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College 1. De Copernicaanse Revolutie

Blok I. De wetenschapshistorische achtergrond
a. Georg Joachim Rheticus (1514-1574) en Nicholas Copernicus (1473-1543) in 
Frauenburg (Frombork, in Varmia, Polen) van mei 1539 tot september 1541. Rheticus’ 
Narratio Prima de libris revolutionum... Nicolai Copernici (1540) en Copernicus’ 
Commentariolus (ms, vóór 1514). De publicatie van Copernicus’ De revolutionibus 
orbium coelestium Libri VI (1543). Het dralen en het doodsbed van Copernicus.
b. Motivering en methode van deze college-serie. De noodzaak van (zelf-)kennis van de 
westerse beschaving en het belang van wetenschapsgeschiedenis. Cosmologie en 
technische astronomie. Dientengevolge diepe invloed van Copernicus technische 
vernieuwing in de astronomie (“alleen voor wiskundigen”) op de kosmologie, het 
wereldbeeld, de natuurwetenschap, het Christendom. De mythe van een “oorlog” tussen 
wetenschap en godsdienst (Vgl. Andrew Dickson White (1832-1918): A History of the 
Warfare of Science with Theology in Christendom (1896). Maar Copernicus was kanunnik 
(Domherr) en zijn werk was cruciaal voor de pauselijke kalenderherziening van 1582 op 
last van Paus Gregorius XIII. Nuancering van White’s geschiedsbeeld door latere 
wetenschapshistorici. De wijsgerige kernvraag: in hoeverre is godsdienst nog houdbaar in 
een tijdperk van wetenschap? Met dank aan wetenschapshistorici.
c. De sterrenhemel voor het blote oog en het twee-sferen model. Sterrenhemel en 
sterrenbeelden. De westwaartse beweging der sterren (15 gr. per uur) en de noordelijke 
hemelpool. De relatieve (tav. de sterren) oostwaartse beweging van Zon (ong. 1 gr. per 
dag), maan, en de andere 5 planeten: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Enkele 
eigenaardigheden: De seizoenen en de Ecliptica/Zonneweg. Mercurius en Venus 
vergezellen altijd de zon. De retrograde bewegingen van de 5 “andere” planeten. Het 
Egyptische wereldbeeld en het Griekse 2-sferen model. Een eindige bolvormige kosmos.
d. Helleense kosmologie en hellenistische astronomie. Aristoteles’ (384-322 vC) 
wereldbeeld. Ondermaanse fysica en het bovenmaanse. De theorie van de natuurlijke 
plaatsen en de natuurlijke bewegingen. Waarom de Aarde in het middelpunt van de kosmos 
moet staan. Claudius Ptolemaios (Alexandrië, 87-150 nC), Kitab al-Madjisti of Almagest: 
epicirkels, equant. Aristotelische fysica/kosmologie en Ptolemaïsche mathematische 
astronomie (van belang voor kalender en astrologie). Het Aristotelische wetenschapsmodel. 
Het axioma van de math. astronomie: regelmatige cirkelbeweging.

Blok II. De Copernicaanse Revolutie en de Christelijke Reactie
a. Historische vraagstelling A: waarom duurde het zo lang tot de Cop. Revol. (1400 j. na 
Pt.)? 1. Ondergang Romeinse rijk. 2. Arabische cultuur absorbeerde Pt., bracht 
verbeteringen aan, maar bouwde geen nieuwe traditie op van mathematische astronomie. 3. 
Geen essentieel nieuwe waarnemingen (wel langere waarnemingstraditie, zodat afwijkingen 
van voorspellingen groter werden). 4. Amalgest voor het eerst vanuit het Grieks in het 
Latijn vertaald in de 12 eeuw. 5. Absorbtie Aristotelische wereldbeeld in het Christendom 
(Thomas v. Aquino 1225-1274). Dante’s Divina Comedia over hemel, Aarde, en hel. 6. 
Vele common sense argumenten tegen bewegingen Aarde.



b. Historische vraagstelling B: Waarom gebeurde het dan toch? Een mythe: steeds nieuwe 
waarnemingen zouden het Ptolemaïsche geocentrische systeem telkens complexer hebben 
gemaakt. Maar: er waren geen wezenlijk nieuwe waarnemingen en Copernicus’ systeem is 
even complex en even (on)nauwkeurig in de voorspellingen als van Ptolemaios. Beter 
antwoord: 1. door de gelijktijdige receptie van Aristoteles en Ptolemaios kwam de fysische 
onmogelijkheid van het Ptolemaische systeem aan het licht. 2. Geen eenduidige oplossing 
volgorde planeten. 3 de equant strijdig met het hoofd- axioma van de traditionele 
mathematische astronomie. 4. Vele technisch-mathematische problemen. Het 
heliocentrische stelsel lost veel van deze problemen op, zoals volgorde planeten (door 
eenvoudige metingen hoek planeet/zon). 5. Invloed neo-Platoonse lichtmetafysica op 
Copernicus. 6. Eenvoud/esthetica. Copernicus’ traditionalisme.
c. Het conflict met het Christendom. Waarom kwam het zo traag op gang? Technisch 
karakter De Revolutionibus; het voorwoord van Andreas Osiander (1498-1552); de 
reformatie had nog niet tot het concilie van Trente geleid; De Revolutionibus onontbeerlijk 
voor pauselijke kalenderherziening. Toch was er conflictstof te over, en wel: 1. 
Bijbelteksten zoals Jozua 10:12-14. 2. Centrale kosmische plaats menselijk drama van 
zondeval en verlossing moeilijk te verenigen met planeet-status van de Aarde (b.v.: mensen 
op andere planeten: stemmen niet van Adam en Eva af & hoe kon Jezus hen redden?). 3. 
Mens niet meer tussen duivel en engelen geplaatst. 4. Waar Gods troon nog te situeren? 5. 
Probleem van de onfeilbare status van de Bijbel.
d. Aanvankelijk waren protestanten (sola scriptura) strenger dan katholieken. B.v. Luther 
(Tischreden 1539) over Copernicus: “Deze gek wil de hele wetenschap van de astronomie 
op zijn kop zetten maar de heilige schrift zegt ons dat Jozua beval dat de Zon moest stilstaan 
en niet de aarde”.

Blok III. Rheticus’ tractaat Epistola de terrae motu (et scriptura sacra)
a. Brief Tiedemann Giese, bischop van Kulm, aan Rheticus (16.7.1543) vermeldt een 
tractaat dat Rheticus rond 1540 geschreven zou hebben over vereniging Aardbeweging met 
de Bijbel. Het tractaat was zoek totdat Reijer Hooykaas het identificeerde (G.J. Rheticus’ 
Treatise on Holy Scripture and the Motion of the Earth, 1984) als een in 1651 in Utrecht 
anoniem gepubliceerd geschrifje.
b. Strategieën om Bijbel met Copernicus te verenigen. 1. De hypothese-strategie van 
Osiander in de traditie van de mathematische astronomie. Maar Cop. bedoelde de 3 (!) 
Aardbewegingen die hij postuleerde weldegelijk als werkelijke bewegingen 
(schillentheorie, volgorde der planeten objectief te bepalen). 2. De 
onbewijsbaarheidsstrategie en het parallax-probleem. NB. De parallax werd pas in 1838 
met telescopen waargenomen. 3. Allegorische Bijbelinterpretatie. 4. De 
Accomodatiestrategie.
c. Wat was de strategie van Rheticus (nb: uit Wittenberg)? Zijn lot.
d. Vooruitblik (Tycho Brahe, Kepler, Galileï).
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