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de verst ontwikkelde wetenschap van de Oudheid. Haar kosmologisch wereld-
beeld werd vervangen door de oorspronkelijke in de Bijbelboeken neerge-
legde leer van de vlakke aarde, die trouwens paste bij de nu weer primitieve
productievorm, de landbouw voor eigen gebruik en voor cijns en tiende.
Terwijl de Christelijke schrijvers in de tweede en derde eeuw nog goed be-
slagen optreden in hun polemieken tegen de Heidense filosofen, worden de
sterrekundige opvattingen van de kerkvaders in de volgende eeuwen primi-
tiever. LACTANTIUSmaakt de leer van de bolvormige aarde belachelijk, en
Cosjaxs-de-Indiévaarder beschrijft een vierkante vlakke aarde naar de dich-
terlijke ontboezeming in het boek Prediker.

Van een vooruitgang van de sterrekunde na PTOLEMAEUSis dus geen
sprake meer. Wat nog aan sterrekundige geschriften verschijnt, zijn samen-
vattingen en commentaren, nadere uitleggingen van de klassieke werken,
dus nu ook van PTOLEMAEUS.Voor ons zijn ze van belang, omdat zij vaak
details geven volgens werken, die later verloren zijn gegaan. Deze commen-
tatoren zijn geleerden, geen onderzoekers, en worden dan door tijdgenoten
en lateren geroemd, niet voor wat ze deden, maar voor wat ze wisten. Onder
hen is PROCLUS,bijgenaamd Diadochus, de opvolger, te noemen, die in de
5de eeuw n. C. als laatste der Heidense filosofen in Athene werkte en
leeraarde, en een nuttige commentaar op PTOLEMAEUSschreef. In dezelfde
tijd leefde SIMPLIClUS,beroemd als commentator van ARISTOTELES,die, vervolgd
en uitgedreven door de fanatieke kerk van het Byzantijnse rijk, een toevlucht
in Perzië zocht. Hij vermeldt, dat zijn leermeester AMMo lUSin Alexandrië
met een astrolabium waarnemingen van Arcturus heeft verricht. In deze en
andere commentaren werden het steeds meer de eenvoudigste beginselen, die
het hoofdonderwerp vormden; de bij PTOLEMAEUSbereikte grote hoogte
der wetenschap ging verloren. Het sterrekundig gedeelte van de werken van
de om zijn kennis hogelijk geprezen ISODORUS,aartsbisschop van Sevilla in
de zesde eeuw, waarin hij de sterren hun licht van de zon laat krijgen, de
maan in 8 jaar, Mercurius in 20, de zon in 19, en Mars of de avondster in
15 jaar laat rondlopen, toont tot welk een diep peil de astronomische weten-
schap in West-Europa was gedaald. De duisternis van de Middeleeuwen
viel in.
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In het midden van de zevende eeuw n. C. braken de Arabieren los uit hun
woestijnland en overstroomden de omliggende cultuurlanden, zowel Egypte
en Syrië, toen deel van het Oostromeinse rijk, als Mesopotamië, toen de wel-
varende kern van het Nieuw-Perzische rijk. Het was een herhaling van wat
ook in oudere tijden reeds was gebeurd: de Semitische verovering van Baby-
lonië omstreeks 2000 v. C., en de latere Aramaeïsche invasie van Syrië. In
het milieu van de hoogst ontwikkelde hand els- en bedrijfscentra in Hedsjas,
onder de invloed van de Joodse en de Christelijke godsdienst, had MOHAM-
MEDzijn leer opgebouwd en gepropageerd, die de steeds verdeelde en onder-
ling strijdende stammen tot een machtige eenheid zou samenbinden, de leer
van de broederschap aller gelovigen, de Islam, waarvoor alle oude banden
van familie- en stamverwantschap hebben te wijken. De Arabieren, een volk
van krachtige, geharde persoonlijkheden, kamelenhoedende nomaden en dap-
pere rovers vol verbeeldingskracht, met hoog ontwikkelde taal en poëzie,
tr aden nu op als heersers in Voor-Azië, en brachten met hun frisse bar-
baarse kracht en de felle nieuwe ideologie van de Islam alle economische
en geestelijke elementen van deze wereld tot nieuwe ontwikkeling en ho~e
bloei. Door hun veroveringen, die zich in het Westen tot Marokko en Spanje
uitstrekten, in het Oosten tot in Voor-Indië en de steppen van Midden-Azië,
schiepen zij een wereldrijk, waarbinnen als samenhangende eenheid handel
en verkeer zich krachtig ontplooiden en de verst uiteenliggende wereldstre-
ken met elkaar verbonden. En ook nadat het later in afzonderlijke sultanaten
uiteenviel, bleef door de godsdienstgemeenschap dit gehele gebied een cul-
tuureenheid. Overal, maar het meest in de vruchtbare centra, Egypte, Syrië,
en vooral Mesopotamië, ontwikkelde zich kunstzinnig handwerk in tal van
nieuwe steden; met de handel, die de producten van China en Indië naar
het Westen, van Byzantium en Europa naar het Oosten bracht, kwam ook een
uitwisseling van cultuur en wetenschap. Machtige heersers, eerst de Chalifen
in Bagdad, later de sultans van de afzonderlijke landen als Egypte, en nog
later nieuwe Turkse en Mongoolse veroveraars van uit Midden-Azië, werden
tot bevorderaars en beschermers van kunsten en wetenschappen.

Wat voor zulke met bekwaamheid en doorzicht begaafde vorsten een
onmiddellijke aanleiding voor deze belangstelling schiep, was de zorg voor
eigen welzijn en toekomst. Geneeskunde en sterrekunde waren de vakken,
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die bij hen in het hoogste aanzien stonden; geneeskunde om hun leven en
gezondheid te verzekeren, sterrekunde om hun toekomst en lot te kunnen
vooruitzien. De Mohammedaanse geleerden (wij noemen ze Arabische, maar
naast de Arabieren zijn het meest Perzen, Joden, en naderhand bewoners
van meer afgelegen landen) zijn vooral beroemd als medici en astronomen,
en daarmee dan samenhangend als wiskundigen, scheikundigen, of ook als
filosofen. Veelal gingen deze verschillende wetenschappen samen; genees-
kunde was toen, en ook in de latere middeleeuwen, niet te beoefenen zonder
kennis van de astrologie, die de gunstige tijden voor medische behandelings-
methoden, aderlaten e.d. vaststelde. Maar ook nog om andere redenen kon
de Mohammedaanse wereld het niet zonder sterrekunde doen. Voor de tijd-
rekening - MOHAMMEDhad, naar woestijn-ideologie, het zuivere maanjaar
van twaalf maanperioden zonder aanpassing aan de zon voorgeschreven -
was nauwkeurige kennis en regelmatige waarneming van de maan van be-
lang. Om aan de voorgeschreven tijden van gebed te kunnen voldoen, en aan
het gebod, dat daarbij het gezicht naar Mekka gekeerd moest zijn, waren
goede uurwerken, klepsydra's, of zonnewijzers nodig, zomede hulpmiddelen
en methoden om overal in de wereld deze richting in de moskeeën te kunnen
aangeven.

In de opbloei van het chalifaat van Bagdad in de achtste eeuw deed nu
ook de wetenschap der Oudheid daar haar intrede; eerst overgenomen
van de Nestoriaanse Christenen, die voor de vervolgingen door de Byzantijnse
kerk een wijkplaats in Perzië hadden gevonden en daar scholen gesticht; en
dan van uit Indië. In Indië had na de veroveringen van ALEXANDERen van
de latere Macedonische vorsten van Baktrië de Griekse sterrekunde een eigen
kweekplaats gevonden. In een bloeitijd onder de latere Indische dynastie van
de Gupta's ontstond daar (omstreeks 400-650 n. c.) een literatuur van
sterrekunde en wiskunde, neergelegd in de z.g. "Siddhánta's, geschriften van
verschillende schrijvers, onder wie BRAHMAGUPTA.de meest bekende is. Het
is het Griekse wereldbeeld, dat men hier ontmoet, met de bolvormige aarde,
de planetenbanen er omheen lopend (maar niet zo gedetailleerd als bij
PTOLEMAEUS,zonder equant); een enkele maal vindt men de aswenteling van
de aarde vermeld. Van Indië ging nu de invloed terug naar het We3ten. Er
wordt vemeld, dat in 773 voor Chalief .{\LMANSOReen man uit Indië ver-
scheen, die kennis van de sterren bezat en eclipsen kon berekenen, en dat
de Chalief beval, de Indische boeken te vertalen. De eerste sterrekundige
tafels, in de volgende eeuw uitgegeven door MOHAMMEDBEN MOESAEL
CHOWAREZMI- bij de lange Arabische namen, steeds naam en vadersnaam,
en soms nog enige vorige er bij ter preciese onderscheiding, wordt dan
meestal de plaats van herkomst achteraangezet, en dit eindstuk dient later
veelal als korte naamsaanduiding - waren dan ook uit Indische tafels ver-
taald; dat blijkt o.a. daaruit, dat alle opgaven voor de meridiaan van
Oedssjin zijn gegeven, een hoofdstad in Centraal Indië, waar een sterrewacht
was gevestigd. Het zijn alleen nog maar tafels met gebruiksaanwijzing,
zonder enige theorie, voor de practijk van kalender en astrologie bedoeld. u
werden ook de vele Griekse schrijvers, waarvan door de estorianen verta-
lingen in het Syrisch bestonden, in het Arabisch vertaald. Chalief HAROEN
AL RASCHIDliet Griekse manuscripten verzamelen; en nog ijveriger was
daarin zijn zoon en opvolger ALMAMOEN(813-833), die bij een vredesver-

drag de Byzantijnse keizer dwong, hem tal van Griekse manuscripten over te
leveren. Daaronder waren er ook met het werk van PTOLEMAE.US;daar het
in de latere Oudheid als de "zeer grote (megistè) samenstelling" bekend was,
is daaruit, met het er voor geplaatste Arabische lidwoord de naam ontstaan,
Almagest, waaronder het vele eeuwen lang in Europa bekend was. Een
Arabische vertaling uit 827 is nog in de Leidse bibliotheek aanwezig.

Daarmee was de basis voor studie en eigen werk gegeven. Door AL-FARGANI
(in de Europese middeleeuwen naderhand onder de naam ALFRAG us be-
kend) werd een werk over de elementen der astronomie geschreven, een
bevattelijk uittreksel uit PTOLEMAEUS.og algemener verbreid was een gelijk-
tijdig werk van GAFARABOEMASJAR(in Europa ALBUMASAR)over de astro-
logie, de standen der tekens en planeten en hun betekenis, een boek dat de
gehele middeleeuwen door als standaardwerk gold; het behoorde tot de
eerste boeken die gedrukt zijn (in 1486 in Augsburg). In de negende eeuw,
deze eerste eeuw van bloei van Arabische geleerdheid, verschenen trouwens
weldra tal van boeken over astrologie. Onder de vertalers en schrijvers over
wiskunde, sterrekunde en geneeskunde van die tijd is THABITBEN KORAH
(826-901) bekend, vooral ook omdat hij de theorie van de "trepidatie"
opstelde, een periodiek op-en-neer en heen-en-weer schommelen van de eclip-
tica. Uit het feit dat PTOLEMAEUSvoor de praecessie 1° per 100 j aar opgeeft,
terwijl in latere tijd een snellere beweging was gebleken, was al afgeleid, dat
de praecessie niet, zoals PTOLEMAEUShad aangenomen, een regelmatig voort-
schuiven van de nachteveningen was, maar een heen en weer schommelen.
Daarbij kwam de door de Arabische waarnemers al spoedig geconstateerde
vermindering van de helling der ecliptica, nu 23°34' of 35', terwijl PTOLE-
MAEUS23°511/3' had. THABITverbond deze uitkomsten met elkaar door het
nulpunt van de ecliptica op een cirkeltje van ruim 4°-straal om een lang-
zaam teruglopend lentepunt te laten rondlopen in ruim 4000 jaar. Deze ~heo-
rie heeft de gehele middeleeuwen door gegolden, en zij heeft door haar mge-
wikkeldheid aan de sterrekundigen veel last bezorgd. Zij bewijst echter, dat de
Arabische geleerden niet eenvoudig als napraters der oude wetenschap op-
traden, maar als zelfstandige denkers en onderzoekers.

Dat blijkt trouwens uit al hun werk. Chalief ALMAMoE liet in de vlakte
bij Palmyra door zijn astronomen een nieuwe graadmeting uitvoeren, om de
op"aven van de Oudheid te controleren. In de Mohammedaanse wereld was,
da~r in de Koran niets daarover gezegd werd, niet het minste bezwaar om
de bolvormigheid van de aarde aan te nemen. Over deze meting wordt
bericht, dat waarnemers vanuit hetzelfde uitgangspunt naar het oorden en
het Zuiden "in "en tot de breedte 1° veranderd was; hieruit leidden ze af

b b 11 "dat 1° gelijk aan 562fs Arabische mijlen was, elk van 4000 "zwarte e en .
De Arabieren bezaten meetinstrumenten, die in principe overeenstemden
met de beschrijvingen van PTOLEMAEUS:armilIa, driestaf, kwadrant, en voor
eenvoudige hoogtemetingen het astrolabium, een verdeelde .c~rkelvrij hangend
aan een in de hand gehouden ring, met een draaibare vrzier arm langs een
middellijn; aan de achterzijde waren lijnen en cirkels gegraveerd voor. het
door aflezing vinden van wat anders als uitkomsten berekend moest worden.
In het zorgvuldig afwerken van deze instrumenten bezaten zij een grote
kunstvaardigheid.

Als grootste onder de Arabische sterrekundigen staat AL-BATT
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(Albategnius) bekend, met zijn volle naam MOHAMMEDBE GABIRBE SINAN
ABOEABDALLAHEL BATTANI(t929). In zijn tijd was het chalifaat reeds ver-
vallen en machteloos; maar hij was zelf van een aanzienlijk geslacht en had
vorstengunst niet nodig. Hij deed in de stad Rakka vele waarnemingen tussen
877 en 919, waarbij hij uitkomsten vond, die anders waren dan bij PTOLE-
MAEUS; zijn werk over de sterrekunde is in Europa later herhaaldelijk
vertaald en uitgegeven. Hij was de eerste, die in zijn tafels in plaats van de
koorden, de helft daarvan geeft voor de halve hoek, dus onze sinus invoerde;
en hij maakt een begin met rekenmethoden over boldriehoeken, die door
latere Arabische wiskundigen steeds vollediger ontwikkeld worden. it zijn
waarnemingen omstreeks 880 leidt hij door vergelijking met PTOLEMAE.S
de lengte van een jaar 365d 5u 46m 24s af; had PTOLEMAEUSniet zijn tijd
van nachtevening één dag verkeerd aangegeven, dan zou dit 365d 5u 48m
22s geworden zijn, dus heel precies. Voor de lengten van de jaargetijden
vindt hij uit zijn waarnemingen: lente 93d 14u, zomer 93d Ou, waaruit een
lengte van het apogeum van 82°17' volgt en een excentriciteit, geheel juist,
van 0,0346. Het apogeum is 16°47' groter dan dat van PTOLEMAEUS;hij
spreekt niet over een regelmatig voortlopen, maar zegt enkel, dat hij het
anders vond dan PTOLEMAEUS.Het verschil is aanmerkelijk groter dan wat
door de praecessie moet ontstaan (10,4° in 740 j aar), dus uit zijn uitkomst
blijkt, voor het eerst, dat het apogeum van de zonnecirkel ook t.O.V. de vaste
sterren vooruitloopt. Hij heeft er blijkbaar zelf uit geleerd, dat de apogea
met de sterren mee in lengte toenemen, en hij past de verandering door
praecessie ook in andere gevallen toe. Zijn catalogus van sterren is die van
PTOLEMAEUS,de lengten met het bedrag der praecessie vermeerderd.

Over de sterrekunde zelf zegt AL-BATTANI,dat na de godsdienst de weten-
schap der sterren komt als de edelste en voortreffelijkste der wetenschappen,
die de geest sieren en het verstand scherpen, en dat zij er toe leidt Gods een-
heid en hoogste wijsheid en macht te erkennen. Hij spreekt daar niet over de
invloed van de sterren op het aardse gebeuren als belangrijk nut van de
sterrekunde; daar hij echter ook nog een boek over de conjuncties en een
commentaar op de Tetrabiblos geschreven heeft, is het duidelijk, dat voor
hem deze astrologische leer iets vanzelfsprekends was. Bij meerdere geleerde
sterrekundigen bemerkt men een streven om zich vooral scherp af te zonderen
van het grote gilde van waarzeggers, die als "planeetlezers" een bestaan
zochten.

De tafels van AL-BATTAI waren natuurlijk ingewikkeld, doordat zij geba-
seerd waren op de theorie van PTOLEMAEUS.Waarschijnlijk om die reden
werden de oude en minder volkomen maar handiger tafels van EL CHOWA-
REZMInieuw bewerkt door de Spaanse sterrekundige MASLAMADENACHMED
(t 1008), omgerekend op de meridiaan van Cordova en aangevuld met een
uittreksel van die van AL-BATTANI.

Uit dezelfde tijd, de 10de eeuw, moet ADDERRHAMANDENOMAREL SOEFI
(d.i. de wijze) vermeld worden, omdat' hij in een boek over de vaste sterren
wel de lengten eenvoudig van PTOLEMAEUSovernam, na er 12°42' voor de
praecessie te hebben bijgevoegd, maar de helderheden, de grootteklassen,
naar eigen waarnemingen zorgvuldig bepaalde en aangaf. Daardoor is zijn
werk een belangrijke onafhankelijke bron van kennis der vroegere helder-
heden. In dezelfde tijd werd de sterrekunde in Egypte, gesteund door sultan
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HAKEMuit de dyna tie der Fatimiden, beoefend door EBEN JOENIS,die niet
enkel nieuwe tafels gaf (de "Hakemitische"), met theorie en reken-methoden
~aar bovendien een groot aantal wa~rnemingen meedeelt; eclipsen, conjunc:
ties en zonshoogten, deels van verschillende vroegere Arabische waarnemers
van 829 af, deels van hemzelf in Caïro, van 977 tot 1007. Omstreeks dezelfde
tij~ li.et de in Mesopotamië heersende Turkse vo~st SHERAF-AL-DAULAin zijn
tuin In Bagdad een sterrewacht bouwen, voorzien van vele nieuwe instru-
menten. Daarmee deden een aantal sterrekundigen, onder wie ABOE.-L-WEFA
door zijn werken het meest bekend is, in 987 en 988 waarnemingen van de
nachteveningen, de zonnestilstanden, en de helling van de ecliptica.

u gaat de sterrekunde in meer afgelegen delen van het cultuurgebied
van de Islam postvatten. In Spanje, onder het chalifaat van Cordova, komt
in de Ude en 12de eeuw een bloeitijd van kunsten en wetenschappen. Onder
de Spaanse sterrekundigen van die tijd is het meest bekend IBN AL ZARKALI
(Arzachel) (1029-1087), die de Toledose tafels uitgaf, waarin een beschrij-
ving voorkomt van instrumenten en hun gebruik, speciaal van het astrola-
bium. Hij deed een aantal waarnemingen, waaruit hij het apogeum van de
zon op 77°50' afleidde, wat minder dan AL-BATTANIhad gevonden, en min-
der juist. Iets later leefde TSJABIR BENAFLA (Geber), wiens astronomische
~erk in het Latijn vertaald en in de middeleeuwen herhaaldelijk uitgegeven
IS. In de 13de eeuw ging de macht van de Islam in Spanje te gronde. De
Christelijke geloofsijver van de Kastilianen, die bovendien voor hun scha-
pen, waarvan de kostbare wol als grondstof voor het fijnste Vlaamse laken
diende, zuidelijker winterweiden nodig hadden, veroverde het vruchtbare
Andaloesië met zijn hoofdsteden Cordova en Sevilla en maakte een einde
aan de hoog ontwikkelde tuincultuur der Arabieren. Als laatste uitloper van
de Arabische sterrekunde in Spanje is dan koning ALFONso X van Kastilië,
genaamd "de wijze", te beschouwen, die een aantal astronomen aan zich
verbond om nieuwe sterrekundige tafels samen te stellen. Dit zijn de "Alfon-
sische" tafels uit 1252, die drie eeuwen lang, tot midden in de 16de eeuw,
in gebruik zijn gebleven. Aan het hoofd van de bewerkers stond de Joodse
geleerde ISAc BE SAID; men schrijft aan de tradities van het Joodse jubel-
jaar toe, dat in de tafels de periode van de praecessie op 49000 jaar en die
van de trepidatie op 7000 jaar is gesteld.

In deze zelfde latere eeuw, in 1259, liet in het Oosten de Mongoolse heer-
ser HOLAGUILcHAN,de kleinzoon van DSJENGISCHAN,te Meragha in de buurt
van Tabriz in Perzië, een sterrewacht bouwen, onder leiding van zijn raads-
man ASJIR ED-DINEL TUSI (t 1274), een bekwaam sterrekundige uit Chora-
san. Zij werd met grote kosten ingericht, met een bibliotheek van, naar gezegd
werd, 400.000 manuscripten voorzien, en met tal van instrumenten van
nieuwe constructie toegerust; daaronder was een aan een muur vast beves-
tigd groot kwadrant van 3~ meter straal, door AL-URDI vervaardigd. Na
twaalf jaren ijverig waarnemen van de planeten door NASJIR ED-DlNen zijn
helpers, kon deze daaruit de "Ilchanische" tafels samenstellen.

og weer twee eeuwen later bloeit de sterrekunde opnieuw op in Sarnar-
kand, waar ULUGI-!BEG, de kleinzoon van de Mongoolse veroveraar TIMOER-
LE 'K, tijdens zijn vaders regering een sterrewacht liet bouwen, rijk voorzien
van alle hulpmiddelen, waar hij zelf deelnam aan de waarnemingen. Daarbij
werd o.a. een cirkelboog: misschien een kwadrant, van 20 meter straal ge-
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bruikt vast tussen muren in de meridiaan opgesteld, voor het nauwkeurig
meten' van zonshoogten. ULUGHBEGheeft ook de plaatsen der sterren nieuw
bepaald; hij was de enige onder de Oosterse st~rrekund~gen, die niet PTOLE-
MAEUS'catalozus eenvoudig, voor de praecessIe gecorngeerd, heeft overge-
nomen maar °ze op eigen metingen heeft gegrond. Zijn catalogus, vervaar-
digd i~ 1420-1437, werd eerst in de volgende eeuw in Europa be~end. en
in 1665 en 1667 gedrukt ; maar daar is ze toen spoedig door de ontwikkeling
van de Europese sterrekunde overvleugeld.

Hier zijn enkele van de belangrijkste namen van Mohammedaanse sterre-
kundigen vemeld: H. SUTERsomt er in zijn naamlijst van wis- en sterre-
kundigen ongeveer vierhonderd op, die allen bij hun tijdgenoten en ?'pvol-
gers als grote geleerden geprezen worden. Er zijn er o?k een aa~t.~ bij ~an
wie de hoofdverdienste op andere gebieden, b.v. chemie of. medICl)n~n, hgt,
zoals IBN-SINA(Avicenna) (980-1037), beroemd als medicus en blos~of,
die ook over sterrekunde schreef, waarnemingen deed, en een samenvattmg
van PTOl.E.MAEUSuitgaf; het was toen mogelijk om al deze gebieden tesamen
te beheersen. Maar geleerde betekende niet hetzelfde als natuuronderzoeker.
Wel is er in deze Arabische periode veel waargenomen; in het construeren
van nieuwe instrumenten en het werken daarmee waren de Arabische astro-
nomen, naar het schijnt, meer mannen van de practische daad dan de Grieken.
De nauwkeurigheid van hun werk overtrof nu en dan ook dat .van de Oud-
heid. Het doel, evenwel, was niet de sterrekunde verder vooruit te brengen
- dat begrip ontbrak geheel in deze tijden - maar de gegevens ~er v.oor-
gangers voort te zetten en te verifiëren. T~lke?s nieu:ve tafels, die .UItge-
geven werden, betekenden niet of slechts bij uitzondering een voorUItg.ang
in de getallenwaarde en de nauwkeurigheid. Men had de tafels practisch
nodig, voor de astrologische practijk, zodat ieder g.oed kenner ~er sterren
dezulke weer voor zijn tijd en de naaste toekomst UItgaf; was hl) een zorg-
vuldig man, dan controleerde hij door eigen waarnemingen de pla.~tsen der
planeten en bepaalde ze opnieuw. Zij waren dus niet slaafse ~aschn)vers v~n
wat de Oudheid overgeleverd had, maar plaatsten er hun eigen zelfstandig
werk naast.

In hun theoretische opvattingen kwamen ze echter niet boven de Oudhei~
uit. Wel bleven ze niet bij de theorie van PTOLEMAEUSstaan; maar waar ZIJ
afwijkende meningen verkondigden was het uit voorkeur voor ARISTOTELES.
Reeds van THABITBENKORAHwordt vermeld, dat hij voor elke planeet een
schaal tussen twee excentrische bollen aannam. Bij IBN EL HAlTHAM
(Alhazen), bekend door zijn werk over de straalbreking van het licht, draaien
47 verschillende bollen op verschillende wijze om en in elkaar. PTOLEMAEUS'
gedachte van enkel denkbeeldige cirkels als banen was hun te weini~ concreet.
In de 12de eeuw werd de filosofie van ARISTOTE.LESdoor de Arabische den-
kers, vooral in Spanje, sterk beoefend en verder ontwikkeld. De beroemd:.te
onder hen MOHAMMEDIBNROSJD (Averr oés) bouwde daarop een pantheïs-
tische wereldbeschouwinz die zich ook in Europa verbreidde en door de
Kerk als gevaarlijke kette~ij werd veroordeeld. Hierbij be~oorde natuurlijk de
kosmologie van ARISTOTELES,met de vaste bolschalen, .dIe de planeten. mee-
namen. Hij en zijn medestanders achtten een bewegIng. om een middel-
punt alleen mogelijk, als dit middelpunt niet een denkbeeldig bewegend pun~
is, maar een vast lichaam, als de aarde. Ook de Joodse geleerde Moszs BEN
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MAIMOE . (Mai~onides) en de Marokkaanse sterrekundige AL BETRUGI
[Alpetragius) WIlden van de epicykeltheorie niet weten; de laatste beschouw-
de de beweging van de planeten, de zon en de maan als een achterblijven
bij de dagelijkse draaiing van de sterrenhemel, dus kwam weer terecht bï
de oude denkbeelden uit PLATO'Stijd. J

Er is dus in d~ Arabische sterrek~nde ee~ schitterende opbloei geweest,
maar gee~ ~oorUItgang van betekems; ze gIng na enige eeuwen weer te
gron~e. DIt IS hetzelfde. wat de gehele Mohammedaanse cultuur te zien geeft.
V~nUIt de eerste machtl.ge veroveringsimpuls, gestuwd door een sterke geest-
dnft van geloofseenheid, werd een door eenheid van cultuur gedragen
wereldrijk opgebouwd, waarin handel en handwerk, en daarmee het gehele
sociale .leven, tot I?rote bl?ei. kwamen. Maar. er zat geen voortgaande stuw-
kracht In; eel'!-rustige fatahstIs?he levenshouding bepaalde de geesten. Daarbij
kwam ten slotte de .verwoestmg door de Mongoolse ruitervolken uit de
~teppen, di~ doo.r geheel .v~or-~zië de steden met de grond gelijk maakten, de
mwoners uitroeiden, de irrigatiewerken vernietigden, en van bloeiende, dicht-
bevolkte landen ledige, dorre woestijnen maakten. Zo ging de bloei en de
macht van de Islam ten onder; en daarmee haar cultuur met ook de sterre-
kunde. Van de rijke bibliotheken, bovenvermeld, bleef maar weinig over; van
de tafels van EL CHOWAREZMIb.v. bestaat thans geen enkel Arabisch hand-
schrift meer. De betekenis van de Arabische sterrekundigen ligt daarin, dat zij
~e wetens~hap der. Oudheid bewaard hebben, in vertalingen, bewerkingen,
interpretaties en meuwe waarnemingen, en deze overgeleverd aan West-
Europa. Zo hebben zij een belangrijke invloed uitgeoefend op het eerste weer
opleven van de sterrekunde in de Christelijke landen in de Middeleeuwen.

16. HET DUISTERE EUROPA

Terwijl in het Oosten handel en bedrijf, cultuur en wetenschap onder de
Islam tot hun hoogste bloei kwamen, in de 9de en 10de eeuw, was Europa
een barbaars land, in de grootste diepte van machteloosheid verzonken. De
Arabieren waren meester op de Middellandse Zee, plunderden in 846 Rome,
beheersten niet enkel Spanje en Sicilië maar ook de Provence, van waaruit
zij strooptochten in Frankrijk deden. Uit het Noorden kwamen de Wikingen
plunderend en veroverend, uit het Oosten drongen de Hongaren verwoestend
West-Europa binnen. Het economisch leven was gereduceerd tot enkel armoe-
dig landbouwbedrijf van lijfeigen boeren, onder bestuur van ridders en
vorsten, priesters en kloosterlingen, nauwelijks minder onwetend dan zijzelf.
Met moeite handhaaft zich hier en daar in enkele kloosters wat kennis van
het Latijn en van enige Latijnse schrijvers. Het Latijn, dat tot in de 7de eeuw
nog een levende taal was gebleven, is nu kerktaal geworden, en tot de kerk
beperkte zich haar kennis. "Voor vele volgende eeuwen" zegt PIRE E "zal
er geen andere wetenschap zijn, dan in de kerk".

Toch ging ook in deze diepste depressie het verband van de mens met de
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hemel en de wetenschap niet geheel verloren. Tot de Christelijke leer be-
hoorden de voorschriften ter regeling van het Paasfeest; er waren dus gees-
telijken, die iets van de loop der sterren wisten en, zij het ook met moeite,
berekeningen naar het oude voorschrift konden uitvoeren. Als een dun
stroompje van oude wetenschap strekt zich de "computus" - berekening, die
steeds kalenderrekening betekent - door deze eeuwen heen. Reeds te voren
had de Engelse monnik BEDA (t735) lijsten van Paasdatums berekend; zijn
geschriften tonen bekendheid met PLINIUS en SENECA,en met de bolvorm
van de aarde. De mysterieuze wisselingen der Paasdatums beschouwt de
monnik OTKERvan St. Gallen als deel van de algemene beheersing van
's mensen leven door de sterren.

Omstreeks het jaar 1000 begint de Europese wereld wat omhoog te komen.
De oormannen en de Hongaren worden teruggeslagen, gechristianiseerd en
in de Europese cultuur ingeschakeld. De Italiaanse kuststeden veroveren
hun weg over zee en worden middelpunten van opkomende handelsbloei.
Steden beginnen zich ook elders uit markten en om burchten te vormen, als
knooppunten van handel tussen Italië en de Noordzeekusten. ieuwe kloos-
ters worden gesticht als centra van arbeid en studie, van diepere kennis van
de Christelijke leer, en van strengere levensopvatting. Nu groeit ook, in de
elfde eeuw, met de naam van HILDEBRANDverbonden, de organisatie van de
Kerk tot een goed geordende vanuit Rome geleide priester hiërarchie. Het
pausdom neemt naast het opgekomen feodale koning- en keizerschap zijn
plaats in als geestelijke macht, neemt de geestelijke leiding van de Europese
maatschappij, en voelt zich sterk genoeg om een offensief tegen de Moham-
medaanse wereld te beginnen, ten einde de Christenheid van die zijde veilig
te stellen. Deze Kruistochten brengen de ruwe ridder- en monniken wereld in
aanraking met de verfijnde, maar reeds in verval rakende Arabische cultuur.

Aan de Arabische wetenschap gaat zich nu het Christelijk Europa geestelijk
opheffen; vooral van het Mohammedaanse Spanje gaat deze invloed uit.
Reeds uit vroeger tijd wordt gemeld dat de geleerde GF.RBERT,naderhand
999-1004 paus onder de naam van SYLVE,sTERII, in Barcelona navraag liet
doen naar boeken over astrologie; een omstreeks die tijd verschenen boek
over het astrolabium wordt aan hem toegeschreven. Een eeuw later was het,
dat ATHELHARDVANBATHzelf naar Spanje trok om in de boeken daar de
Arabische wijsheid te bestuderen, die hij na terugkomst in zijn geschriften
prees en verwerkte. Hij gaf in 1126 de sterrekundige tafels van EL CHOWA-
REZMI (naar MASLAMA'Sbewerking) in het Latijn uit, aanknopend dus aan de
eerste primitieve in plaats van aan de latere hoger ontwikkelde vormen
der Arabische sterrekunde ; ook vertaalde hij het astrologische werk van
ALBuMASAR.Zulk vertalen was veelal een moeilijk zoeken of zelf smeden van
enigszins passende termen. In deze eerste tafels van Europese sterrekunde
valt sterk het onbeholpene van de beginnende leerling op; Arabische woorden
treden telkens als onvertaalde vaktermen in de tekst of boven de tabellen op,
zo b.v. "inventio elgeib per arcum" (het vinden van de sinus bij de boog);
daarnaast komen als vertalingen Latijnse woorden voor, die geheel anders
zijn dan de later gebruikelijke, zoals obliquatio ( cheefheid) voor wat later
declinatie van de zon zal heten. Sommige Arabische woorden zijn als vak-
termen zelfs tot in moderne tijden gebleven, zoals azimuth, zenith en nadir.
Het is hiermee als met de namen van een aantal sterren, waar zaak-aandui-
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?ende bena~ingen al~ de schouder van de reus, of (de kop van) het monster,
in het Arabisch, tot eigennamen, Betelgeuze en Algol, in de Europese sterre-
kunde zijn geworden.

Tal van andere vertalers van Arabische wetenschap komen nu op; de be-
roemdste onder hen is GERHARDVANCREMONA(1114-1187), die op zoek
naar PTOLEMAEUSnaar Toledo trok, en daar een overstelpende rijkdom
b~~ken van Arabische. schrijv~rs en van alle geleerden der Oudheid aant;~f.
HIJ gaf ta~ van vertalmgen UIt het Arabisch in het Latijn uit; eerst van de
Almag~st m 1175 - kort te voren was er op Sicilië een vertaling direct uit
het GrIeks gemaakt, maar deze werd weinig bekend -; daarna ook van
EUKLIDEs, GALENUS,ARISTOTELES,ARCHIMEDESen anderen. niversiteiten
werden opgericht, in Bologna, in Parijs, in Oxford, waar de nieuwe weten-
schap gedoceerd werd en de geesten ging vervullen. iet zonder strijd; eerst
werd ARISTOTELESaan de Parijse universiteit verboden; maar desondanks
verbreidde zich deze kenni~ weldra overal. Want de Europese wereld was
nu ~an de wereldbeschouwmg van een primitieve boerenmaatschappij ont-
groeid.

~et het .einde va? de twaalfde eeuw was de consolidatie van de Europese
Ch~I~tenheld volt?Old. De Kerk was geworden tot de leidende geestelijke en
politieke macht in een feodale maatschappij van vorsten en ridders van
abdijen en kloosters, van boeren en stedelijke burzers. In alle landen van
West-Europa rijzen de Gothische kathedralen omhoog, als symbolen van de
nog door kerkelij~e leidi.ng omsloten opstrevende stedelijke vrijheid; aan de
vorstenho~en bloeit de literatuur van het ridderwezen op. De geestelijkheid
vormt de ·mtellectuele klasse in deze nog eenvoudige maatschappij van land-
bo~w, hand~~rk e~ handel; zij vervult alle daarin nodige functies van gees-
telijke, administratieve en wetenschappelijke leiding. Het pausdom stijgt nu,
onder INNocENTIUsIII, tot zijn toppunt van macht, en wordt tot een universele
monarchie der Christenheid, die koningen en keizers naar haar hand zet.
De orden van Franciscus en van Dominicus worden gesticht, als sterke intel-
lectu~l~ en morele strijdkrachten van de Kerk; door hun propaganda en
prediking - waar weldra vervolging en inquisitie bijkwamen -- worden
afwijkende meningen bestreden - en gewelddadig uitaerceid - en zroeit
de innerlijke eenheid van leer. Uit hen komen nu de dr~gers en beoefe~aars
van de wetenschap voort.

Met het begin van de 13de eeuw is het werk van de vertalingen afgelopen;
nu komt de verwerking, de schifting en critiek, het zelfstandige scheppende
werk. ..De studie van de sterrekunde in engere zin beperkt zich nog hoofd-
zakelijk tot de "sphaerica", de leer van de hemelbol en van de bij zijn
draaiing optredende verschijnselen; een werk daarover van 1OHANNESDE
SACROBOSCO(10hn of Holywood), gestorven 1256 te Parijs, wordt nog drie
eeuwen later als leerboek algemeen gebruikt. Daarnaast treedt nu het nieuwe
sterrekundige wereldbeeld op, als deel van de door de geleerden van de 13de
eeuw opgestelde algemene wereldbeschouwing.

Als bekwaamste en oorspronkelijkste denker en leeraar treedt de Domini-
caan ALBERTus MAGNUS(ALBERT VONBOLLSTEDT)(1193-1280) op, die in
zijn ge chriften de denkbeelden van ARISTOTELESover de wereldbouw weer-
g.~ef~,en ook PTOLEMAEUSals astroloog aanhaalt. og groter naam kreeg
ZIJn Jongere ordebroeder en leerling THOMASVANAQUINo (1225-1274), een
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minder oorspronkelijke maar meer methodische geest, die in zijn werken
de kerkleer met de kosmologie van ARISTOTELEStot een systematisch geheel
samensmolt, dat enige eeuwen lang als scholastiek de geesten zou beheersen.

aast hen staat de Franciscaan ROGERBACO, die eveneens in zijn geschrif-
ten ARISTOTELESals bron van alle wijsheid prijst. Hij oefende een scherpe
critiek op zijn tijd en haar geleerdheid, spreekt fantastisch over toekomstige
machines, en prijst - wat ook anderen deden - de ervaring, de "experi-
mentatio" als methode aan ter verwerving van kennis; daarom is hij wel als
voorloper der latere natuurwetenschap geroemd.

Zo heeft het sterrekundig wereldbeeld in Europa weer het peil van de
Griekse Oudheid bereikt. Om de bolvormige aarde in het middelpunt van de
wereld bewegen zich de planeten en sterren aan de hemelse sferen. Zo vindt
men het bij DANTE,die zijn hel in het diepste deel van de wereld, in het
binnenste van de aarde legt, en afdaalt naar het middelpunt, waar Lucifer
zijn straf, ondergaat. Dan klimt de dichter aan de tegenovergestelde zijde
weer omhoog naar het aardoppervlak, om daar, onder een mildere hemel
met nieuwe sterren - die COLUMBUSlater in het heerlijke Antillenklimaat
meende terug te vinden - de Louteringsberg te beklimmen en naar de pla-
netensferen op te stijgen.

Maar de wereldbeschouwing beperkt zich niet tot het nuchtere structuur-
beeld van ARrsToTELES'kosmos. Zij wordt geheel vervuld en beheerst door
de astrologie. De heerschappij van de sterren over het aardse gebeuren
maakt de sterrekunde tot de hoogste leer van de wereld en haar krachten.
Het geloof in verborgen krachten der wereld, en in magie als middel om hun
werking te beïnvloeden, was in de Middeleeuwen algemeen, ook bij de be-
roemdste geleerden. Kennis van de verborgenheden der natuur maakte hen
tot magiërs, wonderdoeners; beginnend natuuronderzoek en magie gingen
hand in hand, en alle grote geleerden, PTOLEMAEUSen GALEUS,zowel als
AVICE A, GERBERTen ALBERTUSMAGNUSwerden door tijdgenoot en nage-
slacht als wonderdoeners, als tovenaars beschouwd. Zo weinig was van
natuurwetten bekend, dat de wereld één groot wonder, een wereld van won-
der was, waarin vooreerst alles mogelijk scheen, of waarheid kon blijken, en
waarin zogenaamde feiten met naïeve lichtgelovigheid werden opgesomd.
Met haar wetenschap werd ook alle bijgeloof der Oudheid overgenomen;
en de astrologie treedt daaronder als belangrijkste wetenschap, als algemeen-
ste wereldleer op.

Dit geldt ook voor de drie genoemde grote denkers van de dertiende eeuw,
die in hun opvatting over de astrologie zo goed als geheel met elkaar over-
eenstemmen. De sterren regeren de aardse lichamen; God bestuurt de lagere
door tussenkomst van hogere wezens, en al het aardse door middel van de
hemelse sferen _ Dus heerst de beweging der sterren over het leven op aarde;
de conjuncties der planeten brengen verstoringen van de gewone orde. Maar
voor de mens is het geen onafwendbaar noodlot; hij is er niet geheel aan
onderworpen. Zijn wil is vrij, want zijn ziel als hoger wezen vloeit onmiddellij~
uit het Hoogste Wezen voort; alleen als hij geen weerstand biedt, wordt hl)
willoos door de natuur meegesleept, dus door de macht van de sterren be-
paald. Horoscopen zijn daarom nuttig als. ~aarschuwing, .en elke voorspel-
ling moet - hier is reden voor scherpe critiek op astrologische waarzeggers
- in algemene termen gehouden worden. In deze vorm met de kerkleer

verzoend heeft de astrologie - al waren er ook twijfelaars en tegenstan-
ders - zich door de volgende eeuwen heen gehandhaafd.

17. DE RE AISSA CE DER WETE SCHAP

In de veertiende eeuw vervliegt de droom van de Kerk als universele
monarchie der Europese Christenheid. De middeleeuwse wereld heeft zich
tot nieuwe vormen ontwikkeld. In alle landen kwamen de steden op als zetels
van bloeiend handwerk, en kwamen de stedelijke burgers tot welvaart en
macht, als de klasse, die steeds meer het aspect van de maatschappij bepaalt.
Steunend op de geldmacht der burgers bouwden de vorsten een gecentrali-
seerde staatsmacht op met burgerlijke ambtenaren. In voortdurende strijd
verhief zich de macht van, de koningen van Frankrijk, van Engeland, van
Castilië boven die van de pausen, die vaak zelfs als niet veel meer dan bis-
schoppen van Rome van hen afhankelijk werden. De wereldlijke macht
groeide boven de geestelijke uit. Dit vond zijn grondslag daa~in, dat de
geestelijkheid niet meer de geestelijk leidende klasse was; de Intellectuele
leiding van de maatschappij ging op de leken over. Uit de burgerij kwamen
steeds meer de beoefenaars van de wetenschap voort; in de stedelingen
groeide de drang naar kennis en ontwikkeling, die zij voor hun bedrijf, hun
handel, hun ontplooiing als meesters in de nieuwe wereld nodig hadden.
Hun zonen bevolkten het toenemende aantal universiteiten, bestudeerden het
Romeinse recht, en werden ambtenaren van de vorsten en heren, die met deze
nieuwe leer het oude feodale recht en de feodale maatschappij ondermijnden.
Wel ging de beoefening der wetenschap eerst nog in de oude lijn; het doel
was zich de kennis van de antieke wereld eigen te maken, haar cultuur en
wetenschap te bestuderen en in zich op te nemen. Maar men ziet er toch
een nieuwe zeest bij opkomen, een geest van zelfstandig onderzoek, van durf
en energie i~ nieuwe gedachten, van voortgaande verdere o~~wikkeling.

Het zijn voornamelijk Duitsland en Italië die, nu Fr~nkrIJk door ~e hon-
derd-jarige oorlog werd geteisterd, vooraan stonden In deze Op~~VIng.In
Italië was de stedelijke burgerij al sinds een paar eeuwen tot rijkdom en
macht gekomen, doordat zij het naast aan de bron van Oosterse. handel en
cultuur lag; hier bloeiden kunst en wetenschap het eerst op. DUItsland was
nu het kruispunt van de handelswegen van Italië naar het Noorden, van Oost-
Europa naar het Westen geworden; hier heerste in w~lvarende ~an?el.ssteden
als Nürnberg, Augsburg en vele andere een krachtige en vrijheidlievende
burgerij; en reeds vormden zich daar grote kapitalen in de. handen van
financiers als de Fuggers en de Welsers, die in de 16de eeuw In ?e w~reld-
politiek meespraken. Terwijl Parijs zijn aanzien verloor, werden hier meuwe
universiteiten, in Praag, Heidelberg, Leipzig, Wenen gesticht.

Er kwam bij, dat nu de bronnen van kennis van de Oudheid rijker begon-
nen te vloeien. De aanvallen van de Turken in het Oosten brachten de hulp-
zoekende Griekse kerk in nader contact met de Latijnse in het Westen; de
kennis van het Grieks verbreidde zich onder de geleerden. Tal van Griekse
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handschriften kwamen naar het Westen, vooral naar Italië, waar ZIJ Ijverig
verzameld en bestudeerd werden; zij gaven zuiverder teksten van de oude
schrijvers, waar men zich te voren met bedorven en onbegrijpelijk gewor-
den vertalingen over Syrisch en Arabisch heen had moeten behelpen. De
Westelijke wereld was nu rijp om de gehele geestelijke erfenis van de Oudheid
te aanvaarden. De geest van een enigszins heidens getint humanisme ver-
vulde de geleerden, geestelijken zowel als leken, en begon de overgeleverde
scholastiek te verdringen. In de sterrekunde treedt de studie van PTOLEMAEUS
steeds meer naar voren.

Twee wegen voor de beoefening van deze wetenschap openden zich: het
verzamelen van zuivere teksten der Ouden, en het doen van nieuwe waar-
nemingen. Waarnemingen met eenvoudige, veelal aan Arabische geschriften
ontleende toestellen worden al uit vroeger jaren vermeld. Het meest gebrui-
kelijke instrument was in de middeleeuwen het astrolabium, waarvan vele
afbeeldingen en museumstukken zijn overgebleven. Met nauwkeuriger toe-
stellen waren omstreeks 1290 te Parijs door GUILLAUMEST. CLOUDmiddag-
hoogten van de zon gemeten, waaruit de breedte benevens de helling van de
ecliptica (23°34') werden afgeleid; dezelfde geleerde had in 1228 een con-
junctie' van Jupiter en Saturnus waargenomen. Stelselmatige oplekeningen
van de plaats van kometen tussen de sterren werden in 1433, 1449, 1456,
en nog bij enige latere door PAOLOTOSCANELLI(1397-1482) verricht,
dezelfde die aIs eerste raadsman van COLUMBUSoptrad. In Wenen doceerde
GEORGEPEURBACH(1423-1461) (zo geheten naar zijn Oostenrijks geboorte-
dorp), nadat hij te voren .in Duitsland en Italië gereisd had. Hij was de eerste,
die in West-Europa de epicykelbeweging volgens PTOLEMAES uiteenzette, in
een boek" ieuwe theorie der planeten", dat nog in de volgende eeuw steeds
gebruikt werdt. Hij voegde deze theorie op eigen manier in ARISTOTELES'
wereldbeeld in door elke planeet met zijn epicykels door vaste holschalen
van de naburige gebieden af te scheiden.

Tot hem kwam daar aIs leerling, weldra als medewerker, JOHANNMÜLLER
uit Königsberg, een dorp in Franken - die zichzelf op titels van geschriften
Johannes de Monteregio noemt, en in de sterrekunde naderhand als REGIO-
MONTANUSbekend staat (1436-1476). Samen deden ze tussen 1456 en 1461
waarnemingen van eclipsen, kometen en zonshoogten, waarbij hun bleek dat
de Alfonsische tafels verscheidene graden fout waren. Hun verlangen om
betere manuscripten van PTOLEMAE.USte krijgen, werd aangewakkerd door
een bezoek aan Wenen van kardinaal BESSARION,vroeger een hoge Griekse
prelaat. PEURBACHstierf voor hij op reis kon gaan, maar REGIOMONTANUSging
met de kardinaal naar Italië, leerde er Grieks, verzamelde en copieerde tal
van Griekse handschriften, en hield voordrachten over de sterrekunde. Na
zijn terugkeer, na een kort verblijf in Hongarije, waar ook Griekse hand-
schriften waren, vestigde hij zich in 1471 in Nürnberg, waar, in een middel-
punt van Europees verkeer, het bloeiende handwerk èn voor het drukken
en uitgeven van boeken, èn voor het vervaardigen van meetinstrumenten de
gunstigste gelegenheid bood.

Want nu opende de pas uitgevonden boekdrukkunst nieuwe wegen voor
de wetenschap. Door een boek onder zorgvuldige correctie van de tekst te
drukken was ineens een einde gemaakt aan alle copieedouten waarvan de
handschriften wemelden. Wel lag het drukken van tabellen en figuren in
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de tekst nog buiten de gewone practijk van de nieuwe kunst; REGIOMONTANUS
moest dus zelf een drukkerij oprichten en de zetters instrueren, dus als baan-
breker ook in dit handwerk optreden. Wij bezitten nog een circulaire, waarin
hij opsomt wat hij alles van plan is om uit te geven; 22 titels worden daar
aangekondigd, alle in het Latijn, meest van wis- en sterrekundigen uit de
Oudheid. Als derde komt daar de aardrijkskunde en als vierde de sterre-
kunde van PTOLEMAEUSvoor: "magna compositio Ptolemaei, quam vulgo
vocant Almagestum, nova traductione", dus in een nieuwe vertaling; verder
ARCHIMEDES,EucLIDEs, THEON,PROCLUS,Aror.r.o lUS, e.a.; en daarnaast
komen eigen werken, almanakken en kleinere geschriften. Het begon met de
uitgave van de planetentheorie van zijn leermeester PEURBACH,en met het
astronomisch dichtwerk van MANILIUS;daarna versch~nen "zorgvuldig be-
rekende kalenders, Latijnse en Duitse. Groter roem nog verwierven zijn
"Ephemeriden", waarin voor 32 achtereenvolgende jaren (1475-1506) de
plaatsen van zon, maan en planeten vooruitberekend waren. Toen werd hij
in 1475 door de paus naar Rome geroepen om advies te geven voor de drin-
gend nodige verbetering van de kalender. Daar stierf hij het volgende jaar.
Zo bleven zijn grootse plannen onvoltooid; de drukkerij werd niet voort-
gezet, zijn manuscripten
raakten verspreid. Zijn
eigen werken werden
eerst 40 j aar later ge-
drukt; aan de vertaling
van PTOLEMAEUSwas hij
niet toegekomen; eerst in
1515 verscheen in Vene-
tië PTOLEMAEUSin druk,
naar een oudere Latijnse
vertaling, en eerst in
1538 in Basel in het
Crieks,

iet enkel door zijn
drukkerij maar ook door
practisch sterrekundig
werk, zijn waarnemingen,
vormde REGIOMONTus
onder de burgers van de
stad een kring van ver-
eerders en beoefenaars
der wetenschap. Zo
de patriciërs WILLIBALD
PIRKHEIMERen BERNARD
WALTHER,beide Grieks-
kundige humanisten.
WALTHERwerd zijn leer-
ling in sterrekunde en
richtte in zijn woning een plaats voor het opstellen van instrumenten, dus een
sterrewacht in, waar ze samen waarnemingen deden. a REGIOMOTANUS'
vroege dood zette WALTHERde waarnemingen der hemellichten met grote

ijver voort. Tot zijn dood, in 1504, heeft hij 746 metingen van zonshoogten
en 615 plaatsbepalingen van planeten, maan en sterren verricht, de eerste
regelmatig voortlopende waarnemingsreeks in de nieuw opkomende Europese
wetenschap, welke een eeuw later nog door TYCHOen KEPLERgebruikt zou
worden.

De instrumenten, I die hierbij gebruikt werden, en die REGIOMONTANushad
laten maken, waren nog van een eenvoudig soort, van hout. Ten eerste de
zogenaamde driestaf, door PTOLEMAEUSreeds gebruikt en beschreven: een
vertikale paal, waar bovenaan door een scharnier een ruim 3 meter lange
met twee vizieren voorziene lat bevestigd is en schuin te stellen zó, dat de
helling juist de richting van de ster aangeeft; onder aan de paal, 3 meter
lager, is een tweede scharnier waardoor een verdeelde lat zo te stellen is, dat ze
tegen het benedeneind van de vizierlat drukt en daar wordt afgelezen; de
aflezing, d.i. de lengte van de basis van een gelijkbenige driehoek, doet de
tophoek kennen, de afstand van de ster tot het zenith. Deze driestaf werd tot
het meten van de middaghoogte van de zon gebruikt; bij deze meting kwam 1
mm op de meetlat ongeveer met een boog van l' aan de hemel overeen. Een
nog veel meer gebruikt instrument was de Jacobsstaf,diediendeomdeafstand
van twee hemellichten te meten. Zij bestond uit een lange verdeelde lat en

HO"i't'on------------

De J acobsstaf.

een dwarslat; de eerste werd in de hand gehouden en van het oog naar het
midden tussen de twee sterren gericht; het midden van de loodrecht daarop
staande dwarslat werd daarlangs op- en neergeschoven tot het oog de twee
sterren met de uiteinden van de dwarslat zag samenvallen. De afgelezen
afstand van de dwarslat tot het oog aan het uiteinde was dan een maat voor
de boogafstand van de twee sterren. og eeuwen daarna werd dit toestel
door de zeelieden gebruikt om de hoogte van de zon of een ster boven de

De driestaf van REcIOMoNTANus.
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kim te meten. Later, in 1488, heeft WALTHERnog een ringensfeer (arrnilla),
ook naar PTOLE.MAEUS'beschrijving laten maken, waarop na behoorlijke
instelling de lengte en breedte van een planeet direct waren af te lezen. Ook
gebruikte hij reeds uurwerken, van de toen nog onvolkomen, door wrijving
geregelde soort, om door middel van tijdsverlopen afstanden aan de hemel
te meten. De zorgvuldigheid van WALTHERals waarnemer blijkt daaruit, dat
hij de opheffing van de zon nabij de horizon ontdekte en door de straal-
buiging wist te verklaren. Maar nog meer blijkt ze uit de door hem bereikte
nauwkeurigheid; zijn planetenplaatsen, door armilla en Jakobsstaf bepaald,
waren gemiddeld niet meer dan 5' fout; en bij de door hem gemeten zons-
hoogten bleef de fout zelfs beneden 1'. Zijn jongere medewerker JOH.SCHONER
heeft later al deze waarnemingen uitgegeven, en ze zelf ook nog voortgezet.

Wij zien hier dus sinds het midden van de 15de eeuw een nieuw soort
wetenschap ontstaan, verschillend van die der vroegere middeleeuwen.
De beoefenaars der wetenschap uit vroeger eeuwen, hoe hoog ook geprezen,
waren geleerden geweest, geen natuuronderzoekers. Hun hoogste doel was
het bezit van alle oude wijsheid. Ze reproduceerden wat vroeger was gevon-
den; maar ze produceerden zelf geen nieuwe kennis. Hun bron van de steeds
herkauwde kennis waren de boeken, de geschriften, niet de experimenten en
waarnemingen. Nu echter is voor de sterrekunde een nieuwe tijd aangebroken,
de tijd van nieuwe waarnemingen als bron van voortschrijdende wetenschap.

maten die het Romeinse rijk vernietigden en wier nakomelingen het Middel-
eeuws' Europa bouwden, hadden de ontzenuwende sl~vernij h:>ogstens als
voorbijgaande bijzaak, maar niet als heersend economisch arbeidsstelsel ge-
kend. Hun stoere werkkracht, met ook in de lijfeigenschap nog zelfstandig
initiatief heeft dit feodale arbeidssysteem, dat de laatste ontbindingsvorm J ,I
van de Oudheid was, tot uitgangspunt van Middeleeuwse boerenstrijd en bur-
gervrijheid gemaakt. Zij werden door ?e stuwkracht, die in h~t vrije hand-
werk en in de handel zat, tot steeds meuwe energIe gewekt, die de vormen
van het bedrijf, de industriële methoden, de wegen van de handel, de opz~:
meling en besteding van kapitaal tot ontwikke~ing bracht, en ~e ~a~tsch~PPIJ
steeds verder revolutioneerde. In hen groeide een sterk individualisme,
groeide een nieuwe cultuur.' die steun z?cht in een her~eving der a~tieke
wereld om zich daardoor UIt de corporatieve gebondenheId van de MIddel-
eeuwen te bevrijden; maar te vol van spanning was ~m daarbij als hoogste
doelwit te blijven. De geest van durf en avontuur, die toen de mens~n de
oceanen opdreef om nieuwe werelden te ontdekken, dreef hen ook op meuwe
wegen van ontdekking in de wetensch.ap. .. ..

Zo stegen ze boven de Oudheid UIt. ZIJ voelden dit met al: een. breuk,
maar als een voortzetting der Oudheid. Hun gehele strev~n gmg UIt n?ar
afschuddinz van de middeleeuwse barbaarsheid, naar renaissance, herlevmg
van de cult~ur der antieke wereld. De Renaissance was voor hen de verruk-
kende openbaring van de schoonheid, de wijsheid, de levensvreugde van de
Oudheid, die zij als het hoogtepunt van menselijke beschavi~g beschouwden,
en waarin zij zich hartstochtelijk verdiepten:. Eerst nadat ZIJ deze g~heel. en
al in zich opgenomen hadden, kon er sprake ZIJnvan een verdere on~wIkk~lmg.

De voornaamste natuurwetenschap waarvoor dat kon gelden, eIgenhJk de
enige, die die naam mocht dragen, wa~ de sterr~kunde. En er waren sterke
maatschappelijke behoeften, die haar in het middelpunt van d~ open~are
belangstelling plaatsten. Daar was ten eerste de behoefte van de tijdrekening-
De kalender was in het ongerede geraakt, de oude schakelregels waren met
nauwkeurig genoe<Tgeweest, en nu waren de afwijkingen ontoelaatbaar groot.
De voorjaarsnachfevening viel op 11 in plaats van op 21 Maart e~ de v~ll~
manen kwamen drie dagen te vroeg; dus was ook de Paasrekemng ge ee
mis REGIOMOTANUSmoest echter aan de paus verklaren dat er eerst nog
nieuwe waarnemingen nodig zouden zijn, vóórdat een veilige grondslag voor
verbeterde rekenregels kon gelegd worden. D

Daarnaast kwamen de behoeften van de scheepvaart op de oceaan. e
volken van het Iberisch schiereiland, eerst de Catalanen, d~arna .d~ Portt
gezen en de Spanjaarden, die ?ls zeevaarders en .ontdekk~ngsr.eIzIgerasfd:
Oceaan openden, steunden daarbij op de sterrekundige kenms, die van dse
Arabische tijd tot in deze latere jaren overgeleverd, was, vo~~.aldoor J o~.
geleerden. In de 14de eeuw liet koning PEOROvan Catalome ~te:re~un ~~~
tafels door de Joodse astronoom JACOBCARSONOmaken. De uitvinding T
de Jakobsstaf wordt toezeschreven aan LEVIBENGERSONuit Provence .. e
Salamanca doceerde ZAC~TO,die in 1473-78 in het Hebreeuws ~en "eeuwIri
durende almanak" uitgaf; een leerling van hem, hofarts van komng JOHAN..
van Portuaal was lid van de "Junta dos Mathematicos", het wetenschappehJk
colleze vo~r 'de zeevaart. Deze Junta gaf ten dienste van de Portugese. zee-
vaarders een "reglement" en een "zeemansjaarboek" uit, met vonrschr iften

Zo was nu in Europa de wetenschap weer opgeklommen tot de hoogste in
de Üudheid bereikte hoogte, en ging daar zelfs boven uit. De planeten-theorie
van PTOLEMAEUShad men hier nu geheel onder de knie; en de waarnemingen
van HIPPARCHUSen PTOLEMAEUSwerden in nauwkeurigheid door REGIO-
MONTANUSen WALTHERovertroffen. Maar het voornaamste was, dat wat in de
Oudheid eindpunt was geweest, wat de Arabische wereld als toppunt juist
had bereikt, hier beginpunt was en uitgangspunt werd voor een hoger
opgaande steeds snellere ontwikkeling.

Hoe kwam dit? Deze vraag is niet enkel voor de sterrekunde van belang,
maar voor de gehele natuurwetenschap. Want de opbloei van de natuur-
wetenschap in al deze latere eeuwen, de grondslag van de gehele moderne
cultuur, van de gehele moderne samenleving, begon toen met de opbloei der
sterrekunde. Zoekt men naar verdere samenhang, dan valt onmiddellijk op,
dat het hier in Europa nu een geheel andere cultuur, een geheel andere maat-
schappij, een geheel ander mensenslag was dan in de afgeleefde Oudheid of
in het fatalistische, slechts tijdelijk opgebloeide Oosten. Het was hier een
maatschappij in krachtige groei, een burgerij vol rusteloze energie, het
was een nieuw soort mensen vol sterke levenswil, die hier de draad der ge-
dachte weer opnamen, die de Oudheid uit de matte handen had laten zinken.
Er was wellicht iets in van rasbegaafdheid - maar de Grieken en Romeinen
waren toch van naverwant ras, en de Semitische Arabieren stonden zeker niet
achter in aanleg en begaafdheid. Er was wellicht iets in van het pittige, sti-
mulerende klimaat dezer landen - maar het opbloeiende Middeleeuwse Italië
was daarin toch niet verschillend van het Romeinse Italië. Men zal niet ver
mistasten als men onder al deze invloeden aan de economie, aan de vormen
van de arbeid een voorname rol toekent. De barbaren, de Germanen en Sar-
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over Europa; 133 geschriften daarover van 53 auteurs zijn nu nog bekend.
De tijden waren vol schrik en angst; slechts een zeer enkele onder de ge-
leerden, zoals de Italiaanse humanist PICO DELLAMIRANDOLAbestreed de
astrologie als bijgeloof. LUTHERschreef in de voorrede van een te Wittenberg
gedrukt boek van LICHTEBERGER:"Die Zeichen am Himmel und auf Erden
fehlen gewisslich nicht. Es sind Gottes und der Engel Werck, warnen und
drohen den gottlosen Herren und Ländern, bedeuten auch etwas".

De zestiende eeuw was een eeuw van grote omkeringen, maatschappelijk
en geestelijk. Wat zich in de vorige eeuwen ontwikkeld had, de groeiende
kracht van het burgerdom, de opkomst van vorstenmacht, de strijd binnen
en de oppositie tegen de Kerk, krijgt dan zijn beslag in een breuk met het
verleden. De openlegging van de gehele aarde door veroverende zeevaarders
bevrijdt de geesten van de oude, beperkte wereldvoorstelling, maar brengt
ook, door de toevoer van Amerikaans zilver en goud, een algemene prijsstij-
ging en verarming, die zich uit in verbitterde opstanden van boeren en hand-
werkers. Nieuwe levensbeschouwingen condenseren zich in de Lutherse, de
Calvinistische en de vernieuwing van de Katholieke Kerk. Hun strijd vermengt
zich op chaotische wijzemet de strijd tussen de vorsten, de burgers" de adel tot
een reeks van politieke en godsdienst-oorlogen. De rustige verzekerdheid, die
vroeger deKerk met haar onbetwiste autoriteit kon geven, was weggevallen, het
wereldbeeld was ontredderd. In de onzekerheid en woeling van al het aardse
bood de band, die alles op aarde aan de sterren met hun vaste berekenbare
loop bond, het enige houvast, dat de mensen bleef. 'Sterker dan ooit groeide
met de behoefte ook het vertrouwen in de astrologie; meer nog dan vroeger
neemt ze nu ieders gedachten in beslag. De vorsten, grote en kleine, hebben
"mathematici" in hun dienst, wier taak het in de eerste plaats is astrologische
adviezen te geven; met "mathematica" werd toen astrologie bedoeld. Steden
en provinciebesturen stellen eveneens mathematici aan, w~er plicht, behalve
in schoolonderricht aan zoons van rijke burgers en edellieden, bovenal be-
staat in het samenstellen van almanakken voor boeren en burgers, met pro-
gnosen over het weer en de politieke vooruitzichten. .'

Zo stond de sterrekunde in de vijftiende en zestiende eeuw midden m
het practische leven en nam meer dan enige andere wetenschap de aanda?ht
der mensen in beslag. Met de sterren hielden zich steeds de gedachten be~~g;
wat er aan wetenschappelijke vindingskracht en initiatief in de menselijke
geest ontsprong, richtte zich toen in de eerste plaats op de wetenschap der
sterren. Het is dus niet te verwonderen, dat men zich er weldra met meer toe
bepaalde, eerbiedig de opvattingen der Ouden over de wereldbouw steeds
te herhalen, maar ook daarin nieuwe wegen insloeg.
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over het gebruik van de instrumenten, en tafels met rekenvoorbeelden. Zo
werkte de Arabische sterrekunde mee als een kracht, die de ontdekkings-
tochten der Portugezen mogelijk maakte. Overal waar deze steeds verder
naar het Zuiden en op weg naar Indië kwamen, werd met een astrolabium
de middaghoogte van de zon gemeten, waaruit dan met behulp van de tafels
van de declinatie van de zon de breedte werd afgeleid.

Daarnaast kwamen nu de werken van de Duitse sterrekundigen, met name
van REGIOMOT us. Zijn "Ephemeriden", zowel als de Almanak van ZACUTO
ha~ COLUMBUSop zijn tochten bij zich, en de daarin aangekondigde maan-
eclips ~an 29.Febr. 1504 was het, die hij in een benard ogenblik gebruikte
om de inboorlingen gedwee te maken. Waarschijnlijk heeft ook de 'ürnberger
MARTI BE.HAIM,geograaf en koopman op de Azoren, als lid van de Junta
meegewerkt om de Duitse sterrekunde in Portugal bekend te maken.

O~gekeerd werkte deze toepassing in de zeevaart bevorderend op de
stu~Ie van de sterrekunde terug. Als eigen levenservaring ondervonden de
schippers de bolvormigheid van de aarde. Met verbazing aanschouwden zij
op het Zuidelijk Halfrond onbekende sterren en sterrebeelden. COLUMBUS
had reeds in een brief naar Spanje gesproken van een WaO"envan het
Zuiden" die hij aan de hemel zag, mogelijk dezelfde sch~~e vierhoek van
merendeels heldere sterren, waaruit de Christelijke geloofsijver der ontdek-
kers nad~rhand .het Zuiderkruis ,~aakte, en waarin zij de door DANTE.ver-
melde "VIer schitterends sterren terug meenden te vinden. De sterrekunde
was in deze tijden niet een theoretische leer van professoren-katheders, maar
een levende wetenschap; vroeger dan op enig ander gebied van verschijn-
selen werd de aandacht der Europese mensheid door practische vraagstukken
op de sterren en hun loop gevestigd.
.. Meer nog en algemener dan door deze practische kwesties werd de mense-

lijke geest vervuld door de astrologie. Want van de hemellichten gingen de
grote krachten ui~, die leven en lot op aarde bepaalden. Deze algemene Mid-
deleeuwse opvattmg werd meer in detail ontwikkeld en door kalenders in
alle .vo~ks~lassen verspreid. Zulke kalenders en almanakken, die vooral na
de uitvinding van de boekdrukkunst in grote oplagen verbreid werden bevat-
ten ~ehalve hemelverschijnselen, eclipsen, planetenconjuncties e.d. ook voor-
!3pellmg~no~~r het weer, over te duchten natuurrampen, over gunstige en
ongunstige tijden voor allerlei handelen, tot aderlaten toe. Vooral was de
aandacht gericht ?P de conjuncties van de beide machtige planeten Jupiter en
Sat~rnus; d~ze vmden telkens na twintig j aren plaats, elke volgende op een
117 terug liggende lengte, dus herhalen zich steeds in dezelfde drie in drie.
hoeksst~nd s.taande dierenriemsbeelden, totdat door het langzaam verschuiven
de conj~nctIes na twee eeuwen overgaan op de drie volgende tekens. Zo
schreef m 1488 ~~n beroemd astroloog JOHANNESLICHTE'BERGER:"Daar is
"op ~en belangrijks, cons.tellatie .te le~ten van de gewichtige grote planeten
"J~pIter en. Saturnus, WIer conjunctie en samenloop met verschrikkelijke
"dmg.en d~~lgt en ?ns v.eeltoekomstige ongelukken verkondigt. . .. tot welke
"schrIkk~hJke conj unctra het afschuwelijke huis van de onaeluk-brenzende
"SchorpIOen is aangewezen". Dit slaat op de conjunctie vanc1484 diecnaar
~lge~en~ mening nog 20 jaar zou nawerken. Daarna kwam in 150,1,een con.
junctie m de Kreeft, en in 1524 een in de Vissen. Het geloof, dat dan een
grote watervloed de wereld zou komen verwoesten, bracht toen een paniek


