerheid waarheden over die dingen kunnen worden vastge-
steld.

In de historische ontwikkelingen is dit foppen kenmerkend
geworden voor de aristotelische visie op mechanische kunsten.
Toch berust het foppen op een vergissing, die verwant is met
de idealisaties van de antieke mechanica, die elke vorm van
wrijving buiten beschouwing gelaten heeft.
We foppen de natuur door gebruik to maken van een hefboom
en door zo een groot gewicht op to tillen met weinig inspan-
ning of met een klein tegengewicht. Datzelfde effect bereiken
we met een katrol en dat effect wordt nogmaals vergroot,
wanneer we onze hijskraan uitrusten met meer dan een katrol
('mechanics' komt niet van 'machine' maar van het oud-Griek-
se 'mechanaomai' en dat betekent: ik bedenk een list). Het
foppen heeft echter zijn grenzen. Bij to veel wrijving werkt
een hefboom niet meer. Bij to veel katrollen is ook het hijsen
onmogelijk geworden door de wrijving van de touwen. Dergelij-
ke hijskranen werden ondanks het werk van Leonardo en dat
van Galile! toch nog in de 17e eeuw bedacht (zie f iguur 14). De
moeilijkheid van de wrijving was ook aan Aristoteles bekend en
dat was dan ook de reden oin de mechanica niet to rekenen tot
de wetenschappen (die aan het wezen der dingen zekerheden
ontlenen). Volgens de aristotelische visie doen er zich bij de
mechanicawetten to veel uitzonderingen voor, die toe to schrij-
ven zijn aan bijzondere omstandigheden.
Vanaf het eerste moment, dat Galilei zich met mechanics
bezighoudt, wijst hij deze quasi -aristotelische visie of (die ik
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Figuur 14: het aristotelische foppen van de natuur

Door de toepassing van de wetten van de mechanica kan met
weinig inspanning veel gepresteerd worden. Die 'waarheid' werd
door Aristoteles ontdekt. Maar hij zag daarvan de relativiteit
in. Hij onderkende vele uitzonderingen en stelde ook vast, dat
de mechanica geen goede en bevredigende verklaring van de
bewegingen zou kunnen geven. Toch werd het 'foppen' van de
natuur een van de kenmerken van de aristotelische mechanica
in het Italie van de 15e, 16e en 17e eeuw. Tegen dit aristote-
lisme hebben zich zowel Leonardo als ook Galilei verzet. De,
bovenstaande figuur is de 10le uit A. de Ramelli's Schatzkam-
mer mechaniser Kunste; dit boek werd opnieuw uitgegeven (in
1620), toen Galilei zijn gedachtengangen over de mechanics al
gevormd en zijn valproeven als uitgevoerd had. Toch kan men
zien (als men maar let op de wrijving), dat het mannetje rechts
op de figuur nooit in staat is het links afgebeelde gewicht op
to heffen. Het foppen van de natuur heeft dan ook inderdaad
zijn grenzen, zoals Leonardo en Galilei vastgesteld hebben.
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'quasi-aristotelisch' noem, omdat het niet duidelijk is, in hoe-
verre die visie aan Aristoteles zelf toe to schrijven is). Mecha-
nische processen berusten voor Galilei op een samenspel van
vele fysische factoren. Met die vaststelling begint de mechanica
(die bij Simon Stevin nog traditioneel 'de discipline over de
weegschalen' heet) haar geschiedenis als fysische discipline: als
een vak, dat niet meer tot de kunsten maar tot de wetenschap-
pen to rekenen is.

Toch is Galilei op dit punt niet de eerste geweest, die het
quasi -aristotelische foppen afwees. Da Vinci heeft een soortge-
lijke kritiek geuit en zelfs heel expliciet beweerd: de natuur
kan door geen enkele list van de mens gefopt worden (Madrid 1

121 recto). De spreuk non ingannare la natura (niet de natuur
foppen) ontleent Galilei in zijn mechanica dan ook aan de
Leonardo-traditie. In die zin geldt hier weer de Duhem-these
over de continuiteit tussen Leonardo en Galilei. Toch mag dit
niet leiden tot het vervagen van het verschil. Voor Galilei is
het een technisch wetenschappelijke spreuk. Bij Leonardo is
het een algemene regel die hij ontleent aan zijn constructies
van de vele mechanische instrumenten.
Technisch gesproken is Leonardo zelfs verder dan Galilei,
doordat hij op een vernuftige wijze gebruik maakt van de
wrijving. Dat zien we bijvoorbeeld bij Da Vinci's ontwerpen
voor het in elkaar grijpen van tand- en wormwielen (Reti,
1974, p. 279); dat geldt vooral voor zijn wormwiel, dat een
'Hindley-wormwiel' genoemd wordt: 'worm' vanwege de vorm en
'Hindley' vanwege de heel speciale vorm van de worm. Het
idee is opnieuw bedacht door klokkenmaker Henry Hindley in de
Be eeuw. De manuscripten met daarin Da Vinci's ontwerp zijn
pas in 1967 ontdekt. Bij dit speciale wormwiel is in tegenstel-
ling tot de kogellagers gezorgd, dat de wrijving wel groot is;
Da Vinci's opzet is, dat het wormwiel niet gemakkelijk terug-
draait (zie figuur IS). In feite is het wiel alleen voor klokken
to gebruiken.18) Da Vinci zegt hierover.

Als men een schroef maakt, die slechts een enkele tand
aangrijpt, dan moet een pal het terugdraaien van het wiel
voorkomen, mocht de tand afbreken (Madrid I 17 verso).

Dit beginsel moeten we combineren met andere elders hier
geciteerde beginselen over kogels van kanonnen en kogellagers
zonder wrijving.
Kunnen we hierin al een onderscheiding tussen een rnathema-
tisch geformuleerde fysische wet (met de daarbij behorende
idealisering) en de storende factoren onderkennen? Ik' geloof
van niet een regel of een technisch beginsel, dat zegt hoe iets
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Figuur 15: Da Vinci's speciale wormwiel

Abstraheren van wrijving en vervolgens weer wrijving verdis-
conteren is een belangrijke regel in Leonardo's ontwerpmetho-
dologie. Dat blijkt ook bij Leonardo's eigen beoordeling van de
hier afgebeelde ontwerpen. Het boven afgebeelde 'tandwiel'
heeft meer wrijving dan het daar onder afgedrukte. Dat is een
nadeel. Tegenover dat nadeel staat. een voordeel: bij calamitei-
ten is het bovenste wiel gemakkelijker in de hand to houden
dan het andere. Dat is de overweging, die Leonardo gebracht
heeft tot het ontwerp van het speciale wormwiel. Later zal
blijken -zoals de tekst verduidelijkt-, dat zo'n speciaal worm-
wiel alleen in de context van uurwerken to gebruiken is.
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gemaakt moet worden, ontleent men met praktische intelligentie
aan verschillende mechanische werkingen. Een wet wordt daar-
entegen -zoals al gezegd- experimenteel getoetst. Het nauw-
keurige inzicht in wat experimenteel toetsen is en de belang-
stelling ervoor zijn nog vreemd aan Da Vinci.19)

Fysisch of natuurwetenschappelijk gesproken staat Galilei dan
ook dichter bij ons. Een experiment is voor Leonardo een
instantie, waaraan je technische beginselen of regels door
abstractie ontleent (de technische inductieve abstractie). Bij
Galilei daarentegen is het experiment een controlerende instan-
tie, waarvan de vorm wordt voorgeschreven door de mathemati-
sche formulering van de wet. Dat is hier al besproken bij het
experimentele toetsen van de valwetten en de onderscheiding
tussen techniek en klassieke fysica. Galilei's experiment en Da
Vinci's eveneens besproken technische inductieve abstractie zijn
aan elkaar tegengesteld. Hier geldt de Duhem-these niet.

V.3. Da Vinci's toepassingsgerichte natuurkennis
Een continuiteit in de zin van de Duhem-these bestaat er wel
ten aanzien van de kwestie van het perpetuum mobile. De
gefundeerde afwijzing ervan heeft Galilei hoogstwaarschijnlijk
aan de Leonardo-traditie to danken. Het perpetuum mobile werd
in de Middeleeuwse theologische filosofie afgewezen, omdat
alleen God een beweger kon zijn zonder daartoe aangezet to
worden.20) Da Vinci had andere argumenten om het of to wij-
zen, ofschoon hij er eerst in geloofde.
In feite was hij wederom een abstract algemeen beginsel aan
het najagen: hoe kan het verlies aan bewegingskracht gecom-
penseerd worden door een nieuwe bewegingskracht, waarvan het
verlies wederom gecompenseerd wordt, zo vroeg hij zich af. Hij
heeft vele prachtige instrumenten getekend, die aan die eis
zouden moeten voldoen. Een versie ervan is hier afgebeeld in
figuur 16. Het 'eeuwige' bewegen zou berusten op een toepas-
sing van de hefboomwet: met een van de as verder verwijderd
gewicht kan meer kracht ontwikkeld worden dan met een
gewicht in de buurt van de as. Geheel in overeenstemming met
de voorafgaande overwegingen wijst Leonardo de mogelijkheid
van een eeuwige beweging echter of vanwege de wrijving: elke
beweging afzonderlijk wordt door de wrijving beeindigd, dus
ook de som der bewegingen.

Omwille van zijn waterbouwkundige opdrachten, waarvan er
hier enkele genoemd zijn, heeft Da Vinci zich- veel beziggehou-
den met de technische beginselen om de werking van water to
benutten. Hij ontwerpt dan ook een waterbouwkundig perpetuum
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Figuur 16: bet zogenaamde perpetuum mobile

Hierboven staan twee tekeningen afgedrukt. De bovenste komt
overeen met een tekening van Leonardo. Daar onder staat een
moderne' presentatie van Leonardo's perpetuum mobile. Die
'moderne' versie moet een eeuwige beweging garanderen op
grond van de al door Aristoteles genoteerde hefboomwet: bet
balletje dicht bij bet centrum staat tegenover bet andere
balletje, dat horizontaal ermee correspondeert; bet eerst ge-
noemde balletje wordt op grond van die wet omhoog geheven.
Daarna herhaalt zich hetzelfde proces op grond van dezelfde
wet. Die aanname kan ook ten aanzien van de bovenste figuur,
die van Leonardo stamt, worden aangenomen. Maar Leonardo
zelf wijst zo'n eeuwigdurend proces af: elke beweging komt tot
stilstand door wrijving en dus ook de totaliteit van alle bewe-
gingen en wrijvingen.
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mobile: een dunne schroef, die water omhoogpompt en dat
water valt in een dikke schroef die door de valbeweging van
het water bewogen wordt. ten tandwiel tussen de dikke en de
dunne schroef draagt de beweging van de dikke over op de
dunne. Maar juist de overdracht van de werking door middel
van dat tandwiel impliceert een verlies aan energie, wat dan
ook door Leonardo ingezien wordt. Bouwers van een perpetuum
mobile houdt hij voor lieden van hetzelfde pluimage als alche-
misten. Dat verraadt zijn opvatting over de alchemie.21)

Leonardo heeft ook een prachtig apparaat bedacht om to ach-
terhalen, welke kracht met vallend water opgewekt kan worden.
Op een tekening (figuur 17) kunnen de letters a, b, c en d
ontcijferd worden, dat vergemakkelijkt is door de tekening, die
Da Vinci in spiegelschrift maakte, wederom in spiegelschrift of
to drukken. In dat 'geheimschrift' staat er naast de afbeelding
geschreven:

Hier wordt de vraag gesteld: welke van de vier watervallen
heeft meer kracht en vermogen om een wiel rond to draai-
en: a, b, c of d? Ik het nog geen proeven genomen, maar
het lijkt me, dat ze hetzelfde vermogen hebben, gezien het
feit, dat a -zelfs als die van grote hoogte valt- geen ander
water boven zich heeft, zoals d, die boven zich een hele
hoogte aan duwend water draagt. Nu heeft d een grote
stootkracht maar niet het gewicht van straal a. En hetzelf-
de geldt voor b en c. Dus waar de stootkracht ontbreekt,
wordt die gecompenseerd door het gewicht van de water-
straal (Madrid I 134 verso; vgl. ook Tagebiicher, pp. 619-
20).

De stootkracht ten gevolge van de hoogte wordt gecompenseerd
door de druk van het water op het gat, waaruit de onderste
straal vloeit. Zammatio (1974, p. 199) stelt de volgende substi-
tuties voor.
- Vermogen' (potentia) is to vervangen door 'energie'.
- gewicht' door 'potentiele energie'.
- stootkracht' door 'kinetische energie.
Het resultaat van de substituties zou zijn volgens Zammatio,
dat aan Leonardo al een van de hoofdwetten van de hydrody-
namica (die in 1738 door Daniel Bernouilli geformuleerd wordt)
toe to schrijven is. Als Dijksterhuis nog leefde, zou hij zich
opnieuw ergeren.
Zammatio's substitutie wist immers het verschil weg tussen
wetenschap en antieke kunst. Een fysicus beoefent hydrodyna-
mica, een technicus (waterbouwkundige) zoekt daarentegen naar
technische regels voor het opwekken van energie door middel
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Figuur 17: technisch bruikbare eigenschappen van vallend water

In de Madrid- Manuscripten (Madrid I 134 verso) treffen we de
bovenstaande tekening aan. Deze is hier spiegelbeeldig afge-
drukt, omdat Leonardo zelf zo tekende en schreef. Men ziet,
dat Leonardo's spiegelschrift niet perfect is: de 'd' heeft de
vorm van een 'q'. De tekening resulteert uit Leonardo's re-
flexies over de kracht en het vermogen van waterstralen die
vanuit verschillende hoogten vallen; daarbij wordt er vanuit
gegaan, dat de lagere straal naar buiten gedrukt wordt met een
kracht, die ontleend wordt aan de hoeveelheid water boven de
straal.
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van een waterwiel of een stuwmeer. Doe eerst de proef en
maak daarna de regel, was de spreuk voor Da Vinci's werkwij-
ze (Madrid I 51 recto, zie ook het volgende citaat van C 7
recto). Hi j zegt niet: zoek eerst een mathematische formule en
toets die dan proefondervindelijk.
Leonardo maakt nog Been onderscheid tussen experimenteel
getoetste natuurkennis en praktisch toepasbare kennis.

VA. Ballistiek
Satellieten volgen de baan van een ellips. Dat wist Newton al,
die in zijn voornoemde Principa een tekening laat afdrukken,
waarop de banen getekend staan van kogels van een kanon, dat
op een denkbeeldige hoge berg staat. Galilei dacht nog aan een
parabool, omdat hij zich bij zijn fysische onderzoek concen-
treerde op kanonnen met een geringere reikwijdte en dan is
het verschil tussen ellipswet en paraboolwet niet noemenswaar-
dig.
Bij mijn eerste lezing van Galilei's Discorsi heb ik met verba-
zing vastgesteld, dat Galilei zich de parabool nog voorstelt als
een combinatie van twee lijnen: de ene geeft de gedwongen
beweging aan, die andere de natuurlijke in de richting van het
centrum van de aarde. Ofschoon Galilei doorgaans als de anti-
aristotelicus wordt voorgesteld, gebruikt hij ten aanzien van
deze kwestie nog die aristotelische terminologie, die berust op
het onderscheid tussen natuurlijke en gedwongen beweging
(ofschoon het onderscheid bij Galilei van zijn natuurfilosofische
betekenis ontdaan is en er niet meer dan een op de mathemati-
sche vorm gerichte beeldspraak is overgebleven).

Figuur 18 laat de baan van een kanonskogel zien; deze baan is
samengesteld uit voornamelijk twee lijnen. Tot laat in de 17e
eeuw (dus: tijdens en zelfs nog na Galilei's leven) vinden we in
militaire verhandelingen nog afbeeldingen, die onder invloed van
het aristotelisme veronderstellen, dat kanonskogels twee banen
zouden volgen: een gedwongen beweging (schuin) omhoog en
een natuurlijke verticaal naar beneden. Da Vinci analyseert
daarentegen onbevangen ten aanzien van natuurfilosofische
beschouwingen de werkingen van machines en de val- en worp-
bewegingen; hij volgt daarbij dezelfde methode als die, welke
we al ontmoet hebben bij de analyse van de kracht van vallend
water met behulp van het waterbassin met gaten op verschil-
lende hoogten.

Hij ontwerpt in dit geval een waterzak, die als een soort van
doedelzak verschillende pijpjes bezit (zie figuur 19). Naast het
ontwerp staat geschreven:
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Figuur 18: de dualistische kogelbaan

Aristotelici kenden twee soorten bewegingen: de gedwongen en
de natuurlijke beweging. De ene werd ingegeven door zwaarte
(richting centrum van de aarde) en de andere door de onna-
tuurlijke beweger. Die opvatting wordt nog tot uitdrukking
gebracht in tekeningen van militaire verhandelingen uit de 16e
en 17e eeuw (de bovenstaande stamt uit de 16e eeuw). Ofschoon
noch Leonardo noch Galilei dat taalgebruik doorbroken hadden,
zijn zij er toch in geslaagd door proeven een andere opvatting
over de kogelbaan acceptabel to maken. Beiden verduidelijken,
dat de vorm van de baan een parabool is. Men zou dus kunnen
zeggen: voor hen is die baan een vloeiende beweging die wis-
kundig beschreven moet kunnen worden. De tekenaar van
bovenstaande afbeelding durft niet meer stellig to geloven in
een rechtlijnige gedwongen beweging en onderbreekt daarom
de schuin omhoog wijzende lijn in de punten M, P, etc.
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Figuur 19: een 'doedelzak' als 'model', waarmee Da Vinci de
paraboolvorm van kanonskogels vaststelde

Een leren zak is gevuld met water. De zak is doorboord met
pijpjes, die op een lijn staan en waardoor het water naar
buiten kan. Druk op de zak en het water zal naar buiten
spuiten. De vorm van de waterstralen zal die van een parabool
zijn (zoals in de bovenste figuur schematisch door Leonardo tot
uitdrukking gebracht). Dat is de vondst van Da Vinci. Dit tech-
nische beginsel zal ± een eeuw later als fysische wet door
Galile! worden gepresenteerd.
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Neem een proef om een regel aan deze bewegingen to
ontlenen. Doe dit met een leren zak, die met water gevuld
is en waarop in een lijn meerdere buisjes met dezelfde
diameter aangebracht zijn (C 7 recto).

De tekening laat zien, hoe Leonardo meent met het 'model' de
paraboolvorm van kogelbanen proefondervindelijk vast to kun-
nen stellen: drukt men op de zak, dan zullen de waterstralen
uit de pijpjes verschillende parabolen beschrijven.

Consequent en geheel in overeenstemming met de voorafgaande
benaderingen heeft Leonardo zich ook intensief beziggehouden
met de weerstand en de wrijving van de lucht, die het projec-
tiel bij het beschrijven van de baan ondervindt. Hij stelt
daarvoor een regel op:

De lucht wordt dichter voor lichamen, die er snel doorheen
gaan en zij wordt meer of minder dicht, naarmate de
snelheid groter of minder wordt (E 70 recto).

De techniekhistoricus Klemm beweert, dat Leonardo nog niet in
staat is om op een exact wiskundige wijze relaties tot uitdruk-
king to brengen:

In der Physik betont Leonardo immer wieder die einfache
and die experimentelle Erfahrung; insofern weist er in die
Zukunft. Aber er umfasst das Phanomen anschaulich in
seiner ganzen Fiille and vermag nicht von einzelnen Neben-
bedingungen zu abstrahieren, um zur mathematischen For-
mel zu kommen, wie das in der neuen Physik Galileis
geschieht (1082-c, p. 102).

Ik meen echter, dat de voorafgaande beschouwingen en citaten
van Leonardo aantonen, dat Klemms deelzin, die ik cursief heb
weergegeven, ongenuanceerd is. In Leonardo's analyses wordt de
werking van de technische beginselen gescheiden van de sto-
rende factoren, zoals wrijving. Hierdoor is weliswaar geen
klassiek fysische idealisering of abstractie geintroduceerd met
het oog op de wiskundige formulering van een fysische wet,
maar Leonardo's abstractie is daarmee toch wel sterk verwant.
Alleen zijn opzet was een andere: een technische.

In zijn val- en worpleer gebruikt Leonardo het woord 'impetus'.
Daarmee duidt hij op de hoeveelheid beweging, die meegegeven
wordt door het geschut. Hier zou men weer Duhems these
kunnen laten gelden, die zegt, dat er een continuiteit is tussen
de impetus-theorie van de Parijse school en Leonardo's inzich-
ten. Maar er is tegelijkertijd ook weer een discontinuiteit: een
verschil tussen Da Vinci en de leden van de school van Parijs.
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Deze zochten niet naar technische regels maar naar natuurfilo-
sofische beginselen.
Leonardo daarentegen streefde niet naar 'zuiver' fysische of
natuurfilosofische inzichten maar naar regels voor het ontwer-
pen en gebruiken van geweren en kanonnen. Bij Galilei is de
fysica van de kogelbanen niet direct gekoppeld aan de vervaar-
diging van wapens. Bij Leonardo's beschouwingen is dat wel het
geval.

Wat betreft het gebruik van wapens neemt Leonardo een wat
tweeslachtige houding aan. Hij zegt weliswaar de oorlog een
'beestachtige razernij' to vinden, maar hij heeft er toch goed
aan verdiend en onmenselijke wapens ontwikkeld. Afschrikwek-
kend is zijn ontwerp voor een kanon, dat geschikt is voor
granaten, die bij een contact exploderen in dodelijke scherven.

Hier is slechts een fractie genoemd van Leonardo's vele ideeen
en ontwerpen. De lezer mag in zo een beperkte opzet niet veel
meer verwachten. Ik hoop echter de belangstelling gewekt to
hebben voor Da Vinci als technisch ontwerper en ik zal afslui-
ten met nog een methodologisch aspect van Leonardo's ont-
werpkunde: de analogieleer.

V.S. 'Voorwetenschappelijke' analogieleer
Als Kepler zijn boek Mysterium cosmographicum voor de eerste
keer publiceert (1595), neemt hij aan, dat een geestelijke
kracht vanuit de zon de aarde aantrekt. Een soortgelijke kracht
moet er tussen de andere hemellichamen heersen. Ook Da Vinci
denkt, dat fysische krachten vanuit een geestelijke oorsprong
werken (aan dit aspect schenkt Dijksterhuis in zijn beide
werken veel aandacht).
Bij de tweede uitgave van zijn boek komt Kepler terug op de
aanname van zielen, die huizen in de zon en/of de planeten.
Hij heeft dan ontdekt, dat de krachten van het zonnestelsel
met een grote regelmaat werken en dat past volgens hem niet
bij de werking van vrij handelende geestelijke wezens. Hij
zoekt naar een exacte formulering voor die regelmatige werking
van de krachten. Daartoe vergelijkt hij de zwaartekracht met
de hier boven genoemde wet van de afname van de intensiteit
van het licht (evenredig met 1 /az) en Kepler vermoedt, dat de
verschijnselen erop duiden, dat op een soortgelijke manier de
zwaartekracht tussen de zon en de planeten afneemt. Hiermee
heeft Kepler de discussie geopend -zo zouden we ons . dat
plastisch kunnen voorstellen- over de wet van de zwaarte-
kracht; deze wordt uiteindelijk na verschillende andere pogin-
gen door Newton op correcte wijze geformuleerd.
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Vergelijkingen (analogieen) als die van Kepler zijn interessant.
De afname van de werking van een nog onvoldoende bestudeer-
de kracht wordt in dit geval door Kepler vergeleken met de
afname van lichtintensiteit. Huidige fysici werken een beetje
anders dan Kepler, ofschoon er toch ook wel een zekere mate
van overeenkomst is. Tegenwoordig 'pakt' de fysicus een wis-
kundig systeem (stelsel van mathematische vergelijkingen), dat
al ergens in de fysica succesvol is toegepast om het vervolgens
'los to laten op' een nog niet voldoende onderzochte verzame-
ling van verschijnselen. Dit is een moderne vorm van analogie-
en construeren.
In Leonardo's geschriften treft men een methode aan, die
sterker doet denken aan die van Kepler. Maar er is ook een
verschil. In tegenstelling tot Kepler probeert hij door analogie-
en inzicht in technische beginselen (nog niet in klassiek fysi-
sche wetten) to verwerven. We hebben al enkele voorbeelden
daarvan gezien: hij vergelijkt de 'geldealiseerde' vorm van
waterstralen met die van kogelbanen en baseert op die vergelij-
king zelfs proeven.
Een andere en wat minder geslaagde analogie is de door Leo-
nardo aangenomen overeenkomst tussen de mogelijkheid om
iets gemakkelijker met een hefboom op to heffen en de moge-
lijkheid om iets beter to kunnen zien (Tagebucher, p. 133). Hij
meent een universele regel to kunnen vaststellen, die zegt, dat
een geringere kracht correspondeert met een geringere afstand:
naarmate een zwaar object dichter bij het opkrikpunt van een
hefboom is, kan het gemakkelijker worden opgetild; en naarma-
te een object dichter bij het oog is, kan het gemakkelijker
worden gezien.
Er zijn geslaagde en minder geslaagde analogieen in Leonar-
do's manuscripten to vinden. Dat is het gevaar van het werken
met analogieen. Toch zijn deze niet to elimineren, want het
denken van de technicus is voor een groot deel gebonden aan
analogieen.

VI. Slotbeschouwing

Voor de methodologie van de technische wetenschappen zijn
Leonardo da Vinci's manuscripten een interessant studieobject.
Zij verduidelijken, hoe een technicus werkt.
Een centrale stelling van mijn betoog is geweest, dat Leonardo
nog niet tot de klassieke periode behoort. Dat maakt hem nu
juist tot zo'n interessant historisch voorbeeld. Hij kan nog
niet beschikken over de wetten van de (klassieke) fysica,
'waaruit' technische beginselen 'afgeleid' kunnen worden. Leo-
nardo kan nog geen kennis hebben van een deductief stelsel
van mathematisch geformuleerde wetten, waaraan technische
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beginselen ontleend kunnen worden. Zo'n ontwikkeling treffen
we pas na Galilei en Newton aan. Daarom kunnen we aan
Leonardo's geschriften ontlenen, wat een technisch beginsel is
in de pure betekenis van het woord.
Voor historici is het altijd moeilijk hypothetische aannamen in
de irrealis to bediscussieren in de trant van: wat was er met
B gebeurd, als A voordien anders was geweest. Het is dan ook
moeilijk vast to stellen, of Da Vinci een goed klassiek tech-
nisch fysicus was geweest, als hij een tijdgenoot van Galilei
geweest was. Op grond hiervan is Klemms negatieve oordeel
over Da Vinci's beperkte wiskundige abstractievermogen bij
technisch fysische kwesties anachronistisch: Da Vinci beoefende
nog geen klassieke technische fysica en werkte nog in overeen-
stemming met de Middeleeuws ambachtelijke 'kunsten'.

Toch blijkt Leonardo's methodiek 'progressief to zijn: enerzijds
stelt hij technische beginselen op door als het ware idealise-
rend of to zien van de wrijvingsprocessen en anderzijds bestu-
deert hij nadien de bijzondere kenmerken van deze wrijvings-
processen. Later zal men inderdaad zo to werk gaan. Galilei
komt (na 1604) tot de mathematische formulering van zijn
valwetten door van wrijving of to zien en diens leerling Evan-
gelista Torricelli (1608-1647) zal nadien de eerste aanzet geven
tot klassiek fysische analyses van wrijvingsprocessen door (in
diens De motu gravium et proiectorum, uitgave 1919, p. 157) de
aandacht to vestigen op het verschijnsel, dat het dalende
gedeelte van de parabool bij afgeschoten projectielen door de
luchtweerstand vervormd wordt.

Dit en ook andere hier genoemde voorbeelden tonen aan, dat
Leonardo's benadering verwant is met de idealiseringen, die in
het klassieke tijdperk geintroduceerd worden omwille van de
mathematische formulering van wetten. Maar toch waren deze
opzet van de klassieke idealisering en de consequenties ervan
(zoals het bijzondere karakter van het experiment omwille van
het toetsen e.d.) aan Leonardo nog niet bekend. Dit en andere
argumenten heb ik aangevoerd voor het voorstel om Leonardo
to beschouwen als beoefenaar van een Middeleeuws artistiek
ambacht.

Op deze wijze kan Leonardo's werk beschermd worden tegen
anachronismen: tegen de extreem positieve oordelen, die door
Dijksterhuis genoemd zijn, en ook tegen negatieve oordelen
zoals die van Klemm.
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Noten

1. Pierre M.M. Duhem (1861-1916) doceerde als hoogleraar aan
de universiteit van Bordeaux en was van huis uit een
natuurkundige. Als historicus concentreerde hij zich vooral
op de overgang van de antieke naar de klassieke natuur-
kunde. Naast zijn driedelige Etudes sur Leonard de Vinci
(1906-1913), schreef hij het tiendelige boekwerk Le systeme
du monde, histoire des doctrines cosmologiques de Platon a
Copernic, dat voor het merendeel post hume verscheen. In
de context van de wetenschapstheorie wordt hij gerespec-
teerd voor zijn La theorie physique, son object et sa
structure (1908), waarin hij met historische voorbeelden
verduidelijkt, hoe theorieen ontstaan, geaccepteerd worden
en eventueel verworpen worden.

2. Eduard J. Dijksterhuis (1892-1965) was van huis uit een
wiskundige, die als hoogleraar in de geschiedenis van de
natuurwetenschappen aan de universiteiten van Leiden en
Utrecht doceerde. Van zijn werken zijn aan de wiskunde
gewijd: De elementen van Euklides (1929-30), waarin Eukli-
des' boek bewerkt en van een lange inleiding voorzien is,
en Vreemde woorden in de wiskunde (1939). Daarnaast
schreef hij werken over Archimedes (1938) en over Simon
Stevin (1943). Zijn Val en Worp (1924) is een zo gedegen
boek, dat buitenlandse historici (zoals Michael Wolff)
Nederlands leren om het to kunnen lezen. Maar zijn meest
bekende prestatie is De mechanisering van het wereldbeeld.
Hiervoor kreeg hij de P.C. Hooft-prijs. Het is in vele talen
vertaald en wordt internationaal nog frequent geciteerd.
Interessant voor ons onderwerp is, dat in Val en Worp een
diep ontzag voor Da Vinci tot uitdrukking gebracht wordt.
Dat heeft in De mechanisering van het wereldbeeld plaats
gemaakt voor een afkeer van de overdreven Da-Vinci-
bewonderaars, die geen oog blijken hebben voor het "chao-
tisch karakter der aantekeningen" (1975, p. 278).

3. Voor de geschiedenis van de vele Da-Vinci-Codices en in
het bijzonder voor de vondst van de twee Codices to
Madrid raadplege men Reti (1967), Heydenreich (1968) en
Marinoni (1974). Chastel (1974) behandelt De verhandeling
over de schilderkunst, dat een van de weinige boekwerken
van Da Vinci is, dat hijzelf nagenoeg persklaar heeft
gemaakt.

4. In een wat andere context worden klassieke (macrofysische)
en moderne (microfysische) benaderingen van elkaar afge-
bakend in Casimir (1979) en Sarlemijn (1984).
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5. Zo is op het ogenblik de situatie bij het grondslagen-
onderzoek. Dijksterhuis, die in (1924) en in (1975) diep-
gaand Leonardo's krachtbegrip analyseert, kenschetst heel
genuanceerd de klassieke situatie als volgt (1975, p. 283):

Nog steeds worden .... tal van verschillende begrippen
die de mechanica reeds lang heeft leren onderschei-
den, door het ene woord kracht weergegeven. Men
spreekt van de kracht, waarmee een lichaam tegen
een ander botst of waarmee het zijn beweging tracht
voort de zetten, van de spankracht van een gas, van
de kracht van stromend of door stuwing tot rust
gebracht water, van de levende kracht van een
bewegend lichaam, van de kracht van een werkende,
maar ook van een rustende machine en in meer dan
een zin van electrische en magnetische kracht. De
klassieke natuurwetenschap heeft reeds lang geleerd,
dat men, exact sprekend, slechts in enkele van al
deze gevallen werkelijk het woord kracht gebruiken
mag; ze heeft voor de andere telkens een der termen
traagheid, impuls, druk, vermogen, energie, lading,
poolsterkte, veldsterkte ter beschikking gesteld en
daardoor de begripsverwarring leren vermijden .... .

Dat is het resultant geweest van een eeuwenlange
ontwikkeling, waarop wij thans terugzien, maar die
ten tijde van Leonardo nog moest beginnen.

6. Neopositivisten als Carnap hebben deze toespraak ten
onrechte gehouden voor een positivistisch betoog, waarin
met het idealiseren en theoretiseren in de fysica definitief
afgerekend zou zijn.

7. Ruimtevaart wordt door Casimir 'bermtoerisme' genoemd.
De afstanden en de snelheden van de ruimtevaart zijn
gering to noemen in vergelijking met de afstanden en
snelheden die in de algemene relativiteitstheorie verdiscon-
teerd worden. In die zin (vooral met betrekking tot de
ballistiek-kwesties) is de ruimtevaart een 'klassieke' tech-
niek to noemen.

8. Koyre heeft Duhems geschiedkundige hypotheses als uit-
gangspunt voor zijn analyses genomen: It is true, .... that
an unbroken tradition leads from the works of the Parisian
Nominalists to those of ... Galileo and Descartes. (I myself
have added a link to the history of that tradition.)" (1968,
p. 21).
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9. Natuurlijk werd er ook in de oude kunsten (in de mechani-
ca, in de optica en in een zekere zin ook in de astronomie)
geidealiseerd, maar die werden niet tot de fysica gerekend.

10. In het eerste hoofdstuk van zijn hoofdwerk brengt Ptole-
meus (die in de 2e eeuw van onze jaartelling leefde) een
diepe bewondering voor Aristoteles tot uitdrukking. Maar
tegelijkertijd bakent hij zijn eigen werk nadrukkelijk of
van de fysische opzet van Aristoteles' werken. Voor infor-
matie over de technische mechanica van de andere Alexan-
drijnen raadplege men Drachmann (1967) en Diels (1975).

11. Een van de vele beschrijvingen van Leonardo's leven in een
romanvorm is die van Merejkowski (1953).

12. Leonardo heeft (volgens Severi) geen contact gehad met de
meer algebraisch gerichte school van Fibonacci in Bologna.
Fibonacci benaderde de gulden snede vanuit de algebraische
reeks, die ontstaat door uit to gaan van twee keer een een
en door de toepassing van de regel ni = ni_1 + ni_2. Een
mooie axiomatische deductieve presentatie hiervan geeft de
Russische wiskundige Worobjow (1954).

13. Op de biologie en anatomie van Leonardo gaan nader in:
Belloni (1982), Bodenheimer (1953) en Favaro (1953).

14. Voor de combinatie van wiskunde met ontwerp- en schil-
derskunde raadplege men Sergescu (1953), Severi (1953),
Ten Doeskate (1964), Pedoe (1988) en Veltman (1982).

15. Deze thematiek wordt ook behandeld in Dugas (1953) en
Klemm (1982-c, 1982-d en -vooral op p. 7- 1986).

16. Leonardo's corpusculaire benadering is door Hooykaas
(1953) onder de loep genomen. Fundamentele en toepas-
singsgerichte mechanica-kwesties komen aan de orde in:
Levi (1982), Macagno (1982), Schimank (1964), Trusdell
(1982) en Zammattio (1974).

17. Dibner (1974) en Klemm (1982-c) gaan nader in op de
relatie tussen ballistiek en waterbouwkunde.

18. Voor meer details betreffende Leonardo's speciale wormwiel
en andere schroefbeginselen. raadplege men Reti (1974-a, p.
279 e.v.) en Klemm (1982-b). Het speciale wormwiel blijkt
alleen in uurwerken gebruikt to kunnen worden. Hiervoor
bedacht Leonardo nog. vele andere onderdelen; ook stammen
gehele uurwerken van hem (zie daarover Bedini en Reti,
1974).
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19. De strikt experimenteel toetsende methode is voor het
eerst niet door Bacon maar door Galilei geformuleerd.
Bacon formuleert heuristieke regels voor het vinden van
causaal verklarende hypotheses; als voorloper van het
Britse empirisme schrikt hij terug voor vergelijkingen die
een fysisch verband tot uitdrukking brengen. Het is dan
ook historisch een beetje misleidend, wanneer in de ency-
clopedieen (b.v. A. Hermann, Lexikon der Geschichte der
Physik, A-Z, Koln: Aulis, 1978) Bacons en Galilei s methode
voor dezelfde gehouden wordt. Een huiver voor wiskundige
vergelijkingen was aan Galilei vreemd.

20. Michael (1981) en Klemm (1983) geven een overzicht van de
gehele geschiedenis van het perpetuum mobile en gaan
uitvoerig in op de ontwerpen van Leonardo. De eerstge-
noemde gaat ook in op de thermodynamische uitsluitingen
van een perpetuum mobile.

21. Doorgaans wordt er aan Da Vinci een afkeer tegen (al)che-
mie toegeschreven. Taylor (1953) onderzoekt, of dit terecht
is en vergelijkt Da Vinci's opvattingen met de praktijken
van zijn tijd.

22. In een wat andere context worden klassieke (macrofysische)
en moderne (microfysische) benadering van elkaar afgeba-
kend in Casimir (1979) en Sarlemijn (1984).
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Christendom in en naast de kerken
profdr. OJ. de Jong

Eeuwwende 1600 - er is vanuit de filosofie een lange aanloop
naar toe genomen, met Ficino en Pomponazzi, met Erasmus en
Leonardo da Vinci, allemaal mensen wier sterfjaar in de eerste
helft van de voorafgaande eeuw viel. Op soortgelijke manier
zou het to verdedigen zijn om dan ook maar Luther en Zwingli,
Calvijn en Ignatius van Loyola tot onderwerp van vier colleges
to maken en aldus enkele religieuze stromingen aan to wijzen
in hun verloop tot dat bewuste jaar 1600, tot die eeuwwende.
Wanneer een dergelijk Studium Generale voor 1940 of in de
wederopbouwjaren na 1945 was opgezet, zou dat religieuze
viertal stellig op het programma hebben gestaan. Maar voor een
concentratie op het jaar 1600 als 'draaipunt in de geschiede-
nis', zoals de programma-aankondiging van deze collegereeks
het formuleerde, en voor een concentratie op het thema 'Chris-
tendom in en naast de kerken' voert het veel to ver terug om
hier heel de reformatie en contrareformatie to behandelen;
uitgangspunt voor het verhaal van hedenavond is de situatie
van de eeuwwende 1600.

Aan dat jaar verbond zich voor een Nederlands gehoor dat
lager onderwijs had genoten - en niet basis-onderwijs - vroeger
een begrip: 1600 - slag bij Nieuwpoort, zoals 1500 - Karel de
Vijfde to Gent geboren, en 1296 - Floris de Vijfde vermoord.
Het hoorde bij de standaardvoorraad vaderlandse jaartallen. De
slag bij Nieuwpoort op de Vlaamse kunst, een onderwerp dat
helemaal niets to maken lijkt to hebben met het 'Christendom
in en naast de kerken'.. Zo kijkt men er thans tegenaan, en wie
de grote 'Algemene Geschiedenis der Nederlanden' in haar
eerste versie van na 1945 of in haar tweede versie van nu zo'n
jaar of tien geleden opslaat, leest bij de weergave van die slag
geen letter over enig religieus aspect. Daarvoor moet men terug
naar de l9de eeuw, toed de dichter Isaac Da Costa over 'De
slag by Nieuwpoort' in 1858 zijn laatste grote dichtwerk
schreef en daaraan als meegaf "Eene bladzijde uit de
geschiedenis van Neerlands roem en, grootheid", een dichtwerk
waarmee hi j ook niet-geestverwanten als Busken Huet impo-
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neerde. Men moet terug naar de 19de eeuw toen de politicus-
historicus Groen van Prinsterer in 1846 zijn 'Handboek der
geschiedenis van het vaderland' publiceerde en daarin het
dankgebed van prins Maurits onmiddellijk na de overwinning in
extenso weergaf. Men moet verder terug naar de bronnen van
Da Costa en van Groen van Prinsterer, naar degenen die het
jaar 1600 zelf hadden meebeleefd: Emanuel van Meteren in zijn
'Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren oorlogen'
(1614) of Everard van Reyd 'Historie der Nederlantscher Oorlo-
gen begin ende voortganck tot den jare 1601' uit 1626.

Maar het gemakkelijkst krijgt de 20ste eeuwer toegang tot die
ti jd en tot de gevoelens van die mensen in de 'Nederlandtsche
Gedenck-clanck' van Adrianus Valerius, notaris to Veere, uit
1626. Dat is niet om zijn verhaal, want dat is maar een haasti-
ge samenvatting van wat hi j bij Van Meteren had gelezen. Dat
is ook niet om zijn illustraties of om zijn 'Stichtelicke Rimen,
maar het is om zijn 'Liedekens'. Daarvan heeft een aantal het
tot in onze tijd volgehouden, of, beter gezegd, daarvan is een
aantal in de 19de eeuw herontdekt, in die eeuw van Da Costa
en Groen van Prinsterer, en toen pas geliefd geworden: 'Wilt
heden nu treden', 'Gelukkig is het land', 'O Heer die daar des
hemels tente spreidt' - en wie de woorden niet meer kent,
herkent misschien toch de melodie van de koraalmuziek op 4 of
5 mei. Valerius heeft, toen hij zijn boek schreef in 1623 en
1624 met het doel om zijn landgenoten to bemoedigen (te
motiveren) bij de hervatting van de strijd tegen Spanje na het
Twaalfjarig Bestand, iets anders willen geven dan zijn kroniek-
schrijvende voorbeelden. Hi j wilde de gebeurtenissen toeganke-
lijk maken "alles dienende tot stichtelijck vermaeck ende
leeringhe, van allen Lief-hebbers des Vaderlants" zoals op het
titelblad stond. Daar konden die liefhebbers dus bij de beschrij-
ving van Maurits' veroveringen in 1597 het lied lezen en zingen
dat klassiek in Nederland - en zelfs in Duitsland! - is gewor-
den, het 'Wilt heden nu treden. Het is het bekendste en ook
het bette wat Valerius heeft gegeven, en een kerkhistoricus
heeft het tijdens de tweede wereldoorlog aldus gekarakteri-
seerd:

een lied dat tot de allerschoonste en
allerbekendste uit den geheelen bundel
behoort en dat dan ook van het begin tot
einde den geest onzer Calvinistische vade-
ren weerspiegelt, in hun ootmoed en
dapperheid, hun mannelijkheid en
godsvertrouwen, hun vroomheid en zedelij-
ken ernst, hun weerstand tegen. de boozen
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en hun bereidheid om God van alle dingen
den lof to geven."
(W.F. Dankbaar, Hoogtepunten uit het
Nederlandsche Calvinisme in de zestiende
eeuw, Haarlem 1946, blz. 188)

- maar deze lofspraak doet het wel een beetje voorkomen alsof
dat 'Wilt heden nu treden' door die Calvinistische vaderen
inderdaad gezongen is en dat is nu juist helemaal niet het
geval geweest. Wat zou het mooi zijn als we konden aantonen
dat dit lied al van rondom de eeuwwende 1600 dateert en niet
pas van Valerius een kleine kwart eeuw later. En het zou ook
nog mooi zijn als Valerius dit lied dan inderdaad voor die slag
bij Nieuwpoort had geschreven. Maar bij die imponerende
overwinning was hij met zijn commentarierend lied juist erg
slecht op dreef: een onzingbare melodie en dan als gedicht:

"De Heere geeft ons groote stof om Hem
to geven danck en lof; - met dan een
uitval naar de Spanjaard die een woeden-
de beer is, en:
"Maer God die heeft zyn schimpig woord
uyt zynen hemel wel gehoord,
End' heeft hem henen weg doen lopen end'
gestort met grooten hoopen;
End' bewaert, end' gespaert, end' be-
schermt, end' bevryd
'tHeylig werck van syn kerck, zyne Bruyt,
inde stryd
voor het Spaensche, Maraensche Gebras,"
enzovoorts

maar we hebben dan wel in dit lied over Nieuwpoort ineens
alles op een rij gekregen: de menselijke daad en Gods beschik-
king, de vrijheidsstrijd van de Noordelijke Nederlanden en het
'heylig werck' van de kerk, 'zyne Bruyt, de vereenzelviging
dus van een bepaalde kerkvorm met een bepaald politiek-mili-
tair stelsel. Dat is het nieuwe van de eeuwwende-1600 vergele-
ken met die van het geboortejaar van Karel de Vijfde en met
alle eerdere eeuwjaren: de Westeuropese christenheid is ge-
scheurd, dynastieke en economische oorlogen zijn tot gods-
dienstoorlogen en. burgeroorlogen geworden, en over en weer
strijdt men in dezelfde overtuiging dat de eigen zaak de goede
zaak, Gods zaak zelf is. Ook niet zo heel veel bladzijden
eerder moest Valerius bij het jaar 1597 een lied wijden aan een
doopsgezinde vrouw die to Brussel om haar geloof levend
begraven was.
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"Toen waren de gemeenten in de Zuidelijke
Nederlanden volkomen uitgeroeid."

(N. van der Zijpp, Geschiedenis der
Doopsgezinden in Nederland, Arnhem 1952,
blz. 77).

En bij die martelares to Brussel betrof het juist iemand die tot
een groep christenen hoorde die zich niet als kerk wilde be-
schouwen: christendom naast de kerken.

De eeuwwende 1600 vertoont in religieus opzicht de sporen van
alles wat de voorafgaande eeuw tot een godsdienst-historisch
heel belangrijke en bewogene heeft gemaakt. Maar de tijd van
de grote veranderingen is dan bijna overal voorbij: de staats-
hoofden weten heel precies wat zij in godsdienstig opzicht van
hun onderdanen mogen verwachten. De formule was uitgedacht
in het Duitse rijk toen in 1555 de zogenaamde godsdienstvrede
van Augsburg werd gesloten. Het religieuze standpunt van het
staatshoofd - de landsvorst en ook wel het bestuur van een
onafhankelijke rijksstad - besliste over de vraag welke kerke-
lijke groepering in dat land of in die stad het alleenrecht zou
krijgen en dus uitsluitend de benaming 'Kerk' mocht voeren. Of
andere groeperingen het land zouden moeten verlaten dan wel
oogluikend zouden worden geduld deed er in feite niet toe: er
was maar een soort christendom dat van overheidswege werd
gesteund en dat in het openbare leven werd erkend. In de
Skandinavische koninkrijken en in ettelijke duitstalige vorsten-
dommen was die officiele kerk de Lutherse, dus bepaald door
het theologische werk van Maarten Luther. In zuidelijker
duitstalige vorstendommen was de officiele kerk de Rooms-ka-
tholieke, die zich dus hield aan de voorschriften die vanuit
Rome werden gegeven. Datzelfde was het geval in geheel Italia,
Spanje en Portugal. Even eenvormig was de situatie in Engeland
en Wales, waar koningin Elisabeth het hoogste gezag in staat
en kerk uitoefende, in een kerk die in haar belijdenis niet veel
verschilde van de Lutherse maar in haar eredienst niet veel van
de Rooms -katholieke. Die koningin was in 1600 hoogbejaard,
maar het viel to verwachten dat wanneer haar verre verwant
James/Jacobus uit Schotland haar zou opvolgen er in dat kerke-
lijke bestuur, zoals dat sinds 1558 gold, geen wijziging zou
komen. Het lag daar net als in Midden-, Zuid- en Noord-Europa
al tientallen jaren vast; men had er mee leren leven, men had
zich bij de kerkelijke ontwikkelingen neergelegd, en de offici-
ele kerk gedroeg zich weer zoals dat ook voor de reformatie
het geval was geweest ze was hoedster van de status quo. Dat
was immers het beste voor land en volk en het kon zowaar ook
nog met bijbelse redeneringen worden onderbouwd.
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Maar op een paar plekken was omstreeks 1600 nog helemaal
niets of nog maar heel kort tevoren beslist. Dat was het geval
waar nog een andere godsdienstige overtuiging zich deed gelden
dan de tot nu toe genoemde Rooms-katholieke, Lutherse en
Engelse, welke laatste gaandeweg de aanduiding 'Anglicaanse'
zou krijgen. Die andere overtuiging was de Calvinistische,
gestempeld door het werk van de Fransman Calvijn en na diens
dood toch blijvend georganiseerd vanuit Geneve. Dat Calvinisme
was in vergelijking met de andere tamelijk laat gevormd en had
zijn invloed pas in de tweede helft van de zestiende eeuw
gekregen, juist toen in de meeste landen de religieuze beslis-
singen al waren gevallen. Maar het betrof hier een groep die
zich helemaal niet bij die beslissingen wilde neerleggen, die
zich dan desnoods in het verborgene en tegen de wil van de
overheden in organiseerde en als het er op aan kwam, de strijd
niet uit de weg ging. Strijd in Schotland al omstreeks 1560, in
Frankrijk sinds 1562, in de Nederlanden sinds 1566. In Schot-
land behaalde dat Calvinisme vrij spoedig de overwinning, in
Frankrijk en in de Nederlanden woedden tientallen jaren gods-
dienstige burgeroorlogen. In de Nederlanden leidde dat tot een
scheuring die in feite met de verovering van Antwerpen in
1585 was beslist en waaraan de nu al vaak gememoreerde slag
bij Nieuwpoort niets meer kon veranderen: het Noorden zou de
Calvinistische ofwel 'gereformeerde' kerkvorm als de officiele
erkennen, het Zuiden hield zich aan of keerde terug tot de
Rooms-katholieke. Frankrijk ging een andere weg. Bij ettelijke
wapenstilstanden of vredes die de godsdienstoorlog voor meer
of minder jaren onderbraken, waren voortdurend oplossingen
voorgesteld die de rechten van de officiele - zijnde de Rooms-
katholieke - kerk eerbiedigden en die toch geen economisch
belangrijke onderdanen het land zouden uitdrijven, want van
dat laatste had de eeuw nu onderhand genoeg voorbeelden to
zien gegeven. De theologen waren bepaald niet behulpzaam bij
het zoeken naar zo'n oplossing; hun overtuiging belette dat
ook. In het beste geval kwamen ze tot erkenning van een
zekere gewetensvrijheid maar dat mocht geen vrijheid van
eredienst betekenen. De juristen beseften dat de staat meer
nodig had en kwamen met voorstellen om zo'n vrijheid van
eredienst toe to kennen aan groepen die een bepaalde mini-
mum-grootte hadden en dan op zeer nauwkeurig vastgestelde
plaatsen. Het was de oplossing die uiteindelijk in 1598 in het
Edict van Nantes de officiele werd. De Franse staat bleef zich
als een Rooms- katholieke beschouwen, en overal waar deze kerk
tijdens de godsdienstoorlogen plaatselijk of regionaal in de
verdrukking was geraakt, moest ze volledig in haar rechten
worden hersteld. Het openbare leven zou zich houden aan de
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regels van deze kerk met haar als een zondag to vieren feest-
dagen en ook met haar voorschriften aangaande het huwelijk.
Maar "nos sujets de la religion pretendue reformee" mochten
niet om hun geloof worden vervolgd, zouden minimaal in elk
baljuwschap twee aangewezen plaatsen krijgen waar ze vrijelijk
hun eredienst mochten uitoefenen, eveneens waar leden van de
hoge adel van dat recht gebruik maakten, zouden tot elk
overheidsambt benoembaar zijn en vrij hun bedrijf mogen uit-
oefenen. Op deze algemene bepalingen waren uitzonderingen: bij
eerdere vredes hadden die gereformeerden tientallen zogenaam-
de veiligheidssteden toegekend gekregen waar ze een eigen
garnizoen mochten leggen. Daar gingen hun rechten dus ver
boven het landelijk gemiddelde uit. Maar ze kregen geen enkele
mogelijkheid voor hun erediensten in en rondom Parijs, niet
aan het hof en ook niet in het leger. Hun gehele kerkelijke
organisatie moest dus ook buiten de hoofdstad om worden
opgezet, maar dan waren ze daarin verder vrij. Bij de eeuw-
wende 1600 was deze regeling net twee jaar oud, maar zij
scheen de toekomst to hebben, mits alle betrokkenen een
zekere mate van toleratie of minimaal van terughoudendheid
zouden betrachten. Alle betrokkenen - dat wil zeggen de be-
stuurders, want van de kerkelijke woordvoerders viel zoiets
niet to verwachten, wilden die immers niet in eigen kring van
onrechtzinnigheid beschuldigd worden. Een geloofsovergang
baarde altijd groot opzien, of het nu van Rooms- katholicisme
naar Lutheranisme, van Lutheranisme naar Calvinisme was, want
de overgang van een hoge gezagsdrager of van iemand met een
eigen dynastiek machtsgebied betekende altijd dat de overtui-
ging van de onderdanen mee in het geding was. De eeuw die nu
ging beginnen, zou daarvan nog vele voorbeelden laten zien,
vooral in de duitstalige landen.

Dit alles zegt nog helemaal niets over de interne ontwikkeling
van die verschillende denominaties binnen het Christendom,
alleen iets over de uiterlijke regelingen en de mate van vrij-
heid om hun eigen groepsorganisatie op to bouwen. Wat alle
groepen daarbij gemeenschappelijk hadden en waarin ze
bewust of onbewust erfgenaam waren van het humanisme van
een eeuw eerder - was hun aandacht voor vorming en onder-
wi js. Binnen het Rooms -katholicisme waren het bepaalde kloos-
terorden die zich hierop gingen toeleggen, vooral de jezuieten.
Die ging het niet zozeer om de universiteiten als wel om het
onderwijs aan de twaalf- tot achttienjarige gegoede jongens, de
studenten van straks dus, degenen die in de . samenleving de
leiding zouden krijgen. Aan de universiteiten waren in de
Rooms- katholieke landen vaak al oudere orden zoals de domini-
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canen en de franciscanen actief. Werden er nieuwe opgericht,
dan waren ook daar de jezuieten snel vertegenwoordigd. Maar
aan het stichten van complete universiteiten kwam men voor-
eerst niet toe. De Rooms- katholieke kerk had op het concilie
van Trente haar antwoord gegeven op de uitdaging van het
optreden van Luther of Calvijn. Maar door de godsdienstoorlo-
gen was het haar vooralsnog niet overal mogelijk geworden om
haar antwoord ook concrete vorm to geven. Het concilie ver-
wachtte veel van een betere priesteropleiding, uniform geregeld
in elk bisdom: de vooropleiding van die eigenlijke theologische
en pastorale scholing zou bij die jezuieten in goede handen
zijn. Dat vereiste wel het stichten - en dus financieren en
bemannen - van zogenaamde klein- en groot-seminaries. Het
concilie verwachtte veel van een beter toezicht door de bis-
schoppen op de plaatselijke geloofsgroepen, van een nauwer
contact tussen die bisschop en de aan hem ondergeschikte
geestelijken. Dat vereiste wel een straffere opbouw van dat
bisschoppelijke bestuurlijke apparaat. Het concilie verwachtte
veel van een bewuster beleven van de eredienst, van nieuwe
vormen van geloofsverering in gebed, meditatie en intensiever
deelnemen aan de kerkelijke handelingen. Dat vereiste een
beter instrueren eerst van die plaatselijke zielzorger zelf en
dan ook, via hem, van zijn geloofsgroep. In kerkelijke termen:
er moest een catechismus komen met een verantwoorde theolo-
gische inhoud, een moeilijke voor de geestelijkheid zelf en een
eenvoudiger voor de 'leken'. Heel dat werk van kerkelijke
opbouw was omstreeks 1600 in volle gang. En uiteraard werd er
vanuit Rome strak op toegezien, dat alles wat er werd gepubli-
ceerd, alles wat er werd gedoceerd op die seminaria en verkon-
digd op de kansels in de kerken, betrouwbaar in de leer was.
De kerk moest er mee leren leven, dat er andere levensovertui-
gingen in Europa waren gevormd en dat die hun rechten deden
gelden, dat er althans op het niveau van de monarchen en
staatsbestuurders een veroordeling vanuit Rome weinig of geen
effect had. Kon men het optreden van de theologen uit de
kring van Luther of Calvijn nog toeschrijven aan duivelse
inblazingen -de spotprenten over en weer logen er niet om-
tegenover die staatslieden paste toch een andere houding. Dat
waren dan blijkbaar 'andersdenkenden', mensen die met een
sluitende redenering tot een ander inzicht to brengen zouden
zijn. Er er was de kerk natuurlijk ook alles aan gelegen, om de
theologische argumenten van de andere kant volledig to ontze-
nuwen. Dat werd het specialisme waar elke kloosterorde alsook
de bisschoppen hun knapste mensen voor reserveerden, en die
door heel Europa heen inzetten. Hier in de lage landen werkte
to Leuven een tijdlang de Italiaanse jezuiet Robertus Bellarmi-
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nus die er van heel dichtbij het begin van de godsdienstoorlog
meemaakte en zich sindsdien toelegde op het weerleggen van
het Calvinisme. Omstreeks 1600 was hij kardinaal to Rome,
maar ook daarvandaan verschafte hij met iedere nieuwe publi-
katie zijn protestantse tegenstanders handenvol werk. Dit
betrof de theologische discussie; anderen bleven zich toeleggen
op de filosofische argumentaties of kwamen met argumenten uit
de kerkgeschiedenis. En de Catechismi van de Nijmeegse jezuiet
Petrus Canisius deden in liefst 16 taalgebieden dienst.

Precies zo waren in de protestantse landen de theologen bezig.
Ook daar was het er nu om begonnen, de bevolking to scholen,
het kerkelijk leven to organiseren en de maatschappij een
bijbels to verantwoorden vorm to geven. Bijbels - dit woord
past aan deze kant beter, terwijl aan Rooms -katholieke zijde
beter het woord kerkelijk zou passen. Bijbels - maar dan moest
die bijbel vertaald, bestudeerd en uitgelegd worden. Dat was de
taak van de theologen en hun opleiding werd dus rondom die
bijbelstudie opgezet. Maar al dat werk gebeurde in de overtui-
ging dat die bijbel voor iedereen bevattelijk was en dat ieder
lid van de gelovende groep, ieder kerklid dus, zich zelf in die
bijbel mocht, ja moest, verdiepen. Dan moest dat kerklid dus in
ieder geval kunnen lezen, en dan de gedachtengang kunnen
volgen en ook zelf de eigen overtuiging onder woorden kunnen
brengen. Het protestantisme vroeg om dat leesonderwijs en er
kwam daarom een nauwe band tussen deze kerk en de stads- of
dorpsschool. Het protestantisme vroeg om die intellectuele
vorming en er kwam dus een nog nauwere band tussen deze
kerk en de Latijnse stadsschool, een reoganisatie van dat
humanistische onderwijs. Het protestantisme vroeg om de oplei-
ding van theologen en van gelovende academici en er kwam
dus een reorganisatie van het universitaire onderwijs tot stand
overal waar dat protestantisme het voor het zeggen had. Daar-
bi j stuitte het in de duitstalige landen op een moeilijkheid: het
recht om een instelling tot universiteit to verheffen behoorde
oudtijds aan de paus of aan de soeverein van het land, de
koning of de keizer. Krachtens de bepalingen van de vrede van
1555 to Augsburg waarbij het Lutheranisme officieel als gezind-
te werd erkend, deed de keizerlijke kanselarij niet moeilijk
wanneer er een uiteraard financieel ondersteunde aanvraag
binnenkwam om een stichting van een Lutherse streekvorst het
recht toe to kennen om doctoraten to mogen verlenen en dus
die stichting tot universiteit to maken. Maar een Calvinistische
landsheer had niet het recht om zich op de bepalingen van die
godsdienstvrede to beroepen, terwijl hij toch. evenzeer een
instelling van hoger onderwijs nodig had. In de Nederlanden
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was dat, zoals bekend, geen probleem. Bij de oprichting van de
universiteit to Leiden in 1575 was nog de fictie gevolgd dat de
landssoeverein Filips II zelf deze instelling wenste op advies
van zijn lieve neef Willem van Oranje. Bij de volgende univer-
siteit, die to Franeker tien jaar later, hoefde die schertsrede-
nering al niet meer gevolgd to worden want inmiddels was de
landsheer afgezworen en waren de gewestelijke staten - in dit
geval dus die van Friesland - zich als de bevoegde soeverein
gaan gedragen. Niet de staten-generaal dus, en elke volgende
stichting binnen de Nederlanden - Groningen 1614, Utrecht
1636, Harderwijk 1648 - ontleende haar recht en status aan de
overheid van dat speciale gewest. Al die Nederlandse universi-
teiten hadden voorop een theologische faculteit ten dienste van
wat we tegenwoordig de kerkelijke beroepsopleiding noemen, de
beroepsopleiding voor dienaren van de ware religie, en dat kon
hier geen andere zijn dan de gereformeerde, de Calvinistische.
Voor de duitstalige gereformeerde streekvorsten was deze weg
echter onbegaanbaar. Maar zij vonden een eigen model voor een
wetenschappelijk verantwoorde opleiding van theologen en
juristen - die beiden vooral want kerk en staat hadden daaraan
het meest behoefte. Het was de vorm van het 'gymnasium
illustre', een illustere school die academisch onderwijs kon
bieden maar alleen niet het recht had om officiele examens of
to nemen en universitaire titels to verlenen. Het ging volgens
het model van het gymnasium to Straatsburg, waar ook destijds
Calvijn de vorm had leren kennen voor de organisatie van het
onderwijs to Geneve. En hier moet dan zeker de naam vallen
van Jan van Nassau, die, na zijn Nederlandse avonturen waar-
aan hi j het standbeeld op ons Domplein to danken heeft, in
zijn eigen Nassause gebieden zo'n illustere school to Herborn
heeft gesticht in 1584, dus negen jaar na de Leidse universiteit.
De graaf van Bentheim volgde zijn voorbeeld in 1588 met een
gymnasium to Steinfurt.

Waarom deze detailinformatie? Omdat ze symptomatisch is voor
het gereformeerde onderwijsprogramma dat zeker ook een
antwoord wilde zijn op de pedagogische activiteiten van de
jezuieten. Meer nog dan het Lutheranisme heeft het Calvinisme
bewust gewerkt aan het scholen van wat dan tegenwoordig heet
een intellectuele elite en aan het uitbreiden van die elite.
Theologen en juristen, daarom was het allermeest begonnen,
maar zo'n illustre school had zeker ook een medische leerstoel,
een natuurfilosofische en zo mogelijk, ook een literaire. Het
netwerk van dergelijke hogescholen werd na 1600 - overigens
het stichtingsjaar van een illustre school to Harderwijk die
bijna een halve eeuw later de universitaire bevoegdheden

125



verwierf - nog voortdurend uitgebreid en droeg dus bij aan
wat wel is genoemds de 'kennisexplosie' rondom deze eeuw-
wende. Die groei is in de duitstalige landen pas gestuit door de
dertigjarige oorlog (1618-1648) die als een van de laatste gods-
dienstoorlogen kan gelden.

Met het noemen van de uitbreiding van het wetenschappelijke,
hogere onderwijs en de daarmee verbonden beroepsopleidingen,
een uitbreiding waarin overheid en protestants-kerkelijke
instanties zusterlijk samenwerkten, is allerminst gezegd dat zij
het over de inhoud van dat onderwijs altijd eens waren. De uit
onze vaderlandse geschiedenis genoegzaam bekende godsdienst-
twisten ti jdens het twaalfjarig bestand - "Gommar en Armijn to
hoof dongen om het recht geloof' -, twisten die kort na 1600
begonnen, laten zien hoe riskant een dergelijk samenwerken
kon zijn: een kerk die zich leek to bemoeien met de politiek,
een overheid die zich leek to bemoeien met de geloofsleer.
Dergelijke voorbeelden zou de volgende eeuw er nog in over-
vloed opleveren, niet alleen in het spreekwoordelijk hierom
bekend staande Holland maar door geheel Europa heen. Wie
echter de balans opmaakt moet erkennen dat afgezien van de
theologische polemieken de bi jdrage van deze universiteiten en
hogescholen aan de Europese cultuur positief is geweest. En
van wat er helemaal aan het begin van de onderwijslijn gebeur-
de, het lagere onderwijs, kan hetzelfde worden gezegd. Die
kinderen moesten leren lezen teneinde straks de bijbel to
kunnen gebruiken en to kunnen oordelen over wat daar in de
kerken verkondigd werd.
Het was om uiteenlopende, zelfs controversiele redenen, dat de
verschillende gezindten zich inspanden om zo greep op de
samenleving to krijgen of to behouden. De middelen waarvan zij
zich bedienden waren vooral onderwijskundige, en veronderstel-
den natuurlijk overal de steun van de overheid. Groepen die in
de schaduw moesten blijven hadden het juist met dat onderwijs
moeilijk: de kinderen daaraan onttrekken bleef onbestraft maar
ontnam aan die kinderen tegelijk een ontwikkelingsmogelijkheid.
Aan het eind van de onderwijslijn hetzelfde: de meeste univer-
siteiten en hogescholen vroegen bij inschrijving als student wel
niet naar de religie, maar de graad van doctor vereiste toch
het afleggen van een eed en een officieel ambt - ook dat van
hoogleraar - was alleen voor de rechtgelovigen. Dat alles
kanaliseerde de kennisstroom, handhaafde het eenmaal bevoch-
ten of heroverde alleenrecht van die ene kerkelijke gezindte en
hield aldus de structuren van de samenleving nagenoeg gelijk
tot de Franse revolutie toe. Daarbij geeft een rondblik in 1600
niet n}eer dan een momentopname: de opbouw van het onder-
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wijsstelsel is dan nog in volle gang, nog pas enkele generaties
zijn op de manier van Trente (de Rooms -katholieke), Wittenberg
(de Lutherse), Canterbury (de Anglicaanse) of Geneve (de
Calvinistische) pastoraal geschoold en bewerkt en men voelt
zich nog dicht bij de grote beslissingen op geloofsgebied be-
trokken. Een ander jaartal kan de situatie nog verduidelijken:
in 1637 komt de Nederlandse bijbelvertaling gereed die als 'Sta-
tenvertaling' taalgebruik en denktrant van de gereformeerde
protestanten hier eeuwenlang zou gaan beinvloeden, maar dat
wetenschappelijke monument staat niet aan het begin maar aan
het einde van die onderwijsontwikkeling van goed driekwart
eeuw.

Christendom in en naast de kerken. Waar het tot nu toe over
ging is dat kerkelijk-georganiseerde christendom. Dat was
immers numeriek overheersend, en een van die kerkelijk-geor-
ganiseerden had dan het alleenrecht in het openbare leven en
kon zijn stempel zetten op de cultuur. De andere kerkelijk-
georganiseerden waren dan wel officieel niet erkend en soms
zelfs vervolgd, maar beschouwden zichzelf even goed als de
enig juiste en enig ware kerk. Maar er was ook een christen-
dom naast die kerken: christengroepen die bewust de naam
'kerk' weigerden en die deze weigering ook met bijbelse argu-
menten onderbouwden. De al genoemde doopsgezinden vormden
in onze streken hiervan het bekendste voorbeeld. De aanduiding
'kerk' herinnerde hen veel to veel aan dat middeleeuwse
machtsapparaat dat met de overheid verbonden was en dat
daarom tot allerlei onbijbelse compromissen was afgegleden: het
dragen van wapens, het afleggen van de eed, het praktiseren
van een kinderdoop, - stuk voor stuk zaken waarover deze
doopsgezinden op grond van hun zelfstandige bestudering van
de bijbel een totaal andere mening hadden, een mening waar-
voor ze wilden staan. Uit de drie aangeduide punten blijkt dat
hun bezwaren het nagenoeg onmogelijk maakten om in de
maatschappij mee to functioneren als betrouwbare burgers, en
dat zij dus aan de overheid in feite een bijna onoplosbaar
tolerantieprobleem voorlegden. Het was een andere vorm van
christendom waarvoor zij opkwamen, meer naar binnen gericht
en - om een bijbelse zinsnede to gebruiken - wel in de wereld
maar niet van de wergild". Maar juist dat zich terugtrekken uit
de samenleving had ertoe geleid dat zij intern steeds spitsvon-
diger en gedetailleerder waren gaan discussieren, niet eens
zozeer over geloofsproblemen - want over die doop, die eed en
die wapens waren zij collectief afwijzend - alswel over het
levensgedrag en over de onderlinge sociale controle. En die dis-
cussies hadden geresulteerd in allerlei splitsingen van hun groep
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waardoor hun werfkracht naar buiten werd verlamd en optreden
weinig geloofwaardig overkwam. Numeriek waren zijn in 1600
hun hoogtepunt al lang gepasseerd. Maar kort na dat jaar
zouden zij in contact komen met bannelingen uit Engeland die
eveneens naar bijbels model wilden leven, en dat contact had
tot gevolg dat die doopsgezinde denkbeelden op een onverwach-
te manier tot groepsvorming leidden in de engelstalige landen,
straks ook in Amerika, waar een vorm van kerkloos Christen-
dom duizenden wist to boeien: de baptisten. Voor die doopsge-
zinden betekende dus achteraf 1600 zeker een draaipunt in de
geschiedenis, maar meer ondanks dan dankzij henzelf.

Christendom in en naast de kerken. Dat lijkt alle vormen, alle
gezindten to omvatten. Maar er waren ook groepen en enkelin-
gen voor wie de vraag van in of naast de kerken volkomen
onbelangrijk was omdat voor hen andere geloofszaken centraal
stonden. En zeker was het ook onbelangrijk voor hen hoe of de
overheid over hen dacht en of die overheid hen zou willen
toelaten - dat was een probleem voor die overheden zelf maar
niet voor hen. Het betrof hier groepen en enkelingen die zeer
zeker van de bijbelse boodschap uit wilden gaan maar voor wie
de modellen die de christelijke overlevering hun aanreikte geen
betekenis meer hadden, iets wat bij de doopsgezinden en bap-
tisten zeker nog wel het geval was. Juist omstreeks 1600 uitte
deze vorm van christendom zich op een tevoren onbekende
manier.

Enkele decennia voor 1600 was er in Polen een groep ontstaan
die zich 'Ecclesia minor', de kleinere kerk noemde. Een kerk
dus wel, maar een die weinig of niets gemeen had met andere
organisaties die deze naam droegen. De leiding had een Itali-
aanse immigrant, Fausto Sozzini, geboortig uit Siena, die hier
in Polen een toevlucht had moeten zoeken omdat zijn denkbeel-
den hem in conflict hadden gebracht met bijna het gehele
christendom. Zijn oom Lelio Sozzini was door intensief en
zelfstandig bestuderen van de bijbel tot de overtuiging gekomen
dat de traditionele kerkleer over een goddelijke drie-eenheid
geen steun in de bijbel zelf vond en ook met het redelijk
denken in strijd was. Dat er over een drietal krachten ofwel
gesteldheden geschreven stond, ontkende hij niet maar dat
betekende volgens hem allerminst dat de bijbelse boodschap
over een drieheid van personen zou gaan. Fausto nam die denk-
beelden over, en werkte ze uit ten aanzien van de Christusfi-
guur. Die wilde hij wel als verlosser aanduiden, maar dan was
dat om het voorbeeld dat hij de mensen had gegeven, niet om
de verlossende betekenis van zijn sterven aan het kruis. Niet
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alleen de Rooms- katholieke overheden in Italie maar ook pro-
testantse in Zwitserland vonden het niet verantwoord om
iemand met zulke denkbeelden in hun gebied to laten verblij-
ven. Steeds verder noordoostelijk uitwijkend belandde Sozzini in
Polen waar hij anderen voor deze overtuiging wist to winnen.
De benaming 'kleinere kerk' bestond al voor zijn komst als
aanduiding voor losse, wat doopsgezind beinvloede groepen. Zo
erg klein bleef ze hier helemaal niet. Het kwam tot stichting
van scholen - zelfstandig leren lezen en denken moest immers
het doel van elk onderwijs zijn - en tot oprichting van een
academie to Rakow. Aldaar verscheen in 1605 de Rakowse
catechismus, een jaar na Fausto's dood, en in deze catechismus
werd de leer van het 'Socinianisme' - genoemd naar de stich-
ter(s) - samengevat. Het was hun begonnen om een redelijk to
verdedigen geloof, dat de overgeleverde leerstellingen van de
kerken, de dogma's, niet langer erkende maar zuiver vanuit de
bijbelse gegevens wilde argumenteren. Daarbij hadden deze
Socinianen goed-humanistisch vertrouwen in de mogelijkheden
van de menselijke rede, met andere woorden: zij deelden niet
de kerkelijke inzichten over schuld of onmacht. De kerken
waren eensgezind in hun afwijzing, maar het waren vooral de
Rooms-katholieken, de jezuieten vooraan, die hen in Polen
gingen bestrijden, en daarbij bleef het niet bij geschriften of
disputaties. De Socinianen moesten het land verlaten. De mees-
ten vonden een toevlucht in het zuidelijker gelegen Zevenbur-
gen, enkele wisten een weg westwaarts to vinden, waar immers
in de Nederlanden Sociniaanse boeken in het verborgene waren
gedrukt. Hun organisatie verdween, hun denkbeelden bleven in
kleine kring bekend. De verdere ontwikkeling van dit redelijke,
wil men: van dit verlichte christendom, dit religieuze humanis-
me, past meer bij een behandeling van de eeuwwende 1700,
want in de tussenliggende eeuw zijn die denkbeelden via de
Nederlanden ook in Engeland terecht gekomen en er loopt een
duidelijke lijn van dat Poolse Socinianisme naar het latere
engelstalige 'Unitarisme, dat gelijkelijk door de officiele kerken
bestreden is. Maar zeer beslist is voor dit Socinianisme de
eeuwwende 1600 een draaipunt in de geschiedenis geweest, heel
letterlijk: de richting van Italie via Zwitserland naar Polen
werd gewijzigd naar de Nederlanden en Engeland toe. En alleen
daar hadden die denkbeelden toekomst.

Ietwat westelijker leefde in dezelfde periode to Gorlitz een
schoenmaker die zich van de aldaar heersende Lutherse kerk
begon to distantieren: Jakob Bohme. Diep-religieus maar zelf-
standig denker kreeg hij steeds meer onvrede met de pretentie
dat de reformatie van Luther het laatste, beslissende woord
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voor de christenheid zou hebben gesproken. Hij bestudeerde
alle mystieke literatuur die hij maar kon krijgen en hield zich
ook bezig met alchemistische geschriften. Hij hield zijn visioe-
nen voor zich, maar was er wel van overtuigd dat hij aldus de
grond van alle dingen mocht aanschouwen, de eigenlijke godde-
lijke bedoeling met deze wereld. Maar zo kon hij het onder die
Lutherse prediking niet langer uithouden: in 1612 publiceerde
hij een boek 'Morgenrdthe im Aufgang', een pleidooi voor een
echte reformatie in plaats van waar de kerk mee tevreden was.
Maar zijn maatschappelijke positie was kwetsbaar: hem werd
verboden verder iets to publiceren. Een tiental jaren later
waagde hij dat toch, kort voor zijn sterven in 1624. Hij pro-
beerde met het probleem van het kwade en het Teed in deze
wereld in het refine to komen en mat de tegenstellingen breed
uit: tussen licht en donker, tussen liefde en haat, tussen leven
en dood. De eenheid moest en zou to hervinden zijn en de weg
daartoe was het wedergeboren-worden in Christus. Bohme han-
teerde ook een eigen systeem om de bijbel uit to leggen,
waarbij hij de woorden en de teksten zoveel mogelijk een
zinnebeeldige betekenis gaf. Dat bezorgde hem uiteraard de
kritiek van de toenmalige theologen die zich als alleengerech-
tigd tot het uitleggen van de bijbel beschouwden - daar had
Luther overigens anders over gedacht - en ook de spot van de
verlicht-geletterden. Maar anderen voelden zich door het werk
van Bohme aangesproken, omdat ook zij het steeds moeilijker
kregen met het mechanisch reproduceren van het officiele
Lutherse stelsel en het vasthouden aan bepaalde bewoordingen
met die ene absolute uitleg. En in hun kring werd Bohme
gelezen en werden zijn geschriften doorgegeven. Zijn tijd zou
nog komen, niet eens zozeer in de volgende eeuw maar pas na
1800 toen de romantici hem ontdekten en zelfs vooraanstaande
filosofen als Hegel en ook Schelling wel iets in de denkbeelden
van de Gorlitzer schoenmaker zagen. En ook in de twintigste
eeuw wordt deze mysticus herlezen en gewaardeerd, en nu
hindert het niet meer dat het Christendom van zijn eigen tijd
hem ooit verketterde.

Nog verder westelijk, in de Nederlanden, trok rond diezelfde
eeuwwende 1600 een figuur de algemene aandacht van wie toen
niemand kon vermoeden dat hij ooit nog eens in een theolo-
gische controverse zou belanden of dat hij zich met theologi-
sche problemen zou inlaten: Hugo de Groot. Hij was toen in
1600 zeventien jaar en na een carriere als wonderkind nu al
een afgestudeerd jurist en gevestigd advocaat, belandde spoedig
nadien in de gewestelijke politiek en kreeg daarom haast recht-
streeks to maken met het al genoemde conflict tussen de Leidse
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theologische hoogleraren Arminius en Gomarus. Helder denkend
en moeiteloos formulerend meende hij een aanvaardbare oplos-
sing to kunnen bieden met zijn 'Conciliatio dissidentium' uit
1613 en later gaf hij nog twee andere geschriften over de
betekenis van Christus' lijden en over de doop. Maar voor de
geestverwanten van Gomarus stond het vast dat De Groot bij
de Arminianen behoorde, later meer en meer aangeduid als de
'Remonstranten'. Het verhaal van De Groots politieke val
behoeft hier verder niet to worden verteld, wel dat hij in 1616
een Latijnse tragedie 'Christus patiens' publiceerde, wel dat hij
tijdens zijn gevangenschap op Loevestein een 'Bewijs van den
waren godsdienst' schreef dat op rijm ieder Nederlander van de
waarheid van het Christendom - een Christendom-boven-ge-
loofsverdeeldheid was het eigenlijk al, een redelijk verdedigbaar
Christendom - wilde overtuigen. Zeker van die zaak vertaalde
hij dat gehele geschrift ook zelf in het Latijn. Ouder wordend
ging hij zich steeds meer met de theologie bezighouden en
speciaal met de bijbelse geschriften. Zijn enorme belezenheid in
de klassieke auteurs bracht hem tot het commentarieren van de
bijbelteksten waarbij hij woorden met gelijkluidende passages
uit de klassieke wereld toelichtte en vooral probeerde, de
verhalen uit to leggen in het licht van de situatie zoals die
ooit bij het op schrift stellen was geweest. Hij moest dus
weinig hebben van een uitleg die vooruitgreep op latere ont-
wikkelingen. Met dat annoterende werk bedoelde hij over alle
theologische controverses heen de oorspronkelijke betekenis van
de bijbel weer toegankelijk to maken. Een ander ideaal van De
Groot hing hiermee samen: de christenen zouden moeten terug-
keren naar de vroege kerk, de kerk van het Nieuwe Testament
en de eerste eeuwen daarna, want alle geschillen die er sedert-
dien waren gerezen zoals die tussen de kerk van het Oosten en
die van het Westen, zoals die tussen de Rooms- katholieken en
de protestanten, zoals die tussen Remonstranten en contra-
Remonstranten, waren ontstaan doordat men zich van die
duidelijke bijbeltekst had verwijderd en van die ongedeelde
kerk uit de begintijd. Brieven schrijvend aan katholieken en
protestanten en soms ook polemiserend probeerde hij het ene
controversiele thema na het andere uit de weg to ruimen. Het
bleef eenmanswerk en haast niemand vertrouwde hem: de pro-
testanten niet om zijn verleden en zijn in hun ogen ontraditio-
nele bijbeluitleg, terwijl de rooms-katholieken bleven afwachten
tot hij zoals zoveel in de reformatie teleurgestelde bijbelse
humanisten naar de moederkerk zou terugkeren. Begrip voor
zijn exegetisch werk kwam er pas in de negentiende eeuw,
waardering voor zijn pogingen om de verdeelde christenen
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nader tot elkaar to brengen moest wachten tot de oecumenische
beweging in de twintigste eeuw.

En dan, nog westelijker, de eeuwwende 1600 in Engeland. Die
werd, godsdienstig gesproken, beheerst door een thema, dat van
het puritanisme, een beweging die zeer beslist binnen het
christendom en binnen de kerk wilde werken maar die even
onvrijwillig als met De Groot, met Bohme en zelfs met de
Socinianen het geval was, buiten de kerk belandde. Het purita-
nisme had een zeer binnenkerkelijke reformatorische oorsprong.
Theologen van de kerk van Engeland die tijdens de regering
van Queen Mary kort na het midden van de voorafgaande eeuw
naar het vasteland waren gevlucht, hadden daar in de Duitse en
Zwitserse steden meegemaakt, hoe het protestantisme al een
eigen vorm voor de samenleving en voor het individuele levens-
gedrag had weten to vinden. Meer nog van het Lutheranisme
waren zij onder de indruk geraakt van het gereformeerde
protestantisme met als modelsteden Zurich en Geneve. Terug in
Engeland toen daar Elisabeth aan de regering was gekomen,
wilden zij dat de kerk van Engeland even zuiver - purus,
vandaar: puritanisme - zou gaan worden. Het was hun niet
zozeer om de leer begonnen, want die was in aansluiting op
belijdenisgeschriften van het protestantse vasteland geformu-
leerd. Maar zij stootten zich aan het handhaven van kerkinte-
rieurs uit de Rooms -katholieke periode, het handhaven van
bepaalde formuleringen en gebruiken uit diezelfde tijd in de
eredienst en ook het handhaven van de bisschoppelijke organi-
satie van de kerk. Maar sterker nog keerden deze puriteinen
zich er tegen dat de kerk zo weinig greep had op het persoon-
lijke levensgedrag van haar gelovigen. Dat lieten die protes-
tantse gemeenten op het vasteland toch heel anders. zien: daar
heerste op zondag een absolute rust, daar kwam iedereen or-
dentelijk naar de kerkdiensten, daar werd in de kunst alles wat
naar klassiek heidendom of naar het middeleeuws katholicisme
zweemde vermeden, daar was het uit met het opvoeren van
toneelstukken, enzovoorts. De eisen van deze puriteinen stonden
haaks op de levensstijl van het hof, van de koningin zelf en
van de adel. En Elisabeth was daarom allerminst geneigd daar-
aan toe to geven, en ook niet om bisschoppen en professoren
aan to stellen die een goed woord voor dit puritanisme over
hadden. Maar bij de minder gegoede bevolking sloegen deze
kritische vertogen wel aan: het kwam tot groepsvorming binnen
de officiele kerk. De regering reageerde hard: de puriteinse
professor Cartwright uit Cambridge moest al in 1571 in balling-
schap gaan omdat hij zich tegen het bisschoppelijk stelsel had
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gekeerd en geeist had dat het parlement een kerkorde volgens
Calvinistisch model zou invoeren.
Calvijn zelf had overigens in zijn correspondentie met Engelse
bisschoppen hen altijd in hun waarde gelaten. Zo'n 'presbyteri-
ale' kerkorde, dus waarin gekozen ouderlingen de leiding van de
kerkelijke plaatselijke gemeenschap hadden, kwam er echter
niet. Toen Cartwright na jaren zwerven in 1585 terug mocht
keren, begreep hij dat een nadere reformatie van de kerk van
Engeland niet was to verwachten, en begon hij zijn krachten to
geven aan het zelfstandig opzetten van presbyteriale gemeen-
ten waar het puritanisme zich kon ontplooien. Bij dit alles
functioneerden Holland en Zeeland als opvang voor ballingen en
als inspiratiebron. Maar ook hier betekent de eeuwwende 1600
een cesuur. De puriteinen zagen na de troonswisseling in 1603
dat ook van de nieuwe monarch weinig to verwachten was,
begonnen uit to wijken, eerst naar de Nederlanden maar dan
ook naar de Noordamerikaanse kolonien. Het meest bekend
werden de Pilgrim Fathers die hun idealen van een tolerante
christelijke samenleving neerlegden in een verklaring, opgesteld
vlak voor de kust van Amerika in 1620 en die sindsdien een
haast grondwettelijk karakter kreeg. Maar voor degenen die
aldus Europa en vooral Engeland achter zich lieten stond het
vast dat zij voor het realiseren van hun overtuiging een nieuwe
wereld moesten zoeken, omdat in Europa het christendom in en
naast de kerken daarvoor geen ruimte hood.

Vier lijnen naast de officiele: twee groepen en twee personen.
De Socinianen met hun redelijk geformuleerd geloof, de puritei-
nen, in de leer heel traditioneel-protestants maar wie het om
het zuivere levensgedrag was begonnen, B6hme met zijn eenza-
me weg de mystiek in, en De Groot met zijn pleidooi voor
eenheid rondom de bijbel en vroege kerk. Van alle vier geldt
dat hun tijd nog komen moest, soms veel en veel later. Van
alle vier geldt dat zij op een heel eigen manier de verkondiging
hadden leren verstaan binnen het christendom de een, buiten
het christendom de ander, ondanks het christendom alle vier.
Maar naast de grote tnassale kerken en geloofsgemeenschapp.en
die ook hard aan hun toekomst werkten en hun bestaansrecht
in de samenleving bewezen, lieten ook deze vier zien dat de
bijbelse boodschap inspireert tot antwoorden, die aan de eeuw-
wende 1600 een heel eigen kleur geven.
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Personalia

Prof.dr.mag. K.J. Schuhmann (1941) studeerde filosofie aan de
Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1966 afstudeerde. In
1970 promoveerde hij op diezelfde universiteit. Sinds 1975 is hij
werkzaam als hoogleraar bij de RUU, bij de Vakgroep Geschie-
denis van de Nieuwere Wijsbegeerte, RUU.

Prof.dr. W. van Dooren doceert filosofie aan de RUU en de TU
Delft. Hij promoveerde in 1965 op Hegel. Hij schreef o.a.
'Vragenderwijs (7e druk 1986); 'Denkwegen' (1983). Hij specia-
liseerde zich in Renaissance -filosofie en in het bijzonder
Pomponazzi. Hij is nu bezig met het uitgeven van teksten van
Pomponazzi.

Dr. J. den Boeft (1935) studeerde van 1952 tot 1959 Klassieke
Letteren aan de RUL.
Hij was van 1958 tot 1976 leraar klassieke talen (sinds 1968
ook connector) aan het Stedelijk Gymnasium to Leiden. In 1970
promoveerde hij aan de RUL. Vanaf 1976 was hij Wetenschap-
pelijk hoofdmedewerker, later universitair hoofddocent Latijn
van de Faculteit der Letteren.
In onderzoek en onderwijs is hij werkzaam op twee gebieden:
de Latijnse letteren en de oud-christelijke (patristische)
studien.

Prof.dr. A. Sarlemijn (1936) maakte kennis met verschillende
disciplines, voordat hij zich onder leiding van prof. Josef
Bochenski toelegde op mathematische logica, moderne filosofie-
geschiedenis en sovjetkunde. Zijn proefschrift handelt over een
onderwerp uit de geschiedenis van- de filosofie. Sinds 1971
doceert hij aan de Technische Hogeschool to Eindhoven logica,
,methodologie en wetenschapsgeschiedenis. Zijn methodologisch
onderzoek richtte zich aanvankelijk op de economie en hij
schreef een frequent geciteerd tractaat 'Inleiding in de
methodologie van de sociale wetenschappen' (1976). Sindsdien
wijdt hij zich aan het onderzoek in de geschiedenis en metho-
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dologie van de technische wetenschappen. Hij schreef o.a.:
'Methodologie van de technische wetenschappen' (1983), Is the
planning of science possible?' (1984), 'Historisch gegroeide
relaties tussen natuurwetenschap en techniek' (1984) en 'Het
ontstaan van de klassieke technische natuurkunde' (1988). Als
gasthoogleraar was hij in 1975-'76 verbonden aan de Universitat
Bielefeld (BRD).

Prof.dr. O.J. de Jong (1926) studeerde theologie in Groningen,
Amsterdam (UvA) en Bazel. Is hervormt predikant en dr. in de
Theologie sinds 1957 op de UvA. Vanaf 1964 is hij lector
Nederlandse Kerkgeschiedenis in Groningen en vanaf 1968 hoog-
leraar Kerkgeschiedenis van de UvA, idem in 1972 in Utrecht.
Hij schreef o.a. 'Nederlandse Kerkgeschiedenis' (3de druk 1986)
en 'Geschiedenis der Kerk' (l lde druk 1987).
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