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Waarom werd Philips Lansbergen 
Copernicaan ?' 

Rienk VERMIJ 

INLEIDING 

Philips Lansbergen geldt algcmeen als cen van de belangrijkstc vroege aanhangers 
van Copernicus in de Nedcrlandcn. Als zodanig figurecrl hij in allc belangrijkc hand-
boeken.- De besprcking bepcrkt zich in het algemeen cchtcr tot ecn vermelding van 
zijn naam en de titel van zijn belangrijkstc geschrift over dit ondcrwerp. Vragen we 
wat door, en willcn we weten wat hij nog mecr gcdaan heeft, en hoe hij precies lot 
zijn opvattingen gekomen is, dan blijkt er merkwaardig weinig over hem bckend le 
zijn. Enkele oudere werken Icveren cen besprcking van zijn wcrk,' en ook de belang
rijkstc biografischc gegevens zijn in de vorigc ceuw bovcn water gehaald.'' Sindsdien 
IS er weinig meer gebeurd, als we even afzien van de recente ontdckking door F. 
Hallyn van ecn gedicht van zijn hand over de nova van 1604." Het mecst volledige 
overzicht van Lansbergcns Icvcn en werk biedt tot op heden het artikel van C. de 
Waard in het Nieiiw Nederlands biogmfisch woordenboek, maar dit is toch vooral een 
opsomming van titcls en vcrmeldingen en kan gcen wetcnschappclijke studie ver-
vangen." Voor een man naar wiens wclenschappelijkc betekenis zo dikwijls verwezen 
wordt, is er merkwaardig weinig onderzoek naar hem gedaan. 

Het onderhavige artikel wil gedecltelijk in deze Icemtc voorzien. Ccntraal zal hier 
staan de vraag naar Lansbcrgens copernicanisme. De term "verdediger van 
Copernicus" wekt al snel de associatie met wclenschappelijkc vooruitgang, met het 
veldwinncn van modernc wclenschappelijkc inzichien. Slilzwijgend projcctecrl men 
dan onze eigen ideeen over wclenschappelijkc modcrniteit naar dc zcventiende ecuw. 
Lansbergen was echter geen voorvechter van modernc wetenschapsidcalen, maar ecn 
renaissanccgeleerde, voor wic heel anderc maalstavcn golden. In het volgcndc vvil ik 
daarom zijn vcrdediging van het copernicanisme plaatsen binncn zijn cigen denkwc-
reld. Lansbergen beoefende de astronomic niet als een ondcrdecl van dc modernc 
natuurwctenschap. maar nog gehecl in dc klassickc ptolemaischc gccsi. Het was juisi 
zijn ptolemaischc inslclling die hem lot ecn copernicaan maakte. 

Dit is natuurlijk enigszins paradoxaal geformuleerd. Wat ik bedoel is het volgcn
dc. In hcl algemeen wordt cr in dc gcschiedenis van dc astronomic cen soorl walcr-
scheiding aangebracht rond hel jaar 1610, toen Galilei zijn tclcscopische onldckkin-
gen openbaar maakte, De kosmologie van na 1610 was die van dc vcrrekijker, die van 
voor 1610 was die van dc jacobsstaf of hcl kwadranl. De oudc astronomic was zui-
ver de welcnschap van dc bcwegingen van de hemcUichamen. Aslronomen maaklen 
modellen en tabcllen om deze bcwegingen zo goed mogelijk wecr le geven. Galilei's 
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onldckkingcn sieldcn cen heel anderc vraag ccntraal: die naar de eigen natuur van de 
hcmcl, in het bijzondcr ook naar de vcrwanlschap van het hcmclse met het aardsc 
domcin. Hcl was vooral vanuit deze nicuwe invalshoek dat de kosmologie van 
Aristolclcs werd ondcrmijnd en hcl copernicanisme aan plausibilitcit won. 

Hocwel Lansbergen zijn astronomischc werken ruim na 1610 publiceerde, 
behoort hij nog lot dc ccrderc gcncratie. Al zijn waarncmingen zijn gemaakt met het 
kwadranl, nict nicl dc vcrrekijker. Nicl dal dc onlwikkelingcn vollcdig aan hem voor-
bij gingcn. Isaac Bccckman noiccrdc dal Lansbergen hem in 1622 "seer crnstelick" 
ricd "dal ick myn beste docn soude om ecnen vcrrckycker le makcn gelyck hel 
schyndl, dal GALILEUS A GALILEO gchadl en hecll in Nitntio siderio'" 
Lansbcrgens wcrcldbecld lijkl cchtcr nict wczcnlijk door dc nicuwe onldckkingcn te 
zijn bci'nvloed. Hij spreekt cr nergcns over en toen hij in 1629 cen grote plaat van het 
zonncstclsel publiceerde, schittcrdcn dc onldckkingcn van Galilei door afwezigheid. 
Pas de hcrdruk vcrtoonde de vicr door Galileo onldeklc manen van Jupiter.* 
Weliswaar gaf dc nova van 1604 hem ecn complect gedicht in de pen, maar dit is zui-
ver rcligicus van aard. Deze verschijnsclcn waren voor hem gcen aanzet voor cen 
modernc kosmologie.'' 

Traditionecl was de welcnschap van de hcmcl duidelijk ondcrscheidcn van de 
kcnnis van hcl aardsc domcin. Mel zijn kwadranl vervolgdc Lansbergen dc bcwegin
gen van dc hemcllichamcn, de ecuwigc en onvcranderlijkc kringloop van sterren en 
planetcn, die van oudshcr werd bcschouwd als ecn spicgel van de goddelijkc orde. 
De plolcmacischc astronomic ging over de hcmcl in cen zeer Icttcrlijke zin. Zoals 
Plolcmaeus het zelf Ibrmulcerdc in cen epigram dat aan hcl begin van zijn Almagest 
slaal: 

'k Wcct dat ik stcrlclijk hen, het kind van een dag, maar der sterren 
rondgang schouvvende. hoc eeuwig zij eirkelend gaan, 
raak ik met voeten dc aarde nict nicer; dan zit ik hij Zeus zelf 
aan aan dc di.s en ik cct daar der onsterflijken spijs.'" 

Astronomic had daarmec ecn stcrk rcligicus karakter: hcl was een welcnschap die 
cen direct inzichi bood in dc gcheimcn Gods. Deze gcdachlc had in de zeslicnde 
ccuw nog niets van zijn kracht vcrlorcn." Lansbergen kon zijn astronomischc activi-
tcilen dan ook inlerprclcrcn als hcl gcvolg van ecn goddelijkc opdracht. En het was 
deze zekerhcid die hem inspirccrdc tot zijn kosmologischc denkbeelden, 

CALVINISME EN THEOLOGIE 

Vooraleer we ons nader met Lansbcrgens stcrrcnkundigc activitcilen bczighoudcn, 
wil ik een kort overzicht geven van zijn levcnsloop en zijn overige bezigheden.'- Hcl 
valt op dal godsdicnsl een voorname rol in zijn Icven vervuldc. Lansbergen werd 
gcborcn in Gent, in 1561 naar men aannecml, als zoon van Proleslanlse ouders en hij 
grocidc op als ecn ovcrtuigd calvinist. In die dagen van godsdicnsloorlog betekende 
dal ecn vcrrc van rimpclloos bcstaan. In het "wonderjaar" 1566 mocsten zijn ouders 
uit het land wijkcn, zodal Philips zijn jeugd doorbracht in Frankrijk en Engcland. Hij 
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legde zich toe op de theologie. Daarnaast ook op de wiskunde, maar vooralsnog zou 
vooral de theologie zijn leven beheersen. Na de Pacificatie van Gent in 1576 keerde 
hij in maart 1579 als predikant naar zijn vaderland Vlaanderen terug. Daar het prote-
stantisme hier tot dat moment was vervolgd heerste een groot gebrck aan predikan-
ten. Naar vcrluidt had Lansbcrgens prediking niet bijster vcel succes. Nicttemin werd 
hij rond 1580, jong als hij was, bcroepen tot predikant te Antwerpen. In 1581 deed 
ook de kerk van Mcchelen een beroep op hem, maar Lansbergen verkoos in 
Antwerpen te blijven." De inname van de slad door de prins van Parma in 1585 
maakte hier evenwel een einde aan de gercformeerde godsdicnsl en daarmee aan de 
werkzaamheid van Lansbergen. Gereformcerden kregen een vrije aflocht. 
Lansbergen irok naar Holland, het gcwcst dat hel centrum was van het resterende ver-
zet tegen de Spaanse koning. Hij schreef zich in aan de pas opgerichte universitcit 
van Leiden, waar hij zijn theologiestudic voortzette. Hij verbleef cr ongeveer een 
jaar. Uit deze tijd stammen waarschijnlijk zijn latere connecties met de gelecrde 
wcreld van de Republiek. 

In 1586 werd hij predikant te Goes in Zceland. Daarmee kwam hij opnieuw in de 
frontlinic van de strijd tegen hcl katholicisme te slaan, want zijn nieuwe standplaats 
lag dicht bij vijandclijk gebied. In Goes schreef hij een Latijnse uitleg van de 
Heidclbergsc catechismus, die, in hei Nederlands vertaald, in de zcventiende eeuw 
verschillcnde uilgaven zou beleven.''' Ook in anderc opzichten deed hij zich kennen 
als een strijdbaar calvinist. Zo mecnde hij als predikant het rccht te hebben om het 
geweten van de overheid te binden. Niet iedereen blcck echter van die strijdbaarhcid 
gediend, en naarmate de dirccte dreiging van de vijand afnam (in 1609 werd het 
twaalfjarig bestand geslolen) leek er ook minder reden voor. In 1613 leidde een uit 
dc hand gclopcn conflict met dc stadsregering tot Lansbergcns afzetting. De belang
rijkstc reden was zijn verzct tegen de bcnoeming van een burgemcester die door de 
calvinisten van katholieke sympathieen werd verdacht. 

In de tijd dat het conflict met dc stadsregering speelde kreeg Lansbergen het ook 
aan de stok met de medische stand. Achtergrond van deze ruzie was het feit dat 
Lansbergen ook de genceskunde beoefende. Gevestigde arisen zagen cen dergelijke 
concurrentie van nict-medici niet graag. De dood van een kraamvrouw die eerder 
door Lansbergen een geneesmiddcl had toegediend gekregen was in de jaren 1612-
1614 aanlciding tot ecn heusc pamflcttcnoorlog, waarin niet alleen medici uit Goes, 
maar ook uit Middclburg en Zierikzee zich mengden." Dat beide conflicten gelijklij-
dig speclden zal wel niet gehecl toevallig zijn, maar een directe samenhang valt niet 
aan te tonen. Na zijn afzetting vcstigde Lansbergen zich te Middclburg, waar hij zijn 
leven verder als ambteloos burger sleet, Hij overleed in 1632, 

STERRENKUNDIG WERK 

Behalve theoloog en amalcumiedicus was Lansbergen zijn helc leven lang ook ecn 
actief beoefenaar van de wiskundige vakken. Hierover deed hij een groot aantal 
publicalies verschijnen, onder anderc over instrumenten als dc zonnewijzer en het 
kwadranl, over tijdrekenkunde, over de kwadratuur van de cirkel, enzovoort. Zijn 
grote voorliefde gold echter de astronomic. Hcl docl van de sterrenkunde was voor 
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Lansbergen, gehecl in de piolemacische iraditie, kennis van de beweging van de 
hemcUichamen. Zon en maan waren door God aan de hemel gczcl om de mens dc 
tijd te docn kennen. Aanvankclijk was hun beweging nauwkeurig bekend; het 
Hebrceuwsc jaar was hicrop gebasccrd. Met dc invoering (in dc Romeinsc tijd) van 
de Juliaansc kalender evenwel was volgens Lansbergen deze oorspronkclijkc kennis 
van de astronomic vcrlorcn gegaan. Het was de taak van de welcnschap om deze pris-
ca sapientia of wijsheid der ouden terug te vindcn en te bewarcn."' Deze ecrbicd voor 
dc kennis van de gouden oertijd was in die tijd niet ongcbruikelijk. We vindcn hem 
ook bij zo'n nuchtcr denker als Simon Slevin. Het idee van een "herstel van de astro
nomic" Iccfde bij meer mcnsen dan bij Lansbergen, onder anderc bij Tycho Brahe. 
Dichter bij huis koesterde dc Groningse hoogleraar Nicolaus Mulcrius soortgelijke 
gcvoelens. Zij wildcn de sterrenkunde niet voorl zetten uilgaande van de bestaande 
toestand. Dc sterrenkunde mocst juisl worden icruggebracht tot haar oorspronkclijkc 
niveau, opgericht uit hcl vcrval waarin zij sinds dc klassickc oudheid was geraakt. 

Vele mensen waren volgens Lansbergen al door God aangezel om de astronomic 
weer in oudc luisler le herstcUen, maar blckcn daarloe niet in slaal. Hij schreef dit 
voornamelijk toe aan gebrck aan waarncmingen. Dit idee was nict zo dwaas. 
Inderdaad was het gebrek aan waarncmingen een ernstig lekorl van de zestiende-
eeuwsc astronomic. Vrijwcl allc waarncmingen waarop Copernicus zich bcriep kwa-
men uit hel wcrk van Plolcmaeus. Slcrrenkundigcn deden in hel algcmeen geen sys-
icmalischc waarncmingen en basecrden hun theoricen voornamelijk op enkele gege
vens bclrcffcnde zons- en maansvcrduisleringen. Overigens was Lansbergen niet de 
eerste die dit lekorl ondcrkcnde. Dc Deense stcrrcnkundigc Tycho Brahe was al rond 
1580 op zijn slerrcnwacht Uraniborg begonncn met cen grootschalig project van sys-
temalischc waarncmingen. Het is mocilijk aan te ncmen dat Lansbergen hier niets 
van af wist, maar hij zwijgt er over. Veeleer docl hij hcl voorkomen alsof het een ori-
gincel idee van hem was: "Toen dat |het gebrck aan waarncmingen] dertig jaar gele-
den tot mij doordrong", schreef Lansbergen in 1619, "begon ik dc hoop le koesteren 
om dc Kunsl le hcrstcllen", 

Lansbergen nam zijn zelf opgelcgde taak zeer scrieus. Om zich ic verzekeren van 
de waarncmingen die aan zijn voorgangers onlbraken verschafle hij zich instrumen
ten naar zijn zin. Daarmee obscrvecrde hij enkele jaren lang zowel dc beweging van 
dc zon, waarvan die van de anderc planetcn alTiing, als die van de anderc planetcn, 
"telkcns als daarvoor gclcgcnheid was"."' Wat dat in de praktijk betekende is cen 
anderc vraag, die niet vollcdig te beantwoorden valt. We beschikkcn niet over zijn 
origincle aantekeningen, alleen over de gegevens die hij nuttig vond in zijn gedruktc 
werk op te ncmen, en heel syslcmalisch lijkt hij daarbij nict te werk te zijn gegaan. 
Lansbergen datccrde in 1619 hcl begin van zijn waarncmingen "dertig jaar eerder", 
dus rond 1590. Dit klopt met de vcrmeldingen in zijn werk, waar hij verschillcnde 
eigen waarncmingen opnccmt, met tijd en plaats waarop zij zijn gedaan. Het uilvoe-
rigsl is hij over zijn waarncmingen aan de zon. Naar zijn zeggcn wilde hij de baan 
van de zon niet bepalen aan de hand van vicr waargenomcn punten, als toen gcbrui-
kclijk, maar bcsloot hij dc zonshooglc van dag tot dag waar te ncmen. Van einde 1588 
tot einde 1590 verrichtle hij deze waarneming zo vcel mogelijk elkc dag. Het resul-
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taat gaf hij in een label mel de middaghoogte van de zon op in totaal 27 dagen uit de 
maanden maart tot en met September 1589. Deze waarncmingen zijn gedaan "per 
amplum ligneum quadrantum", met een groot houten kwadranl. Volgens Lansbergen 
had dit kwadranl een slraal van bijna vicr voet. Hij geefl de zonshooglc tot op een 
halve minuul nauwkeurig."* 

Een tweede recks waarncmingen van de zonshooglc is van 1599.''' Volgens 
Lansbergen was hij de zonshooglc opnieuw dagclijks gaan bepalen in de periode 
1599-1605. Hij achlte het echter overbodig (en vermoeiend voor de Icz.er) om deze 
waarncmingen allcmaal af te drukken en mcendc met die van een jaar le kunnen vol-
staan. Deze nieuwe reeks waarncmingen deed hij nadat hij zich een nieuw en groter 
kwadranl, dit maal van brons, had vcrschaft. Elders spreekt hij van een "amplum 
Quadrantem, arlificiosc ex acre conflatum, probequc divisum" (een groot kwadranl, 
kunstig uit brons vervaardigd, met een dcugdelijke schaalvcrdcling).-" Men zou kun
nen vermoeden dal dit wedcropnemen van zijn waarncmingen, mel cen beler instru
ment, samcnhangl met cen impasse in zijn berckeningen, maar daarvoor is geen 
bcwijs. In zijn wcrk slaat hij de waarncmingen mel zijn oudc houten kwadranl niet 
lager aan dan die met zijn bronzen. 

Over zijn waarncmingen aan anderc hemellichamen is Lansbergen minder uit-
voerig. Waarncmingen aan de maan vermeldt hij nog in zijn Uranometria. Hel gaal 
hier om de positie van de voile maan, dus dc maan in oppositie tot de zon. De bedoe-
ling is om deze waargenomcn, dus schijnbare positie te vergelijken met dc werkclij-
ke positie, zoals die uit zijn tafels blijkt. (Deze "wcrkclijke" positie wordt berekend 
met bchulp van gegevens van zons- en maansvcrduisleringen, als men zeker is dat er 
cen wcrkclijke oppositie of conjunclic plaats heeft.) Het verschil leverl de parallax en 
dus dc afstand aarde-maan. Hel gaal om drie waarncmingen aan de voile maan, uit 
1600, 1601, en 1602.-' Uit zijn formulcring valt echter af te leiden dat ook dit een 
kcus is uil cen langere reeks en dal hij in feile enkele jaren lang zo vcel mogelijk elke 
voile maan heeft waargenomcn. 

Waarncmingen aan dc planetcn geeft Lansbergen nergcns, hocwel hel nauwclijks 
is aan te ncmen dal hij ze nooit gedaan heeft. Wel vindl men op verschillcnde plaat
sen in zijn werk een groot aantal waarncmingen van zons- en maansverduisieringen 
(en een conjunctie, uit 1608, van de maan mel de sler Aldebaran)." De data hicrvan 
zijn uitcraard nogal vcrspreid. Vrijwcl allc zijn gedaan te Goes lusscn 1598 en 1612. 
Indien een instrument wordt genoemd, is hel steeds hel bronzen kwadranl. Na 
Lansbergcns afzetting als predikant en zijn verhuizing naar Middclburg houdcn de 
waarncmingen nagenocg op. Slcchls twee dalcrcn uit zijn Middelburgse periode, uit 
1621 en 1630.-' Mogelijk waren de omstandighedcn om waarncmingen te docn in 
Middclburg niet zo gunslig als in Goes. Daarnaast mocten we bedenken dal 
Lansbergen, op hcl moment dal hij zijn grote werk als voltooid beschouwde (en dat 
was geruime tijd voordat het ter perse ging), weinig meer zal hebben toegevoegd. 

Het docn van waarncmingen was natuurlijk slcchls ecn eerste slap. De zo ver-
worven gegevens mocsten dc betrouwbarc bouwstenen vormen om tot een nieuwe 
iheoric te komen van de bcwegingen van zon, maan en planetcn, waarmee deze op 
betrouwbarc wijze in tafels vielcn vast le leggen en te voorspellcn. Dat viel evenwel 
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niet mec. Ecn van de problemen waarmee Lansbergen worstelde wordt vermeld door 
Simon Slevin in zijn Van den hemelloop van 1608. Volgens hem had Lansbergen, 
"vlietich Gaslagher en vermaert Wisconstenaer", met zijn waarnemingen gevonden 
dat de zon op gelijke afstanden van het wintersolstilium ongelijkc hoogten had. Hij 
had zich lang afgevraagd hoc dit mogelijk was en het problecm tenslotle opgelost 
door een variatie in de atmosferische breking aan te nemen, afhankelijk van de luchl-
gcstcldheid en daarmee van hcl seizoen. Deze oplossing was hem aan dc hand gedaan 
door de effeclen van dc refractie, waargenomcn tijdens de bckende overwintering op 
NovaZcmblain 1596/1597.-^ 

Een ernstiger probleem was dat de Iheoric natuurlijk niet alleen zijn eigen waar
ncmingen mocst voorspellcn, maar ook die van andercn. Echter, toen hij zijn eerste 
resullaten vergeleek mel de waarnemingen die afkomstig waren van de aslronomen 
uil de klassickc oudheid, als Plolcmaeus, en die van de Arabische stcrrcnkundigc 
Albategnus blckcn er grote discrepanties te bcstaan. Lansbergen bcschrijft dan hoe 
hij jarenlang bezig was mel steeds nicuwe berckeningen, met gelallcn "waarvan mijn 

Ph. Lansbergen, Verclaringhe vande plane sphaere urn Phtiemaeus cinders 
Astwlabium genaeml. Middclburg 1628. 
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gccsi lerugschrikt om ze wecr in herinncring te roepen". Tenslotle echter wees God 
hem de weg uit deze doolhof. "Hierdoor immers heb ik zowel de [theorie van dc] 
bcwegingen van zon en maan, als van de vaste sterren in de oorspronkclijkc toestand 
herstcid, zodal zij niet alleen in onze eeuw met de hemel overeenkomen, maar ook in 
de voorgaande ccuwen, lot twecduizend jaar terug."--

In 1619 gaf Lansbergen bij de Middelburgse uitgever Schilders zijn 
Progymnasmatum astronomiae restitutae liber I. De motu Satis uit: "Vooroefening 
van de hcrstelde astronomic, eerste bock. Over dc beweging van de zon." Zoals de 
titel aangeefl behandcit dit boek de (schijnbare) beweging van de zon. Lansbergen zet 
de theorie van dc zon uiteen en geefl bovendien een groot aantal tabcllen, mel bchulp 
waarvan de positie zoals die op een willckeurigc tijd en plaats wordt waargenomcn 
te berekenen is. In de opdracht kondigt Lansbergen een tweede werk aan over de 
beweging van dc maan, elders in hcl boek ecn derde boek over de beweging van de 
vaste sterren.-'' (De "beweging van de vaste sterren" is wat wij nu de precessie van de 
equinoxen noemen; tegenwoordig schrijft men deze toe aan een langzame verande-
ring in de stand van dc aardas, vroeger aan een draaiing van de sfeer van de vaste ster
ren.) Gcen van beide is echter ooil verschencn. Lansbergen bleef nog wel op andere 
terrcinen actief, maar het project ter restauratie van de astronomic schijnt na 1619 
geruime tijd le hebben stilgclegen. Mogelijk ook door gebrck aan respons. Het 
Progymnasmatum van 1619 lijkl weinig aftrek te hebben gevonden, er zijn althans 
nauwelijks exemplaren bekend." 

De impasse werd pas doorbroken toen Lansbergen in contact kwam met de jonge 
Martinus Horlensius. Horlensius, gcborcn in 1605 te Delft, was cen leerling van Isaac 
Bccckman te Rotterdam en Willebrord Snellius te Leiden. In 1628 raakte hij door 
Bccckman in contact mel Lansbergen-* en hij werd snel een geestdriftig volgeling van 
de oudc astronoom. Hel schijnt vooral Horlensius te zijn gewcest die er voor heeft 
gezorgd dat Lansbcrgens grote project eindelijk van de pers kwam. Lansbergen 
bcdanktc hem in het voorwoord bij zijn astronomischc tafels uitbundig voor het vele 
werk dat hij vcrrichl had, en prees zichzelf gelukkig "dat, door de goddelijkc voor-
zienigheid, mij in mijn drukkende en door ziekten geplaagde ouderdom zulk een ster-
ke helper ten dcel is gevallen, zoals eens de zecrgeleerde Rheticus aan de grote 
Copernicus." 

Vanaf 1628 verscheen opeens hel ene na het andere sterrenkundige geschrift van 
Lansbcrgens hand. In 1628 eerst ecn nieuwe uilgave van het Progymnasmatum. Dit 
was overigens enkel ecn nieuwe litcluitgave: de oudc oplage, waarvan kennelijk nog 
cen ruime voorraad onverkocht op dc plank lag, werd door Lansbcrgens nieuwe uit
gever, Zacharias Roman, van cen nieuwe titclpagina voorzien en als eigen uilgave op 
de markt gcbracht.-"' In 1629 verschencn zijn Bedenckingen op den daghelijkschen 
ende iaerlijckschen loop vanden Aerdt-cloot. Mitsgaders op de ware af-beeldinghe 
des sienelijcken hemels; daer in de wonderbare wercken Gods worden ontdeckt, tot 
prys van Zijnen heyligen Name, ende stichtinghe van alle Menschen. Dit is hel wcrk 
waarmee hij in de geschicdschrijving vooral bekend is gebleven; het komt verderop 
nog uitvoerig ter sprake. In 1630 verscheen zijn Uranometriae libri III ("Drie boc-
ken van de hemelmeting, waarin van de maan, de zon, de overige planetcn en de vaste 
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Sterren, de afstanden tot dc aarde en dc grootten, tot dusverre onbekend, op klare 
wijze worden bewezen"). Dc bcdocling wordt door deze titel voldoende aangcgcven. 
Dc melhoden die Lansbergen hier gebruikt waren grolendecis al in de klassickc oud
heid bekend. Maar omdat Lansbergen zich bascert op het slclscl van Copernicus kan 
hij ook de baan van de aarde gcbruiken als basis voor de bepaling van de parallax.* 

Ten langen lesle verscheen in 1632 ook de voltooiing van zijn oude project van 
een hcrstelde astronomic, zij het dat de vorm enigc verandering had ondergaan. In 
plaats van zijn eerdcre werk over de beweging van de zon aan le vullen met afzon-
dcrlijkc boeken over de beweging van de maan en de vaste sterren, zoals aangekon-
digd, verkoos hij nu om in een boek alle theoricen en in ecn ander boek alle tabcllen 
(de theoricen en tabcllen bclrcffcnde de zon, die hij eerder al in zijn 
Progymnasmatum had uitgcgeven, inbegrepen) bij elkaar uit ic geven. Dit leverde in 
de eerste plaats ecn dcel op met zijn astronomischc tafels, hcl rcsultaat van zijn jaren-
lange waarnemingen en berckeningen. Deze tafels dienden om de bcwegingen van de 
hemellichamen nauwkeurig te voorspellcn. Lansbergen gaf ze dc titel mec Tabulae 
motuum coelestium perpetuae: "Ecuwigdurende tafels van de hcmclse bcwegingen, 
uit waarncmingen van alle tijden samengesteld en mel de waarnemingen van alle lij-
den overcenkomend". Het klinkt prelenticus, maar dit was in wczen alleen maar de 
vervulling van Lansbcrgens programma, waaraan hij zoveel jaren had gewerkt en dat 
hij nu, met Gods hulp, tot een goed einde mecnde te hebben gcbracht. 

Samen mel de tafels verscheen een dcel: "Nieuwe en ware theoricen van de 
hcmclse bcwegingen". Dit gaf de wiskundige modellen waarvan Lansbergen bij het 
opstcllen van zijn tafels was uilgegaan. Tenslotle gaf hij samen met de twee boven-
gcnocmdc werken nog uil zijn "Schalkamcr van sterrenkundige waarnemingen". 
Hierin probecrde Lansbergen zijn bewcring dat zijn tafels met de waarnemingen van 
alle tijden overcenkwamen hard te makcn. Hij bood een uitvoerig overzicht van 
waarnemingen van vele anlieke en modernc sterrenkundigcn, en lict in alle gevallen 
zien hoc wondcrwel hun waarnemingen met zijn tafels overcenkwamen. (Die over-
eenkomsl is ook nict zo vrecmd als men bedenkl dat Lansbergen zijn theoricen zo 
had opgcstcld dat ze juist deze waarden mocsten opleveren.) 

Lansbergen heeft hel verschijnen van deze drie werken nog net bclcefd. Hetzelfdc 
jaar nog overleed hij. Tczamcn vormen zij onmiskenbaar zijn magnum opus. Ook zijn 
tijdgenotcn voelden dat zo. Hel was vooral vanwege zijn tafels dat Lansbergen als 
sterrenkundige bekend werd. Deze roem was echter slechts van korte duur, want de 
tafels waren niet zo volmaakt als Lansbergen het voorstcldc. Na verloop van tijd Ira-
den mcrkbare afwijkingcn aan hcl licht lusscn dc waargenomcn posities van dc 
hemellichamen en de waarden die uil Lansbergcns tafels mocsten blijken. In hel bij
zondcr waren Lansbcrgens tafels duidelijk dc mindcre van de in 1627 door Kepler 
gcpublicecrde Rudolfijnse tafels. Een vernieuwing van dc astronomic, zoals 
Lansbergen hoople, heeft zijn werk dan ook niet gcbracht." 

LANSBERGEN EN HET HELIOCENTRISME 

In het voorwoord van zijn tafels schrijft Lansbergen dal er twee soorlcn astronomic 
zijn, twee soorlcn kennis van de bcwegingen van dc hemellichamen ("doctrina de 
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motibus corporum coelestium"), De eerste, de theoretische of bcschouwcnde, ver-
klaart dc beweging van de sterren uit vaste beginselen. De tweede, de praklische 
("poiclike"), drukt deze bcwegingen uit in cijfers; zij dient geen theorelisch inzichi, 
maar slcchls het algemcnc nut, De praklische sterrenkunde is die van zijn tafels, de 
bcschouwcnde die van zijn "Nicuwe en ware theoricen"." 

Hel is duidelijk dal de bcschouwcnde sterrenkunde voor Lansbergen dc hoogste 
is. Hij wensle nict cen willckeurigc, "toevallig" kloppende conslructic te geven, als 
een rekenmodcl zonder dicpere inhoud, maar de "ware" Iheoric des hemels zoals die 
aan dc ouden bekend was. Zijn "hcrstelde astronomic" had daarmee meer pretenlies 
dan louler hel geven van de bcwegingen aan de hemel. Sterrenkunde diende zich nict 
alleen maar mel berckeningen en voorspcllingen bezig te houdcn. Zijn wiskundige 
modellen waren niet zo maar een rekenmodcl, maar een weergavc van dc werkelijk-
heid - althans, zij dienden dal Ic zijn. Lansbergen noemde zijn boek met de wiskun
dige modellen niet voor nicls: Nieuwe en ware theoricen. 

Lansbcrgens sterrenkunde is daarmee duidelijk cen kind van het wctenschapsidc-
aal van de Renaissance. Dc gcleerdcn van deze tijd slrcefden cr niet zozcer naar om 
allerlci nieuwe theoricen uil le vindcn, als wel om de ene en ondeelbare Waarheid 
terug te vindcn bij de gczaghebbende autoriteilen, die haar gekend mocsten hebben. 
De groolste auloriieil, nooit door menselijk vernuft le evcnaren, was natuurlijk dc bij-
bel. Vcel natuurwetenschappcrs zagen bijbelstudic als cen esscnliecl ondcrdecl van 
hun taak. Maar daarnaast hadden ook de klassickc schrijvers een groot gezag. De 
klassickc aslronomen waren voor Lansbergen dan ook geen primitieve en achtcr-
haaldc voorgangers, maar de meeslers van het vak. Overigens hocfde een dergelijke 
houding nict uil te sluilen dal gcleerdcn in de praktijk tot heel verrassende rcsultalen 
kwamen. De Renaissance is ecn tijd van grote wetenschappelijke vernieuwing 
gewecst. Zo is Lansbergen uitcindelijk nicl als vernicuwer van de totale astronomic 
bekend gebleven, maar als ecn van dc belangrijkstc vroege verdedigers van hcl slcl
scl van Copernicus. 

Men zou wcllicht vcrwachten dat iemand die zo verknocht was aan de welcn
schap van de ouden als Lansbergen weinig waardering zou kunnen opbrcngen voor 
een nicuwighcid als hcl helioccnlrischc sysleem, en zou blijven vasthouden aan hcl 
eerbiedwaardige slelsel van Plolemacus. Inderdaad ligt hier een probleem. Men dient 
echter te bedenken dat de nieuwheid van het heliocentrische sysleem in de zeven-
tiendc ccuw nict zo duidelijk was. Vanaf Copernicus (die daar als eerste mec was 
begonncn) had men ijverig in allerlci obscure klassickc gcschriflcn zitten spcuren 
naar aanwijzingen dat ook de ouden het hcliocentrisme al kendcn, en dat had inmid-
dcls cen aardige oogst opgclevcrd. Men ging cr algemeen van uit dal Copernicus 
vooral hel wercldsyslecm van de Pylhogareers nieuw leven had ingeblazen. In de 
tweede plaats, het feit dat Lansbergen aan de sterrenkunde van Copernicus de voor-
keur gaf nam niet weg dal de oudheid voor hem uitcindelijk de norm bleef. Hocvecl 
bewondering hij ook had voor Copernicus, zijn bcwondcring voor Plolcmaeus was 
zeker nicl minder groot. In de opdracht van zijn tafels nocmt hij Plolcmaeus 
"Atronomiac Princeps el Paler": vorst en vader van de sterrenkunde. Copernicus 
moet hcl slellen met de aanduiding "Plolemaeo suppar": bijna gclijk aan Plolcmaeus. 
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Voor Lansbergen zelf was zijn vcrdediging van Copernicus ongetwijfeld secun-
dair. Hcl betrof nicl meer dan cen deel van hcl totale herstel der astronomic dat hem 
voor ogen slond, en niet eens cen noodzakclijk dcel, want aanvankclijk schijnt hij ook 
anderc oplossingcn overwogen te hebben. In 1598, toen Lansbergen nog voorname
lijk bekend was vanwcgc zijn trigoniometrischc tafels, schreef Hcrwarl von 
Hohenburg, kanselier van Bcieren en in zijn tijd gcen onbekend gelecrde, in een brief 
aan Kepler: "Philippus Lansberg ovcrwecgl nieuwe hypothesen van de planetcn, 
waarin hij het centrum van dc aarde onbeweeglijk stell, maar waarin hij de overige 
bcwegingen van het primum mobile toeschrijft aan haar omtrek Jsc. van dc aarde]; 
maar tot dusverre is daarvan niets verschencn."" Het is niet bekend waar Hcrwarl zijn 
informatie vandaan had. Uit zijn cryplischc medcdcling valt af te leiden dat 
Lansbergen wel de aarde een dagelijkse beweging om haar as liet makcn, maar deze 
verder onbeweeglijk in hel centrum van het heclal plaatslc. (Kepler, die verder niets 
van Lansbcrgens werk wist, maakte uil Herwarts woorden op dat hij een soorl semi-
Tychoons wercldsyslecm, als dal van Ursus, voorstond.) 

Kennelijk is Lansbergen pas tijdens zijn jarenlange worstelparlij met eigen en 
andermans waarnemingen van de waarheid van hcl copcrnicaanse slelsel ovcrtuigd 
geraakt. Hoe en wanneer dat gebeurde is nict duidelijk. De eerste aanwijzing voor 
zijn copcrnicaanse overluiging vindcn wij in 1616. Op de titclpagina van zijn in dal 
jaar verschencn Cycloinetria, ecn werk over de kwadratuur van de cirkel, prijkt cen 
schema van het copcrnicaanse slelsel als vignet. In zijn De motu soils van 1619 vin
dcn wc dan een uitdrukkelijke vcrdediging van Copernicus. Na de technisch-astro-
nomischc hoofdmoot van het boek sluil hij af met enkele hoofdstukken over hel 
wereldsysteem. Hoofdstuk 22 betoogl dat de aarde om haar as draail, in plaats van de 
zon om de aarde; hoofdstuk 23 betoogt dat de aarde bovendien om de zon draail; 
hoofdstuk 24 behandcit beide bcwegingen samen en beslrijdl dal zulk een dubbele 
beweging absurd is. 

Dc Bedenckingen van 1629 tcnslottc zijn gehecl aan deze kwestic gewijd. Het 
werk valt in twee delen uiteen. In hel eerste deel (biz. 3-32) betoogt Lansbergen de 
dagelijkse en jaarlijkse beweging van de aarde. In het tweede (biz, 32-103) bespreekt 
hij dc bouw van het heclal. Dc wcrcldsystcmen van Plolcmaeus en Tycho Brahe wor
den verworpen, dal van Copernicus wordt verdedigd, Als bovcn aangcgcven is dit het 
eerste nicuwe sterrenkundige bock van Lansbergen na ongeveer lien jaar zwijgen. 
Hel ligt voor de hand om de kennismaking met Horlensius een jaar eerder voor de 
uilgave mee verantwoordelijk te slellen. In zijn opdracht cchtcr zcgt Lansbergen dat 
de aanlciding tot het werkjc een gesprek met de Amslerdamse uitgever Willem Jansz. 
Blaeu was; aan Blaeu is ook cen in het werk opgenomen plaat opgedragen. Hel werk
jc is overigens niet bij Blaeu verschencn, maar bij Lansbcrgens vaste uitgever 
Zacharias Roman te Middclburg. (Blaeu verzorgde enkele jaren later, in 1631, wel 
ecn herdruk van Lansbergcns trigoniometrischc tafels.)" Blaeu was behalve uitgever 
ook cen beroemd cartograaf en globcmaker. In zijn jeugd had hij enigc tijd als assis-
tenl van Tycho Brahe gewerkt. Hij had veel sympalhic voor de opvattingen van 
Copernicus. Als globcmaker ontwicrp hij zowel globes naar het sysleem van 
Plolcmaeus als naar dal van Copernicus. Lansbergen spreekt in zijn boek over Blacus 
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nieuwe universele globe volgens Copernicus, die hij nadrukkelijk aanbevecll"'\ 
Het bock heeft veel minder een welenschappclijk karakter dan hel overige wcrk 

en slaat ook gocddcels los van het grote project tot herstel van de astronomic. Er is 
meer sprake van volksvoorlichting. Nict voor niets schreef Lansbergen het in tcgen-
stclling tot zijn andere sterrenkundige werken in hcl Nederlands in plaats van in hel 
Latijn.'" Het is enigszins ironisch dat juist dit werk Lansbergcns roem bij het nage-
slacht heeft gevestigd. Niellemin, juisl dit minder wclenschappelijkc populairc 
karakter maakt hel wcrk inlcrcssanl. In dc eerste plaats is hcl een van de eerste pop
ulairc vcrdedigingen van het copcrnicaanse slclscl die verschencn zijn, ruim voor dc 
Dialogo van Galilei of The discoveiy of a world in the Moon van Wilkins, rcspcclie-
vclijk uil 1632 en 1638. De interessc van de tijdgenotcn is dus wel enigszins vcr-
klaarbaar, tc meer daar hel niet bepcrkt bleef tot hcl Ncderlandsc laalgebicd. Reeds 
het volgcndc jaar, 1630, verscheen ecn Latijnse vertaling van dc Bedenckingen van 
de hand van Horlensius, die bovendien nog ecn uitvocrige inlciding loevoegde. 
Vooral dankzij deze vertaling werd Lansbergen inlernalionaal bekend als coperni
caan. Het werk lokte in het builenland ook verschillcnde beslrijdingen uil van aan
hangers van hel oude wereldsysteem, die dan wecr door Horlensius of door Jacob 
Lansbergen, de zoon van Philippus, bcanlwoord werden. Deze polcmiekcn Icrcn ons 
verder weinig over Lansbergcns ideeen, reden waarom ik er hier aan voorbij ga. 
Daarnaast, juist omdat hcl geen strikl welenschappclijk werk betrof kon Lansbergen 
zich hier betrckkelijk onbekommcrd uilcn over wat hem bewoog en hoc hij zich dc 
wcreld voorstcldc. In het onderzoek naar zijn ideeen heeft dit wcrk daarom cen cen-
irale betekenis. 

Die ideeen vcrdicnen hier cen nadere analyse. De vraag is immers waarom 
Lansbergen lot hcl copernicanisme overging. Tot zover is alleen duidelijk geworden 
dat hij met zijn zoeken naar "ware" theoricen dc vraag naar het juiste wereldsysteem 
niet kon negcren. Het ging hem niet om hel vindcn van een rekenmodcl. Daarvoor 
had hij een tc verheven voorslelling van dc taak van de sterrenkunde. Hcl ging er om 
dc juiste conslitulic van de hcmcl terug te vindcn. Er was in deze tijd echter gcen 
enkele dwingende reden om hcl slclscl van Copernicus voor te slaan. Het feit dal 
Lansbergen van de waarheid van dit slclscl ovcrtuigd was is gcen lekcn van modern 
rationed inzichi, maar betekenl alleen dat hij op hcl gebied van welcnschap en fysi-
ca opvattingen huldigde die afweken van die van de gevestigde welcnschap in zijn 
tijd. 

WISKUNDE EN HARMONIE 

Wat opmerking vcrdicnl, is dat Lansbergen bcklcmloont dat zijn bcwijs voor dc dage
lijkse en jaarlijkse aardbeweging wiskundig van aard is. Als wiskundige beschrijving 
was hcl sysleem van Copernicus ongetwijfeld cohcrcnler dan dal van Plolcmaeus. 
Ovcrcenkomslcn in dc bcwegingen van de afzondcrlijkc planetcn die in hcl stclsci 
van Plolemacus louler toevallig waren, werden bij Copernicus logisch vcrklaard uil 
de aard van het slelsel zelf. Zo zcgt Lansbergen in zijn Bedenckingen dat waar 
Plolemacus niets hogers heeft belracht dan de bcwegingen die aan de hemel gczicn 
worden tc vertonen, Copernicus ook de oorzaak daarvan heeft willen verklarcn. 
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Plolemacus loont alleen dc schijn van dc zaak, Copernicus behalve dc schijn ook de 
zaak zelvc." In De motu solis heel hcl dal Plolcmaeus en Tycho veel mocten aanne-
mcn wat Copernicus kan bewijzen, omdat het rcchtstrecks uil zijn sysleem voort-
vloeil: bijvoorbccld dat dc (schijnbare) beweging van cen planed is saincngcstcld uit 
dc beweging van dc zon en uil die van dc plancet zelf* 

Dit gcldl in het bijzondcr ook voor dc beweging van de maan. Deze moet worden 
gczicn als samengesteld uit dc eigen beweging van dc maan om de aarde, en dc 
(schijnbare) beweging van de zon door dc diercnricm. Dit wordt door Lansbergen 
"bewezen" met cen beroep op het gezag van Plolcmaeus (die dit overigens slcchls 
heel terloops opmcrktc) en aangevoerd als bcwijs voor dc draaiing van de aarde om 
dc zon.'"' In zijn Bedenckingen geefl Lansbergen dit argument grote nadruk: hcl is 
"soo vaste, ende soo onfcylbacr... datse oock met geene redcne en kan wcdcr-leght 
worden."*' Hcl is namclijk "genomcn van de nacsle oorsakc van 't ghcne te bcwijscn 
is. Want soo danich ecn bcwijs is Wis-constich, ende en can met redene niet wedcr-
sproken worden." Hij mccnl dan ook dat dit argument hcl gcschil, "dat soo vele 
larcn... tusschen dc Ghclccrde in dc Stcrre-consl ghcslacn heeft", of de zon beweegl 
of de aarde, zal kunnen bijleggcn, "immers by sulcke persooncn die de redcne ghecr-
nc placlsc geven."" Inmiddcis lijkt hcl argument weinig mcnsen ovcrtuigd te hebben. 
Voor dc gemiddclde Iczcr was hcl ongetwijfeld te technisch, maar zclfs astronomisch 
goed ondcrlcgdc mcdc-copcrnicancn waren uilerst sceptisch.^- Vcrwondcrlijk is dal 
niet; ook voor dc modernc lezer is de gcdachlcngang van Lansbergen eigenlijk nau
wclijks tc volgcn. Dc door hem gcsignalccrdc aard van dc schijnbare maanbeweging 
valt nict alleen binncn het slclscl van Copernicus, maar ook binncn alle andere 
wcrcldslelsels tc vcrantwoorden. 

In dc harmonic en regelmaal die zijn theorie in de bcwegingen van de hemelli
chamen verondcrslcldc zag Lansbergen cen lekcn van hun fysischc waarheid. De 
proporiies van allc hcmclse sfcrcn en hun ccccnlricileiten zoals hij ze heeft vastge-
steld zijn zo uiinemend, "datse niet en connen verandcrl worden, sonder hel ganlschc 
ghcbouw des hemels ongcschicl ende Icelick tc makcn."'" In hcl werk van Simon 
Slevin (ook cen copernicaan) zijn deze verhoudingcn nicl in achl genomcn. Hel 
rcsultaat is volgens Lansbergen dan ook zo Iclijk, "dat soo wic hcl selve maar eens 
en besict, tcrsionl mcrcken can, dat hel ghecn beeldt en can zyn van dat schoon 
hemels ghebouw. dal Godl in den beginne heeft ghemacckl: maar veel meer een ver-
sierl ]vcrzonncn] beeldt, vol van allc vcrwcrringhcn cndc confusie, ende gehecl 
vreml vanden hcmcl.""" Daarcnlcgen kan men uit de harmonische proporiies van 
Lansbergcns cigen model "vaslelijck besluyten, ende claerlijck bewijsen, dat deselve 
cen waerachtigh heelt des hemels sy."''-

Met dit idcaal van schoonhcid en harmonic hangl ook samen Lansbergcns over
luiging dal de hemellichamen in perfccle cirkcls mocten bewegen. Dit laatste wordt 
stcrk benadrukt: "...dewijic cen ydcr Planete macr ecnen cirkel en heeft daer in hy 
zynen loop in den hemel docl; soo en connen ghecn andere Theorien der Planeten 
met den hcmcl wel over ecn comen, dan dc ghcne die den loop van elckcn Planete in 
ecnen cirkel vcrlooncn."'"' In zijn Tafels schrijft hij: "Zeer waar is hcl axioma van de 
slcrrenkundigcn, dat de hemelse bcwegingen cirkelvormig zijn, of uit verschillende 
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cirkelvormige bcwegingen samengesteld, die eeuwig en onvcrandcrlijk zijn."'" Dal 
een vignet van het copcrnicaanse slelsel uitgerckend zijn wcrk over de cirkelmeting 
siert zal dan ook wel gcen loeval zijn. Het bijbehorende (Gricksc) motto luidt: 
6 Qtoq aei, HuxA-OfXETQei, God meet in ecuwigheid de cirkel aL 

De theoricen van Kepler met hun cllipsbanen konden bij Lansbergen op weinig 
sympalhic rekenen. Hij kcurt ze eigenlijk gcen blik waardig (dit gold overigens voor 
de mccsle slcrrenkundigcn van die tijd). Hij vcrwijst wel naar Kcplers baanbrekendc 
werk in dczen, De motu Martis uil 1609, maar cnkel waar Kepler dc ideeen van 
Plolcmaeus beslrijdl: hij reproduccerl dc afbcelding die Kepler geefl van dc ingc-
wikkelde bcwegingen die Mars maakt in hcl slclscl van Plolemacus. Maar, aldus 
Lansbergen, in werkelijkhcid beweegl Mars nict zo: "Want men heeft door necrstig-
he aenmcrckinghe des hemels sekcrlijck bevonden, dal de Planete Mars door zijnc 
bewcginge ecnen pcrfeclen cirkel in den hcmcl bcschrijft."'"' 

Hcl schoonhcidsargument wordt ook tegen het slelsel van Tycho Brahe gebruikt. 
Daarbij gaal hel niet om de louterc geometric, maar (met een verwijzing naar Kepler) 
ook om de omloopslijden. De omloopstijd van dc aarde ligt, met 365 dagen, precies 
in lusscn die van Mars (687 dagen) en Venus (225 dagen). Dan moet de baan van de 
aarde ook tussen die van de twee anderc liggen. Op dczclfde manier bewijst hij dal 
de baan van Venus lusscn die van dc aarde en Mercurius ligt.'''' Lansbergen trok dit 
argument zclfs door tot dc hemellichamen buiten het zonnestelsel. In zijn 
Uranometria beweert hij dat de sfeer van de vaste sterren ecn slraal moet hebben van 
28000 keer dc slraal van de baan van de aarde. Dit omdat de vaste sterren in 28000 
jaar eenmaal omiopen (de genoemde precessie van de equinoxen), tegen de aarde in 
een jaar. In dit geval werkt de mathcmalische harmonic dus juist tegen Copernicus. 
Copernicus had (als eerste) betoogd dal de precessie veroorzaakt werd door een 
beweging van de aardas. Lansbergen houdt het bij de Ptolemaischc theorie van een 
beweging in dc sfeer van dc vaste sterren zelf. 

LANSBERGENS BIJBELSE WERELDBEELD 

Lansbergen wijdl in zijn Bedenckingen wel enkele woorden aan het verzet dat op bij-
belse gronden tegen hel copcrnicaanse slelsel beslond. (Dit verzct had in de 
Republiek in zijn tijd overigens nog weinig te belekencn; pas in de tweede helfl van 
de zcventiende ccuw zou het duidelijk van zich docn spreken.) Hij erkendc uitcraard 
het goddelijk gezag van dc bijbel, maar dal betekende voor hem nict dal men de bij-
bel kon gcbruiken als leerboek in dc mectkunde of de sterrenkunde: "dese konsten en 
staen niet gebouwt op den grondt vande heylige Schrift, maer op bysondere gronden 
die dese constcn cyghen sijn." De profelen zelf moesten hun kennis op dit gebied aan 
(heidensc) deskundigen onllenen: Mozes leerdc dc welcnschap van de Egyptenaren, 
Daniel van de Chaldeen. "Soo ist dan tecnemael buylen het wil vande heylige Schrift, 
dalmen de saecken die de Meet konst ofle de Sterre-const aengaen; uyt de heylighe 
Schrift wilt bewijsen"." 

Dit is klare taal. Merkwaardig is dan echter wat we in de opdracht van hetzelfdc 
boek lezen, waar hij de inhoud van het werk verdedigt met het argument: "Want hy 
en stact niet alleen geboul op de gronden van de Meet-const, maer oock op dc getuy-
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Op den Dagelijckfchen»endelaerlijck-
fchen loop van den Aerdt-kloot. 

Op de ware Af-bceldinge des fienelijckcn Hemels j 
daer in dc wonderbare wercken G o n T s worden ontdeckt, 

9 0 0 ; P H I L I P S L A N S B E R G E N . 

InoeriedmlttB«aen»CTfi«a,iMwooriedt««ned«feeriithoocded. 30M.7.14. 

T O T M I D O E L B U R G H , 

9 ^ Zacharias Roman, fS t̂tdhbflittOpeC/ 09bm^n?8dt/ bt 
betti9etgiifiKn5&p6eI^ 9[tt'ttaet i 6 f o . 



WAAROM WERD PHILIPS LANSBERGEN COPERNICAAN? 53 

genissen van Gods woort; de welcke alle bcyde soo onfcylbacr zijn, dal acn de vas-
ticheyt cndc waerhcyl van dc selve nicl en is te twijffclcn."" Hier is de bijbel opeens 
wel een bron van wetcnschappclijke kennis. lets anders was ook eigenlijk niet tc vcr
wachten. Louterc wiskundige eleganlic was in dc zcventiende eeuw in het algcmeen 
geen doorslaggcvend argument voor de geldigheid van fysischc theoricen. Dat dit 
voor Lansbergen wel een belangrijk argument was, hangl samen met zijn idee van 
goddelijkc orde in de kosmos. Wiskundige argumenten kunnen voor Lansbergen 
slechts belangrijk zijn op grond van cen algemener wereldbeeld, en dat laatste is sterk 
door religieuze voorstellingen bepaald. 

De kosmologie van Lansbergen, zoals hij die met name in zijn Bedenckingen onl-
vouwt, laat zich als volgl beschrijven. In het centrum van de wcreld slaal de zon. 
Deze is niet alleen het centrum van de banen der planetcn, maar ook het centrum van 
dc sfeer van dc vaste sterren. De overige hemellichamen bewegen om de zon, en wel 
in banen die, zoals eerder betoogd, zijn samengesteld uit cirkcls. Lansbergen zcgt 
nergcns uitdrukkclijk dat de planeten worden bewogen door vaste, kristalachtige sfc
rcn, maar men krijgl toch sterk de indruk dat dal idee bij hem Iceft. Zo achl hij hel 
ongerijmd dat in hcl slelsel van Tycho de sfeer van Mars die van dc zon doorsnced," 
cen argument dat overigens ook door andcren tegen het slclscl van Tycho werd aan
gevoerd. Trouwens, in Tycho's slclscl loopt volgens Lansbergen wel mecr door 
elkaar. God heeft elke sfeer zijn vaste plaats aan dc hemel gegevcn; cchtcr, "de crom-
streken dewelcke de Planeten makcn in de figure van Tijcho Brahe, die loopcn alle 
vande cene Sphaere in dc andere, ende worden alsoo onder malcanderen verwcrt, 
datse niet tc onderschcyden en zyn." Wat dat betreft was het sysleem van Plolcmaeus 
verre le prefereren." 

De hemelen zijn dan volgens Lansbergen in drieen gedceld. Dit idee van een drie-
voudige hemel was niet ongcbruikelijk.'''' Een gcbruikelijkc indeling was die in een 
aardsc hemel (de lucht), cen slcrrenhemel (planeten en vaste sterren) en, als hoogste, 
de vuurhemel oi' coe I urn empyreum. Deze indeling gaal er van uil dat dc aarde in hel 
middelpunt van het heclal slaat. Lansbergen, als copernicaan, volgl een enigszins 
anderc indeling. Dc eerste hemel is de hemel van dc planetcn. Deze loopt van de zon 
in het centrum tot de sfeer van Salurnus en wordt verlichl door de zon. De tweede 
hcmcl strekl van dc sfeer van Saturnus lot de sfeer van de vaste sterren. De achlsle 
sfeer, die van de sterren, is namelijk zo veel groter dan de zevendc, die van Salurnus, 
dal ze nict tot dczclfde hemel kunnen behorcn. De tweede hemel beslaal een immen
se ruimte, die wordt verlichl door de vaste sterren. Dat maakt deze hemel tot cen 
plaats die veel sterker verlichl is dan de eerste. Hun licht reiki naar beneden slechts 
tot de sfeer van Salurnus en dringl nict door lot onze eerste hemel. De achtste sfeer 
is ecn bolvormig ovcrwelfsel voor dc twee genoemde hemelen, die als een eicrschaal 
dc krachien die God in deze twee hemelen heeft gestort daarin bcwaart. Buiten deze 
achtste sfeer tenslotle strekt zich de derde hemel uit, nog meer vervuld van licht dan 
de tweede. Deze hemel is voor ons onzichlbaar, maar wij kunnen hierover spreken 
vanuit de bijbel. Dit is namelijk dc troon van God en de plaats die voor de zaligen is 
bereid.'^ 

Het wereldbeeld van Lansbergen slaat ver af van de latere mechanistische fysica 
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van bijvoorbccld Descartes. Dc immense ruimte van dc tweede hcmcl is geenszins 
Iccg, maar vervuld van "cenc inenighic van onsicnclijcke Schcpsclcn". Engelcn dalcn 
van de derde naar dc eerste hemel, of stijgcn in omgekecrde richling. Goede en 
kwadc geeslcn Icvcren strijd en houdcn elkaar in cvcnwichl.* De eerste twee heme
len kunnen slcchls funciioncrcn dankzij de kracht die zij steeds uil dc derde hcmcl 
onlvangen. Lansbergen gebruikt hier hcl microkosmos-macrokosmos model. Hij 
Icvcrl op deze grond zclfs cen, in onze ogcn enigszins wondcrlijk, bcwijs van hcl 
bcstaan van dc derde hcmcl. Dil bcwijs rust op de analogic van dc wcreld met ecn ci. 
Een ci bcval allcs om een kuikcn voort tc brengen, maar kan loch niets voortbrcngen 
zonder de warmlc van ecn brocdende kip die van buiten wordt toegevoegd. Zo kan er 
in dc twee eerste hemelen ook niets gcgencrcerd worden zonder de geest Gods, die 
vanuit dc derde hcmcl zijn kracht indrukt.'" 

Ook binncn dc ccrslc hcmcl, in hcl plancienstelsel, vinden we dil soorl occulle 
krachien. Dc planetcn zijn uilgcrusl met verschillcnde kwaliieilcn. De maan voerl de 
hecrschappij over hcl water, de zon over bet vuur. Mercurius heeft dc natuur van dc 
lucht. Venus is koud en vochiig. Door middel van deze occulle krachien oefenen dc 
planetcn invlocd uil op hcl aardsc gcbeurcn. Hun werking is, mag men aannemen, 
alliankelijk van hun afstand en positie ten opzichte van de aarde. Zo stelt Lansbergen 
dat dc werking van twee planeten sterker is als zij elkaar stcrk beschijnen, of stcrk 
aanzicn (dus in oppositie zijn). Deze invlocd van dc planetcn docl zich, naar 
Lansbergen hier stelt, vooral in het weer gevoelen.'"' Maar uil anderc bron weten we 
dat hij ook cen zckcre invlocd op dc mcnsclijkc conslitulic aannam. In 1595 bcloof-
dc hij dc horoscoop le trekkcn van hcl pasgeboren zoontje van cen collega, dc 
Vlissingsc predikant Abraham van der Mijlc. Hij slelde daarbij cchtcr met nadruk 
"dal de astrologi.schc ("gcnclhliacos") aforismcn van de astrologen hoogst onzcker 
zijn, afgczien van dcgcnc die gczondhcid en ziekten van dc gcborene bclrcffen. Ik zal 
dan ook alleen deze dingen nagaan."'"' 

Tot dusverre volgl Lansbergen in hoofdzaak dc gangbarc astrologischc theorie van 
zijn tijd. Deze theorie wordt door hem cchtcr ingcpasl in een kosmischc hamionie, die 
is gebasccrd op hel slelsel van Copernicus. Dc aarde slaat ten opzichte van de overi
ge planeten precies in het midden; namclijk lusscn zon, Mercurius en Venus ter cenre 
zijdc, en Mars, Jupiter en Salurnus ter andere. Dil is zo ingericht opdat dc verschil
lende krachien elkaar op aarde grolendecis zullcn neulraliscrcn. De drie ondcrstc pla
netcn vinden cen icgcnwichl in dc drie bovensle. Salurnus, die zeer koud is, staat 
legenovcr dc zon. Jupiter is gehecl getempcrd en matigl aldus de uitwerking van de 
ongelcmperdc Mercurius. Mars is zeer heel en droog en dus hcl legcngesteldc van 
Venus, die juisl koud en vochiig is. Ter plaalse van dc aarde houdcn hun verschillcn
de schadelijkc invlocden elkaar perfect in evenwichl. Ecn duidelijk bcwijs, volgens 
Lansbergen, dal God allcs ter wille van de mens heeft gemaakt. Ook dc maan heeft 
zijn plaats in deze krachlcnhuishouding. Zij bevochtigl namelijk dc aarde met haar 
mancslralen en gaal zo dc uildrogendc werking van dc zon tegen."' Ook Mercurius en 
Venus, die allijd in de buurt van de zon zijn, mocten de grote hille van de zon lempe-
ren. Dc macrokosmos vcrloonl hier wecr een analogic met dc microkosmos, waar het 
hart (als equivalent van de zon) gckoeld wordt door pericardium en longcn."-
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Bij Lansbergen is dil bceld van dc wcreld ook nog eens doortrokkcn van religi
euze symboliek, of mecr dan symboliek. Hel is duidelijk dal Lansbergen zijn bceld 
van de wereld voor ecn belangrijk dcel aan religieuze argumenten onilecnt. Vooral in 
zijn beschrijving van de tweede en derde hemel moet Lansbergen veclvuldig ecn 
beroep docn op de Schrifi, voor dc derde heeft hij zclfs geen anderc bron. Hcl feit dat 
dc hogere hemelen sterker verlichl zijn dan de lagere wordt bijvoorbccld beargu-
mcnlcerd uit 1 Timolheus 6: 16, waar slaat dat God woont in cen ontocgankclijk 
licht."' Het feit zelf dal er drie hemelen zijn blijkt uit 2 Corinlhicrs 12: 2.*̂  Dc drie 
hemelen zijn ook geprcfigurcerd in de tabcrnakcl: dc eerste hcmcl komt overcen met 
dc voorhof, de tweede met hcl Hcilige, de derde met hel Hciligc der Hciligen."-

Daarnaast vindl Lansbergen in de wereld verschillcnde bccldcn van dc 
Driccenheid. Zon, maan en lucht bijvoorbccld: de zon als bron van licht. dc maan als 
wcerspiegelaar van hcl licht, dc lucht als medium waardoor hcl licht zich kan vcr-
breiden. Ook aarde, zon en maan horen zo onscheidbaar bij elkaar dat zc een becld 
zijn van de Driccenheid.'* De sterrenkundige activiieil zelf krijgl een godsdicnsligc 
lading. God heeft ons dc aardsfeer gegevcn als een maal om de andere hcmclse sfc
rcn mec le metcn. Zoals dc opmeting van de tempel in het visioen van Ezechiel cen 
bcwijs was dat Gods tempel weer zou worden opgebouwd, zo is ook de beschciden 
hemelmeting die God de laatste jaren heeft geopenbaard (een verwijzing naar zijn 
eigen Uranometria) cen bijzondcr bcwijs dal dc Jongsle Dag ophanden is. De aarde, 
aldus Lansbergen, is als ecn schip dat ons naar het hcmclse Jeruzalcm meet vocren."' 

Kortom, als Lansbergen in zijn opdracht zcgt dat de Bedenckingen medc op dc 
Hciligc Schrifi steunen, zijn dal gcen holle woorden. Hel bceld van de wereld zoals 
hij dat in dil werk schelst valt nict los tc zien van zijn god.sdienslige voorstellingen. 
De wereld is een afbcelding van de hogere, goddelijkc werkelijkhcid en een vooraf-
schaduwing van de hemelse zaligheid. In samenhang daarmee is ook de natuurwc
tenschap cen bezighcid die zich niet los van dc godsdicnsl laat bedrijven, maar die 
voor een belangrijk dcel op de Bijbel slcunt. Andcrsom dient de naluurwetcnschap 
de godsdicnsl. In dc opdracht van dc Bedenckingen vcrlelt Lansbergen hoe de kennis 
van de beweging van dc aarde en de stilsland van de zon hem heeft gcbracht lot ken
nis van de hemel. Kennis van de hcmcl voerl iemand lot kcnnis van God. Als via ecn 
ladder kliml dc mens zo van het lagere naar het hogere. Lansbcrgens ideeen zijn hier 
onmiskenbaar platonisch gekleurd: "Ten laclsten ben ick van dc schoonheyt des der-
den hemels gcbracht tot God selve, die daer is dc schoonheyt van allc schoonheyt, dat 
is, dat Wtnemende Pulchrum, ofle dat alderschoonste schoon, daer over de Philosoph 
Plato, hem soo seer heeft verwondcrl, dat hy ooc daer op is vcrlieft geworden, gelij-
ck hy in sijnen Phaedro, ende elders meer geluyghi.""'' Het is hel oudc piolemacische 
idee dal de goddelijke orde bij uitstek aan de sterrenhemel zichtbaar is, maar nu mel 
een nicuwe inhoud. 

FYSICA EN ASTRONOMIE 

Ptolemaeisch en eventucel platoons gcdachtcngoed benadruktc dc betekenis van 
schoonhcid en harmonic, opgeval in wiskundige Icrmen, in de wcreld. Hel copcrni
caanse slelsel kon op die gronden supcrieur blijken aan het piolemacische. Nicttemin, 
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dil waren nicl de enigc gronden waarop hel wereldslclsci le beoordclen viel. Hel stcl
sci van Copernicus slreedl mel allcs wat men over dc bouw van hcl heclal mecnde le 
weten. Volgens dc geldende naluurkundige opvattingen, die van Aristolclcs, was de 
aarde samengesteld uil zwarc clcmcntcn en had daarom een plaats in hel centrum van 
de wcreld. Zij was uil zichzelf nict tot beweging in staat. Ecn gelecrde die op wis
kundige of anderc gronden de waarheid van hel slclscl van Copernicus wilde verde-
digen diende voor deze problemen ecn oplossing te vinden. Dal was evenwel mak-
kclijker gezcgd dan gedaan. Hcl is waar dal Aristolclcs in dc Renaissance bloolstond 
aan zwarc kritiek, vooral van humanisiische zijdc; maar al deze kritiek ten spijt was 
zijn lllosofic toch hcl enigc uilgcwcrktc sysleem dal men had. De fysica van 
Aristolclcs was bovendien ecn hechl doortimmcrd sysleem, dat uitging van hel 
gczonde versland en de dagelijkse waarneming, en dat daarom een grote plausibili
tcit bczat. Ecn wcrkclijke stimulans voor nieuwere inzichien kwam pas lot stand in 
1610, toen Galilei met zijn tclcscopische onldckkingcn cen opzienbarende aanslag op 
het oudc wereldbeeld leverde. Dit was voor veel mcnsen aanlciding om hun ideeen 
over hcl vvcrcldsystcem opnieuw tc overwegen. We zagen echter al dal de nieuwe 
kosmologie in Lansbcrgens werk nauwclijks sporen heeft nagclalcn. 

Wic in dczc tijd hel slelsel van Copernicus als waarheid wilde vcrdedigen, kon dat 
in hel algcmeen slcchls docn op basis van vagc notics of filosofische voorkcuren. 
Johannes Kepler ging wel hel vcrsl in zijn pogen om sterrenkunde en natuurkunde te 
verbindcn. Hij had de uitdrukkelijke bcdocling om cen "fysica des hemels" te schrij-
vcn. Daarbij ging hij uit van ecn nogal myslick gekleurd pythagorismc en maakte hij 
gebruik van dc analogic van de aarde met een magnccl, zoals die door de Engelsc 
naluurlllosoof William Gilbert was verdedigd. Dil laatste thema, dc "magnetische 
lllosofic", werd in dit vcrband vakcr opgepikl.''''' Ook Simon Slevin basccrde zijn vcr
dediging van hel slelsel van Copernicus medc op de theoricen van Gilbert. (Bij Slevin 
is van myslick overigens geen sprake.) Lansbergen echter refercert slechts zeer ter
loops aan het magnelismc. Hcl lijkl in zijn ideeen gcen belangrijkc plaats in te nemen. 
Hcl is ook weinig waarschijnlijk dal dc invlocd van Simon Stcvin bcpalend is 
gewcest; zoals we zagen had Lansbergen voordiens wcrk weinig goede woorden over. 

Zockcn wc in Lansbcrgens wcrk naar aanwijzingen voor dc naluurfilosofischc 
achtergrond bij zijn ideeen, dan lijkcn we vooral in dc richling van het neo-platonis-
mc tc mocten kijken. Zijn waardering voor Plato kwam bovcn al even ter sprake. 
Minslcns zo belangrijk lijkl voor hem evenwel hcl zogenaamdc Corpus Hermcticum 
le zijn gewcest. Dit is een laatklassick corpus van wijshcidstckslen van heidens-nco-
plaloonsc snil. Deze teksten waren hcrontdekl in de Renaissance in het kader van de 
herlcvcndc bclangslclling voor hel (neo)platonismc, en mel vcel ecrbicd onlvangen. 
Vcelal hicld men ze voor oeroude gcschriflcn van een legendarischc Egyplische 
wijze, Hermes Trismegistos. Dicns filosoflc zou cen soorl oerwijsheid bevatlcn, een 
goddelijkc Openbaring, die Hermes via Mozes (volgens sommigen zclfs rechtstrceks 
van God) zou hebben onlvangen. Van hel Corpus Hermcticum was in 1607 een 
Ncderlandsc vertaling uitgcgeven door Gerrit Pieterszoon Schagcn, uit Alkmaar. 

Bij verschillcnde gclcgcnhcden bcrocpl Lansbergen zich op hcl hermclische 
gcdachtcngoed.™ In hel Progymnasmatum spreekt hij over een "axioma van de her-
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metische filosofie", dat hij zeer waar noemt, dat allcs wat vcrspreid in de omtrek van 
een cirkel actueel wordt begrepen, potentieel in het middelpunt verzameld wordt 
bcval." Ook in de Bedenckingen komt Lansbergen nog over Hermes te spreken. Hij 
herhaalt hier grolendecis het argument van Copernicus dal de zon vanwege zijn ver
heven rang onder de hemellichlcn in hel midden hoorl te slaan, als op een koninklij-
kc stoel. Wat die rang betreft refercert hij aan het, ook al door Copernicus vermelde, 
feit dat "Mercurius [=Hermes] Trismegistos" de zon "cenen sienelijcken Godf 
noemde." Vermoedelijk zijn deze opmerkingen rechtstrceks aan het werk van 
Copernicus ontleend. Lansbergen voegt cchtcr ook zelf enig commentaar toe. Hij 
bestempelt Hermes niet alleen als degcne die hel diepst in de gcheimcn van de filo
sofie is doorgedrongen, hij maakt hem ook vertrouwd met de mysterien van het chris-
lelijke geloof: Hermes/Mcrcurius bedoelde natuurlijk niet dat de zon echt God was, 
"want hy vcrslont seer wel dal Godt onsicnclijck was, ja dat hy eenich was in wesen, 
ende dryvuldich in persooncn, gelijck hy in zyne schriflen ghenoech openbaert"." 
Deze christelijkc interprctatic van de hermelica, hocwel vanuit ons standpunt moci
lijk tc vcrdedigen, was gebruikelijk onder de neo-platonici van de Renaissance. 
Lansbergen getuigl hiermee in elk geval van de grote waarde die deze geschriften 
voor hem hebben.''' 

Het hcrmeticisme was anti-Aristotelisch, maar het bood geen uitgewerkte nieuwe 
natuurfilosofie. De meeste aanhangers waren vooral spiritueel geinleresscerd en had
den weinig aandacht voor fysica en astronomic. Het neo-platoonsc wereldbeeld is 
zeker niet per definitie heliocenlrisch. Hcl had echter een zekere uitwerking op 
natuurfilosofisch gebied omdat het als basis fungecrde voor diverse occulte weten-
schappen. In hel bijzondcr de alchemisten gingcn vcelal uil van een natuurleer die op 
neoplatoonse beginselen geent was. In dit vcrband is het van betekenis dal de bewe
ging van dc aarde door Lansbergen aanncmenlijk wordt gemaakt met een verwijzing 
naar alchemistische processen. 

In De motu Solis spreekt Lansbergen er zijn vcrwondering over uit dat Tycho 
Brahe dc dagelijkse beweging van de aarde categorisch afwijst, vooral omdat deze 
had geschreven "dat hij aan de bcoefening van de aardsc astronomic nicl minder kos-
ten en moeite heeft besteed dan aan de hemelse," "Aardsc", ook wel "lagere" astro
nomic, was een tradilionele aanduiding voor alchemic." De bclrcffcnde passage bij 
Tycho Icgl een zeker vcrband tussen de kcnnis van de hemel en de alchemic zoals die 
vooral door hermclische auteurs wordt beoefend.™ Welnu, aldus Lansbergen, "uit de 
geschriften van degenen die deze kunsl hebben beoefend had hij [Tycho] kunnen 
leren, dat dc dagelijkse beweging die aan de hemel zichtbaar is, in werkelijkhcid aan 
de aarde eigen is. Want degenen die vandaag de dag nog deze kunsl beoefenen, weten 
dat de fysischc aarde [Terram Physicam = het element aarde'?] niet slcchls in enkele 
dagen [of: steeds in een dag] een omwenteling vollooit, maar, wat bijzondcr opmcr-
kenswaardig is, dat zij voortdurend wordt gcvoerd van hel westen naar het oosten. Er 
is bij mij dan ook geen Iwijfel over, dat ook de grote aarde [Tellus] op dczclfde wijze 
in enkele dagen wordt omgevoerd, volgens hel gezegde van Hermes Trismegistos, 
"Sic mundus creatus est" (Zo is de wereld geschapen); waarmee ik ernstig instem."" 

Om zijn stelling dat de "Terra physica" steeds in een dag wordt omgevoerd te 
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bewijzen beroept Lansbergen zich op verschillende alchemistische autoriteilen. Zo 
refercert hij aan het wcrk van de iniddeleeuwsc filosoof Roger Bacon, naar hij zelf 
toegeeft overigens uil de tweede hand, namelijk uil Libavius.™ Zijn kroongetuige 
evenwel is de "summus philosophus" Cornelis Drebbcl, die dil "mel cigen hand wer-
kend" zou hebben bcval. Hel gaal hier om cen verwijzing naar Drebbels perpetuum 
mobile. In dc lilcraluur verstaat men hieronder mcestal het instrument dat Drebbcl 
vervaardigdc waarmee hij eb en vlocd kon imitcren (hel gaal hier om cen soorl baro
meter). Dit lijkl evenwel gebasccrd op een misversland. Genoemd instrument was 
slechts een van de toepassingen waarmee Drebbel wilde dcmonstreren dat hij de oor
zaak van hcl primum mobile, en daarmee van allc beweging en orde in het heclal, had 
doorgrond. In de opdracht waarmee hij dit instrument aanbood aan koning Jacobus 
van Engcland schrijft hij hoe hij deze oorzaak gevonden heeft, maar: "Ten wacr (O 
koning) dil so wel konde bewysen met levendige instrumenten / als mel natuerlycke 
reden / so en soude nicl hebben beslaen dus veel te .schryven... waerom tot bcwijs dat 
versla die oorsaec vanl Primum mobile: so maeck een klool / die hem ccuwelijck 
beweghen can / nac den loop des Hemels / allc 24 uren eens ronlom of so vcel malcn 
mecr als van noodcn: Also dal in duvscnl jacr nicl eens falicrcn wil ons wysende / 
Jaren / Maenden / Dagen / Uren; en loop van Son / van Maen / van allc Planeten en 
Sterren wiens loop den mensch bekenl..." Er volgl nog een langc lijst van andere ins
trumenten die Drebbcl beweert te kunnen makcn, mel als sluitstuk hel instrument dal 
eb en vloed geefl, dat hij daadwcrkclijk heeft gemaakt en nu aanbicdt.™ Lansbergen 
dacht waarschijnlijk vooral aan hel ecrstgcnocmde instrument. Dit instrument is 
waar.schijnlijk nooit vervaardigd. Nicttemin lijkl Lansbergen nict aan Drebbels ver-
mogen in dezen tc Iwijfclen. Als autoriteilen voor Drebbels prestatie noemt 
Lansbergen opnieuw Libavius, Fanianus, en John Dec.'" Daarbij interpretcert hij deze 
schrijvers wal optimistisch, want hocwel zij Drebbels claim inderdaad vermelden, 
valt uil hun woorden niet op te makcn dat er ook een werkend prototype bestond. 

Hcl vcrdienl overigens opmerking dat het idee dat dil instrument hcl slclscl van 
Copernicus onderslcunde niet alleen bij Lansbergen is le vindcn. Gerrit Pietersz. 
Schagcn gaf niel alleen dc eerste Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum 
uit. Samen met dit werk lict hij ook een vertaling van Drebbels dedicatie aan Jacobus 
II verschijnen. Hij droeg deze vertaling (in 1607) op zijn beurl op aan de bckende 
ingenieur Adriaan Anlhonisz., ook al uit Alkmaar, in die tijd in dc Republiek een 
gczaghebbend figuur in dc wiskundige wetenschappen. In deze opdracht verklaarde 
Schagen "dat de Slcr-konst (na mijn meening) zonder dese vinding nicl volkomen 
kan ghcwctcn worden. Soo dese welcnschap [van dc eeuwige beweging, rv] onder de 
Slerkondigers ghemeen was, so en soudemen nict behocven soo veel slellingen, en 
rekening der Planetcn, en ander Sterren, maar de Slcr-konsl zoude licht zijn, en 
Copernicus soude bloeyen: want die bewijst (met reden) dal het Acrtrijck alle vier-
en-lwinlich uren ront om gaet: Maer desen Alckmaerschen Philosooph [Drebbel] kan 
tselfde niet alleen met reden, maer oock met Icvcndighe Instrumenten bcwijscn."" 

Het argument van een fysisch model van de aarde die dc beweging van de grote 
wccrspiegelt hcrinnerl aan hcl werk van Gilbert met zijn "tcrrcllae".'" Het is natuur
lijk goed mogelijk dat deze ideeen op de achtergrond cen rol hebben gespceld. Als 
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dat al zo is, dan hebben Schagcn en Lansbergen een en ander echter in hun eigen, 
sterk afwijkende gcdachtenwcreld ingepast, door hel te koppclen aan de alchemic en 
de hermclische filosofie. 

BESLUIT 

Tot voor kort werd hel veldwinncn van het copernicanisme gczicn als een veldwin
ncn van hcl vrije en ongcbonden onderzoek tegen het respect voor gczaghebbende 
auteurs; in het bijzondcr tegen het gezag van de bijbel in naluurkundige zaken. In het 
geval van Lansbergen blijkt dit schema toch wat tc simplistisch tc zijn. Het is waar 
dal Lansbergen mcendc dal de sterrenkunde, een sterrenkunde waarvan de uitspraken 
werkelijkhcidswaarde hadden, los van bijbelse overwegingen beoefend behoorde te 
worden. Maar dal betekenl niel dal hij dc band tussen geloof en welcnschap wilde 
doorsnijden. Integendcel, Welcnschap mocst vocren lot God; en het was zijn religi
euze overluiging die zijn gedachlcn over de kosmos bepaalde. Mogelijk mede onder 
invlocd van geschriften van neoplatoonse snil maakte hij zich los van hel oude aris-
totelischc wereldbeeld en ontwicrp hij een wereld die zijn religieuze idealen vcel 
dichter benadcrdc. Het was dit religieuze wereldbeeld dat hel uitgangspunt was voor 
zijn sterrenkundige onderzoekingen, en dat de grondslag was van zijn opvatting van 
hel slclscl van Copernicus. 

Tot besluit mogen wij wel enkele opmerkingen plaatsen over de manier waarop 
al de genoemde aspecten van Lansbergcns dcnkwereld met elkaar samenhangen. Hoc 
is het mogelijk dat iemand die, daarover kan wel gcen Iwijfel beslaan, in de eerste 
plaats cen ovcrtuigd en strijdbaar calvinislisch theoloog was, zich anderzijds aange-
Irokkcn voelde lot myslicke hermclische ideeen en op die basis een kosmologie onl-
wierp die toch wel enigszins heterodox oogt? Het belangrijkste wat we daarbij moe-
tcn bedenken is dat Lansbcrgens calvinisme stamt uit de eerste periode van de 
Hcrvorming in de Nedcrlandcn. Het calvinisme zag in deze tijd vooral als haar taak 
de godsdicnsl te zuiveren en de Roomse tirannie te breken. Met deze bevrijding van 
het Roomse "bijgeloof' ging voor de protestanten van deze gcncratie een bevrijding 
van de scholastieke theologie, en van dc met de theologie nauw samenhangende 
Aristotelische wijsbegeerte, hand in hand. Dal zetic dc deur open voor allerlci nieu
we opvattingen, zonder dat er vooralsnog ecnsluidendheid was over de te varen 
koers.*' Aan hel opbouwen van cen nieuw en eigen filosofisch sysleem kwam men 
pas later toe, toen de nieuwe leer zich een eigen plaats veroverd had en men haar 
wilde vastleggen en doorgeven aan nieuwe gcncralies. Toen greep men opnieuw 
terug op de scholastiek en dc Aristotelische wijsbegeerte. In dil gezclschap betoonde 
het calvini,sme zich zo niet vijandig, dan toch icrughoudcnd ten opzichte van dc 
ideeen van Copernicus. Hel zou echter onjuist zijn om deze situatie terug le projec-
teren naar de gcncratie van Lansbergen, die uit zijn steile calvinisme zeer wel inspi-
ratie kon putten voor ecn kosmologie gebasccrd op het copcrnicaanse slelsel. 
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gevoeght een Boeck Pymander beschreven van Mercurius driemael de groolste die oock een philo
sooph en priester en Coningh soude in Egypten gheweest hebben in de tijdt van Moses (Alkmaar 
1607). De opdracht is ook opgenomen achterin cen ander werk van Drebbel, Een kort Iractaet van de 
natuere der elementen. ende hoe sy veroorsaecken. den winl. regen. hlixem. dander ende waeromme 
dienstich zijn (Rotterdam 1621) 56. 

80. De betreffende teksten van Fanianus en Dee kende Lansbergen waarschijnlijk van dc uitgave door 
Lazarus Zetzner, Theatrum chemicum. praecipuos selectorum auclorum tractatus de chemiae et lap
idis pilosophici antiquilale, verilate. jure, praeslantia. & operationihus. deel 1 en II (Straatsburg 
1613). (Ook deze verwijzing dank ik aan de aantekeningen van R. Hooykaas.) 

81. In Drebbels Kort iractaet op biz. 47; Schagens uitgave van 1607 is niet gepagineerd. 
82. Door Fromondus, in zijn polemiek tegen Lansbergen, werd dit aanvankclijk zo ge'i'nterpreteerd. 

Philips zoon Jacob ontkende in zijn antwoord aan Fromondus een vcrband inet "Gilberti tellurem" 
pertinent; "aperto enim sennone innuit se de Terra Physica loqui, quae in Chymicorum opcribus se 
prodit" (Jacob Lansbergen, Apologia, pro Commentalionibus Philippi Lansbergii in motum terrae 
diurnum & annuum (Middelburg 1633). Voor Fromondus maakte dit de zaak alleen maar belachelij-
ker. 

83. Een ander voorbeeld is de alchemist Joos Balbiaen; zie W.L Braekman, 'Joos Balbiaen, dokter, alche
mist en legerkapitein tijdens de Genlse calvinistische republiek (1576-1584)', in; Handelingen der 
Maalschappij voor gesckiedenis en oudheidkunde le Gent, nieuwe reeks 40 (1986) 85-95. 


