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DE DOOS VAN PANDORA 

DE KOMEET VAN 1664 OP EEN 
AMSTERDAMSE PAMFLETTEN-SERIE 

ALEX SCHOLTEN* 

Voor mij was het pamflet dat mevrouw I.R. Vorst
man mij toonde, een verrassende, originele vondst. 
Mijn belangstelling gaat uit naar alles wat met 
kometen te maken heeft, dus een zeventiende 
eeuws pamflet met als titel Klare Afbeeldiiige van de 
Staert-Ster (figuur 1) is dan een treffer.' Het pam
flet bespreekt Amsterdamse waarnemingen van de 
komeetverschijning van 21 december 1664 tot 
11 februari 1665, alsmede een groot aantal buiten
landse waarnemingen. Het bevat tevens een aantal 
sterrenkundige schetsen van de beweging van de 
komeet ten opzichte van de sterrenhemel. 

Na speurwerk in diverse catalogi vond ik nog 
een exemplaar.- Bovendien bleek er een serie pam
fletten over deze komeet te bestaan, uitgegeven bij 
de Amsterdamse drukker Paulus Matthysz.' In de 
pamfletten-collectie van de Universiteitsbiblio
theek van Amsterdam bevinden zich de volgende 
twee, eerdere pamfletten over deze komeet: De 
ware Afbeeldinge van de tegenwoordige Staert-Sterre 
(met de waarnemingen tot en met 27 december 
1664 en voorzien van een gedicht) en Ware Afbeel
dinge van de Staert-Sterre (met de waarnemingen 
tot en met januari 1665). Het is duidelijk dat de 
schrijver/drukker, naarmate de waarnemingen kon
den worden voortgezet, steeds met een opvolgend 
pamflet kwam! De drie pamfletten hebben veel 

tekstuele overeenkomsten en ook de schetsen van 
de komeet tussen de sterren komen voor wat be
treft de laatste twee pamfletten overeen. Voordat ik 
de inhoud van de Klare Afbeeldinge van de Staert-
Ster, het meest complete pamflet, weergeef, eerst 
iets over de komeet van 1664. 

Het verschijnen van de komeet van 1664 
Al sinds mensenheugenis zorgt een verschijning 
van een heldere komeet (= staartster) aan de nach
telijke hemel voor grote opwinding. Niet alleen bij 
de sterrenkundigen, maar ook bij het gewone volk. 
Was dit een hemels teken? Wat duidde het ons? 
Voor de meeste mensen, en zeker voor de leek, was 
de verschijning van een komeet een aankondiging 
van een kwade boodschap en werden komeet
verschijningen gevreesd. Pestepidemieën, de dood 
van vorsten, strenge winters; al deze zaken werden 
toegeschreven aan de verschijning van heldere 
kometen.•* 

Op 17 november 1664 werd in Spanje een nieu
we komeet ontdekt, die tijdens de wintermaanden 
van 1664/1665 door vele sterrenkundigen werd 
waargenomen en ook bij de gewone man niet aan 
de aandacht ontsnapte. De eerste gedocumen
teerde waarneming komt uit Nederland, waar 
Kechelius (Samuel Carel Kachel, 1611-1668) op 
2 december 1664 de komeet vanuit Leiden waar
nam. Ten onrechte wordt deze waarneming wel 
eens aan Christiaan Huygens (1629-1695) toege
schreven. Dat Kechelius de waarnemer was, blijkt 
duidelijk uit een brief die Kechelius aan Huygens 
schreef: 

" Horsterdijk 6a, 6961 KP Eerbeek. 
1. Zie ook de brochure De Komeet van 1664 op Oud-hoUandse pamfletten, door de auteur samengesteld voor de 

Nederlandse Kometen Vereniging. 
2. W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag 

1890-1920); deze catalogus bevat 29.764 pamfletten plus circa 2.500 in supplement; hierin over de komeet van 
1664: nummer 9200, 9201, 9204, 9207. Nummer 9201 is het pamflet Klare Afbeeldinge van de Staert-Ster. 
3. Catalogus van de pamfletten van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UBA), 1500 - 18)3 (.-Knisterdam 

1971); deze catalogus bevat 23.510 pamfletten; nummer 732 en 733 zijn de pamfletten over deze komeet. 
4. Zie voor Nederland bijvoorbeeld E. lorink, 'Hemelse Tekenen, Nederlandse opvattingen over de Komeet van 

1618', Gewina 17 (1994) 68-81; en G.). lohannes, Aenmerckinghe op de tegenwoordige stecrt-sterre - Jacob Cats 
(bewerking, Utrecht 1986); voor een algemene beschrijving van de komeetverschijning kan onder meer verwe
zen worden naar: D.K. Yeomans, Cornets, a chronological history of observation, science, myth, and folklore (New 
York 1991); G.W. Kronk, Comets, a descriptive catalogue (Hillside 1984). 
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Klare AfBeeldulgevaitcle 

Hoe, wacr, cnopwatmaiücren tijdt^e felve iiacr vertoondtheeft, i '664.cnxé^J»^,, 
zo in Nederlaiidtj Hoogh-diiytllandt, Switferlaiult, Vrankrijk, Engelandt, Yrlandt» 'u, t ' t * ' ' 

Italicn , ïutkyen, cu in de Oofterfe Lauden. •-3f" 

Ven a. Dtumb, ' Ven } . January. 

• \ 

IbliviadttrVilrilth. . 

toert 7. January. 

_ Or lm Btotiin Or lm Btotnn i* Mtt, 

R»UnaéiTVi>tir< H 

Ven 10,1 iSSc: 'January. 

Brck Tan 
(hwaMrïb. 

I^crt 9, 10,11. Ftbiudf, 

DEfc boven-flaeruIcComcctj iseerft gezien , to tLcydcn 1664. Den tweedenDecemb.'s morglicDs ten falF-
lövcn , In 't Oorten ; cnde dat in de •Rgtt, op de Stpeit van de Hydra ott IVattj jlanih. Den 15, December, 
If dezc lvc to tMiddc l ln i rghgcz icn. t ^ To t Aniücrdam,opdcn i i .Decer i ib . isdcIc lve in ' tzuyden 

'sn iorEcnsten; ,cn6.mi ren, ( l . i cndcv lak in ' tzoydcnJ3graa. l ioo( ibovCdenHor i font^ gefien. Den 14, d i to on-
dcrnevclac l i t igcUicht , niet de roede wat fchuyndcr om b<^gb i iacndc, enonder b tot Hyir^, o f teHar t vande 
IVaier-jlan$h. IJcna6. d i to 'sn iorgcnsten i , i , c n 5. uuren, is de Eclvcaldnsgezien.* den 27. d i to gcziC by dck lc -

Op der cctllen January i t ó ; . ' savonts ten7,8 ,9 ,10, i i j c n i z . uuren , is de felve Ster zontlcr roede gef ien, tuü 
fcn P/eaifMoF'tSeven-gcIlcrnt, en „•f/Wcidran! ofte l ietClogl iyande5(«r,omtrcnt de Revier Hrn/(im»j, 51 graden 
hoog l i . i n ' t ztiyden. O p den 1 . January, is de Comcct gclïcn, in gedacntCjals op den eerden January. 

OpSaturdag l idcnJ.d i tobebbenwybemzuydelykg l ic f i t i i j t cn (5, en 7. uuren, met een rocdcjniacr zo groot niet , 
ols de zelve voor dcczcn gefien is , de rocdc l lont anders ftfil als te vooren, tot vcruonderinpe van veelc nicnlcl icn, 
aldus; S2=-)(- n i a c t n a 8 , 9 , i o , I I . S c . u u r e n , is dezelve altjiis Cfi» gezien, zonder roede, onder i icvcladit ige lucht, 

Xttfk Comtttll**» , 

l>kni lo4r |il»I 

•Il> Sirmhawfcn 
Vttft)„ri>. 

•Ill Oalii' 

nKktf; inm u j I* 
Viimhrik , dii Am 

m 

«̂. t>t,lrrl ,'<b« 

ï-•.'•..• 

Oi>dcn7. j . innary vertoonde de Comect l iacr wctlerom,fcn8>9, l o , i i » e n 12. uurcri jwasten i i . uuren a i graden 
l ioogl i i i j ' t w c ï l c n , als de j ' roo teHont î -V fif'"^^^cn Ooht boyrn den Hor i fon t in ' t o o H c n , was licldcr en k b c r , ftacn-
dc met de roede als op den 4. Jnmmfy. maervce! grootcrW'^nngcr. 

Op den 8. January vertoomie de Co meet liaer als op den 1 dito» helder en k!acr,onitrcnt 6,7,8,9,TO,l l .&c . uuren, 
Wi»c hooper op in ' t lichaem van de IVal'vifch , fchietcndc n a ^ r i « tnc . 

Op den?. January vertoonde hacr deComcct inct de roede heel l icht en klacr, ten j - . ̂ >i 7. en volgende miren. 
Op den 10, 11,12i 13. &c. January tot den 22-di to, gcylcn» met wcynigh vcrandeiitigh.rchictcMde nacr ' t Hooft 

van vfr ïc jofdcn ïytm ; 7uHïf-d.it 7.ygcwcldigh naderde acnoe wcttcly ke i l enen , van de dry aUlerlicIdcrlte ï lcrren, 
de \vclkt*nacn, iu 't Hoo i t vanden Kam ; aVwaer het HooftÜesComccts, zich klccn vertoonde, met u-cyntgh roede, 
cn is^ f l f dnRhcn tunende f l c r rcn , inde Rek vandc/K^/ViYci^cn de (Icrrenvnn y^r/cj-, vvcynigb voort gcgacn : Wacn' 
de pf i t f^boven op den 10. en volgende January vet toa j^whrdt . 

UeaBtecn4. Febr.hehhcn vvy bcm,''savonts ten (^.pSffiuren, zonder roede, als op den 50. Pccenib. \(if\,%.^<t7Act\. 
D ^ W ^ , 11. Febr.'savontls 7,8. ècc.uur. zonder ï locde, zeer klecn gc?.ten, tuUcu deklecnfle van Aiici, en de 

ivcneiym.*r Knoop van de f^ifcb-, zynde het tlerret je A een fan die, weikc,in de wcllely kc K noop van de l^ifcb Haen: 
' cwe lk / :oovcc l isa ls ' tgez ic l i tbcrc ikenkan. gclycKhittbo^mihiti)^\o^ \ \ . FehTunry^icv^c'vccfcri'^'ortft. " ^ 

De ftcne-kcnncts, gctuygcn d.ir het geen vafte Srcr f ott Planeet, (of dnacT (Irr ) inacr ccn Cotncct-Strt i ï . is Tan on j ïti'M H'o( icflfBrn v x 
cetft RCticn, iiillVn de oogcn v.in Ctrnm, en luircn de zuydlykflc voet van de O-Afcr, hebbende omitcnt 11 pradcii • i in i . Z. de- V.nn'<''''""gf(tr» «fc» 

• clinniic*. cii niuuciu l o graden ucniontsbiectc, en i<t£ inentoTKsIciigliicteitoondc hactomtTeiit i praden ïii Lil-r^ «B6<"M'*« ' " . 
Tot Slóckholm, op dcnio. i t . i i i i n . Ptc, Prccmbcrvcttooiidcdc Comccthacr heel B"^"^'. nietonpclyk , die van 't Tnvt^ifii 8. 
Td^lllambingh.opdcn 13. Doccmlici, rnchmcndcxclve tilflcn +.cn j.uuren, 's morgens, in ' t 7,uyd-D0flcn, met ecri lange toede , xectscivactlyk. 
Tor R'RSi "ï idcn I J . f<c, necciiihcr, vctioondc i k h de Comcet's moigcnshecl vrocgh , op|*arndciihhci 7.ind ooftcn, onder in ' t nimid weden. 

, Tot iSjntfich, op den 17. ncccmbcT 3.tingen vertoonde hacr de Comcctïecr prooien vnytigh. in weCcn hccl n i cd i r van't l a t r i f i i H . 
Ilccft hacr tot Ccuicn. cnandic pIitlTcn in Onyrnand, Swürritand , ook tot Rnmcn en in Tnrkyen, vertoont. vacrjiiihurtn Miifn «»r>»^v««r7,iiA. 
Tot Londeti vcitooiidc haer dr Cnnicct. op den 1,0,11, i i . t<c. Dcccmhcr. en i« van den Konink en Koningin cij andtc prooien, (in üngciandr^ 

tot Wl j^ t£ l^ l f t r r ien , icetvutygh ; oicde töf Doichcdec en andeft placiTiiiïn F-ngcI.indt. sis mede in ït lat idt- Die van Brjflol, gcinys^n OP den 
'#,"7J I.y.'JanuJr^, irtfSs^cen i i icuwé^ftniJTf-I lcr Rt-üien te hebben,—Ifl^lKcn loodc en bloedige Rocdc, gc ' jk tils vonckcn nyr een otanricnde 
Ütfcntj in vliegende; in 't zuyd-nollen op. enten wcll-noord-wcRcn.ondcr-joen.Men vnoticidi , in Engelandt, dailiaer de roede nici kan raeken! 

Tot Wcencn op den 171 tS.^c. necetnber «agen fy de Comcet mcidc rtjcdc bovcnHcngaiyen Oacn; (veclc gctuygcn dat een Doodts-baexdacf 
by vcttonndc.) tot Neiirrnbatgh , op den 21. z^, ï? , ! ! ' . December, hreft d«?elvehaer in't Zuydcti tfcrtonndl-

In Vnnkrykopdcn 14 JiC. T)ccettiDcr, l ïdcComcct *'an de Koninken'andregtootcil. meteen R.ocdc, ftarndc nacr't wcftcn. lielit cnklaer, 
gefien. naerooghsgiflnigPicks-lengte. f'Ienrrkfntelf retii';tt^fr,Uvtn Mtut/tgltfi^r tthAug^tn- hit dtfftjn.vnnienif;tduer tyAitthitnhdn i>i ie t„ti(lrnj^*lmk^u! 

Tot Veneiicn, op den lï.SvC, Dcccmb, ten t.t^c nurcn, is de Conieet meteen Hchie glans gcricn, de roede nacr pifT lank iv, en 1 voeten brcedt: 
met de roede tiac't weden 1 i n ' t teken van de J^f.ic^/i(, omiicnt de Navel, by den/tr<tii«. die yeif geert wordt van .^.jjfTMn, dact nacr door A f^ r j c " 
MtrtHtiiu. Dtr Sn!vm dt tiiinitn e>nlfr 't ttjl^^nvttn He Macght, X.J» !i^fniit,t.'rr4'ricmi'it it lytttn titl''''n ;v«iirutfm€ljtcj/it>i tit f f ft, ï o voortcidi men dacr. 

Nvfh teniet ^^'lll>derlJi:|^eC;efï^J,rnl, AithatrtitndtH Utmt!x-txAin vfntanlhtUlrn, i(5fi4 ta t6<S5. 
T'Kr lTtnt , d c n t t . Dccetnb.ïOndc veel viyiv.indcn Ilemcl gevallen r y n ; een nnr tfnyrcnde, en fich ctn gcwnpcnt ïlcyr. (het ChenT-McniiCche, 

gelyk,} vetionntbcbben ; fclieldc (tchin 1 Heyrcn (en 't peicck noehmenr Ruyteren te volgen:)T.y flicdeo tot acndcndanh. tegen m,ilkandctcti. 
Tuffen Caninii-n iiienw Scrin.opden I I , en iS.December, opdcnklacrén dsgli tullen i.cn i.niircn. ïoi tdcntwce gionie Vliyicn. gclyk z- | I 

bolTrnftroo, hacr vertoont hebben ; die op de Acide gevallen ï.yn, tiit werpende vcrPchciden vbmmen, tot in de nacht: al ïdorn legctl imiIkS- " w 
der gcvochtrn. met pruwclyk geluydt, dunrcndc ccn halfmn, mCt een rchtikkclikcn Donrtcr, van een qiiatt miiS; wnet dnnr de Aerde Schudde tlftt 
volgendendaf;li, hoorde men "t ^clnydt, nacr Ilnngatycn en Ti i rkycn: opdct l io dito i.uiir. vont* f 'Act Zonnê op-gank ï,agcniy ccn v n y i i g C ^ 
Korgel als mede ccn Tryan!»cl,ncbbcndc an yederfpirs ccn locde van ccn hapdt brcedt, aldus. • - " - • , 

Den 16. ]aiin»3ry fclirccrnicn nyt Viankr i jk. ah dar op "t grbrrehtc van LangttcdocT. vreemde gcfichien bacr vertoonde, t * wccfen, een 
groot petal vtecniiIeOccdcn. ronder hr>ofdcn', in gcdrtente aKvnnr-vlammctH die ntci woitderlykclprongen. dooi nialkandrtcn lotidenRcfprnnjS 
cnmalkandcrcn. gcllnotencn gdl^gcn hebben. Op de Revierde Loire. 70Udentwcc vnyrigc Drsckcn, haet vertoont hebben. Voor Marfdifehi Op 
de Zrc.zoudr r rn Sehip.alsvan vinir, hctn vcrtoorïdt hebbcn.enknrt op de vfttooniiiRc. van malkander gclprongcn 7yn. Pre van Notmandlifrjrchrc-' 
ven, als mede die van Storkholm , op d c n i ï . January, da t i y tiiOchen pUit^ii of ' t Seven-Bcflcrnt een nieuwe Conicet mgcii , pen 10. Fcbr. fOlldOi 
de fteikc fiiooiu Notole l^-diccn, aldscr, ftilgeftaen heliben. h«;t welke vflor een groo* woodcrgchondcn wordt. , ^ 

t'Ainflerdatn I b f FauJof^Mitth^rx. l ade f l c k ] f ^ r | ; 1 in ' tMt i iyc-boeb • gedrukt 1 i£6/J 
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De doos van Pandora 
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Figuur 2: De baan van de komeet van 1664/1665 

Samuelis Kechelij Observatie Cometae A° 1664. 
2 Decembris Hora 6 1/2 matutina In Plaga Orien-
tali in constellatione Corvi. 

Christiaan Huygens nam de komeet van 1664 zelf 
vanaf 15 december 1664 waar.'' Lange tijd is de 
waarneming van Kechelius inderdaad als eerste 
waarneming van deze komeet beschouwd. Pas later 
werd de Spaanse waarneming van 17 november 
1664 gevonden, alsmede Chinese waarnemingen 
vanaf 18 november 1664. 

Begin december bevond de komeet zich aan de 
ochtendhemel in het sterrenbeeld Raaf en bewoog 
hij snel via Waterslang en Grote Hond westwaarts 
naar de avondhemel. Rond de jaarwisseling werd 
een helderheid bereikt van vermoedelijk magni
tude - 1 en vertoonde de komeet een staart van 
zo'n 40 graden lengte. Voor een ieder die naar de 
nachtelijke hemel keek, was deze komeet een zeer 
opvallende verschijning, die velen deed denken aan 
de heldere komeet van 1618. In januari 1665 be
woog de komeet door het sterrenbeeld Walvis om 
uiteindelijk half februari in Ram buiten het bereik 
van het blote oog te geraken. De laatste blote-oog-
waarneming werd op 18 februari 1665 verricht van
uit Königsberg. Met eenvoudige telescopen werd 
de komeet nog tot 20 maart 1665 (Valencia) waar
genomen. In figuur 2 is de baan van de komeet van 
1664/1665 weergegeven. 

Beschrijving van de waarnemingen 
Klare Afbeeldinge van de Staerf-Sïer bevat enerzijds 
wetenschappelijke beschrijvingen en verhandelin
gen over de komeet en anderzijds calvinistische 
teksten waarbij de lezer vooral gewezen wordt op 
de goddelijke toorn van de komeetverschijning die 
de men.sheid tot een godvruchtiger leven moest 
aanzetten. 

De wetenschappelijke waarnemingen van de 
komeet worden nauwgezet vermeld: als eerste de 
waarneming op 2 december 1664 vanuit Leiden, 
waarmee onmiskenbaar de reeds vermelde waar
neming van Kechelius wordt bedoeld. Blijkbaar is 
de komeet van 21 december 1664 tot 11 februari 
1665 - door de schrijver? - vanuit Amsterdam 
waargenomen, zodat hij de posities van de komeet 
tussen de sterren kan beschrijven en tekenen. De 
schetsen geven deze posities weer op 2 december 
1664 en 3 januari, 7 januari, rond 11 januari en rond 
10 februari 1665. In figuur 3 zijn de schetsen ver
geleken met de werkelijke posities van de komeet. 
Hoewel de cartografische nauwkeurigheid van de 
schetsen soms wat te wensen overlaat, kunnen we 
toch de meeste getekende sterren benoemen. De 
schets van 3 januari 1665 is vermoedelijk foutief 
gedateerd; op genoemde datum stond de komeet 
nog in het grensgebied van de sterrenbeelden 
Eridanus en Walvis, dus zuidelijker dan de schets 

Linkerpagina: Figuur i: Het pamflet Klare Afbeeldinge van de Staert-Ster 

5. Oeuvres completes de Christiaan Huygens, dl. V (Den Haag 1888-1950), brief 1297 en 1302; Yeomans (n. 4), 
Cornets, 69. 
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De doos van Pandora 
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Figuur 3 (deze en volgende pagina): Vergelijking van de schetsen op Mrire Afbeeldinge van de Staert-Ster 
met de posities tussen de sterren volgens de berekende komeetbaan 

suggereert. De schets vertoont een opvallend grote 
gelijkenis met die van 7 januari! Ook op het pam
flet Ware Ajbeeldinge van de Staert-Sterre is dezelf
de (foutieve) schets op 3 januari gedateerd. 

De waarnemer nam de komeet in de laatste 
dagen van december 1664 waar laag boven de 
zuidelijke horizon met een wat schuin omhoog-
staande staart onder 'Cor Hydrae' (Alpha Hydrae, 
Waterslang). De beschrijving van de waarneming 
van 1 januari 1665 is wat vreemd: het sterrenbeeld 
Eridanus (waarin de komeet inderdaad stond) 
bevindt zich niet tussen de Pleiaden en de ster 
Aldebaran (Stier); deze stonden veel hoger aan de 

hemel! Nadat de waarnemer rond de jaarwisseling 
geen staart ('roede') van de komeet kon waar
nemen, merkt hij op 3 januari 1665 op: 

de roede stont anders om als te vooren, tot ver-
wonderinge van veele menschen 

Tegenwoordig vinden we dat niet zo verwonderlijk: 
inderdaad zal de komeetstaart vóór oppositie (op 
28 december 1664) westwaarts gericht zijn geweest, 
maar na oppositie wees hij oostwaarts. Precies 
zoals de waarnemer con,stateerde, bevond de ko
meet zich op 4 januari vrijwel op de hemel-evenaar 
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('/£quator'). De komeet bewoog zich daarna via 
het 'lichaem van de Walvisch, schietende na Aries 
[Ram] toe'. De in de schetsen en de tekst aangege
ven omschrijvingen 'Hart van de Waterslangh', 
'Oogh van de Stier', 'Hals van de Walvisch', 'Been 
van de Stier', 'Beek van de Walvisch' en 'Hooft van 
de Ram' zijn voor die tijd zeer gebruikelijke aan
duidingen van sterren. 

De waarnemer merkt half januari op dat de 
komeet 'met weynigh veranderingh' langs de ster
renhemel bewoog. Figuur 2 toont duidelijk aan dat 
de komeet zich vanaf half januari nog maar traag 
tussen de sterren van het sterrenbeeld Ram ver

plaatste. Half februari ziet de waarnemer de komeet 
nog maar 'zeer kleen' (zeer klein/zwak) 'tussen de 
kleenste [sterren] van Aries, en de westelyker Knoop 
van de Visch' (de ster Eta Pi,scium). 

Waarnemingen van elders 
Vervolgens geeft hij een overzicht van een groot 
aantal waarnemingen vanuit elders in Europa: o.a. 
Stockholm, Hamburg, Riga, Dantzig, Keulen. 
Rome, Londen, Venetië, maar ook Turkije, Usland, 
Hongarije en Frankrijk worden vermeld als plaat
sen waar de komeet zich vertoonde. Het ligt voor 
de hand deze waarnemingen toe te schrijven aan 
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bekende zeventiende-eeuwse sterrenkundigen, die 
vanuit die plaatsen hun waarnemingen verrichtten, 
zoals Nicolaas Heinsius uit Stockholm, Johann 
Muller vanuit Hamburg en lohannes Hevelius van
uit Dantzig. In Frankrijk beschouwde men de 
stand van de komeet als een gunstig voorteken, 
zoals blijkt uit de zin: 

Men rekent de roede, daer, boven Madagascar te 
hangen: het desseyn, van eenige daer op, beelden 
hacr in te zullen gelukken! 

Hetgeen zoveel wil zeggen als 'sommigen menen 
dat hun plannen nu zullen lukken'. De komeet 
werd dus gezien met de staart 'boven Madagascar', 
waarmee niet de geografische positiebepaling, 
maar de hemelse positie wordt bedoeld. Half 
december bevond de komeet zich in het sterren
beeld Haas, wat qua positie op de hemelglobe 
samenvalt met die van Madagascar op de aard
globe (beide liggen op een zuidelijke declinatie/ 
breedte van zo'n 20 graden). 

De Venetianen daarentegen zagen de komeet 
als een slecht voorteken: 

Der halven de landen onder 't teyken van de 
Maeght, zyn liggende, zwaericheidt te lyden heb
ben, voornaemelyk van de Pest 

Volgens Ptolemaeus (2e eeuw na Christus) zijn de 
landen onder het sterrenbeeld Maagd: Mesopo-
tamië, Babylonië, Assyrië, Griekenland en Kreta 
(TetrabibliosUl}). 

Wonderlijke verschijnselen 
Ten slotte voegt de auteur een aantal wonderlijke 
hemelverschijnselen aan zijn tekst toe, die ogen
schijnlijk niets met de komeetverschijning te 
maken hebben. Uit bestudering van andere pam
fletten blijkt echter dat het niet ongebruikelijk was 
de uitgave van een pamflet te gebruiken om meer 
bijzondere verhalen uit de voorafgaande periode te 
publiceren. Dezelfde vreemde verschijnselen staan 
ook in het pamflet Tractaet Ofte Philosophische 
Ondersoeckinge. Uit het Duit,se Erfurt werd bij
voorbeeld het volgende bericht: 

T' Erffurt, den 11. Decemb zoude veel vuyr van 
den Hemel gevallen zyn, een uur duyrende, en 
sich een gewapent Heyr. (het Cheur-Mentische 
gelyk) vertoont hebben; scheid sich in 2 Heyren 
(en geleek noch meer Ruyteren te volgen:) zy 
streden tot aen den dagh tegen malkanderen. 

Het zou een beschrijving kunnen zijn van het 
'noorderlicht', dat de indruk maakte van een bewa

pend leger (zoals dat van de keurvorst van Mainz). 
Andere observaties kunnen mogelijk in verband 
worden gebracht met een meteorietval. 

Een goddelijk teken 
Van heel andere aard is de tekst in de kantlijn: 
vooral het gedeelte in gotisch schrift is meer cal
vinistisch dan wetenschappelijk van aard. Hier 
wordt verwezen naar een bijbelverhaal, waarin de 
profeet Micha koning Achab wil waarschuwen 
voordat deze tegen de Arameeërs optrekt, maar 
koning Achab de valse profetieën van Zadekia 
volgt. Vrij bewerkt zegt de tekst: 

Alles is daar in overvloed, 'trek op, en gij zult 
voorspoed hebben' ji Kon 22:15]. Niemand volgt 
de ware profeet Micha, omdat zij boos ('zijn gram 
halen') op hem zijn, 'omdat hij nooit iets goeds, 
maar alleen onheil over haar [Achab] profeteert' li 
Kon 22:8], maar zij volgen de valse Zedekia, met 
zijn ijzeren horens, waarmee hij koning Achab niet 
diende ('met zijn hart sprak') maar verleidde |zie 1 
Kon 22:20-23!. 

Verder wordt in de kantlijn verwezen naar de ko
meet van 1618 en de daarop volgende verwoestingen 
van de 30-jarige oorlog (1618-1648). Een Hollandse 
boer, hiernaar gevraagd door een geleerde ('Schoo-
lastijk') verhaalt van de strenge winter die in Duits
land volgde op de verschijning van de komeet van 
1618: 

zoo dat hare kachels oft kamerstooven tot Beere en 
Wolve nesten/ en schoone Koorelanden tot Wilde 
Bossen (door 't zaeye der Vogele en Tyd) geworden 
zyn ... 
Wat dit ons beduyden zal, weet Godt: ongetwyffelt 
betekent het een zwaar gerichte over de Werelt; 
den vromen ten goeden, ende den godtlosen tot 
haer verderf 

Met andere woorden: er bleef niets over van huis 
en haard, terwijl de akkers verwilderden door de 
zaden die door vogels werden verspreid en de tijd 
de rest deed. Het is een straf voor de goddelozen. 

Vragen 
Het pamflet Klare Afbeeldinge van de Staert-Ster 
geeft een goed beeld van de verschijning van de 
komeet van 1664. Nieuwe informatie levert dit ech
ter niet op, wat gezien de vele aandacht die de 
komeet in de .sterrenkundige wereld kreeg, niet zo 
verwonderlijk is. Daarover bestaan dus weinig 
vragen. Wat nog wel onopgelost is, is de identiteit 
van de schrijver van het pamflet. Het is gedrukt bij 
Paulus Matthysz (1613/14-1684), één van de belang
rijkste drukkers in Amsterdam in de zeventiende 
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eeuw. Van Matthysz is bekend dat hij vooral mu
ziek verkocht, maar ook de drukker was van de 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie.* Het lijkt 
niet waarschijnlijk dat hij de schrijver en/of de 
waarnemer van de komeet is. Uit de kwaliteit van 
de beschrijving valt af te leiden dat het werk is van 
één of meer mensen met kennis van sterrenkunde. 
De waarneming van ii februari, die als één van de 
laatste blote-oog-waarnemingen vanuit Europa 
mag worden beschouwd, duidt op een meer dan 
normale sterrenkundige belangstelling van betrok-
kene(n). Er lijken bovendien contacten te bestaan 
met andere deskundigen in Europa. 

Amsterdam had in deze tijd geen sterrenwacht 
zoals Leiden en Utrecht. Van de hoogleraren die 
aan het Athenaeum lllustre waren verbonden, zijn 
geen sterrenkundige waarnemingen bekend, in die 
hoek moet men de waarnemer dus niet zoeken. Zo 
blijven de volgende vragen nog open: gaat het om 
één of meer waarnemers, wie kan of wie kunnen 
het zijn, en is de schrijver dezelfde of een ander 
persoon dan de waarnemer? Dat pamfletten, naast 
wetenschappelijke publicaties, een belangrijke bron 
van informatie zijn over het wereldbeeld van de 
zeventiende-eeuwse mens, is echter wel zeker. 

6. R..A. Rasch, 'Musica dis curae est: the life and work of the Am.sterdam music printer Paulus Matthysz (1613/14 
- 1684)', Quaerendo 4/2 (1974) 86-99. 
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