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HEMELSE TEKENEN 
NEDERLANDSE OPVATTINGEN OVER 
DE KOMEET VAN 1618^ 

Eric Jorink* 

Op 19 november 1618, enige dagen na het begin van de Synode van Dordrecht, verscheen 
aan de ochtendhemel een heldere komeet. Het leek, aldus de Groningse hoogleraar medi
cijnen en wiskunde Nicolaus Mulerius (1564-1630), alsof de staartster 'de Trompetten 
voor den dageraet' blies, 'also dat veel luyden u)^ haer bedde sprongen om te kijcken met 
verwonderinge ende vrese anders niet als ofter een alarm hadde geweest'.- Niet alleen op 
de Synode, maar in de hele Republiek was het angstaanjagende hemelteken het gesprek 
van de dag.^ De staart van de komeet groeide in de hierop volgende weken uit tot een 
lengte van 54 graden, en bleef tot januari 1619 zichtbaar. In heel Europa werden tientallen 
pamfletten en traktaten gepubliceerd waarin zowel geleerden als Kepler alsook tweede
rangs almanakschrijvers hun opvattingen over de aard en vooral de betekenis van dit 
hemelverschijnsel uiteenzetten.'* 

In de Republiek verschenen, behalve de vlugschriften van enige obscure pamflettisten, 
ook publikaties van de reeds genoemde Mulerius, Hemelsche Trompet Morgenwecker ofte 
Comeet meteen Langebaert, en van zijn befaamde Leidse collega Willebrord Snellius (1580-
1626), Descriptio cometae qui anno 1618 mense Novembri prirnum effuhit. Onder de titel 
Aemnerckinghe over de tegenwoordige Steert-sterre verscheen anoniem een bundeling van 
twee gedichten, een berijmde samenspraak en een moraliserend betoog, dat echter al vrij 
kort na publikatie aan Jacob Cats (1577-1660) werd toegeschreven.' Ten slotte werd er 
door de Franeker theoloog Johannes Maccovius (1588-1643) een disputatie aan de komeet 

' Surinamestraat 58, 9715 PW Groningen. 
1. Dit artikel is een bewerking van de doctoraalscriptie waarop de auteur in 1993 aan de Rijksuniversiteit 
Groningen afstudeerde. Een uitgebreidere studie, waarin de veranderende opvattingen over kometen in de 
zeventiende eeuw worden geanalyseerd, is in voorbereiding. 
1. N. Mulerius, Hemelsche Trompet Morgenwecker ofte Comeet Met eeti Langebaert Erschcnen Anno KSICS. in 
Novembri etidc Decembri (Groningen, 1618) [Knuttel 2799]. 
3. Korte Historie van het Synode van Dordrecht...begrepen in brieven van Mr. lohn Hales en Dr. Walter 
Balconqnai...Vertaelt nyt het Engels (Gouda, 1671) 30-31. 
4. Voor een bibliografisch over/.icht: |. De Lalande, Bibliographic aslrononiique (Parijs, 1803: herdruk Amster
dam, 1970); P. Carl, Rcpertoriinn der Cometen-astronomie (München, 1864). 
5. Het probleem van Cats' auteurschap hoeft ons hier niet bezig te houden. Het is in dit kader slechts van belang 
dat het pamflet verschillende edities en een ruime verspreiding kende, gedurende de zeventiende eeuw naast 
Mulerius" Hemelsche Trompet de meest geciteerde bron over de komeet van 1618 was, en dat het al spoedig de 
autoriteit van Cats' naam droeg. Zie hierover de inleiding bij ). Cats, Aemnerckinghe op de tegenwoordighe 
Steersterre. G.I. lohannes ed. (Utrecht, 1986) 37-38; de bespreking hiervan door P.E.L. Verkuyl in Spiegel der 
Letteren 30 (1988) 100-103; en D- t<̂ n Berge, De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats (Den Haag, 1979) 
passim. 
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TOT CRONTNGKV. Titelpagina van Mulerius' Hemelsche Trompet 

Morgenwecker (Groningen, i6i8). Duidelijk is 
te zien dat volgens Mulerius de komeet een 
cirkelvormige, bovenmaanse baan doorliep 
(foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag). 

gewijd.̂  Deze disputatie is vooralsnog onvindbaar, maar Maccovius besteedde later in zijn 
Systema physica een hoofdstuk aan kometen, zodat we ons toch een beeld van zijn opvat
tingen kunnen vormen. 
De opwinding en angst die de verschijning van kometen in vroegere tijden veroorzaakte 
vormen een dankbaar onderwerp voor populair-wetenschappelijke literatuur, maar heeft 
betrekkelijk weinig aandacht van historici getrokken. In de meeste publikaties wordt, uit
gaande van een positivistische en finalistische geschiedopvatting, een scherp onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de fysische verklaringen die vroegere geleerden voor kometen 
gaven, en anderzijds de betekenis die zij aan hun verschijning toekenden, waarbij het laat
ste aspect óf niet genoemd wordt,^ of wordt betiteld als 'bijgeloof. Dit laatste staat sterk in 
de traditie van het Verlichtingsdenken, dat het zijn taak achtte door middel van weten
schappelijke kennis af te rekenen met het 'bijgeloof, waartoe men ook de kometenvrees 

6. De verwijzing is ontleend aan G. Voetius, Exercitatio de Prognosticis Cometarum in: Idem, Sclectarum disputa-
tionumV (Utrecht, 1669) 151-243, aldaar 226; De Lalande (n. 4), Bibliographie, 176. 
7. Deze publikaties belichten het denken over kometen sterk vanuit de geschiedenis van de astronomie, zoals bij
voorbeeld C.t^. Hellman, The cornet (>ƒ 1577: its place in the history of astronomy (New York, 1944); I.A. Ruffner, 
'The curved and the straight: cometar\' theory from Kepler tot Hevelius', Journal for the history of astronomy 2 
(1971) 178-194; l.L. Jervis, Cometary theory in fifteenth century Europe (Dordrecht, 1985); P. Barker en B. 
Goldstein, 'The role of comets in the copernican revolution', Studies in the history of philosophy and science 19 
(1988) 299-319; R. Ariew, 'Theory of comets at Paris during the seventeenth century'. Journal of the history of 
ideas 53 (1992) 355-371-
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De titelpagina van lacob Cats .Aennierckinghe op de tegenwoordige sleerl-sterre (Middelburg, 1619). 15e illustratie 
verwijst naar een van de onderdelen van hel pamflet, de 'Tsamensprake'. Rechts discussieert Wei-hem, die een 
astrologische interpretatie van de komeetverschijning aanhangt, met Gheen-aert, die zich helemaal niets van het 
natuurverschijnsel aantrekt. Links verschijnt de wijze Reyndiart ten tonele, die beide anderen zal weten te over
tuigen van de juistheid van de religieuze interpretatie van de komeetverschijning (foto: Koninklijke Bibliotheek 
I > n Haas;). 
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rekende." Er werd en wordt vaak een causaal verband verondersteld tussen astronomische 
kennis en kometenvrees: toen de eerste toenam, verdween de tweede. De jaren rond 1680, 
waarin Hailey en Newton hun hypothese over een parabolische en dus voorspelbare baan 
formuleerden en Pierre Bayle met zijn Pensees diverscs sur la coinète en Balthasar Bekker 
met zijn Ondersoek van de bctekeninghe der kometen hun offensief tegen de kometenvrees 
begonnen, worden dan ook vaak gezien als een breekpunt. 
Er vallen nogal wat kanttekeningen bij deze opvatting te maken.'' Eén ervan is dat de reto
riek van de critici van de 'kometenvrees' de interpretatie van het overvloedige zeventien-
de-eeuwse bronnenmateriaal over kometen sterk gekleurd heeft. De aandacht van histori
ci is vaak eenzijdig gericht geweest op de komst van nieuwe, 'rationalistische' opvattingen, 
zonder dat veel acht werd geslagen op de achtergronden en interne logica van de oude, 
'bijgelovige' ideeën.'" Echter, in veel bronnen uit deze tijd is een scherpe scheiding tussen 
fysische verklaringen enerzijds en speculaties over de betekenis anderzijds moeilijker te 
maken dan wel eens wordt aangenomen. Maar al te vaak werd en wordt aangenomen dat 
een wetenschappelijke verklaring van kometen de toekenning van een - omineuze - bete
kenis uitsloot. Op basis van het bronnenmateriaal over de komeet van 1618 valt echter 
aannemelijk te maken dat een dergelijke visie genuanceerd moet worden. 
Hetzelfde geldt voor de kwalificatie 'bijgeloof. De inhoud van dit begrip wordt sterk 
bepaald door het standpunt van degene die het gebruikt. Als men de reacties op de 
komeetverschijning beschouwt vanuit het perspectief van tijdgenoten dan blijkt dat de 
observatie en contemplatie over dit soort hemeltekens volgens hen weliswaar bijgelovige 
trekken konden tonen, maar over het algemeen juist een grote rol speelden in de geloofs
beleving. De opvattingen van natuurfilosofen en theologen stonden veel dichter bij elkaar 
als men in eerste instantie geneigd zou zijn te denken. Maar alvorens op deze kwestie 
nader in te gaan, en de discussie over kometen in het bredere kader van de algehele visie 
op wonderlijke natuurverschijnselen aan het begin van de zeventiende eeuw te plaatsen, 
eerst enige opmerkingen over de verschillende theorieën over kometen rond 1600. 

8. Zie onder andere: A.G. Pingré, Comctographie, ou traite historique et théoriquc des comètes (Parijs, 1783-1784); 
het betaamde werk van A.D White, A history of the warfare of science with theology in Christendom (New York, 
1897-1898) I, 171-208; W.P.C. Knuttel, Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof ('s Gravenhage, 1906) 149-
157; J.D. Robinson, The great comet of 16S0. .4 study in the history of rationalism (Northfield, 1916); P. Hazard, La 
crise de la conscience Europeenne 1680-1715 (Parijs, 1934) 142-147; R.L. Colie, 'Constantijii Huygens and the ratio
nalist revolution', Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 73 (1955) 193-209, en recentelijk J.VV. 
Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar enkele aspecten 
van de verlichting in Nederland (1755-1810) (Zwolle, 1992) 107,137 noot 159. 
9. Zie hiervoor onder andere: S.S. Genuth, Erom monstrous signs to natural causes: the assimilation of comet lore 
into natural philosophy. Ongepubl. diss. Harvard 1988 (University microfilm 1990). 
10. Voor een meer nientaliteits-hislorisch gerichte benadering zie onder andere: S. Stegemann, 'Komet', 
Handwörterbuch des Deutschen .Aberglaubens \' (Berlijn en Leipzig, 1933) 90-170; en de opmerkingen in: P.H. 
Kocher, Science and religion in Elizabethean England (San Marino, Cal. 1953); K. Thomas, Religion and the decline 
ofnuigic. Studies in popular beliefs in sixteenth- en seventeenth-century £»g/(jiii/ (Harmondsworth, 1971); M.E.H.N. 
Mout, 'Prognostica tijdens de Nederlandse Opstand' in: C. Augustijn e.a. ed.. Kerkhistorische opstellen (Kampen, 
1987) 9-19; W. Frijhoff, 'The meaning of the marvelous: on religious experience in the early seventeenth century 
Netherlands. Questioning the extraordinary' in: L. Laeyendecker e.a. ed., Experience and explanations. Historical 
and sociological essays on religion in everyday life (Leeuwarden, 1990) 79-102; A.Th. van Deursen, Mensen van 
klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw (Amsterdam, 1991; oorspr. uitg. Assen 1978-1981) 282-285; F. 
Egmont en P. Mason, 'De walvis en de poelomp. De kosmologie van een zeventiende-eeuwse strandvonder', 
Volkskundig bulletin i8 (1992) 170-223. 
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Verschillende opvattingen over kometen 

Hoewel het aristotelisme rond 1618 nog steeds het dominante kader was van waaruit de 
natuur bestudeerd werd, waren er in Europa nog maar betrekkelijk weinig geleerden die 
de aristotelische theorie omtrent kometen aanhingen. Volgens Aristoteles waren dit uit
wasemingen van de aarde, die in de sfeer van het vuur - dus ondermaans - tot ontbran
ding kwamen." Binnen het aristotelische denkkader was het onmogelijk dat in het boven
maanse iets zou veranderen. Door de sterk verbeterde observatietechnieken na circa 1600 
werden de in 1577 door Tycho Brahe getrokken conclusies over een bovenmaanse positie 
van kometen bevestigd. Velen deden, om de lokalisering van kometen te kunnen verkla
ren, een greep naar alternatieve theorieën uit de Oudheid, zoals die van Seneca, volgens 
welke staartsterren tot de eeuwige scheppingen in de hemel behoorden.'-
Op andere punten was Aristoteles' komeettheorie al veel eerder niet meer toonaangevend. 
Volgens de filosoof kwamen de komeet-uitwasemingen vrij door onrust in de aarde. De 
volgens hem met een komeetverschijning gepaard gaande natuurverschijnselen als vloed
golven, aardbevingen en droge winden konden tot dezelfde oorzaak herleid worden. In de 
eeuwen na Aristoteles werden kometen op grofweg twee andere manieren in verband 
gebracht met het onheil dat de aarde kort na hun verschijning trof'^ Allereerst ging men 
te rade bij de astrologie. De belangrijkste bron hiervoor vormde de astrologische geschrif
ten van Ptolemaios, volgens welke bijvoorbeeld de baan die een komeet door de dieren
riem beschreef bepalend was voor haar invloed.'"• Daarnaast interpreteerde men de ver
schijning van een staartster op een religieuze wijze. Hierbij waren ze tekens van de toorn 
van de goden en voorbodes van allerhande straffen zoals oorlog, hongersnoden en de 
dood van keizers. Christelijke denkers voorzagen deze laatste interpretatie van een diepere 
religieuze, eschatologische betekenis. Ofschoon er in de Bijbel nergens expliciet sprake is 
van kometen, waren er een aantal passages die geïnterpreteerd werden als verwijzing naar 
deze hemelse tekenen, zoals bijvoorbeeld Christus' Rede over de laatste dingen. 
De astrologische en religieuze duiding zijn in theorie strijdig met elkaar, en zijn scherp 
van elkaar te onderscheiden. Bij een astrologische duiding is er sprake van een directe, vrij 
nauwkeurig omschreven en te lokaliseren invloed van een komeet, terwijl de verschijning 
van een dergelijk hemelteken volgens de religieuze duiding een algemener, waarschuwend 
karakter heeft. De spanning tussen beide methodes valt te herleiden tot verschillende 
opvattingen over - goddelijke - voorzienigheid en causaliteit. In de volgende paragrafen 
zal nader op deze kwestie worden ingegaan. Het volstaat hier om op te merken dat de 
astrologische en religieuze methode in de praktijk vaak door elkaar heen werden gebruikt. 
Bij de interpretaties die bijvoorbeeld Melanchton en Tycho Brahe van komeetverschijnin
gen gaven lag de nadruk op het astrologische aspect, terwijl bijvoorbeeld Luther en 
Calvijn de goddelijke bedoelingen van deze hemeltekens onderstreepten. Astrologie was, 
zo meenden zij, strijdig met het christelijke g e l o o f 

11. Aristoteles, Meteorologica, i^ib-i^^ia. 
12. Seneca, Naturnlis qucsliones, VIL 
13. Genuth, Monstrous signs; Stegeman, 'Komet'; W. Gundel, 'Kometen', Paulys Real-Encyclopiidie der elassischen 
Allerumswissenschaft X\ (Stuttgart, 1922) 1143-1193. 
14. Ptolemaios. Tetrabiblos, II, 9,13. 
15. Zie onder andere: A. Warburg. 'Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers zeiten' in: Idem, 
Gesammelte Schriften II (Leipzig, 1932) 487-558, S. Caroti, 'Comete, portenti, causalita naturale e escatologia in 
Filippo Melantone' in: Scicnze, credenze, occulti, levelli di cultura (Florence, 1983) 391- 426; ).R. Christianson, 
'Tycho Brahe's German treatise on comets: a study in science and politics', Isis 70 (1979) 110-140; J. Calvijn, 
Avertissement contre fustrologie. A. Angliviel ed. (Parijs, 1962; eerste ed. 1549). 
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Een astrologische interpretatie 

De spanning tussen een astrologische en een religieuze duiding vinden we ook terug in de 
Nederlandse geschriften over de komeet van 1618. Met name de vooraanstaande natuurfi
losofen Snellius en Mulerius ontleenden veel aan de astrologische methode.'* In hun 
publikaties over de staartster gaven beiden niet alleen positiebepalingen en speculaties 
over de aard van de komeet, maar gingen zij tevens uitgebreid in op de gevolgen die de 
verschijning van dit hemellichaam zou kunnen hebben. 
Volgens Snellius bestonden kometen uit gloeiende uitwasemingen die door de zon wer
den uitgestoten. Het waren volgens Snellius tijdelijke scheppingen die zich boven de maan 
bewogen, maar die in theorie de aarde konden raken, en deze konden verschroeien. Dit 
laatste doet sterk denken aan de theorie die Kepler in zijn werkje over de komeet van 1607 
had ontvouwen, en dat Snellius waarschijnlijk kende.'^ In het laatste hoofdstuk van zijn 
Descriptio ging de Leidse hoogleraar uitgebreid in op mogelijke andere gevolgen van de 
komeetverschijning. Dit was een teken Gods, meende Snellius, en het had zeker een 
bedoeling als door een dergelijk zeldzaam verschijnsel 's mensen ogen naar de hemel wer
den gericht.'^ Het feit dat een komeet een natuurlijke oorzaak had deed hier niets aan af.'̂  
De duiding die hij gaf was voornamelijk gebaseerd op de astrologische methode, en hij 
haalde uitgebreid de relevante passages uit Ptolemaois' Tetrabiblos en het pseudo-ptole-
maïsche Centiloqium aan, alsmede het commentaar dat de Arabische geleerde Haly 
Rodohan (998-1061) op deze werken geschreven had. Op basis hier\'an sprak Snellius de 
vrees uit dat de komeet gevolgd zou worden door oorlog, nederlagen, verwoestingen van 
landen, droogte en nog veel meer rampspoed. Bovendien stond de staartster onder 
invloed van de planeet Saturnus, hetgeen de Leidse hoogleraar zijn traktaat deed besluiten 
met de opmerking 

dat deze komeet van een saturnische en van een zeer krachtige uitwerking zal zijn. Dat de goede en almach

tige God dit kwaad van zijn kerk en van onze halzen genadelijk afwende, bid ik hem deemoedig, omdat Hij 

alleen het kan verhoeden. Amen.-" 

Anders dan Snellius maakte Mulerius bij zijn observaties gebruik van een telescoop, en op 
basis hiervan zag hij de hypothese van Seneca over de aard van kometen bevestigd: 'ie en 
kan niet geloven dat een Comeet soude sijn een nieu angesteken vuyr, maer veel eer een 
euwich schepsel Godes'.-' Onder nadrukkelijke verwijzing naar Aristoteles stelde Mulerius 
dat God en de natuur niets tevergeefs voortbrachten. Precies de helft van het 24 pagina's 
tellende pamflet is dan ook gewijd aan speculaties over de betekenis van de staartster, 

16. Over Snellius: P. van Geer, 'Notice sur la vie et les traveaux de Willebrord Snellius', Archives néerhindais des 
Sciences exactes et naturelles 18 (1883) 453-468; .N.VBVV'VII, 1155-1163; Dictionary of Scientific Biography dl. Xll, 499-
502. Over Mulerius: W.B.S. Boeles 'Levensschetsen der Groninger hoogleraren' in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenk
boek der Hoogeschool te Groningen (Groningen 1864) 11-12; NNBVV'II, 952-954; L. Elaut, 'Nicolaus Mulerius, de 
eerste medisch hoogleraar te Groningen', Scientiarum historia 1 (1959) 3-13; G.C. Huisman, 'Boeken en brieven 
van Nicolaus Mulerius' in: L.J. Engels e.a. ed.. Bibliotheek, wetenschap en cu/fi(»r (Groningen, 1990) 283-296. 
17. Vgl. J. Kepler, Gesaninielte Werken. Ed. M. Gaspar, dl. IV (München 1947) 57-76, aldaar 59. 
18. Willebrord Snellius, Descriptio cometae, qui anno 1618 mense Novembri primuin e)[̂ ii/si( (Leiden, 1619) 48. 
19. Ibid,, 64. 
20. Ibid., 67. 
21. Mulerius (n. 2), Hemelsche Trompet, Bv. 

73 



22 Eric Jorink 

Een door Mulerius met de hand opgestelde horoscoop op een lege pagina van zijn Practica, ofte Prognosticatie op 
1608, waarin ook enige opmerkingen aan de komeet van 1607 zijn gewijd (fotodienst Rijksuniversiteit Groningen). 

vs'aarbij verschillende interpretatiemethodes door elkaar heen liepen, maar waarin de 
astrologie een voorname rol speelde. Met instemming citeerde Mulerius de opvatting van 
Melanchton, 'een geleerde ende Godtvruchtich Theologant\ dat men voor deze zaken bij 
Ptolemaios te rade moest gaan.^^ Zich baserend op de honderdste locus van het pseudo-
ptolemaïsche Centiloqium deed de Groningse professor een aantal uitspraken over de 
rampspoed die in het verschiet lag. 
Ook andere pamflettisten, zoals de Leeuwarder arts Velsius, de obscure almanakschrijver 
Saxus Fontanus, en de even raadselachtige Balduinius Nicolai, verwezen in dit verband 
naar de astrologische geschriften van Ptolemaios.'-' Wel voelde men zich, anders dan 
Snellius en Mulerius, geroepen om de astrologische methode met enige terughoudend
heid te presenteren. Nicolai nam zelfs een "Waerschouvvinge om d'Astronomische const 
niet te misbruycken' op. De stand van de hemellichamen geeft slechts een indicatie van 
wat er gaat gebeuren, hij bepaalt het niet: 'D'intluentie vande Planeten en mogen niet 
dwinghen den Mensche die Godt vreest om quaet te doen'.--* Hij benadrukte hiermee pre
cies het eeuwenoude strijdpunt tussen astrologen en theologen. 

22. Ibid., Ciii. 
23. lohannes Velsius, Prognosticatie van den Nieuwe ende seer schrickelijcke Comeet ofte Harige Sterr Anno 1618 ver
schenen (Leeuwarden 1618) | Knuttel 2802I; Saxus Fontanus, Die groote Practica Ofte Prognosticatie op het Jacr nae 
de Gheboorte onses Heeren ende Salichinakers Jesu Christi 1619 (Amsterdam, 1619) [Knuttel 3006]; Balduinus 
Nicolai, Verklaringhe Om yegelijcken te adverteeren van de dreygemcnlen Godts die wy aenmercken int aenschou-
wen vanden Coittcef (Amsterdam, 1618) |Knuttel 28oo|. 
24. Nicolai (n. 23), Verklaringhe, vi. 
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Strikt genomen is het onjuist om over 'de' astrologie te spreken, aangezien het hier ging 
om een ingewikkeld conglomeraat van opvattingen die zich bewogen tussen de algemeen 
aanvaarde medische inzichten van geleerden en de ketterse praktijken van charlatans.-' De 
basis van de judiciële, voorspellende, astrologie, namelijk de opvatting dat de mens zijn 
toekomst kan voorspellen door te lezen wat er in de sterren geschreven staat, was in theo
rie moeilijk verenigbaar met het calvinistische concept van de predestinatie. Calvijn was in 
1549 in zijn Avertissement contre l\xstrologic van leer getrokken tegen de praktijken van de 
astrologen. Calvijn maakte een onderscheid tussen 'ware astrologie' en 'bastaardastrolo-
gie'. Hij ontkende niet dat de hemellichamen invloed uitoefenden op het ondermaanse, 
en hij noemde als voorbeeld onder andere de wisseling van de seizoenen en het verband 
dat in de medische wetenschap werd gelegd tussen het menselijk lichaam en de kosmos. 
In zijn ogen was de 'bastaardastrologie', met behulp waarvan concrete voorspellingen 
werden gedaan over het persoonlijk wel en wee van mensen, louter bijgeloof''' 
Of deze opvattingen van Calvijn rond 1618 gemeengoed waren onder al zijn volgelingen 
moet echter worden betwijfeld. Mulerius stond bijvoorbeeld bekend als een vurig ijveraar 
voor de zuiverheid van het geloof, maar bezat tevens een grote interesse voor de voorspel
lende astrologie. Hij bezat een aantal astrologische handboeken, terwijl hij het plan koes
terde om een nieuwe editie van Ptolemaios' Tetrabiblos uit te geven.-' En in het exemplaar 
van Mulerius' almanak van 1608 dat in de Groningse Universiteitsbibliotheek bewaard 
wordt is een door de auteur zelf met de hand opgestelde horoscoop te zien.-'"* Dat dit soort 
wetenschappelijke prognosticaties een geaccepteerd verschijnsel vormde blijkt ook uit de 
keur die Amsterdam in 1555 tegen 'waerseggers, starrekyckers ofte diergelycke curiouse 
persoenen' uitgaf Deze was nadrukkelijk gericht tegen de praktijken van 'ongeleerde' en 
'simpele' personen, en niet tegen de beoefenaars van de 'vrye kunsten' en anderen die 
door 'tytel van promotie' hiertoe gekwalificeerd waren.-'^ Een en ander doet vermoeden 
dat de verbreiding van de astrologie in de Republiek een minder marginaal verschijnsel 
was dan wel eens wordt aangenomen. 

Astrologie, zo stelden Mulerius, Snellius, Fontanus, Nicolai en Velsius stuk voor stuk, was 
een zeer oude en reeds eeuwen lang gerespecteerde wetenschap, waaraan de vader van de 
hedendaagse astronomie, Ptolemaios, zulke belangwekkende bijdragen geleverd had. 
Diens autoriteit was zo groot dat zelfs Cats zijn betoog tegen een zuiver astrologische dui
ding van het hemelteken paradoxaal genoeg besloot met een beroep op de Griekse geleer
d e : ' 

25. Een algemeen overzicht geeft I. Tester, .A history of western nslro/o^i;)' (Woodbridge, 1987). 
26. Calvijn (n. 15), Avertissement, passim. 
27. Zie voor Mulerius' bilbliotheek: Catologiis libroruin clarissimi ccleberrimque viii D. Nicolai Mulerii 
(Groningen, 1646) De meest in het oog springende titels zijn nr. 225 .Albohazcn Haly tilij Abenragel de Judiciis ast-
rorum (Bazel, 1551); nr. 331 M. Manilij astronomica, cum commeiilariis los. Sculiger i- Fr. Juni) (z.p. 1590); en nr. 
600 Marcelli Palcngenij Zodiacus vitae (Parijs, 1580). De veilingcatalogus wordt bewaard in de Bibliotheca 
Angelica; ik dank mw. drs. G. Huisman voor de fotokopie. Voor de nooit uitgegeven Ptolemaios-editie: Effigies 
& vitae pivfcssorum Acadeiniac Groningae C- Omlandiae (Groningen, 1654) 69. 
28. N. Mulerius, Practica ofte Prognosticatie op 't Jaer ons Heeren en Salichmaker Jesu C'hristi MDCVIII. Waer in 
mede verhaelt wordt van die Comeet die int jaer i6oy. ghcscheneii heeft, opgenomen in: Idem, Almanack voor 't Jaer 
nae de gheboorte Christi, MIKVIII (Groningen, 1607). Het enige bekende exemplaar van dit werk bevindt zich in 
de Universiteitsbibliotheek van Groningen. 
29. Bronnen tot de geschiedenis van het hedrijfsleven en het gildewezen in .Amsterdam I i'iiz-iöii. |.G. van Dillen ed. 
RGP Grote serie 69 (Den Haag, 1929) 236-237. 
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Wat de Comete ... beduyden mach, houden wy alleen aen Gode, ende den genen die desenthalven eenighe 
bysondere openbaringhe van Gode mach hebben ontfangen, bekent te zijn. Want 'tis (ons bedunckens) tref-
felick ende eerbiedelick van Ptholomeo geseyt. Solos afflatos numine particularia posse praedicere, dat is, 
Alleene de gene die van Gode aen-gheblasen zijn, yet wes int bysonder, te connen voorsegghen.-'" 

Cats wijst hier nogmaals op het punt waar de hele discussie rond de astrologie om draai
de: de voorzienigheid Gods. Een vergelijking met de situatie in Engeland kan misschien 
verhelderend zijn. De astrologie had daar veel meer invloed dan in de Republiek, maar het 
probleem was in wezen hetzelfde. De bezwaren van de puriteinse theologen richtten zich 
met name op de meer gedetailleerde voorspellingen. Mits de astrologen maar algemene 
uitspraken deden en zich niet in de voorzienigheid Gods mengden, nam men er minder 
aanstoot aan. Gaven ze aan een astrologische voorspelling een godsvruchtige boodschap 
mee, dan konden ze soms zelfs rekenen op een zekere instemming." Hetzelfde geldt waar
schijnlijk ook voor de Republiek. De prognoses die Snellius, Mulerius en de minder 
geleerde pamflettisten opstelden waren in dermate algemene termen gesteld en dusdanig 
verweven met een religieuze interpretatie, dat ze waarschijnlijk nauwelijks aanstoot ver
oorzaakten. 

Een religieuze interpretatie 

Kometen waren dus, zo was de algemene opvatting, zonder enige twijfel door God gezon
den en hadden een betekenis. Het probleem was alleen hoe men deze kon achterhalen op 
een voor calvinisten aanvaardbare wijze. De vermenging van astrologische en religieuze 
argumenten in de geschriften van Snellius en anderen kon niet verhullen dat er, althans in 
theorie, een spanning was tussen beiden methoden. Een belangrijk deel van Cats' 
Aemnerckinghe op de tegenwoordige Steert-sterre, dat de significante ondertitel Met aenwijs-
inge vande rechte wetenschap om alle teykenen des Hemels, ende vreemde Gesterten wel ende 
lojfelijck uyt te legghen droeg, is aan deze problematiek gewijd. Cats stelde dat er drie soor
ten mensen waren: zij die geloven dat de hemeltekens het handelen van de mens bepalen 
en dat de mens deze tekens kan lezen; zij die zich van alles wat er aan het firmament zicht
baar is niets aantrekken; en zij die de juiste middenweg bewandelen. De methode van de 
eerste soort diende door alle godvruchtigen te worden verworpen. De tweede soort men
sen veronachtzaamde, door nooit een blik omhoog te werpen, de heerlijkheid van de 
Schepper op de plaats waar die het duidelijkst zichtbaar was. Het gedrag van de derde 
soort mensen was niet alleen geheel conform het woord van de Bijbel, maar ook dienstig 
voor het menselijk geslacht. 
In navolging van Calvijn stelde Cats dat de mens een onderscheid moest maken tussen 
'ordinare' en 'extraordinare' bewegingen aan de hemel. De gewone bewegingen waren 
niet alleen verantwoordelijk voor de seizoenen en de getijden, maar konden bijvoorbeeld 
ook goede diensten bewijzen bij de navigatie op zee. Buitengewone bewegingen, 'onghe-
woonlicke verschijninghe der sterren, ofte eenige veranderinge in den loop der hemelsche 
lichten', waren zonder twijfel tekenen van God dat Hij 'yet sondelincx ende buyten 

30, Cats (n. 5), Aemnerckinghe, 91-93. 
31. Vgl. Kocher (n. 10), Science and religion, 201-224, m-H- 206; Thomas (n. 10), Decline of magic, 335-340. 
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gewoonte' op de aarde zou doen geschieden 'als by exempel'." Als bewijs voor deze stel
ling haalde Cats een aantal passages uit de Bijbel aan, zoals het Jozua-wonder van de stil
staande zon, en de zonsverduistering bij Christus' kruisdood. Veruit de meeste ongewone 
hemelverschijnselen waren voorbodes voor rampspoed op aarde. Dat gold in het bijzon
der voor kometen. Het deed er weinig toe of deze een natuurlijke dan wel een onnatuur
lijke oorzaak hadden, aangezien God ze hoe dan ook als teken bedoeld had. De regenboog 
had immers zonder twijfel een natuurlijke oorzaak, maar was desalniettemin een teken 
van het verbond tussen God en Zijn schepselen. Dat de verschijning van een staartster 
vrijwel altijd gevolgd werd door dure tijden, pestziektes, oorlogen, de dood van vorsten, 
en staatkundige veranderingen kwam niet omdat ze deze plagen veroorzaakten, maar aan
kondigden. De rampspoed werd door Cats geïnterpreteerd als een straf van God voor het 
zondige leven van Zijn schepselen. De kometen waren volgens hem bodes van de genadige 
God, die Zijn straffen niet plotseling stuurt, maar slechts na een 'duydelicke ende clare 
voor-maninghe van de selve'." Verderop in zijn pamflet zette Cats deze interpretatie nog 
eens op rijm uiteen: 

't Is genouch voor ons te weten 
Dat de steerten der Cometen 
Voor gewis ons beelden aff 
Teykens van des Heeren straff 

De gedachtengang die we niet alleen bij Cats, maar bij alle auteurs vinden is nagenoeg 
identiek: de mens is van nature zondig. Maakt hij het al te bont, dan raakt God vertoornd 
en straft Hij Zijn schepselen met een aantal oudtestamentische plagen. Hij laat deze echter 
voorafgaan door een waarschuwing in de vorm van een komeet, zodat de mensen door 
boetedoening Zijn toorn op het laatste moment nog kunnen ontlopen. Daarom is het van 
het grootste belang acht te slaan op de tekenen van Zijn aanstaande gramschap. Of zoals 
Mulerius het kernachtig samenvatte in de aanhef van zijn pamflet: 

Wy worden daghelijcx gheleert ende vermaent, dat Godt niet alleenlijck Rechtvaerdich is, maer oock 
Barmhertich. Sijn rechtvaerdicheyt siet op onse verdiensten, die niet cleyn en zijn. Want door het stadich 
toenemen van onsen sonden, als van suypen, brassen, proncken ende hovaerdich pralen, initsgaders lieghen 
ende bedriegen, ende t'ghene wy nu verswyghen, venvecken wy Gods torn om sijn straffe te laten gaen over 
landen ende luyden: Maer sijn bermherticheyt is so groot dat hy ons laet waerschouwen door sijn extraordi-
naris boden, als nu door dese Hemels Trompet ende Morgenwecker.^* 

God kon, met andere woorden, in de loop van de natuur ingrijpen om de mensen een 
teken te geven. Volgens de godgeleerde Maccovius ontkenden de aristotelici niet dat het 
voor God mogelijk was om een nieuw hemellichaam te scheppen tot vermaning van de 
mensen. Kometen konden volgens hem zowel onder als boven de maan gegenereerd wor
den, en deze laatste moesten ais buitengewone ('extraordinarii') hemeltekenen beschouwd 
worden, die buitengewone veranderingen op aarde aankondigden." De Heer toont ons 

32. Cats (n. 5), Aenmerekinghe, 79. 
33. Ibid., 91. 
34. Mulerius, Hemelsche Trompet, i. 
35.1. Maccovius, Systema physicum, opgenomen in: Idem, Opuscula philosophia omnia (Amsterdam, 1660) 65-
98, aldaar 80-81. Een exemplaar van dit werk bevindt zich in de Bibliothèque National te Parijs. Over Maccovius: 
A. Ku)'per jr. Johannes Maccovius (Leiden, 1899). 
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dagelijks de tekenen van Zijn gramschap, preekte de om zijn redenaarsgaven zeer gevierde 
dominee Becius. Hij verduistert de zon, verandert de maan in bloed, en laat onder de ster
ren 'schrikkelijcke Comoeten als vlammen Vyers verschynen, die hare prodigieuse werc-
kinghen aen verwoestinghen van Coninckrijcken, Landen en Steden thoonen'.*'" Deze 
visie van Cats, Maccovius, Becius en de overige auteurs was geheel in overeenstemming 
met de opvattingen van Calvijn: 

Cependant je ne nie pas, lorsque Dieu veut etendre sa main pour faire quelque jugement digne de mémoire 
au monde, qu'il ne nous avertisse quelquefois par les cometes; mais cela nc sert de rien pour attacher les 
hommes et leur condition a une influence perpétuelle du ciel.'' 

De Straf die dergelijke hemeltekenen aankondigden viel slechts te ontlopen door verbete
ring van de levenswandel, en in alle publikaties over de komeet van 1618 vinden we dan 
ook oproepen tot boetedoening. Slechts indien wij ons, net als de burgers van Ninive des
tijds, biddend, vastend en schreiend tot God wenden, zullen wij onze gerechtvaardigde 
straf ontlopen, zo schreef bijvoorbeeld Mulerius.'* Doen wij dit niet, dan zullen we getrof
fen worden door oorlog, dure tijden en pestziekten, zo meenden vrijwel alle pamflettisten. 
Deze visie werd volgens de auteurs onderschreven door de lessen uit het verleden, en vrij
wel allemaal gaven zij dan ook pagina-lange opsommingen van steeds weer hetzelfde soort 
rampen dat sinds mensenheugenis was gevolgd op de verschijning van een komeet. 

De komeet en andere natuurverschijnselen 

Het is opmerkelijk dat in geen van de verhandelingen over de komeet werd gerefereerd 
aan de Bestandstwisten. Steeds weer werden als gevolgen genoemd het drietal oorlog, dure 
tijden en de pest (met lichte variaties als omverwerping van regeringen, hongersnoden en 
massale sterfte). Het onheil dat de komeet aankondigde werd klaarblijkelijk los gezien van 
de woelige maanden waarin dit hemellichaam verschenen was, maar werd in een veel bre
dere, religieuze context geplaatst. De gevolgen die aan de komeetverschijning werden toe
geschreven kunnen gezien worden als een topos van bijbelse oorsprong. Dit waren de 
straffen waarmee God steeds weer Zijn zondige schepselen bezocht, en die ook aan andere 
opmerkelijke natuurverschijnselen, zoals walvisstrandingen, monsterlijke geboorten en 
eclipsen, werden toegeschreven.-''^ Over al dergelijke tekenen Gods verscheen in deze jaren 
een groot aantal publikaties, niet alleen pamfletten, maar ook stichtelijke vermaningen en 
geleerde verhandelingen. We hebben hier nadrukkelijk niet te maken met opvattingen die 
betiteld zouden kunnen worden als 'volks' of 'bijgelovig', maar ideeën zoals die onder 
geletterden en geleerden leefden. 

De loop van de natuur werd door hen niet aan vaste wetten, maar aan het morele gedrag 
van de mens en het directe ingrijpen van God toegeschreven. Opmerkelijke natuurver-

36. J. Becius, Het ghesette exemplaar der Godtloseti, ofte historie Sodoniae en Goinorrae, eertijts vercinrt in xxv predi-
catlen uyt Genes, cap. XVIl ende XIX (Arnhem, 1638), xii. 
37. Calvijn (n. 15), Avertissement, ly. 
38. Mulerius (n. 2), Hemelsche Trompet, i. 
39. Zie onder andere: L. Noordegraaf en G. Valk, l^e gave Gods. De pest in Holland vanaf de late iniddeleenwen 
(Bergen, 1988) 110-115; Van Deursen (n. 10), Kopergetd, 263-288. 
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schijnselen waren tekens, die vanuit het perspectief van de Bijbel bezien werden. De 
geschiedenissen uit de Schrift waren werkelijk gebeurd, zelfs al waren ze strijdig met de 
natuurlijke loop der dingen. Een probleem met eigentijdse natuurwonderen was hoe deze 
te verklaren waren.•*" Ofschoon men het begrip 'natuurwet' rond 1600 nog niet of nauwe
lijks gebruikte in de huidige betekenis, had men wel een duidelijk idee over wat 'natuur
lijk' was en wat niet. De zon hoorde overdag te schijnen en uit de wolken hoorde regen, 
hagel of sneeuw te komen. Als plotseling de zon verduisterd werd, of het bloed regende, 
schreef men dit onder verwijzing naar bijbelse gelijkenissen toe aan de goddelijke voorzie
nigheid, zelfs al wist men voor deze fenomenen een natuurlijke oorzaak te geven. Zonne-
eclipsen, zo schreef bijvoorbeeld de predikant en astronoom Phillips Lansbergen in zijn 
verdediging van het copernicaanse stelsel, hebben natuurlijke oorzaken. Desalniettemin, 
'soo en latense nochtans niet wonderlijck te zyn in haers selven' aangezien God de hand in 
hun vertoning heeft, en Hij ze dikwijls laat volgen door pestepidemieën.-'' Of kometen nu 
wel of geen 'natuyrlijcke lichamen' zijn, ze hebben hoe dan ook een betekenis, stelde 
Mulerius onder verwijzing naar Seneca.''-

Niet alleen komeetverschijningen, maar ook andere wondertekenen, prodigia, vervulden 
derhalve een belangrijke rol in het geloofsleven. Steeds weer ervoer, beschreef en verklaar
de de rechtzinnige gelovige opmerkelijke natuurverschijnselen aan de hand van bijbelse 
analogieën. Deze opvattingen over de relatie tussen God, de wondertekenen en het morele 
gedrag van de mensen vinden we bijvoorbeeld terug in de Memorien, een kroniek over de 
jaren 1612-1620 van de hand van theoloog en Statenbijbel-vertaler Willem Baudartius,-*' en 
het Comeetboeckxen (1624) van de doopsgezinde vermaner P.J. Twisck, dat een bewerking 
was van diens Chronijck vanden onderganh der Tiratmen (1619-1620).'*'' In deze werken 
werd niet alleen de komeet van 1618 behandeld, maar werd tevens een groot aantal andere 
prodigia uit deze jaren op analoge wijze geduid. Met name de werken van Twisck vallen te 
beschouwen als Nederlandse pendanten van de zogenaamde prodigia-boeken. Dit genre, 
dat ten tijde van de Reformatie in Duitsland was ontstaan, bevatte opsommingen van alle 
wondertekenen - zonsverduisteringen, monsterlijke geboorten, komeetverschijningen 
etcetera - waarmee God Zijn toorn sinds de Schepping aan de mensheid getoond had."" 

40. Zie over de verhouding tussen calvinisme en het geloof in wonderen onder andere: Thomas (n. 10), Religion, 
27-203, m.n. 90-132; D.P. Walker, 'The cessation of miracles' in: I. Merkel en A.G. Debus ed., Hermeticism and 
the Renaissance. Intellectual history and the occuU in early modern Europe (Cranbury, 1988) 111-124. 
41. Philips Lansbergen, Bedenckingen op den Daghelijckse, ende laerUjcksen loop vanden Aerdt-ktoot (Middelburg, 
1629) 73. 
42. Mulerius (n. 2), Hemelsche Trompet, C. 
43. W. Baudartius, Memorien, ofte Cort verhael dcr gedenckweerdighste gcschiedenisssen van Neder-land... van den 
jaer 1612 tot het begin des jaers 1620 (.Amsterdam, 1624). Over Baudartius in dit verband: M.E.H.N. .Mout, 
'Wilhelmus Baudartius (1565-1640). Fin niederlandische Calvinist und das Cbernatürliche' in: H. Lehmann en 
O. Ulbricht ed., Vom Unfug des He.xen-Processes. Gegiier der Hexenverfolgung von Johann Weyer bis Friedrich Spee 
(Wiesbaden, 1992) 231-245. 
44. P.L Twisck, Comeet-Boecxken, sijnde een korte chronijcsche beschrijvinge van alle de grouwelijcke ende schricke
lijcke Comeeteii die haer aen den Hemel vertoont hebben ... met hare werckinghcn ofte volgende Veranderingen, 
Beroerten, Ellende ende Plagen onder het beleeyl Godts. Tot betcringhe van alle Menschen by een vergadert (voor een 
Boet-predikinghe van den hooghen Godt) (Hoorn, 1624); Idem, Chronyck van den ondergane der tyrannen: ofte 
jnerlijcksc geschiedenissen in wereldlijcke ende kerkelijcke saecken van Christi geboorte of tot desen tijd toe (2 dln; 
Hoorn, 1619-1620). Over Twisck: NNBWV, 979; B W J V I 8 , 251. 
45. R. Schenda, 'Die deutsche Prodigiensammlungen des 16. und 17. lahrhunderts' , .Archiv für Geschichte des 
Bucliwesens 4 (1964) 637-709. 
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Deze compilaties werden veelal door protestantse geleerden samengesteld. Bekende voor
beelden hiervan zijn het Prodigiorum ac ostentorum chronicon uit 1557 van Conrad Lyco-
sthenes en de Histoire prodigieuses van Pierre Boaistuau, waarvan de eerste druk in 1560 
verscheen, en waarvan zeven Nederlandse edities bekend zijn.'*'' Dergelijke werken hebben 
waarschijnlijk een grote invloed uitgeoefend. Twisck vermeldde onder andere het boek 
van Boaistuau in zijn lijstje van geraadpleegde literatuur,'*' Mulerius bezat enige van der
gelijke werken,'*''' en Cats verwees hen die meer wilden weten over de gevolgen van kome
ten en andere wondertekenen naar het prodigia-boek van Marcus Fr)'tschius.'*'' En toen in 
1640 onder leiding van de befaamde Utrechtse theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676) een 
disputatie getiteld De signis prima, de naturae miracidis ostendis et prodigiis werd verde
digd, werd hierin een nadrukkelijk beroep gedaan op de werken van onder andere 
Obsequens, Lycosthenes, Boaistuau en Twisck.'" 

Besluit 

Niet alleen kometen, maar alle opvallende en wonderbaarlijke natuurverschijnselen speel
den een grote rol in het religieuze leven. Het is niet onwaarschijnlijk dat we mede tegen 
deze achtergrond Artikel II van de Belydenisse des Geloofs (1619) moeten begrijpen. 
Volgens dit artikel kon de mens God in de eerste plaats leren kennen via de Bijbel, maar 
ook via Zijn schepping." Niet alleen de orde en de doelmatigheid van de natuur, maar 
ook juist van deze orde afwijkende verschijnselen werden gezien als een bewijs van Zijn 
bestaan.'- Aan de verschijning van kometen werd derhalve niet louter een negatieve, omi
neuze betekenis toegekend; ze waren tevens tekenen van Gods almacht en barmhartig
heid. Kometen deden de mens de ogen opslaan naar de Heer. God heeft de varkens zó 
geschapen dat ze de hele dag met hun snuit in de aarde zitten te wroeten, maar de mens 
dusdanig dat hij omhoog kan kijken, 

...om aen te mercken 

Godes wonderlijcke wercken, 

Daer in dient den tijt besteel, 

Alsmen niet te diep en treet. 

46. Th. M. Chotzen, 'De "Histoires prodigieuses" van Boaistuau en voortzetters, en haar Nederlandse vertaler', 
Hef Boek XXIV (1938-1939) 235-256; R. Schenda, Die französkhe Prodigienliteratuur in der zweite Hülfe des 16. 
Jahrhunderts (München, 1961); J. Céard, La nature et lesprodiges. L'insolite au XVI siècle en Prance (Geneve 1977) 
255-262. 
47. Twisck (n. 44), Chronijck I, ongepagineerd. 
48. Catalogus librorum Nicolai Mulerii (n. 27), nr. 345. Chronicon Hartmanni Schedel ah initio mundi, cum figuris 
(z.p. z.j.); nr.415. Chronicon prodigorum & ostentorum Conradi Lycosthenis (Basel z.j.); 516 Caspar Peucerus De 
Divinationibus [Frankfurt 1594). 
49. Cats, Aenmerekinghe, 89. 
50. Voetius (n. 6), Sclectarum disputationum II, 902-922, aldaar 914-915. Onder Voetius werden in 1640 nog een 
aantal andere disputaties over voortekenen gehouden, zie Ibid., passim. 
51. De Nederlandse belijdenisgeschriften. J.N. Bakhuizen van de Brink ed. (.Amsterdam, 1976) 73. 
52. Zie hierover onder andere J. Platt, Reformed thought and scholasticism. The arguments for the existence of God 
in Dutch theology, 1575-1650 (Leiden, 1982) en D.C. Steinmetz, 'Calvin and the natural knowledge of God' in: H. 
Oberman e.a. ed.. Via Aiigustini. Augustine in the later Middle Ages, Renaissance and Reformation. Essays in honor 
of Damascus Trapp, O.S.A. (Leiden, 1991) 142-156. 
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dichtte Cats." De menselijke aard is nu eenmaal zodanig dat hij slechts het buitengewone 
opmerkt, maar nooit stilstaat bij de alledaagse wonderen die de natuur hem toont: de 
omloop van de zon, het leven van planten en dieren en de schoonheid, doelmatigheid en 
volmaaktheid van de schepping. Deze gedachte vinden we reeds bij Seneca, die er aan toe
voegde dat de natuur de mensen wees op de glorie van haar werken door kometen aan het 
firmament te tonen.'"* Verwijzingen naar deze interpretatie - waarbij 'natuur' vaak door 
'God' werd vervangen - vinden we niet alleen terug bij Cats, maar ook bij Twisck en 
Mulerius." Lansbergen sprak in dit verband niet over kometen, maar over de even 
opzienbarende eclipsen."" God heeft de mensen zó geschapen dat ze ontvankelijk zijn voor 
de tekens die Hij middels de natuur aan hen zendt, en deze tekenen zendt Hij om dit wei
nig benutte menselijk vermogen van tijd tot tijd te activeren. Op die manier ziet de mens 
via het van de natuurlijke orde afwijkende ook weer de orde zélf en aldus de hand van 
God. Vanuit dit perspectief deed het er dan ook weinig toe of de mens voor dergelijke 
opmerkelijke natuurverschijnselen nu wel of geen fysische verklaring kon geven. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat de interpretatie in de geest van Seneca in de loop van de 
zeventiende eeuw een steeds grotere rol ging spelen. Nader onderzoek van de geschriften 
van bijvoorbeeld Bekker en Bayle zal dit moeten uitwijzen. Het is echter aannemelijk dat 
hun retoriek tegen het 'bijgeloof het zicht enigszins heeft ontnomen op de continuïteit in 
het denken over de betekenis van kometen. Als we de opwinding over de verschijning van 
dergelijke hemellichamen niet beschouwen vanuit het perspectief van de zegevierende 
wetenschap, maar op een meer context-gerichte wijze benaderen, dan blijkt deze geen 
'bijgeloof te zijn, maar juist een teken van oprechte devotie. De ideeën over de betekenis 
van komeetverschijningen zijn geen geïsoleerd verschijnsel, maar maken deel uit van een 
veelomvattend denkkader, waarin opvattingen over God, de wondertekenen en de natuur 
een rol spelen. De gevolgen die men aan dergelijke tekenen toeschreef werden in hoge 
mate gedicteerd door de traditie. Prodigia werden in belangrijke mate beschouwd, 
beschreven en geïnterpreteerd vanuit bijbels perspectief en het is derhalve van belang de 
bronnen uit deze tijd niet uitsluitend op het niveau van de gearticuleerde ideeën te bestu
deren, maar ook aandacht te .schenken aan niet- of half-verwoorde vooronderstellingen 
en verwachtingen, de samenhang met andere bronnen, en het gebruik van topoi. 
Met de kwalificatie 'bijgeloof wordt geen recht gedaan aan de essentiële samenhang in het 
denken over God en de natuur aan het begin van de zeventiende eeuw. Vanuit zuiver cal
vinistisch perspectief gezien was een louter astrologische duiding van de staartsterren een 
bijgelovige. We vinden ontleningen aan deze methode terug bij SneUius, Mulerius en 
anderen, maar hun opvattingen waren sterk vermengd met religieuze argumenten zoals 
die door Calvijn, Cats en Maccovius waren verwoord, en volgens welke de vrees voor 
kometen de uiting was van oprechte godsvrucht. De discussie over kometen en andere 
prodigia laat zien dat 'geloof en 'natuurwetenschap' in dit verband moeilijk te onder
scheiden entiteiten zijn, en toont aan dat er belangrijke raakvlakken en overeenkomsten 
waren in de beschouwingen van natuurfilosofen, godgeleerden en leken. 

53. Cats (n. 5), .Aemnerckinghe, 67. Het citaat komt uit de 'Tsamen-sprake'; vrijwel identieke passages zijn te vin
den in de 'Naerder op-merckinghe' (77) en het in deze editie van lohannes opgenomen, maar oorspronkelijk 
elders verschenen 'Ghedicht ter eeren Den Eer-weerden, Hoogh-geleerden, ende Wijt-beroemden D. Philips van 
Lansberge' (101). 
54. Seneca, Naturales questiones VU, 27.6. 
55. Twisck (n. 44), Comeet-Boecxken, v/v; Mulerius (n. 2), Hemelsche Trompet, Aiir/v. 
56. Lansbergen (n. 41), Bedenckingen, 73. 
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30 Eric Jorink 

SUMMARY 

Heavenly signs. Dutch conceptions of the comet of 1618 

The seventeenth-century fear for comets is, since the enlightenment, generally considered 
as a 'superstition' due to ignorance about the workings of nature. A closer examination of 
the tracts devoted to the great comet of 1618 by the famous I5utch natural philosophers 
Snellius and Mulerius, the well-known theologian Maccovius, and the popular poet Cats 
shows that the observation of comets played a significant role in the proof of the existence 
of God, and so, did not involve superstition at all. The idea that comets, like other portents, 
were divine warnings, sprang from a coherent view of the world as a moral order reflec
ting God's purposes, and physically sensitive to the moral conduct of humanity. It is 
almost impossible to make a distinction between 'science' and 'religion' in early seven
teenth-century Calvinism, since the study of nature in general, and of the miracles of natu
re in particular, was a study of the works of God. 
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