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Francois de Aguilon, Optica en Vitruvianisme 

Sven Dupre 

Inleiding 

In 1613 publiceerde Francois de Aguilon zijn Opticonim lihri sex bij Plantijn in 
Antwerpen. Dit boek is terecht beroemd omwille van de gravures, ontwoqDen door 
Peter Paul Rubens, waarmee liet boek rijkelijk word geillustreerd (zie fig. 1)." Met 
uitzondering van August Ziggelaars introductie tot Aguilon en zijn Opticorum lihri 
sex heeft Aguilons optica weinig aandacht gekregen van wetenschapshistorici. Het is 
bovendien bijzonder mocilijk geblckcn greep te krijgen op de wijze waarop Aguilon 
het boek in zijn geheet geconcipieerd had. Wat vcrstond Aguilon onder optica, of 
met andere woorden, wat dacht iiij dat de reikwijdte en de doclstellingen van 
optische kennis waren? Deze vraag is gerelateerd aan andere vragen betreffende 
Aguilons motieven bij de publicatie van Opticorum lihri sex die zo mogelijk nog 
moeilijker te beantwoorden zijn. Waarom publiceerde Aguilon cen bock over 
optica? Welk publiek dacht Aguilon met zijn boek te bereiken? Waarom lijkt hij 
schijnbaar het meest recente werk over optica van Johannes Kepler te negeren, 
evenals de even tevoren uitgevonden telescoop? 

Hier zullen we proberen wat licht te werpen op wat men Aguilons beeld van 
optica zou kunnen noemen. We zullen daarbij drie factoren aanduiden die, zo menen 
we, Aguilons optica hebben hclpen vorm geven. Ze zullen ons ook toelaten de 
bovenstaande vragen althans gedeeltclijk te beantwoorden. In deel I zullen we 
aantonen hoe diepgaand Aguilons optica schatplichtig was aan de traditie van de 
perspectiva. We zullen er vooral op wijzen dat de structuur van Opticorum lihri sex 
moet begrepen worden in de context van een Aristoteliaansc kenthcorie. In het 
tweede deel zullen we een aantal kcnmerkcn van het onderwijs in dc wiskunde door 
de jezuTctcn naar voren halen die ook opduiken in Aguilons optica. Ten slotte zullen 

' Postdoctoraal ondcrzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzock - Vlaanderen 
(FWO) 
"• August Ziggelaar. Fran{ois de Aguilon S. J. (1567-1617): Scientist and architect (Roma, 
Institutum Historicum S. 1., 1983). in het bijzonder, pp. 53tT. Zie ook Charles Parkhurst, 
'Aguilonius" optics and Rubens" color', Nederlands Kunsthistorisch Jaarhoek 12 (1961), 35-
49; Michael Jaffe, 'Rubens and Optics: Some Fresh Evidence', Journal of the Warburg and 
CourtauldInstitutes 34 (1971), 362-366; Julius S. Held, "Rubens and .Aguilonius: New points 
of contact'. The Art Bulletin 6\ (1979), 257-264. 
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we in deel 3 tonen in welke mate en op welke wijze Aguilons identiteit als architect 
-en daarmee bedoelen we eerder Aguilons interesse in architectuur en zijn lectuur 
van boeken over architectuur dan zijn eigenlijke werk als architect van de CaiTolus 
Borromeuskerk in Antwerpen- belangrijk was voor zijn beeld van optica in 
Opticorum libri sex. We zullen argumenteren dat Aguilons Vitruvianisme -en 
daarmee wordt zijn aanname van de Vitruviaanse identiteit van de architect 
bedoeld- een belangrijke factor was in de constructie van Aguilons beeld van optica. 
Op welke wijze beinvloedde de reikwijdte van de Vitruviaanse definitie van 
architectuur de disciplinaire grenzen van de optica voor Aguilon? En wat droeg het 
Vitruviaanse ideaal van eenheid van theorie en praktijk bij aan Aguilons optica? 
Maar laten we eerst ingaan op het Aristoteliaans kader van .Aguilons optica. 

Fig. 1. Franciscus Aguilonius, Opticorum libri sex (Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, 
1613), p. 452, vignette boek 6. Universiteitsbibliotheek Gent, Math. 101. 

1. Het Aristoteliaans kader van Aguilons Opticorum libri sex 

In zijn introductie tot Aguilons architectuur en optica beschreef Ziggelaar 
Opticorum lihri sex als 'a strange melange of traditionalism and faulty opinions 
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mixed with brilliant new insights'. Hij meende tevens dat Aguilon 'seriously out of 
date with regard to the new facts in astronomy' was, en dat hij 'did not know about 
the optics of Kepler'."* Hij schreef deze onwetendheid toe aan het feit dat 'since 
Aguilon had left Douai, he lived far from academic centres, however inspiring the 
artistic life in Antwerp may have been'.^ Hier willen we niet alleen aantonen dat 
Aguilon schatplichtig was aan een. inderdaad, traditioneel Aristoteliaans denkkader. 
maar ook dat dit denkkader hem de nieuwe optica van Galileo Galilei en Kepler als 
een epistemologisch onaantrekkelijk alternatief deed toeschijnen. Aguilons 
stilzwijgen omtrent Kepler moet dan eerder beschouwd worden als een actieve 
keuze in plaats van toegeschreven te worden aan onwetendheid. Bovendien waren 
de activiteiten van Aguilon in het domein van het onderwijs en de architectuur niet 
van die aard om weerwerk aan dit Aristoteliaans en perspectivistisch denkkader te 
bieden. Eerder het omgekeerde was het geval. 

Anders dan de latere frontispices van jezuictcn die gebruik maakten van de 
metaforische eigenschappen van licht refereert het frontispice van Aguilons 
Opticorum libri sex meer direct aan de verschillende onderwerpen die in het boek 
behandeld worden.'' Dit maakt het frontispice lot een belangrijke bron van 
informatie over Aguilons beeld van optica (zie fig. 2) Rubens verzamelde op dit 
blad een verscheidenheid aan veelal mythologische emblemen die het zien of andere 
optische activiteit suggereren.' De dominante vrouwelijke figuur bovenaan in het 
midden is Optica zelf In haar rechterhand houdt ze een scepter vast met een stralend 
oog, dat het goddelijk zien symboliseert, terwijl ze op haar linkerbeen een pyramide 
laat balanceren. Deze pyramide verwijst naar de visuele piramide die gevormd 
wordt door de stralen die zich vanuit het oog. in het toppunt van de piramide, 
voortplanten. Het is naar het toppunt van dc pyramide dat Optica met een vinger van 
haar linkerhand wijst. Deze visuele pyramide is het basisconcept van Opticorum 

• Ziggelaar, .'tg(///on, 102. 
•* Ibid.. 61, 90. In tegenstelling tot Ziggelaar heeft Isabelle Pantin recentelijk gesuggereerd dat 
Aguilons oplossing voor het probleem van de camera obscura aantoont dat Aguilon bckcnd 
was met de optica van Kepler. Zie Isabelle Pantin, 'Res aspectabilis cujus fonna luminis 
beneficio per foramen transparet - Simulacrum, species, forma, imago: what was transported 
by light through the pinhole?', Earlv Science and Medicine, te verschijncn. 
^Ibid,6\. 
'' William B. Ashworth, 'Divine Reflections and Profane Refî actions: Images of a Scientific 
Impasse in Seventeenth-Century Italy', in: Irving Lavin (ed.), Gianlorenzo Bernini: New 
Aspects of his .4rt and Thought: A Commemorative Volume (University' Park and London, The 
Pennsylvania State University Press, 1985), pp. 179-208. Zie ook William B. Ashworth, 
'Light of Reason, Light of Nature: Catholic and Protestant Metaphors of Scientific 
Knowledge', Science in Context 3 (1989), 89-107. 
' Voor de bockillustraties die Rubens ontwierp voor Plantin, zie J. Richard Judson en Carl 
Van Dc Velde, Book illustrations and title-pages, 2 vols. (London, Harvey Miller-Heyden & 
Son, 1978), vol. I, pp. 25-64. Zie ook Julius S. Held, 'Rubens and the Book". HarvardLibraiy 
Bulletin 27 {\979),\[4-\53. 
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lihri sex, waarin Aguilon de optica beperkte tot het directe zicht. Boeken over 
catoptrica (retlectie) en dioptrica (refractie) waren nochtans gepland. Ze zijn nog 
gedeeltelijk bewaard als manuscript.' Rechts van Optica zien we een pauw, het 
embleem van Hera, met de ogen van Argus, een symbool voor de sterren aan het 
hemelfirmament, verspreid in zijn staart. Links van Optica bevindt zich de Arend 
van Zeus, die het zicht voorstelt, alsook een armillaire sfeer. 

Deze combinatie suggereert het nut van de optica voor de astronomic aan de 
lezer. Links in het frontispice keert het hoofd van Argus, die Hera over de staart van 
dc pauw uitgestrooid had, terug in de handcn van Hermes, een personificatie van de 
Rede. Rechts draagt Athena een schild met het hoofd van Medusa. Dit symboliseert 
de overwinning van de Rede over de zintuigen. Tesamen suggereren deze emblemen 
een beeld van optica als een discipline waarvan het uiteindelijke doel is de 
menselijke cognitic te begrijpen in plaats van het zien als zodanig. 

Rond 1600 was optica een gevestigde discipline die een reeks van represcntatieve 
werken, van Alhacens Kitah al-manazir tot Witelo's Perspectiva, verzamelde in de 
zogenaamdc perspectivistische traditie. Om Aguilons Opticorum lihri sex, een werk 
dat zich inschreef in deze perspectivistische traditie, te begrijpen is het van belang 
zich ervan te vergewissen dat - en dit is heel verschillend van de aanspraken van de 
moderne geomctrische optica -perspectiva gcen wetenschap van het licht was, maar 
van het zien. Kortom, het fundamentele doel van optische kennis was het zien, en 
niet het licht, te begrijpen. De achterliggende interesse van de perspectivisten was 
zelfs van epistemologische aard. Perspectiva was de wetenschap van visuele 
perceptie en cognitie. De perspectivistische behandcling van het zien moet worden 
beschouwd in de brederc context van cen .Aristoteliaansc kenthcorie die gebaseerd 
was op De anima van Aristotclcs zelf De perspectivisten waren geinteresseerd in 
de vraag hoe men, in Aristoteliaanse termen, komt tot een begrip van universalia 
vertrekkende van de waarneming van de fysische particularia. Aangezien voor 
Aristotclcs conccpten immanent waren in de objectieve realiteit gebeurde cognitie 
door middel van inductie. Cognitie was een activiteit van abstractie die plaats had in 
drie opccnvolgende fasen. In de ecrste fasc werd er fysick contact gemaakt tussen 
het zintuig en een extern object. Daaruit kwam dc kennis van de scnsibilia eigen aan 
elk zintuig voorl in de tweede fase van het inducticvc kenproces. In dc derdc en 

** Herman Van Looy, 'Chronologic en analyse van de mathematische handschriften van G. a 
Sancto Vincentio (1584-1667)", Doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit te Leuven. 
1979, pp. 67-94. 
'* De beste introductie tot de perspectivistische traditie is nog steeds David C. Lindberg, 
Theories of vision: From Al-Kindi to Kepler (Chicago en London, The University of Chicago 
Press, 1976). 
'" Voor het Aristoteliaanse denkkader waarbinnen de perspectivistische traditie moet 
beschouwd worden, zie A. Mark Smith, 'Getting the big picture in perspectivist optics'. /.?« 
72 (1981). 568-589. 
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laatste fase werden de externe particularia conceptueel begrepen door de 
intelligibilia of universalia hieruit te abstraheren. 

Fig. 2. Franciscus Aguilonius. Opticorum libri sex (Antverpiae. Ex Oftlcina Plantiniana. 
1613). fi-ontispiece. Universiteitsbibliotheek Gent. Math. 101. 

Deze drie stadia van inductie werden beschouwd als functies van het fysieke 
zintuigclijkc orgaan en dc materiele ziel. Deze materiele ziel beschikte ook over 
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faculteiten (sensus communis, verbeelding, rede en geheugen) die samenwerkten om 
de intelligibilia uit de rauwe sensibilia eigen aan elk zintuig te abstraheren. De 
sensus communis was ook de geleider van de gemeenschappelijke sensibilia die niet 
onmiddellijk toegankelijk waren voor de zintuigen. Gemeenschappelijke sensibilia 
waren, onder andere, grootte, afstand, vorm, bewcging en rust. 

De structuur van Aguilons Opticorum lihri sex was afgeleid van dit kader 
gevormd door de Aristoteliaanse kenthcorie. Boek I behandelde de fysiologie van 
het oog en de natuur van het zien in Aristoteliaanse termen. In Boek II stond de 
visuele straal (en de visuele piramide), het primaire object van analyse in de 
perspectivistische traditie die zich in de voctstappen van Alhazens optica had 
ontwikkeld, centraal. Isabelle Pantin heeft recentelijk en overtuigend aangetoond dat 
Aguilon vooral begaan was met het verzoenen van Alhazens optische theorie met 
het Aristoteliaans denkkader." Bock III was gewijd aan de cognitie van de 
gemeenschappelijke sensibilia en boek IV aan de fouten in de cognitie van deze 
gemeenschappelijke sensibilia. .Aguilons voorbeelden kwamcn hier vooral uit de 
astronomic (zoals men mag verwachten op basis van het embleem van de Arend die 
een armillaire sfeer vasthoudt op het frontispice), maar ook af en toe uit de 
architectuur, zoals we nog zullen zien. 

Slechts weinige jaren voor de publicatie van Aguilons Opticorum lihri sex had 
Kepler de Aristoteliaanse theorie van het zien bekritiseerd in zijn Paralipomena 
(1604).'" Kepler verving tevens de visuele piramide door bundels van lichtstralcn 
die een omgekeerd beeld op de retina van het oog projectecrdcn. Hierna was het 
volgens Kepler aan de filosofen om te achtcrhalen hoe de menselijke geest 
gcconfronteerd met een omgekeerd retinaal beeld in staat was kennis te vergaren. 
Het zou nu duidelijk moeten zijn dat dit een epistemologisch onaantrekkelijk 
alternatief was voor Aguilon. Als .Aguilon zich zou hebben bekeerd tot Keplcrs 
nieuwe theorie van het zien, dan zou hij ook verplicht zijn geweest zijn 
Aristoteliaanse kenthcorie op te geven. Deze optic moet Aguilon bijzonder 
onaantrekkelijk geleken hebben, aangezien deze theorie het fundament was van zijn 
theorie van projecties die hij in Boek VI ontwikkelde. Dat Aguilon projecties 
behandelde in de context van een boek over optica was niet gespeend van enige 
originaliteit. Hierna zullen we zien dat deze keuze in nauw verband staat met 
Aguilons interesse voor het wiskundc-onderwijs van de jezu'ieten - interesscs die hij 

Isabelle Pantin, 'Species ct pyramides: L' optique traditionelle et ses impasses au temps des 
premiers instruments d' optique", in: Danielle Jacquart and Michel Hochmann (eds.), Lumiere 
et vision dans les sciences et dans les arts, de I' .Antiquitc au 17e siecle. Colloque E.P.H.E. & 
l.N.H.A. Paris, juin 2005, tc verschijncn. 
'" Voor de optica van Kepler, zie Lindberg, Theories of vision, pp. 178-208. Zie ook David C. 
Lindberg, "The genesis of Kepler's theory of light: Light metaphysics from Plotinus to 
Kepler". Osiris 2 (1986), 5-42; Gerard Simon, Archeologie de la vision: L 'optique, le corps, 
la peinture (Paris, Editions du Seuil, 2003), pp. 182-222. 
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veel belangrijker achtte dan bij de tijd zijn. In deel 3 zullen we dan, ten slotte, de 
niet-vanzelfsprekende aanwezigheid van een boek over licht (boek V van Opticonim 
lihri se.x) in verband brengen met Aguilons Vitruvianisme. 

2. Aguilons Optica in de Context van het Wiskunde-onderwijs van de Jezu'ieten 

Ziggelaar heeft de suggestie opgeworpen dat Aguilon met de publicatie van zijn 
Opticorum lihri sex wou voorzien in de behoefte aan een optisch leerboek dat 
geschikt zou zijn voor het wiskundig curriculum van de jezu'ieten. ' Op het ogenblik 
van het verschijncn van Aguilons boek was zo'n leerboek niet voorhanden. Aan 
deze situatie werd slechts verholpen toen in 1613 Christoph Clavius de optische 
werken van Francesco Maurolico. die al enige tijd tevoren aan het CoUegio Romano 
circuleerden. publiceerde.'^ Op het moment van publicatie van Aguilons boek werd 
er evenwel gcen wiskunde aan het jezuietencollege in Antwerpen gedoceerd. In een 
verzoek aan de stadsraad om het college naar een groter gebouw te verhuizen 
beloofde Carolus Scribani. de rector van het Antwerpse jezuietencollege, dat aan 
zijn school vanaf dat moment wiskunde zou onderwezen worden. een noodzaak, zo 
pleittc Scribani, in een handelsstad als Antwerpen.'^ Alhoewel het college in 1608 
verhuisde duurde het nog een decennium alvorens wiskunde een onderdeel van het 
curriculum werd. Bovendien moet men ook Scribani's retoriek in vraag stellen. 
Zoals we nog zullen zien, was het soort wiskunde dat door de jezu'ieten onderwezen 
werd andcrs dan de wiskunde die onderwezen werd in de scholen die in de opleiding 
van de Antwerpse handelaars voorzagen. Deze laatstcn hadden trouwens in de eerste 
plaats behoefte aan rekenkundig onderwijs."' Deze verschillen worden ook 

'"" Ziggelaar, Aguilon, 57-59. 
'̂  Voor Maurolico en de jezu'ieten, zie Mario Scadulo, 'II matematico Francesco Maurolico e 
i Gesuiti", Archivum Historicum Societatis Jesu 17 (1948), 126-141. 
' Het verhaal van de stichting van het wiskunde-curriculum door de jezu'ieten is handig 
samengevat in Ad Meskcns, .Joannes delta Faille s. f: Mathematics, modesty and missed 
opporlunilies (Brussel en Rome, Belgisch Historisch Instituut te Rome, 2005). p. 29. Zie ook 
Ad Meskcns, 'The Jesuit mathematics school in Antwerp in the early seventeenth ccntuiy', 
The Seventeenth Century 12 (1997), 11-22. Dit stichtingsverhaal is recentelijk opnieuw 
onderzocht in Angelo Dc Bruyckcr. 'De "wiskundeschool" van de Vlaamsc jezu'ieten in de 
eerste hclft van de zeventiende eeuw: Een herpositionering', Handelingen van de Koninklijke 
Zuid-Nederlandse Maatsehappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis 58 (2004), 201-
220. De Bruyckcr zet vraagtekens bij de mercantiele impuls die Meskens en anderen gezien 
hebben als centraal voor de instelling van het wiskunde-onderwijs door dc jezu'ieten. 
"' Voor het wiskunde-onderwijs in Antwerpen rond 1600, zie Ad Meskens, 'Mathematics 
education in late sixteenth-century Antweqi", .Annals of Science 53 (1996), 137-155. Voor de 
mathematische cultuur in Antwerpen rond 1600, zie Ad Meskens, Wiskunde tussen 
Renaissance en Barok: Aspecten van wiskunde-heoejening te Antwerpen 1550-1620 
(Antwerpen, Archief en Mu.seum voor het Vlaams Cultuurleven, 1994); Geert Vanpaemel, 
'Science for sale: The metropolitan stimulus for scientific achievements in sixteenth-century 
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weerspiegeld in de materialiteit van Aguilons Opticorum lihri six. Indicatief zijn het 
dure visuele programma en de hoge prijs waaraan het boek in dc markt werd gezet 
door Moretus, die als gevolg van een eerdere overcenkomst tussen de Antwerpse 
jezui'eten en de uitgeverij van Plantin vcrantwoordelijk was voor de publicatie. 
Wat ook het eigenlijke gebruik van Aguilons Opticorum lihri .sex in het onderwijs 
van de jezu'ieten in Antwerpen moge zijn geweest, het lijdt gcen twijfel dat het bock 
een beeld van wiskunde (en dus ook optica) belichaamdc dat kenmcrkend was voor 
de onderwijscultuur van dc jezu'ieten, in het bijzonder zoals die door Clavius aan het 
Collegio Romano in Rome ontworpen was. 

Aan het Collegio Romano stichtte Clavius cen gespecialiseerde wiskunde-
academie in de tweede hclft van de zestiende eeuw."* Deze academic wou voorzien 
in de opleiding van gespecialiseerde technici, zoals architecten en landmcters. die 
zouden kunnen voldoen aan dc behoet^cn van dc jezui'etcnorde, in het onderwijs aan 
tockomstige wiskundclcrarcn voor het groeiend aantal jezuietcncoUeges. en in de 
opleiding van missionarissen die over voldoende technische vaardigheden dienden 
te beschikken op plaatsen waar er geen gespecialiseerde technici waren om op terug 
tc vallcn. Het publiek dat het gespecialiseerde wiskundecurriculum wenste aan te 
trekken gaf ook vorm aan het instrumcntclc karaktcr van de cursussen en het 
onderzock aan het Collegio Romano. Kort na dc uitvinding van de telescoop was er 
zelfs cen groep van wiskundigcn die zich specialiseerden in de bouw van deze 
instrumenten. Maar zelfs ten tijde van Clavius stonden instrumenten centraal in de 
onderwijspraktijk. In het curriculum werd onder nicer aandacht besteed aan de 
theorie van meetinstrumenten. de theorie en het gebruik van het astrolabium. de 
theorie van zonnewijzers en praktische geometric.''' Voor deze cursussen 

Antwerp", in: Patrick O'Brien, Derek Keenc, Marjolein 't Hart, en Herman van der Wee 
(eds.). Urban achievements in early modern Europe: Golden Ages in Antwerp. Amsterdam 
and London (Cambridge. Cambridge University Press. 2001), 287-304. 
'' Meskens. 'The Jesuit mathematics school', p. 21. Voor de prijs van de gravures en de 
houtsnedes. zie Judson en Van Dc Vclde. Book illustrations, appendix III. Het boek werd tc 
koop aangeboden aan de prijs van 6 guldens en 10 stuivers. of 7 guldens en 15 stuivcrs. indien 
gedrukt op wit papier. Voor de verkoopprijzen van andere wiskundeboeken bij Plantin. 
vergelijk .Ad Meskens. 'De prijs van de wetenschap: Enkele prijzen van wiskundigc en andere 
wctenschappclijkc boeken in Plantijnse archivalia'. De Gulden Passer 73 (1995). 83-106. 
"* Ugo Baldini, 'The .Academy of Mathematics of the Collegio Romano from 1553 to 1612'. 
in: Mordechai Feingold (ed.), Jesuit Science and the Republic of Letters (Cambridge 
(Massachusens). The MIT Press, 2003), pp. 47-98. 
''' Voor het onderwijs in de wiskunde aan het Collegio Romano, en voor het belang van de 
locale context voor de verschillen tussen Rome en de provincies. zie Antonella Romano. La 
eonlre-reforme malhemalique: Conslilulion el diffusion d' une culture mathemalique fesuile a 
la Renaissance (1540-1640) (Roma. Ecolc Fran^aise de Rome. 1999). Nog recentcr heeft 
Romano ook de aandacht gevestigd op het belang van manuscripten om de onderwijspraktijk 
van de jezu'ieten te bestuderen. en in het bijzonder dc relatie tussen instrument en cursus in 
deze onderwijspraktijk. Zie Antonella Romano. 'Teaching mathematics in Jesuit schools: 
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ontwikkelde Clavius een nieuw formaat van leerboeken, zoals Gnomonica (1581), 
.Astrolabium (1593) en Geonietria practica (1604). Men moet evenwel opmerken dat 
Clavius de wiskundigc instrumenten dematerialiseerde in deze leerboeken. Hij 
besprak ze enkel voor de wiskundigc theorie (of dc projectieve geometric) die ze 
belichaamden. Clavius' interesse in de wiskundigc theorie van instrumenten 
resulteerde in een niet onaanzienlijke aantal diagrammen dat specifiek voor deze 
wiskundeleerboeken ontwikkeld werd. 

Voor zijn verhuis naar Antwerpen had Aguilon al een wiskundecursus rond 
instrumentenbouw ontwikkeld aan het jezuietencollege van Douai." Het frontispice 
en de vignetten waarop putti allerhande instrumenten manipuleren, die Rubens had 
ontworpen voor elk boek van Opticorum lihri sex, zijn ook heel expliciet over het 
instrumentele karakter van Aguilons optica (zie fig. 1 en fig. 2). Rubens vestigde 
daarmee trouwens een visuele stiji die de publicaties van de zogenaamdc 
wiskundcw/ioo/ van de jezu'ieten in de Spaanse Nederlanden in de eerste hclft van 
de zeventiende eeuw zou dominercn.'' Beneden onderaan het frontispice verzamelde 
Rubens verschillende mathematische instrumenten, zoals een passer en een 
kwadrant, alsof hij de bedoeling had om de lezer van Aguilons boek te herinneren 
aan het centrale belang van deze instrumenten in de wiskunde-onderwijscultuur van 
de jezu'ieten rond 1600 (zie fig. 2). 

Deze gravures hebben reeds genereus aandacht gekregen, maar we moeten 
minstens zoveel waardering opbrengen voor het hoge aantal houtsnedes in dit boek, 
die Moretus speciaal voor Aguilons Opticorum libri sex had laten snijden, en dit op 
een ogenblik dat houtsnedes minder dan gravures werden gebruikt door de drukkerij 

Programs, course content, and classroom practices', in: John W. O'Malley. S. J., Gauvin 
Alexander Bailey, Steven J. Harris, en T. Frank Kennedy, S. J. (eds.). The Jesuits II: Cultures, 
Sciences, and the Arts. 1540-1773 (Toronto. Buffiilo. en London, Universitv of Toronto Press, 
2006). pp. 355-370. 
"" Ziggelaar. .Aguilon. p. 35. 
"' De idee van een jezui'etische wiskundeschool werd voor het eerst opgeworpen door Omer 
Van De Vyver, 'L" ecolc de mathemalique des jesuites de la province tlandro-belge au XVIIe 
siecle", .Archivum Historicum Societatis Jesu 49 (1980), 265-278. De Bruyckcr heeft het 
gebruik van de term 'school' in vraag gesteld. Deze term suggereert nanielijk de stichting van 
een onafhankelijk instituut. de continu'i'teit van het wiskunde-ondeiv^ijs, en een redclijk hoog 
aantal studenten en professoren. Geen van deze condities lijken vervuld te zijn geweest in het 
geval van het wiskunde-onderwijs van de Jezu'ieten in de Provincie Flandro-Belgica. Zie De 
Brucyker. 'De "wiskundeschool" van de Vlaamsc jezu'ieten'. Voor de visuele stijI van de 
'wiskundeschool' van de Jezu'ieten in de Spaanse Nederlanden. zie Jean Dhombres. "Shadow 
of a circle, or what is there to be seen? Some figurative discourses in the mathematical 
sciences during the seventeenth century', in: Lyie Massey (ed.). The treaiise on Perspective: 
Published and Unpublished (Washington, National Gallery of Art, 2003), pp. 177-211. 
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Plantin-Moretus." Nog in het midden van de zeventiende eeuw bewierookte de 
Fransc auteur van werken over architectuur en schildcrkunst, Roland Freart, de 
intclligibiliteit van Aguilons diagrammen in zijn La perspective d'Euclide (1663)." 
Freart kon trouwens cen goede illustratie apprecieren. Zijn eigen vertaling van 
Leonardo da Vinci's Trattato della Pittura ( I65I) werd gc'i'llustrccrd door Charles 
Errard op basis van tekeningen van Nicolas Poussin.""* 

/ Fig. 3. Meten van een hoogte. Uit Franciscus Aguilonius, Opticorum 
I—1 1 jiiyi.j ^.j,^. (Antverpiae, Ex Officina Plantiniana. 1613). p. 242. 

Universiteitsbibliotheek Gent, Math. 101). 

Met uitzondering van cen houtsnede van cen passer waarmee men ellipsen kon 
tckencn toncn de houtsnedes in Aguilons bock wiskundigc diagrammen in cen stijl 
die herkenbaar gclijkaardig is aan die van Clavius en zijn wiskundeleerboeken. 
Laten we ons bcpcrkcn tot twee voorbeelden hicrvan. Ten eerste, in een bewijs 
betreffende fouten in groottewaarnemingen toonde Aguilon het principc van 
gclijkvormigc driehocken aan."^ Hij wees dc lezer crop dat dit principc aan dc basis 
ligt van de landmcctkunde en hij toonde dc toepassing van dit principc bij het meten 
van hoogtes, dieptes en breedtes (zie fig. 3). lllustraties van dc toepassing van dit 

"" Leon Voet, The golden compasses: A histoiy and evaluation of the printing and publishing 
activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, 2 vols. (Amsterdam, Vangendt & Co, 1972), 
vol. 11, p. 206. Voor het gebruik van lllustraties in 'wctenschappelijke" boeken uitgegeven bij 
Plantin-Moretus. zie Elly Cockx-lndestege en Francine de Nave, Christoffel Plantijn en de 
exacte welenschappen in zijn ///(/(Brussel, Gemeentekrediet, 1989). 
"̂  'Le troisieme .Autheur [Aguilon] est un moderne de nostrc siecle. qui ne me paroist point 
inferieur aux deux premiers [Euclid and Witelo]: et mcsme ie trouve que son Optique est d" 
un plus bel ordre et mieux demonstree. c'est adire plus intelligible dans ses figures, et plus 
raisonnee que celles des autres: car II rapporte souvent des experiences curieuses et familieres 
qu'il a observees pour eclaircir des demonstrations theoriques; ce qui recree et instruit 
agreablcment le lecteur". Roland Freart. La perspective d' Euclide (Le Mans, lacques 
Isambart. 1663). pp. 6-7. Voor Roland Freart. zie Isabelle Pantin. Les Freart de Chantelou: 
Une famille d' amateurs an .Wile siecle entre La Mans. Paris el Rome (Le Mans. Creation & 
Recherche. 1999). 
-^Ibid.p. 100. 
"̂  Franciscus Aguilonius. Opticorum libri sex (.Antverpiae. Ex Officina Plantiniana. 1613), 
pp. 241-242. 
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principc. waarop ook de werking van talrijke wiskundigc instrumenten beruste. 
vinden we terug in velc zestiendc-ccuv^sc handlcidingen over landmeetkunde en 
praktische geometric (vergelijk fig. 4). Vcrgclijken we de afbeeldingen in deze 
laatste handboeken met die in Aguilons Opticorum lihri sex dan wordt het duidelijk 
dat Aguilon van de talrijke praktische tocpassingcn met reele instrumenten enkel het 
wiskundigc principe overhicld. dat hij zichtbaar maakte in cen geometrisch diagram. 

Fig. 4. Het gebruik van een astronomische 
ring bij het meten van een hoogte. Uit Petrus 
Apianus, Cosmographie. oft Beschrijvinghe 
der geheelder werell van Petrus .Apianus. 
Derdwerf nu ghecorrigeeri van Gemma 
Frisio (Tantwerpen, Gregorius de Bonte, 
1553), f Ixxiii. Universiteitsbibliotheek Gent, 
Hist. 9829 (4) 

Ons tweede voorbeeld is vermocdclijk vcclzeggender. In het zesde en laatste 
boek van zijn Opticorum lihri sex behandelde AguikSn projecties, waarvan hij hun 
nut voor astronomic, kosmografie, architectuur, schildcrkunst en oorlogsvoering 
bejubelde."*' In dit boek had Aguilon het, mccr spcciek, over dc verschillende types 
van projecties waarop wiskundigc instrumenten, zoals astrolabia en zonnewijzers 
(die gebruik maakten van een projectie van de hcmelsfeer - met dc evenaar, 
keerkringen en ecliptica - op een projecticvlak), waren gebaseerd. Zo waren de 
astrolabia van Johannes Stoffler gebaseerd op een stcrcografischc projectie waarbij 
de zuidpool van de hemelsfecr het centrum van projectie was, en het vlak van de 
evenaar het projecticvlak." Een cnorm nadeel van een astrolabium op basis van een 
stereografische projectie was dat het enkel kon gebruikt worden voor de specificke 
latitude waarvoor het ontworpen was. Daarom ontwicip Juan de Rojas, cen student 
van de Leuvense wiskundigc Gemma Frisius, een zogcnaamd universeel 
astrolabium, geschikt voor alle breedtegraden. Dat astrolabium was gebaseerd op 
een orthografische projectie, waarbij de uurcirkel van de solstitien het projecticvlak 
is en het centrum van projectie op oneindig wordt gesituccrd."" Opnieuw zoals 
Clavius, en onder invloed van de wiskundigcn van Urbino, Federico Commandino 
en Guidobaldo del Monte, met wiens werk .Aguilon bckcnd was, dematerialiseerde 

J"/W^., pp. 452-457. 
" Johannes Stoffler. Elucidatio fdbricae usu.sque astrolabii (Parisiis. Hier. De Marnef 1585), 
pp. 2-13. 
" Voor de projectie van De RoJas, zie Juan De RoJas, lllustris viri D. loannis de Roias 
Commentariorum in Astrolabium. quod Planisphaerium vacant, libri sex nunc prinnim in 
lucem edit (Paris, 1550). Francis Maddison, 'Hugo Hclt and the RoJas astrolabe projection", 
Revista do Faculdade de Ciencias Coimbra, 39 (1966), 5-61. 
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Aguilon de instrumenten."' Hij besprak enkel hun wiskundigc principes in een 
opeenvolging van bewijzcn en diagrammen (zie fig. 5).'" Ook perspectief (zoals het 
werd toegepast in de schildcrkunst) werd enkel behandeld voor de wiskundigc 
principes die erin verborgcn lagen.'' Aguilon modellcerde zijn diagrammen naar die 
van Simon Stevins werk over perspectief, Vande deursichtige (1604) (zie fig. 6). 
Aguilon toonde echter geen interesse in de schilderkunstige toepassingen van 
perspectief.'^^ 

Maar v^'aarom werd de leer van deze projecties beschouwd als behorend tot de 
discipline van de optica? Zestiende-eeuwse wiskundigen begrepen deze projecties 
waarop de constructie van astrolabia en zonnewijzers was gebaseerd als "projecties 
door het zicht". Het was opnieuw Gemma Frisius die de wijziging die hij aan de 
gewone stereografische projectie aanbracht om zijn astrolahum catholicum te maken 
beschreef als een waarbij het oog van de zuidpool naar dc lente-equinox werd 

"'* Voor de rol van Guidobaldo, zie zijn Planisphaerionim Universalium Theorica (Pisauri. 
1579); Rocco Sinisgalli en Salvatore Vastola. La tcoria sui planisferi universali di 
Guidobaldo del Monte (Firenze. Edizioni Cadmo. 1994). 
'" Aguilon behandelde de twee types van projectie (stereografisch en orthografisch) waarop 
de constiiictie van instnimentcn was gebaseerd. niet hoe ze materieel gemaakt werden noch 
hun prakti.sch gebruik. Zie Aguilonius. Opticorum lihri sex, pp. 458-637. 
" Aguilon beschouwde perspectief of'sccnografie' als een derde type van projectie naast de 
stereografische en de orthografische projectie. Zie Ibid., pp. 637-684. 
'" Voor Stevins perspectief zie Sven Dupre. De Optica van Galileo Galilei: Interactie tussen 
Kunsi en Wetenschap (Brussel. Koninklijke Vlaamsc Academie van Belgie voor 
Wetenschappen en Kunsten. 2001). pp. 103-122. 

Fig. 5 Analemma. Uit Franciscus 
Aguilonius. Opticorum libri sex 
(Antverpiae. Ex Officina Plantiniana. 
1613). p. 522. Universiteitsbiblio
theek Gent, Math. 101. 
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verplaatst.''' Bovendien besefte hij ook dat de projectie van zijn leerling De Rojas 
een projectie door het zicht was met het oog op oneindig.'''' Later in de zestiende 
eeuw twijfelde Guidobaldo del Monte eraan of een projectie met het oog op een 
oneindige afstand wel als perspectief kon worden beschouwd, maar zulke vragen 
konden natuurlijk erJiel opgeworpen worden indien de orthografische projecde als 
een projectie door het zicht werd beschouwd.^^ Aguilon dribbelde trouwens handig 
om de kritiek van Guidobaldo been door 'oneindigheid' te interpreteren als "verder 
dan eIke redelijke afstand' en door een orthografische projectie te zien als een 
projectie langsheen evcnwijdige zonnestralen,''' Aguilon bleek dus niet alleen goed 
op de hoogte van dc zcstiende-ccuwse mathematische litcratuur. Hij maakte 
projecties ook tot een belangrijk onderdeel van zijn leerboek over optica. Daaibij 
reduceerde hij de wiskundigc instrumenten, die zo succesvol waren geweest in de 
traditie van de praktische geometric, tot verstaanbarc wiskundigc diagrammen. net 
zoals Clavius. 

Fig. 6. Perspectiefweergave van cen rectilineaire 
figuur. Uit Franciscus Aguilonius, Opticorum 
libri sex (Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, 
1613), p. 664. Universiteitsbibliotheek Gent, 
Math. 101. 

Rubens" engeltjes en Clavius' diagrammen werkten dan ook de vestiging in de 
hand van een visuele stijl die cen bepaalde epistemologische positie wou 
ondersteunen, namelijk die van realisme in dc wiskunde. ' Voor Clavius was de 

Gemma Frisius, De astrolabo eatholico liber latissime patenlis inslruinenti multiplex usus 
explicatur (AnXverpiae. 1556), p. 8. 
"//)/J. ,p. 9. 

Guidobaldo del Monte. 'Planisphaerionim Universalium Theorica' in Sinisgalli en Vastola, 
La leoria sui planisferi universali di Guidobaldo del Monie, p. 140. 

Aguilonius, Opticorum lihri sex, p. 521. 
" Dhombres. 'Shadows of a circle', 192-208. 
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studic van de wiskunde onmisbaar bij het doorgronden van natuurfilosofische 
problemen.'^ Hij beschouwde wiskundigc hypothesen als ware representaties van de 
natuur. Aguilons beeld van optica, waarvan hij op de frontispice het nut voor de 
natuurfilosofie in de verf zette, was schatplichtig aan Clavius' opvatting van wat 
wiskunde was. Ook voor Aguilon was het de wiskundigc toegelaten fysische 
conclusies tc trekken uit optische argumentcn. Dit was een beeld van optica dat 
zeker in de nasleep van de telescopische ontdekkingen van Galilei gecontesteerd 
was, en nog wel even zou blijven. ' 

3. Vitruvianisme en Aguilons Beeld van Optica tussen Theorie en Praktijk 

Laten we nu terugkeren naar de vraag hoe het Vitruvianisme bepalend was voor 
Aguilons optica. De Vitruviaanse idealen die door Renaissance-auteurs over 
architectuur werden verspreid in de vijftiende en zestiende eeuw werden reeds 
meermaals in verband gcbracht met de 'wctenschappclijkc revolutie'.''" Pamela 
Long heeft de rol benadrukt van de gcdrukte edities, vertalingcn en commentaren op 
Vitruvius' Dc architectura in de verspreiding van het Vitruvianisme, eerst in Italic 
(waar de zestiende-eeuwse edities en vertalingcn van Era Giocondo, Cesare 
Cesariano en Daniele Barbaro het licht zagen), en in een latere fase, in de rest van 
Europa, en dus ook in dc Lage Landen. In dc Lage Landen werd aan het 
Vitruvianisme bekendheid gegeven door de editie en (ongeautoriseerde) vertaling 
van boek IV van Scbastiano Scrlio's Generale Regten der architccturcu (1539) door 
Pieter Coccke van Aelst en door dc Architectura (1577) van Hans Vredeman de 
Vries.'" In 1539 publiceerde Coecke ook Die inventie der colommen, 'a pocket-book 
Vitruvius excerpt heavily dependent on, amongst others, Cesare Cesariano's 1521 

Voor de epistemologische status van wiskunde bij de jezu'ieten in de Spaanse Nederlanden, 
zie G. H. W. Vanpaemel, 'Jesuit science in the Spanish Netherlands', in: Mordechai Feingold 
(ed.), Jesuit Science and the Republic of Letters (Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 
2003). pp. 389-432. 
'"' Voor de epistemologische status van wiskunde in de zestiende eeuw, zie Robert S. 
Westman, 'The astronomer's role in the sixteenth centui^: A preliminary study'. Hisloiy of 
Sc7cwt'18(1980). 105-147. 
'"' Pamela O. Long. 'The contribution of architectural wTiters to a 'scientific' outlook in the 
fifteenth and sixteenth centuries'. Journal of Medieval and Renaissance Studies 15 (1985). 
265-298; Pamela O. Long, 'The Vitnjvian commentary tradition and rational architecture in 
the sixteenth centuiy: A study in the historv' of ideas", Doctoraatsverhandeling, University of 
Maryland, 1979. 
^' Krista De Jonge, "Vitruvius, Alberti and Serlio: Architectural treatises in the Low 
Countries, 1530-1620', in: Vaughan Hart en Peter Hicks (eds.). Paper Palaces: The Rise of 
the Renaissance Archileciural Treatises (New Haven en London: Yale University Press, 
1998), pp. 281-296. Zie ook Charles van den Heuvel, De Huysbou': A reconstruclion of an 
unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Slevin 
(Amsterdam. Koninklijke Akademic van Wetenschappen. 2005), pp. 36-38. 
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Como translation of Vitruvius and especially on Diego de Sagredo's Vitruvian 
dialogue, Medidas del Romano (Toledo, 1526)'.**" Krista de Jonge heeft 
geargumenteerd dat in de jaren dertig van de zestiende eeuw de Vitruviaanse 
brontcksten van Die inventie reeds beschikbaar moeten zijn geweest in Antwerpen.*' 

Het Vitruvianisme werd ook verspreid via manuscripten. In 1599 voltooide 
Charles De Beste, een mccster-metselaar van de stad Brugge, cen manuscript 
Architectura dat uittrcksels bevatte uit het werk van Vitruvius, Serlio en Vredeman 
de Vries. Dc ontdekking van het manuscript van De Beste liet Charles van den 
Heuvel ook toe de invloed van het Vitruvianisme in de Lage Landen te herbekijken. 
Daar waar de traktaten van Coecke en Vredeman de Vries inzoemden op de 
zuilenorden. argumenteerde Van den Heuvel dat het manuscript van De Beste 
aantoont dat de invloed van het Vitruvianisme cen veel breder bereik had.**'̂  We 
zullen zien dat juist Aguilons Opticorum libri sex getuigt van deze bredere invloed 
van het Vitruvianisme in de Lage Landen. In de Architectura van De Beste vinden 
we secties terug over vestingbouvv. perspectief (overgenomen uit het werk van Jean 
Cousin zodat De Beste dieper op deze materie ingaat dan Serlio). zonnewijzers en 
wiskundigc instrumenten. die een afspiegeling zijn van de reikwijdte van Vitruvius' 
definitie van architectuur. Bovendien heeft Van den Heuvel benadrukt dat het 
verkeerd zou zijn om Coecke en Vredeman de Vries te hcrlciden tot schrijvers van 
zuilcnboeken. Coecke en zijn weduwe. Mayken Verhulst. vuldc dc vertaling van het 
werk van Serlio van 1539 aan met andere edities die tot doel hadden een volledig 
overzicht van de klassieke en Italiaansc architectuurtheorie te verzorgen,'*'' 

Een belangrijk element van de invloed van het Vitruvianisme. dat zowel via 
manuscripten als via gcdrukte werken werd verspreid, was de verhoging van de 
status van de architect, die werd beschouwd als verheven boven die van de 
ambachtslieden en de gilden. Coecke sprak over 'Architectura' in de Vitruviaanse 
traditie als 'die scientie vanden Architect is verciert met veel ander consten en 
geleerthedcn. doer wiens vonnis ende regel geprobeert worden alle werken die 
vande andren consten volmaeckt worden'. daarmee cen definitie van architectuur 

*" De Jonge, '.Architectural treatises in the Low Countries', p. 284. 
•"' Ibid., pr290. 
** Charles van den Heuvel, "De architectura (1599) van Charles De Beste: Een onbekend 
arehitectuurtractaat van een Brugse bouwmeester', Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis 131 (1994), 65-93; Charles van den Heuvel, 'De architectura (1599) van 
Charles Dc Beste: Het vitruvianisme in de Nederlanden in de zestiende eeuw'. Bulletin 
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond I (1995), 11-23. 
"'Ibid., p. 20. 
*" Voor Serlio's attitude ten aanzien van Vitruvius, zie Vaughan Hart en Peter Hicks, 

Sebasliano Serlio on Architecture (New Haven en London, Yale University Press, 1996), pp. 
xxi-xxiv. 
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leverend die vervolgens vele malen zou herhaald worden in de Lage Landen. Twee 
aspecten van deze definitie zijn voor ons van belang hier. Ten eerste. de verhoging 
van zijn status vcrplichtte de architect ertoe kennis genomen te hebben van een 
brede groep van disciplines. Bijgevolg reflecteerdc deze vciplichting zich ook in de 
reikwijdte van de Vitruviaanse architectuur. Onder andere, astronomic, klokken en 
zonnewijzers, en machines viclcn binnen het bereik van de architectuur. Ten tweede, 
de Vitruviaanse traktaten in de Lage Landen richtten zich op een publiek van 
bouwmeesters, mctselaars, timmerlieden, beeldhouwers en 'alle liethebbers van 
architectuur' (aan wie Vredeman de Vries de lectuur van zijn Architectura 
aanprees). Long heeft aangetoond dat ook de Italiaansc Vitruviustraktaten zich 
richtten op een gcmengd publiek van ambachtslieden en humanisten. Daaruit 
vioeide ook een gedeeld ideaal van de eenheid van theorie en praktijk voort dat 
ontwikkeld werd op basis van Vitruvius' definitie van architectuur als een discipline 
die zowcl uit praktijk (of fdhrica) als rede {of ratiocinatio) bestond. Daar waar de 
Vitruviaanse traktaten in de Lage Landen zowel praktische als theoretische kennis 
bevatten, heeft Van den Heuvel aangetoond dat het onmogclijk is om deze traktaten 
enkel en alleen vanuit het perspectief van de toepassing te bcnadercn. Om de 
architect boven dc ambachtsman te plaatsen werd er soms meer dan strikt 
noodzakelijk met theoretische kennis uitgepakt. De 'liefbebbers van architectuur' 
zullen daarom dan ook eerder dan de ambachtslieden hun gading gcvonden hebben 
in deze traktaten. 

De volgendc twee voorbeelden zijn kenmcrkend voor de geest tussen theorie en 
praktijk van deze Vitruviaanse traktaten. In zijn Vitruviaanse dialoog doet Diego de 
Sagredo de schilder, die zopas instructies had ontvangen over hoe men zuilen moet 
vemauwen omwille van optische cffccten, uitrocpen: 'Now I know that it is 
necessary to the perfect architect to be not only a manual worker, but also a natural 
philosopher, for the reason that it is necessary for him to give and answer reason of 
the causes and passions happening in the work'."''' In een andere zestiende-eeuws 
Vitruviuscommcntaar beklemtoonde de humanist Daniele Barbaro het belang van 
praktijk als volgt: 'I wish to warn those, to whom things will seem difficult, that if 
they believe they understand them well, without making a test, they will be easily 
deceived. Nor is it necessary to say that they are written obscurely, because in every 
experience there is a difficulty where there has not been practice. And truly 1 can 
state that I have understood it, and this much more through making and 
experimenting, than through reading"^''. De 'dingen' die Barbaro hier aanhaalde 

*' Pieter Coecke van Aelst, Die inventie der colommen met haren coronementen ende malen 
(Antwerpen, 1539). f a.4.v 
•"'̂  Van den Heuvel, "De architectura", p. 19 
'̂* Diego de Sagredo, Rai.wn d' architecture antique, f. 19v. geciteerd in Long, 'The 

contribution of architectural writers", p. 288. 
'" Daniele Barbaro, / died libri dell Archiieitura di M. Viiruvio (Venice. 1556). p. 243. 
geciteerd in Long. 'The contribution of architectural writers', p. 294. 
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waren klokken en zonnewijzers, waaruit nogmaals de brede reikwijdte van 
architectuur blijkt. 

Optica was een van de disciplines, naast geometric, rekenkunde, muziek, 
astronomic, filosofie, en geschiedenis. waarvan dc goed opgelcidc architect kennis 
diende genomen te hebben. In cen hoofdstuk over het belang van vcrhoudingen en 
optica argumenteerde Vitruvius dat 'sight does not always produce true effects; 
indeed, the mind is quite frequently deceived by visual judgments. For example, in 
stage sets, one sees the projection of columns, the prolusion of mutules, and the fully 
rounded figure of statues, when these surfaces are beyond doubt flattened with a 
straightedge. [...] Thus either from the impact of images on our vision or by action 
shed forth from our eyes, as the physicists would have it, for cither reason it seems 
to be the case that the glance of our eyes may make false judgements. Therefore, if 
things that are true appear false, and many things are taken to be other than they are 
by our eyes, 1 think there should be no doubt that it is proper to make additions and 
substractions according to the natures and requirements of sites'.^ Aguilon plaatstc 
de optische correcties overgenomen uit de architecturale praktijk onder de fouten bij 
het waamemen van grootte, afstand, plaats en vorm. De beroemdste van deze 
optische correcties. waaraan Aguilon zijn lezers herinnerdc. lag ongetwijfeld 
besloten in het verhaal van Phidias' creatie van een misvormd standbeeld dat er 
evenwel correct uitzag wanneer het op een zuil geplaatst werd en door de 
toeschouwer van onderuit bckeken werd.'" 

Aguilon presenteerde deze optische correcties evenwel niet als een reeks 
praktische recepten aan zijn lezers. In zijn hoofdstuk over waarnemingsfouten gaf 
hij enkel het mathematisch of optisch principe (aan de hand van een bewijs en een 
diagram zoals we reeds eerder gezien hebben) om er vervolgens architecturale 
toepassingen uit af te leiden. We geven hier slechts enkele voorbeelden. Aguilon 
toonde aan dat (1) intervallen kleiner lijken te worden naarmate ze verder van het 
oog verwijderd zijn, (2) van vlakken die zich onder het oog bevinden lijken de delen 
die verder wcg zijn hogcr op te rijzcn, en (3) objecten die zich boven oogniveau 
bevinden lijken lager naarmate ze verder van het oog gelegen zijn (zie fig. 7).^ 
Architecturale toepassingen van deze theorcma's zijn, onder meer, dat hogere 
gebouwen en zuilen lijken achterover te buigen en dat de vloer tussen de ingang van 
de kerk en het altaar niet schuin omhoog mag lopen. In het algemeen kan men 
zeggen dat de manier waarop Aguilon over architectuur spreekt niet zoveel verschilt 
van zijn gedematerialisecrdc behandcling van landmeetkunde of wiskundigc 
instrumenten. Een dergclijkc gedematerialiseerdc behandcling kan zelfs gezien 

'̂ Vitruvius, Ten Books on .Architecture, ed. Ingrid D. Rowland. Thomas Noble Howe, en 
Michael J. Dcwar (Cambridge. Cambridge University Press, 1999), p. 78. 
"̂ Aguilonius, Opticorum libri sex, pp. 262-263. 

'-' Ibid, pp. 258-262. 
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worden als een uitvloeisel van het Vitruviaans ideaal van de eenheid van theorie en 
praktijk. 

• A c T 

Fig. 7. Thcoreina: van vlakken onder oogniveau 
lijken de verder afgelegen delen hoger. Uit 
Franciscus Aguilonius. Opticorum lihri sex 
(Antverpiae. Ex Officina Plantiniana, 1613), p. 
258. Universiteitsbibliotheek Gent, Math. 101. 

Aguilons architecturale praktijk verleidde hem ertoe om ter illustratie van zijn 
optische theorie zijn voorbeelden in de architectuur te zocken. Het Vitruvianisme 
reikte Aguilon echter ook argumentcn aan waarmee hij de reikwijdte van zijn optica 
kon vcrdcdigcn. Zo rechtvaardigde Aguilon dc aanwezigheid van bock V over licht 
in Opticorum lihri .sex door tc verwijzen naar Vitruvius" definitie van cen architect 
voor wie optica belangrijk geacht werd omdat het hem leerde hoe licht in een 
gebouw binnen tc brengen.^* Aguilon verwecs ook naar Vitruvius' hoofdstuk over 
de opleiding van de architect, die lets moest afweten van optica, omdat 'through 
knowledge of optics windows arc properly designed so as to face particular regions 
of heaven'.^' Het nut van het boek over projecties werd eveneens gelegitimeerd door 
tc verwijzen naar dc behoefte van de architect om (in Vitruviaanse termen) een 
ichnografie (of een grondplan). cen orthografie (of cen zij-aanzicht) en cen 
sccnografie (of een beschaduwde perspectiefweergave van een gebouw) te kunnen 
tekenen. In zijn inleiding op dit boek, waarin hij opnieuw Vitruvius' opinie over de 
opleiding van de architect aanhaalde, argumenteerde Aguilon nogmaals dat de 
architect optische kennis nodig had.'''' 

Dc invloed van het Vitruvianisme op dc reikwijdte van Aguilons optica komt 
echter het duidelijkst naar voren in Aguilons aandacht voor het analemma (zie fig. 
5). Het analemma is de orthografische projectie van dc baan van dc zon op het vlak 
van de mcridiaan voor cen plaats van een gegeven latitude en voor de verschillende 
seizoenen van het jaar. Deze constructie werd zowel behandeld in Ptolemaeus' De 

•'" Ibid, p. 357. 
'•̂  Vitruvius, Ten Books on .Architecture, p. 22. 
•"'//)/i/.,p. 456. 
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analemmate als in Vitruvius' De architectura:^ Ze vormde de eerste stap in de 
constructie van een zonnewijzer. een praktische toepassing van het analemma die 
slechts in de zestiende eeuw hcrsteld werd."' Reconstrucfies van het Vitruviaanse 
analemma verschenen in dc werken van Fra Giocondo en Giovan Battista da 
Sangallo. maar het was uitcindclijk Barbaro's uitgave van Vitruvius' De 
architectura (1556-1567), ge'i'nformeerd door Commandino's werk over 
Ptolemaeus' analemma en de toepassing ervan voor dc constructie van 
zonnewijzers, die het nicest invlocdrijk zou blijken. Op het eindc van de zestiende 
eeuw realiseerde Guidobaldo zich dat dc projectie die door Dc Rojas gebruikt werd 
voor de constructie van universcle astrolabia cen orthografische projectie zoals het 
Vitruviaanse analemma was.''" Het was in Guidobaldo's wiskundig werk. waarop 
Aguilon zich basecrde. dat dc orthografische projectie en het analemma binnen het 
bereik van de optica werden gchaald. Als dc zonnewijzerkundc gcen onderdeel van 
de discipline van de architect zou zijn geweest, dan zou het analemma en de 
orthografische projectie nooit zoveel aandacht van Aguilon gekregen hebben. 

4. Besluit 

We hebben hier betoogd dat de wiskunde-onderwijscultuur van dc jezu'ieten en het 
Vitruvianisme, die bcide zo essentieel waren voor Aguilons wiskundigc identiteit, 
zijn beeld van optica op cen beslissende, en wederzijds versterkende, wijze hebben 
vormgegeven. Centraal in .Aguilons beeld van optica staat de inclusic in de 
discipline van wiskundigc kennis omtrent projectictechnieken, zoals die gebruikt 
werden in astronomic, kosmografie, zonnewijzerkundc, schildcrkunst en 
architectuur. Het Vitruvianisme en de wiskunde-onderwijscultuur van dc jezu'ieten 
decldcn ook een ideaal van eenheid van theorie en praktijk. Men doet er daarom 
goed aan een niet al tc sterk contrast te willen zien tussen het soort van wiskunde (of 
optica), zoals die door .Aguilon bcdreven werd. en dc praktische wiskunde die in het 

^' Rocco Sinisgalli en Salvatore Vastola. L 'analemma di Tolomeo (Firenze. Edizioni Cadmo, 
1992) brengen een analyse en Italiaansc vertaling van Commandino's editie van Ptolemaeus' 
De analemmate. 
'** Commandino's eerste uitgave van Ptolemaeus' De analemmate (1562) werd gepubliccerd 
samen met zijn Liber de Horotogiorum Descriplione om aan te tonen hoe het analemma kon 
gebruikt worden om om het even welke horizontale of verticale zonnev '̂ijzer te construeren. 
Zie Rocco Sinisgalli en Salvatore Vastola. La rappresentazione dcgli orologi safari di 
Federico Commandino (Firenze. Edizioni Cadmo. 1994). 
'̂' Maria Losito, 'La gnomonica. il IX libro dci Commentari Vitruviani di Daniele Barbaro e 

gli studi analcmmatici di Federico Commandino'. Sludi Veneziani 18 (1989). 177-237; Maria 
Losito. 'II IX libro del De Architectura di Vitruvio nei Commentari di Daniele Barbaro (1556-
1567). Nuncius 4 (1989). 3-42. 
* Guidobaldo del Monte. "Planisphaerionim Universalium Theorica' in Sinisgalli en Vastola, 
La leoria sui planisferi universali di Guidobaldo del Monte, pp. 141-142. 
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zestiende-eeuwse Antwerpen tot bloei was gekomen. Anderzijds is het al even 
problematisch om in Aguilons optica cen ongemedieerde reflectie van de 
architectuur-, schilderkunstige of ambachtclijke praktijk te willen vinden. Aguilons 
visuele stijl onderstcunde een positie tussen theorie en praktijk. Dc materiele 
kcnmerkcn van Aguilons Opticorum libri sex verstcrken bovendien de indruk dat het 
werk eerder bedoeld was voor een publiek van 'liefhebbcrs' en patronen dan voor de 
mensen van de praktijk. Tot slot willen we daaraan nog toevoegen dat wc een 
alternatief heben willen bieden voor een analyse die Aguilons optica vooral ziet in 
termen van conservatismc en innovatic (voornamclijk ten aanzien van dc optica van 
Kepler). We hebben daarentcgen cen historisch specifiek beeld van optica ontdekt 
dat gevormd werd door de wiskunde-onderwijscultuur van de jezu'ieten en het 
Vitnivianisme, en dat rond 1600 in competitie trad met vele andere beelden van 
optica, waaronder dat aangeboden in het optisch werk van Kepler. 


