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EEN MIDDELNEDERLANDS CENTILOQUIUM 

Erwin HUIZENGA (*) 

Andre Koeckelenbergh (**) heeft ons duidelijk gemaakt dat Tycho Brahe een 
fijne neus had voor nauwkeurige astronomische observaties met het blote oog. 
Maar met die neus van hem was meer aan de hand. Tijdens een duel in volledige 
duisternis in december 1566 verloor de Deense astronoom een deel van zijn reuk-
orgaan. Hij liet het stuk vervangen door een ingenieuze constructie van goud, 
zilver en, naar men later ontdekte, koper. Want toen in 1901 ter gelegenheid van 
de viering van zijn sterfdag zijn graf werd geopend, ontdekte men bij zijn neus-
holte een groene vlek, veroorzaakt door het geoxydeerde koper. Hij was in meer 
dan een opzicht een bijzonder persoon (1). 

Tycho Brahe leefde aan het eind van de zestiende eeuw. Tussen zijn dood in 
1601 en de tijd waarover ik het wil hebben, de periode rond 1490, zit slechts lets 
meer dan honderd jaar verschil. Waarom dat jaartal 1490 ? In die tijd werd er-
gens in de Zuidelijke Nederlanden een omvangrijk handschrift geschreven in de 
taal die daar toen gesproken werd, het Middelnederlands. Uit dat handschrift 
leren we o.a. hoe men dacht over de maan, de planeten en sterren, en welke rol 
de mens hierbij speelde. 

Er is een groot verschil tussen de bedoelingen van de bekendc astronoom en 
die van de compilator van de codex. Tycho Brahe, levend op de grens tussen mid-
deleeuwen en Renaissance, mat de baan der planeten door middel van objektie-
ve astronomische waarnemingen, om meer over hun exacte bewegingen te weten 
te komen ; in het handschrift daarentegen wordt juist gesproken over de invloed 
van deze planeten op het dagelijks leven van de middeleeuwer, en wordt de lezer 
geleerd hoe daarmee rekening te houden. De een beschouwt de planeten dus als 
dode onbezielde materie, de ander als levende invloedrijke personen. Het is dit 
laatste nu, waarover ik vandaag iets wil vertellen. 

Welbeschouwd ben ik een nogal vreemde eend in dit gezelschap, dames en he-
ren. De meeste sprekers onderhouden u vandaag over middeleeuwse, toegepaste 
astronomic, zoals daar zijn astronomische instrumenten en tabellen. Zelf ben 
ik meer een filoloog, een literair-historicus, iemand die onderzoek doet naar 
teksten en hun oorsprong. Van het merendeel van de onderwerpen die vandaag 
ter sprake komen ben ik niet tot in detail op de hoogte. Toch kom ik er regelma-

• Drs. E. Huizinga is als assistent in opieiding voor het Netwerk Medievistiek werkzaam aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen, waar hij onderzoek doet naar Hs. 2818, ONB Wenen. 
Dit artikel is de bewerking van de tekst van de lezing, zoals die tijdens het colloquium is gehouden. 

•• Zie vorige bijdrage in dit nummer. 
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tig mee in aanraking, omdat de teksten waar ik me mee bezig hou niet goed te 
begrijpen zijn zonder tevens ook de geschiedenis van de exacte wetenschappen 
te bestuderen. Ik ben geinteresseerd in de vraag hoe het middeleeuwse wereldbeeld 
zich weerspiegelt in met name de Middelnederlandse teksten. 

Al in mijn jeugd maakte de zwarte hemelbol die we 's nachts zien en wat zich 
daar afspeelt een grote indruk op mij. Ik probeerde de sterrenbeelden te her-
kennen, die onbeweeglijk zijn, en de beweeglijke planeten. Natuurlijk keek ik 
door de ogen en met de kennis van een westerling uit de twintigste eeuw. Door 
onze moderne kennis weet ik dat de aarde een van de negen planeten van ons 
zonnestelsel is, en weet ik dat al die planeten om de zon draaien, en dat de maan 
rondom de aarde draait. Al die dingen weten wij allemaal, en deze kennis vormt 
de grondslag van ons hedendaagse wereldbeeld. 

In de middeleeuwen moest men het zonder deze kennis doen. Men gaf een 
verklaring voor datgene wat men waarnam, uitgaande van het kennisniveau dat 
men had. Wanneer we het over het middeleeuwse astronomische systeem hebben, 
dat toch zeer afwijkt van het onze, moeten we daarbij steeds goed voor ogen 
houden dat het voor de mensen in die tijd een volstrekt logische verklaring was 
voor datgene wat zij waarnamen en ervoeren wanneer ze omhoog keken en de 
hemel zagen. De grote kracht en charme van het middeleeuwse wereldbeeld is 
dat het enorm gesloten is, voor alles is een verklaring, alles hangt met elkaar 
samen. Ons hedendaagse wereldbeeld is veel opener, laat veel meer ruimte voor 
twijfels en onbegrip. 

Mijn verhaal vandaag valt in twee delen uiteen. In het eerste deel zal ik u ver
tellen over enkele aspecten van dat middeleeuwse wereldbeeld, vooral over de 
astronomisch-astrologische implicaties ervan. Het is belangrijk als achtergrond 
waartegen het tweede deel van mijn betoog gezien moet worden. 

Daarin kom ik dan te spreken over een middelnederlands centiloquium en 
het handschrift waarin het zich bevindt, waarmee ik u het een en ander hoop 
te vertellen over hoe er in de late middeleeuwen op een praktische manier werd 
omgegaan met astronomische en astrologische kennis in een op de praktijk gericht 
traktaat. Kort zal ik de inhoud van deze tekst schetsen, en iets vertellen over het 
genre waartoe hij behoort en over de contekst van het handschrift waarin hij 
zich bevindt. 

Visies op de wereld en de natuur in het algemeen zijn cultuurgebonden, zoals 
we zagen. Dit brengt mij op het onderscheid tussen astronomic en astrologie. 
Tot nu toe heb ik vooral gesproken over de astronomic. Voor ons heeft het woord 
'astrologie' een wat vieze bijsmaak. Het is gereduceerd tot oppervlakkige bab-
beltjes in pulpbladen van bedenkelijk alooi ; vrijwel niemand neemt de voor-
spellingen nog serieus. Aan de andere kant nemen de astronomische weten
schappen een vlucht als nooit tevoren. 

De middeleeuwers kenden dit onderscheid niet op deze manier. De scientia 
stellarum, de 'wetenschap der sterren', werd in de middeleeuwen opgedeeld in 
twee apart te noemen maar onscheidbare takken : aan de ene kant de scientia 
motus, de wetenschap van de bewegingen van de hemellichamen, datgene wat 
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wij nu 'astronomic' noemen, en aan de andere kant de scientia iudiciorum, de 
wetenschap van de cigenschappen van de planeten en hun invloeden op elkaar 
en op de mens, de 'astrologie'. Deze 'wetenschap der sterren' bestond daarom 
uit zowel astronomic als astrologie, en geen van beide werd mogelijk of complect 
beschouwd zonder de ander (2). Wanneer ik daarom te spreken kom over astro
nomische verschijnsclcn of begrippen, is het onvcrmijdelijk dat ik daar nadruk-
kelijk ook de astrologie bij betrek. 

Als ik het heb over het astronomische en in dit geval dus vooral ook over het 
astrologische systeem moet ik daarbij twee dingen onderscheiden : de elementen 
van dat systeem die men gebruikt enerzijds, en de methoden, de manier waarop 
men de elementen gebruikt anderzijds. Laat ik met die elementen zelf beginnen. 

Het heelal zoals de middeleeuwers dat in hun teksten beschrijven is als bekend 
geocentrisch van aard (3). Rondom de aarde bevinden zich een aantal 'sferen', 
dat wil zeggen concentrische bollen. Hierin bewegen zich de zeven planeten, elk 
in hun eigen sfeer. Voorbij de planeten zijn de 'vaste sterren', de sterren die niet 
van plaats veranderen, in tegenstelling tot de planeten die zich duidelijk langs 
de hemel bewegen. Deze vaste sterren vormen het firmament, de achtste sfeer. 

In het leven van de middeleeuwer bestaat er een 'harmonic der werelden', alles 
in de natuur en in de mens is het werk van God, alles hangt met elkaar samen. 
Er is dan ook een nauwe rclatie tussen de micro-wercld, de mens, en de macro-
wereld, de natuur om hem been, waartoe ook de planeten en de sterren behoren. 
Men rekent de zon en de maan evencens tot die planeten, en zo komen we op 
het volgcnde rijtje : Saturnus, de verst verwijderde, vervolgens Jupiter, Mars, 
de zon, Venus, Mercurius en tenslotte de maan. Aan de planeten worden men-
selijke cigenschappen toegedacht : ze kunnen overhecrsend goed (Jupiter bij-
voorbeeld), of slecht zijn (Saturnus). 

Optisch lijkt het alsof de planeten zich rond de aarde bewegen binnen een 
ongeveer 15 graden brede band aan het firmament, de Zodiak of dierenriem. 
Binnen deze band ziet een mens vanaf de aarde de planeten zich langs de hemel 
begeven. Deze dierenriem wordt verdceld in twaalf gelijke delen van elk 30 graden, 
die de tekens van de dierenriem worden genoemd. De planeten die zich door de 
dierenriem bewegen bevinden zich daar natuurlijk niet steeds op dezelfde pick 
en in dezelfde combinatie. Door de erg uiteenlopende omlooptijden staan de 
planeten nu eens vlak bij elkaar, dan weer een heel eind bij elkaar vandaan. Soms 
naderen twee planeten elkaar, soms verwijderen ze zich. Deze onderlinge ver-
houdingen van de planeten, de manier waarop ze zich ten opzichte van elkaar 
bewegen, zijn een heel belangrijk onderdeel van de astrologie. Ze heten aspecten. 

2. Zie R. LEMAY, 'The teaching of astronomy in medieval universities, principally at Paris in the 
fourteenth century.' In : Manuscripta 20 (1976), p. 197-217. 

3. Een veel uitgebreider bespreking van de astronomische en astrologische elementen dan dit nood-
gedwongen zeer beknopte overzicht is te vinden in : J.C. EADE, The forgotten sky. A guide 
to astrology in english literature. Oxford, 1984. Veel informatie geven daarnaast ook : W. 
KNAPPICH, Geschichte der Astrologie. Tweede druk. Frankfurt am Main, 1988 ; W.E. 
PEUCKERT, Astrologie. Geschichte der Ceheimwissenshaften. Band I. Stuttgart, 1960 ; S.J. 
TESTER, A history of western astrology. Bury St. Edmunds, 1987. 
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Zulke aspecten worden uitgedrukt in de hoek die de planeten ten opzichte van 
elkaar, en vanuit de aarde bekeken, in de dierenriem met elkaar maken. Aan deze 
elementen kan ook de mens zelf worden toegevoegd. Immers, de bouw van de 
macrocosmos weerspiegelt zich in de visie van de middeleeuwer in de bouw van 
de microcosmos, het menselijk lichaam. 

Over al deze elementen heen ligt als het ware een heel 'netwerk' van inge-
wikkelde relaties en verbindingen : alles hangt met elkaar samen zoals ik zojuist 
al constateerde. Als gevolg van dit netwerk is de middeleeuwse geneeskunde een 
van de belangrijkste toepassingen van de relatie tussen de hemellichamen en de 
mens, zoals straks nog zal blijken wanneer ik kom te spreken over het centi
loquium en het handschrift waarin het zich bevindt (4). 

Het aantal middeleeuwse teksten over wat wij 'astrologie' noemen overtreft 
de literatuur over 'astronomie' verre. Omdat ook ons centiloquium als genre meer 
met astrologie dan met astronomie te maken heeft, noodzaakt mij dat kort nog 
iets te zeggen over het astrologische systeem. 

Met behulp van de planeten, hun stand ten opzichte van elkaar en in de die
renriem, hun cigenschappen en hun invloed op de mens en de verschillende delen 
van het lichaam doet de middeleeuwse astroloog voorspellingen over het men
selijk doen en laten hier op aarde. Dat lijkt simpel gesteld, maar het doen van 
die voorspellingen gebeurt volgens een heel scala van regels en voorschriften. 
In feite is zo'n voorspelling een grote optelsom van een soort puntensysteem, 
aan de hand waarvan de kracht van de voorspelling wordt bepaald. Een voor-
beeldje zal duidelijk maken wat ik bedoel. 

De tekens van de dierenriem kunnen worden onderverdeeld in hoofdtekens, 
vaste tekens en beweeglijke tekens en zijn gekoppeld aan de seizoenen (5). Aan 
het traditionele begin van het astrologische jaar, het begin van de lente in maart, 
staat de zon in het teken Aries of Ram. Ram is een van de hoofdtekens, en wordt 
gevolgd door Taurus (Stier), een vast teken, en Gemini of Tweelingen, een be-
weeglijk teken. Staan nu bij het doen van een astrologische voorspelling een of 
meer planeten in een hoofdteken, dan is de kracht van die voorspelling groter 
dan wanneer de planeten in een vast of beweeglijk teken zouden staan. Hetzelfde 
geldt voor bepaalde aspecten tussen de planeten. Op deze wijze ontstaat een zeer 
ingewikkeld samenspel tussen elkaar versterkende en tegenwerkende krachten, 
die uiteindelijk de waarde van de voorspelling vastleggen. 

In de middeleeuwen werden voor het doen van astrologische voorspellingen 
vooral twee methoden gebruikt. Ten eerste de interrogationes : met behulp van 
een aantal regels worden vragen gesteld over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld 
of het een koude of zachte winter zal worden, of : of een vriend wel te vertrouwen 
is. Met behulp van de stand van de planeten in de dierenriem wordt geprobeerd 
een antwoord op deze vragen te krijgen. 

Daartegenover staan de electiones, waarbij men niet uitgaat van de actuele 
stand van de planeten op het moment dat de vraag gesteld wordt, maar van het 

4. LEMAY, 'The teaching of astronomy', p. 205-209. 
5. Zie EADE, The forgotten sky, p. 70, en E. HUIZENGA, 'Die 100 capittelen van astronomijen. 

Tekst en traditie van een Middelnederlands astrologisch traktaat'. In : Scientiarum Historia 16 
(1990), nr. 1-2, p. 29-55 (= p. 53, de toelichting bij cap. 67). 
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meest gunstige ogenblik om iets te doen. In het centiloquium waarover ik het 
zometeen zal hebben, wordt vooral gebruik gemaakt van deze methode. Eveneens 
is voor de astroloog bij het doen van een voorspelling de individuele geboorte-
horoskoop van groot belang, waarbij het moment van de geboorte van de vra-
gensteller centraal staat. 

Een belangrijke toepassing van de astronomisch-astrologische kennis was on-
getwijfeld de geneeskunde, zoals ik eerder zei. Bestudering van de astrologie was 
zelfs een voorwaarde om een bekwaam medicus te zijn, zo vond men. Deze op-
vatting vinden we in veel middeleeuwse teksten terug (6). Een traktaat in het ge-
noemde handschrift bijvoorbeeld vertelt het volgende : "Hippocrates zegt dat 
diegene die arts wil worden en niets weet van astronomie, onbekwaam en on-
voUeerd is" (7). Teksten die zich bezighouden met de relatie tussen astrologie 
en geneeskunde behoren tot de iatromathematika, het volgens astrologische be-
rekeningen voorspellen van ziekten en hun verloop (8). 

Veel van wat ik tot nu toe heb verteld over het middeleeuwse astronomisch/astro-
logische wereldbeeld vinden we terug in een omvangrijk Middelnederlands hand
schrift. Dit handschrift bevindt zich nu onder signatuur 2818 in de (Dsterreichische 
Nationalbibliothek te Wenen. Het is een codex van in totaal 302 folia, met in 
twee kolommen dichtbeschreven bladen. In haar Repertorium dateert Mevr. 
Jansen-Sieben het compendium rond 1490, op grond van het handschrift en de 
watermerken in het papier (9). De codex is vrijwel in z'n geheel door een copiist 
afgeschreven. 

In het handschrift vinden we een groot aantal kortere, en enkele lange traktaten. 
De teksten vallen inhoudelijk uiteen in vier groepen. De eerste groep loopt tot 
f. 83v. Deze groep bestaat uit een groot aantal vaak hele korte prozatraktaatjes, 
waarvan de onderwerpen uiteenlopen van de tekens van de dierenriem, de leer 
van de aspecten, van de planeten en hun cigenschappen, tot de vier-
complexienlecr, fysiognomie (ofwel het afleiden van karaktereigenschappen aan 
de hand van iemands uiterlijk) en veel kleine prognoseteksten, die heel divers 
van aard zijn. In dit deel van het handschrift worden, vooral in het begin, de 
algemene astrologische beginselen uitgelegd. 

Daarna, in de tweede groep, volgen vijf grote Middelnederlandse teksten, ver-
talingen uit het Latijn, en veel langer dan de voorgaande traktaten. Deze vijf 
langere teksten waren standaardwerken op het gebied van de geneeskunde en de 
farmacie in de middeleeuwen. Daarop komen we dan vanaf folio 236 weer een 
groot aantal kortere teksten over de chirurgie en de geneeskunde tegen, soms 

6. LEMAY, 'The teaching of astronomy', p. 206 e.v. 
7. ONB, hs. 2818, f. 6r.b : "Ipocras seit dat die ghene die medicijnre willen wesen, ende van astro

nomijen nyet en kan, hy is onconstich ende nyet volmaect." 
8. Zie voor een editie van de bovengenoemde Middelnederlandse iatromathematische tekst : R. 

JANSEN-SIEBEN, De Pseudo-Hippokratische iatromathematika in vier Middelnederlandse 
versies. Brussel, 1983, (Scripta. Mediaeval and renaissance texts and studies 11.) Voor de ver
schillende Latijnse vertalingen zie L. THORNDIKE, 'The three Latin translations of the pseudo-
Hippocratic tract on astrological medicine'. In : Janus 49 (1960), p. 104-129. 

9. R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht, 1989. 
Een beschrijving van het handschrift is daar te vinden op p. 472-477, code W80. 
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niet meer dan een enkel recept. Het gaat daarbij vaak om praktische toepassingen 
van medische kennis en technieken. De laatste groep tenslotte wordt gevormd 
door vier berijmde teksten, de enige in het handschrift (10). 

De eerste indruk die we van het compendium als geheel krijgen is dat er goed 
lijkt te zijn nagedacht bij het samenstellen van de collectie teksten : eerst wordt 
de lezer ingewijd in de basisbegrippen en regels van de astronomie, astrologie 
en iatromathematika, en daarna leert hij uit enkele handboeken en allerhande 
medische teksten hoe hij met deze begrippen kan omgaan. In heel eenvoudige 
bewoordingen worden zaken die onmisbaar worden geacht uitgelegd. Een 
voorbeeld daarvan is het volgende. 

In de late middeleeuwen waren de waarnemingen van de planeten met het 
blote oog sterk verbeterd door de opkomst van een aantal door met name de 
Arabieren sterk verbeterde astronomische instrumenten. Met behulp van deze 
instrumenten was het mogelijk de posities van de vaste sterren en bewegingen 
van de planeten veel beter vast te leggen, en nauwkeurig de tijd te bepalen. Een 
astronoom of astroloog, maar ook een arts, moest natuurlijk het een en ander 
afweten van deze tamelijk ingewikkelde instrumenten. 

In handschrift 2818 is dan ook een traktaat opgenomen over het omgaan met 
een astrolabium, een van de belangrijkste instrumenten. Met behulp van een vi-
zierlineaal en een aantal in elkaar vallende schijven met daarop onder andere 
de posities van enkele vaste sterren voor een bepaalde breedte, kon de draaiing 
van de hemel als het ware geimiteerd worden. 

In het handschrift lezen we nu het volgende : "Degene die een astrolabium 
wil maken, of het aflezen, die moet letten op alle cirkels die zich in de hemel 
bevinden, want zo'n astrolabium is niets anders dan de hemel, toegepast op een 
plat vlak en gegraveerd met alle bewegingen van de hemellichamen en overige 
elementen van de hemel. En er zijn op dat astrolabium ook nog andere dingen 
want onder de horizon zijn de ongelijke uren en erboven is de almucantar, dat 
zijn de graden die de zon klimt vanaf het moment dat ze opgaat tot dat ze on-
dergaat, 's ochtends klimmende en 's middags dalende." (11). U merkt dat het 
hier gaat om praktische informatie, echt bedoeld voor iemand die met een astro
labium wil leren omgaan. 

Op deze plaats wil ik kort ingaan op de vraag naar het mogelijke publiek van 
het handschrift. Voor wie is de codex eigenlijk samengesteld ? En : door wie ? 
We zullen denk ik voor een antwoord op deze vragen naar het handschrift als 
geheel moeten kijken. Hoewel ik de codex nog niet diepgaand heb kunnen 
bestuderen, kan ik er wel iets over zeggen. 

10. Zie voor meer details over het handschrift HUIZENGA, 'Die 100 capittelen van astronomijen', 
p. 32 e.v. 

11. "Die dat astrolabe wil maken of lezen, hy moet merken alle die circle bynnen ende buten die 
in die spera sijn, want dat astrolabe en is anders nyet dan die spera betogen in een pleyn of be-
worpen met dat alle die voerseide circlen. Ende diverse dingen van speeren sijn in dat astrolabe 
ende oeck meer, want onder onder den orizont sijn die ongelike uren, ende boven sijn die almi-
cantarack, dat sijn die grade die die sonne clymt van datse opgaet tot datse neder gaet, voer 
middach clymmende, ende namiddach dalende." 



EEN MIDDELNEDERLANDS CENTILOQUIUM 55 

Ik heb verteld hoezeer de combinatie tussen de astrologie en de geneeskunde 
een heel gangbare was in de late middeleeuwen. Ook heb ik het gehad over de 
opbouw van het handschrift, waaruit deze combinatie duidelijk naar voren komt. 
Hieruit zouden we kunnen concluderen dat met name arisen en medici belang 
zullen hebben gehad bij een dergelijk compendium. Vooral op de universiteiten 
was de astrologie steeds meer ingebed in de medische wetenschappen. Er zijn 
voorbeelden bekend van de produktie van astronomische tabellen en teksten 
speciaal voor medici (12). Maar we moeten een onderscheid maken tussen de 
geleerde doctores, die op academisch niveau aan de universiteiten omgingen met 
de geneeskunde, en de in de praktijk werkende chirurgijns, die hun patienten 
moesten genezen. En deze laatste groep had het vaak te druk om de astrologie 
net zo grondig te bestuderen als de doctores deden. 

Toch konden ze niet om de astronomie en astrologie heen, en daarom bestond 
er grote behoefte aan samenvattingen en uittreksels van belangrijke teksten. Er 
is een voorbeeld bekend van een handschrift in Barcelona dat na het Centiloquium 
van Pseudo-Ptolemeus, waarover verderop meer, een compilatie bevat die speciaal 
was samengesteld voor arisen die geen tijd hadden om astrologische handboeken 
uitgebreid te lezen (13). Ik vermoed dat het Weense handschrift 2818 voor deze 
doelgroep, die van de praktiserende arisen, is samengesteld. 

Maar, nogmaals, door wie ? Het handschrift geeft hiervoor een aantal aan-
wijzingen, hoewel er daarmee ook vragen worden opgeworpen. Wat te denken 
bijvoorbeeld van een planetenalmanak, waar op f. 57v. staat : "Want toen men 
1384 schreef, toen was Saturnus in Stier, toen versloeg de koning van Frankrijk 
de Vlamingen in Vlaanderen. En toen men 1371 schreef, toen was de strijd te 
Baeswilder, en was Saturnus in Schorpioen, en werden de Brabantse heren ver-
slagen." (14). Het is duidelijk, hier wordt verwezen naar de slag bij Baesweiler 
tussen de Hertogen van Gulik en van Brabant in 1371. Deze gegevens hoeven 
niet direkt betrekking te hebben op onze copiist (ze kunnen per slot van rekening 
ook een of zelfs meerdere malen overgeschreven zijn), maar in ieder geval vormen 
ze een indicatie voor de bronnen die de copiist ter beschikking stonden. 

Ook noemt ergens een ik-figuur zich Lodewijck (15). Wie is deze Lodewijck ? 
Zijn we hier de bewerker van het compendium op het spoor, of stond de naam ook 
al in de legger, die door een gedachtenloze copiist klakkeloos is overgepend ? Lode
wijck vertelt ons op de breedtegraad van de steden Tienen en Diest de hoogte van 
de poolster te hebben gemeten. Warmeer ik het juist heb bevonden de steden Tienen 
en Diest zich in de zuidelijke Nederlanden, ten oosten van Brussel. Het lijkt dus 
mogelijk dat het bij ons handschrift om een Brabants/Bourgondisch milieu gaat, 
maar om daar uitsluitsel over te kunnen geven is nog veel meer onderzoek nodig. 

12. LEMAY, 'The teaching of astronomy', p. 206-207. 
13. Barcelona, Bibliotheca Central, no. 634. 
14. "Want doemen screef 1384, doen was Saturnus in Tauro, doen versloech die coninck van Vran-

crijke die Vlemyngen in Vlaenderen. Ende doemen screef 1371, doen was die strijt te Baeswilder, 
doen was Saturnus in Scorpione, doen waren die Brabantsche heren verslagen." 

15. Nl. op f. 57v ; "Ende ick, Lodewijck, hebbe gemeten polus articus die is hoge vander stadt van 
Tienen 50 graden, ende rechte onder die werelt soe steet enen, ende heyt polus antortaticus (!) 
die men hier nyet sien en mach. Ende polus articus is oeck hoge vander stat van Diest 50 grade." 
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In mijn artikel 'Die 100 capittelen van astronomijen' in Scientiarum Historia 
(16) heb ik mij geconcentreerd op een traktaat uit handschrift 2818, en daarvan 
een kritische editie gegeven (17). In deze tekst ligt de nadruk nog op de astrologie 
en minder op de astronomie of de geneeskunde. Zoals de naam al zegt, is het 
traktaat opgebouwd uit honderd korte hoofdstukjes, met een proloog. In elk 
van deze 'capitteltjes' wordt met behulp van de planeten, vooral van de maan, 
een voorspelling gedaan over het dagelijks leven. Laat ik ze kort eens bijlangsgaan. 

In de eerste zeven hoofdstukken van Die 100 capittelen worden enkele algemene 
opmerkingen gemaakt over de aard van de aspecten die tussen twee planeten 
mogelijk zijn. In eenvoudige woorden worden de bewegingen van de planeten 
vergeleken met het gedrag van mensen. Een voorbeeldje. 

Capittel 3 gaat als volgt : "Als de ene planeet samenkomt met een andere 
met wie ze bevriend is, dan lijkt ze op iemand die je vriendelijk onderdak biedt 
een omhelst." (18). Met andere woorden, er wordt hier verwezen naar de astro
logische gedachte dat twee gelijk geaarde planeten die in conjuctie staan, elkaars 
invloed versterken. 

De erop volgende capittels 8 tot 50 zijn heel systematisch van opzet. In dit 
deel staat de maan centraal, en wordt ze behandeld volgens haar aspect ten op
zichte van de zes andere planeten. Deze planeten worden steeds besproken in 
de volgorde zoals ik die eerder noemde, dus van de buitenste planeet Saturnus 
naar de op een na binnenste, Mercurius. Steeds komen in heel regelmatige blokjes 
van zes de aspecten aan de orde die de maan met de andere planeten heeft. 

Om een indruk te geven, capittel 32 vertelt over de maan wanneer ze in het 
vierde aspect met Venus is (dat wil zeggen, wanneer ze 90 graden van elkaar 
staan) : "Als de maan in het vierde aspect met Venus is, op die dag kun je alle 
dingen goed doen, vooral de omgang met vrouwen, en ook is het goed om nieuwe 
kleren aan te doen, te spelen, dieren te kopen, knechten te huren, en in bad en 
te slapen te gaan." (19). Het gaat hier om een electio, het uitkiezen van het meest 
geschikte moment om iets te doen. 

In deze eerste helft van Die 100 capittelen zijn er een aantal onderwerpen die 
steeds weer terugkeren, en ik noem er een paar : het winnen van land, de relatie 
tussen boeren en stedelingen, de relatie man/vrouw, recht en rechtbank, handel 
en koopmansschap, reizen, en feesten. 

Na capittel 51 wordt de tekst minder systematisch (20). Er worden hier vooral 
astronomische en astrologische termen besproken, zoals de verschillende huizen 

16. Zie noot 5. 
17. R. JANSEN-SIEBEN, Repertorium, p. 474, nr. 2.28. 
18. E 45v : "Als een planete vergadert met eenre ander wiens vrient sy is, dan gelijct sy den genen 

diemen vriendeliken herberget ende helset." 
19. F. 46v : "Als die mane is inden vierden aspect met Venus, op dien dach sijn goet alle dingen 

te doene, ende meest met vrouwen om te gane, ende met nuwe clederen aen te doene, ende spel 
te begynnen, ende beesten te copen, (...) manesniede te hueren, ende in baden ende in rusten gaen." 

20. Dit wordt veroorzaakt door compilatie van de Middelnederlandse tekst uit tenminste vier La
tijnse bronteksten. Tot aan dit capittel is vertaald uit Abraham Avenezra's De Corsuetudinibus, 
de hiernavolgende capittels komen uit een andere bron. Zie voor een uitgebreide bespreking van 
de bronnen HUIZENGA, 'Die 100 capittelen van astronomijen', p. 35-40. 
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voor de planeten (dat wil zeggen, het dierenriemteken waarin de planeet sterk 
staat), of die tekens zelf. Saturnus en de zon spelen in dit tweede deel van de 
tekst een belangrijke rol, maar de maan blijft domineren. Sommige capittels zijn 
moeilijk te interpreteren, en eigenlijk zonder nadere astronomische achtergrond-
kennis niet goed te begrijpen. 

Tijdens het bestuderen van de tekst Die 100 capittelen deed ik een aardige 
ontdekking. Ik vond in hetzelfde handschrift 2817 een paralleltekst ; het was Van 
aspecten ende ghewoenten der manen, beginnend op f. 2v. Met een 'paralleltekst' 
bedoel ik hier dat hetzelfde traktaat door dezelfde copiist (handschrift 2818 was 
immers grotendeels door een persoon gecopieerd) is opgeschreven, maar dan uit 
verschillende leggers. Deze vondst is een bijzonder verschijnsel in de Middelne
derlandse letterkunde, hoewel niet uniek, en bood natuurlijk een schitterende 
gelegenheid om beide teksten te gaan vergelijken, onderzoeken wat ze gemeen 
hadden en waarin ze verschilden. Ik zal nu heel kort ingaan op enkele resultaten 
van deze vergelijking (21). 

In beide traktaten vinden we grotendeels dezelfde tekstelementen, dezelfde 
capittels en praktisch dezelfde woordkeus. Hoe komen twee dezelfde teksten in 
een handschrift op niet al te grote afstand van elkaar terecht, temeer omdat ze 
duidelijk door een en dezelfde copiist zijn afgeschreven ? Op de een of andere 
manier heeft hij de teksten klaarblijkelijk niet herkend en met elkaar geiden-
tificeerd. Mogelijk ligt een deel van de verklaring in het feit dat de beide trak
taten voor wat betreft hun vorm van elkaar verschillen. Daarmee bedoel ik het 
volgende. 

Van aspecten ende ghewoenten is net als Die 100 capittelen opgedeeld in korte 
hoofdstukjes, maar wel minder nadrukkelijk. De hoofdstukjes zijn hier slechts 
van elkaar gescheiden door een paragraafteken. Van aspecten ende ghewoenten 
heeft zo 85 capittels. Die 100 capittelen uiteraard 1(X). Dit verschil wordt volgens 
mij veroorzaakt doordat Die 100 capittelen, of zijn legger, zeer bewust naar vorm 
bewerkt is ten opzichte van zijn Latijnse voorbeeld. De bewerker, en dat hoeft 
niet per se degene te zijn die het handschrift heeft geschreven, heeft zich in een 
traditie willen plaatsen, en wel de rijke traditie van de zogenaamde centiloquia. 
En daar moet ik u iets meer over vertellen, om het verband met de beide Middel
nederlandse teksten goed duidelijk te kunnen maken. 

Middeleeuwse astronomische en astrologische teksten behoren tot de arteslite-
ratuur, dat is literatuur die de lezer in de eerste plaats iets wil leren over een on
derwerp uit de artes, zeg maar het traditionele wetenschappelijke vakkenpakket. 
In de artes-literatuur van de late middeleeuwen vormen astronomisch/astrolo-
gische verzamelingen van regels, spreuken of voorspellingen een omvangrijk genre. 

21. Overigens zijn deze twee traktaten niet de enige parallelteksten in het handschrift. Tot nu toe 
kunnen er tenminste vier traktaten onderscheiden worden die — op relatief korte afstand van 
elkaar — tweemaal voorkomen. Voor een beschrijving van deze teksten zie E. HUIZINGA, 'Pa
rallelteksten in een astrologisch-medisch compendium'. In : Een school spierinkjes. Kleine opstellen 
over Middelnederlandse artes-literatuur. Ed. W.P. Gerritsen, A. van Gijsen en O.S.H. Lie. Hil-
versum, 1991, p. 92-94. (Middeleeuwse studies en bronnen XXVI.) 
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Wanneer het een verzameling van 100 spreuken betreft noemen we het een centi
loquium (22). 

Het oudste en bekendste van deze centiloquia was dat van Pseudo-Ptolemaeus. 
Lange tijd heeft men aangenomen dat het van de Ptolemaeus uit Alexandrie zelf 
was, maar het blijkt een Arabische vervalsing uit de tiende eeuw te zijn. Vanaf 
de twaalfde eeuw, wanneer wetenschappelijke teksten op grote schaal in het Latijn 
vertaald gaan worden, begint het Centiloquium een grote reputatie te krijgen 
onder de naam Liber Fructus Ptolemaei. Door de grote belangstelling voor het 
traktaat, die tot in de late middeleeuwen zou voortduren, ontstonden er in de 
loop der ecu wen niet minder dan tien verschillende Latijnse versies. 

In het kielzog van het Centiloquium ontstonden bovendien nog talrijke com-
mentaren, waarin de honderd regels werden uitgelegd en verfijnd, vooral op het 
gebied van politiek, ethica en medicijnen. Met name vanaf het midden van de 
veertiende eeuw werd het Centiloquium zeer populair onder studenten ge
neeskunde. Op sommige universiteiten zoals die van Bologna werd lezing van 
het traktaat zelfs verplicht gesteld voor de studies astrologie en medicijnen (23). 

Tot in de vijftiende eeuw zijn een groot aantal vertalingen van dit centiloquium 
bekend. Hoe populair het was, blijkt wel uit de honderdvijftig handschriften die 
overgeleverd zijn, en de vele edities tussen de vijftiende en zeventiende eeuw. Door 
deze grote populariteit vond het centiloquium navolging in andere verzamelingen. 
Zo zijn er verzamelingen van vijftig voorspelHngen bekend, maar ook van hon
derdvijftig. Het populairst bleven echter de verzamelingen met honderd afo-
rismen, waarvan de centiloquia van Hermes Trismegistos en die van Bethen het 
bekendste zijn. Inhoudelijk verschillen al deze verzamelingen niet zoveel. De 
nadruk ligt vaak op astrologisch-medische kwesties. 

In navolging van de talrijke Latijnse centiloquia en hun verschillende versies 
ontstonden er tegen het einde van de middeleeuwen ook centiloquia in een aantal 
landstalen, waaronder Frans, Duits, Hebreeuws en Engels, hiermee de popula
riteit van dit genre nog eens benadrukkend. Een Middelnederlands centiloquium 
was echter als zodanig tot nu toe nog niet bekend. 

Laat ik met dit in gedachten terugkeren naar de beide Middelnederlandse 
traktaten. Mijn theorie is nu, dat zowel de direkte legger van Die 100 capittelen 
als Van aspecten ende ghewoenten bewerkt zijn naar een Middelnederlands voor
beeld, dat op zijn beurt weer een vertaling is van een Latijnse tekst, die echter geen 
centiloquium is. De bewerker van Die 100 capittelen heeft zelf een Middelneder
lands centiloquium willen maken, omdat hij op de hoogte was van de traditie die 
hierin bestond. Maar, en daar draait het om, hij had daarbij een tekst als Van as
pecten ende ghewoenten voor zich liggen, die maar 85 capitteltjes bevatte ! Daar
om moest hij capitteltjes gaan toevoegen. En dit is precies ook wat er gebeurd is. 

22. Over centiloquia zie R. LEMAY, 'Origin and succes of the Kitab Thamara of Abu Ja'far Ahmad 
ibn Yusuf ibn Ibrahim, from the tenth to the seventeenth century in the world of the Islam and 
the Latin West'. In : Proceedings of the first international symposium for the history of Arabic 
science, 5-12 april 1976. Vol. II: Papers in European languages. Ed. A.Y. AI-Hassan e.a. Aleppo, 
1978, p. 91-107. 

23. R. LEMAY, 'The teaching of astronomy', p. 204 e.v. 
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De bewerker heeft namelijk hoofdstukjes uit zijn legger opgesplitst in een of 
meer korte capittels. Alle opsplitsingen vinden we in de tweede helft van de tekst ; 
naarmate Die capittelen het einde nadert neemt het aantal opsplitsingen bovendien 
ook nog toe. Ik denk nu dat de bewerker hier aanvankelijk gewoon heeft overge
schreven uit zijn legger, en al schrijvende in de gaten heeft gekregen dat hij op 
deze manier niet op de honderd zou uitkomen. En daarom heeft hij steeds meer 
opgesplitst, om toch maar zoveel mogelijk capittels te krijgen. 

Zo heeft de bewerker zich in een lange traditie geplaatst. Voor het eerst hebben 
we hiermee een centiloquium in het Middelnederlands gevonden. En niet alleen 
is er een tekst van toevallig honderd hoofdstukjes gecopieerd, nee, er is duidelijk 
een poging gedaan een bestaand voorbeeld zodanig om te werken dat er een bij
zonder, en voorlopig voor ons uniek Middelnederlands centiloquium is ontstaan. 
Een oppervlakkige lezing in het meest complete overzicht van de Middelneder
landse artes-literatuur dat ons momenteel beschikbaar staat, het Repertorium 
van mevr. Jansen-Sieben, heeft me nog geen aanwijzingen voor andere exem-
plaren opgeleverd. 

Toch zal ik daarnaar op zoek blijven, al was het alleen maar om vast te kunnen 
stellen in hoeverre Die 100 capittelen uniek is in de Middelnederlandse letterkunde. 
Voorlopig is het al heel mooi dat er een bekend is, en beschikbaar in een editie, 
en dat bovendien een deel van de wordingsgeschiedenis daarvan kon worden ach-
terhaald doordat een paralleltekst en de meeste Latijnse bronnen geidentificeerd 
konden worden. Voor wat betreft de rest van het handschrift is als gezegd veel 
nu nog onzeker, en zal nog uitgebreid onderzoek gedaan moeten worden naar 
alle aanwijzingen, vermoedens en hypothesen die er zijn. 

Summary 

Some aspects of the medieval astrological world view are described as a background for the 
Middle Dutch MS 2818 of the Oesterreichische Nationalbibliothek in Vienna. The author 
accentuates the close connection between astrology and medicine. This connection could well 
prove to be a key item for finding the compiler and the intended public, as is illustrated by 
a number of citations from the manuscript. However, nothing is yet certain about this. Finally 
attention is drawn upon Die 100 capittelen van astronomijen, the until now only known Middle 
Dutch centiloquium in the MS and its tradition. 


