III

Over de verspreiding van Kennis, over Religie, Wetenschap en Alchemie

‘Echte onwetendheid is niet de afwezigheid van kennis, maar de weigering om het te verwerven 1.
Cornelis Drebbel is een van de vele nieuwsgierige mensen, die ‘onze’ wereld hebben helpen maken. Zijn
bijdrage is in Nederland nauwelijks bekend, in Engeland en de USA wel.
‘The idea of Drebbel as a universal wonderworker was as widespread in the seventeenth century as
the idea of Einstein as a genius is today."
zegt Dr. Vera Keller, die in september 2009 op Princeton University ‘op Drebbel’ promoveert met haar
dissertatie met de titel: ‘Cornelis Drebbel, Fame and the Making of Modernity’.
Evenals eenieder die bepaalde innovaties heeft gerealiseerd, is ook Drebbel schatplichtig aan, staat op de
schouders van vele voorgangers. Drebbel verbetert inventies van anderen en brengt ‘vergeten’ inventies terug.
Door onwetende historici wordt Cornelis Drebbel regelmatig ‘alchemist’ genoemd, ingedeeld bij de charlatans,
op zoek naar het levenselixer, de steen der wijzen en transformatie van metaal tot goud. Een onterechte
diskwalificatie.
Drebbel: actief op vele gebieden, werktuigbouw, scheikunde, chemicus avant la lettre, die in zijn laboratorium
op systematische wijze allerlei experimenten doet. Geen theoretisch maar toegepast onderzoek, applied
technology; met als resultaat ‘planned inventions’.
Drebbel; geen nepwetenschapper, maar inventor van praktische producten én geen charlatan, niet te
vergelijken met de astrologen en alchemisten, de ‘Betrȕger’, die beloofden goud te maken, vaak verbonden
waren aan het hof van een koning of rijke adellijke familie.
Opmerkelijk is dat, ga je met grote stappen door de wereldgeschiedenis, dan blijken vele uitvindingen,
ontdekkingen van natuurlijke fenomenen, het zonnestelsel, de baan van de planeten, de maan, al eerder
gedaan te zijn dan wij leren. Algebra, logaritmes, al eeuwen bekend, heruitgevonden rond 1600. Het
baanbrekende werk van Copernicus uit c. 1550, al eeuwen eerder bekend bij de Arabieren en Grieken, maar
vergeten. \ingenieuze apparatuur wordt ontwikkeld en vergeten. De Camera obscura werd al gebruikt door de
Arabieren, wordt eeuwen later nog eens uitgevonden.

•

Griekse en Arabische kennis en wijsheid herontdekt en doorgegeven

In 333 vChr. wordt Egypte veroverd door Alexander de Grote. Alexandrië wordt de nieuwe hoofdstad van het
rijk. Alexanders’ opvolger in Egypte, koning Ptolemaeus Soter, voormalig generaal van Alexander, maakt een
plan voor een instituut voor wetenschappers, het Mouseion, de Tempel der Muzen. Ptolemaeus II, zijn zoon,
realiseert het plan, breidt rond 290 vChr, het Mouseion uit met een omvangrijke bibliotheek. Er zijn
werkkamers, leslokalen, en naar schatting ruim 5000 studenten actief. Van heinde en verre komen studenten
en geleerden naar de stad. De boekenverzameling van Aristoteles wordt ingebracht en door heel Europa
worden boeken ingekocht; veel werk van de Griekse wijsgeren en er worden vertalingen gemaakt van
wetenschappelijke teksten uit India en Azië. Er komt een ordening en classificatie: recht, retorica,
natuurwetenschappen, toneel, filosofie, historie, geneeskunde, mathematica. De vakgebieden pneumatica,
optica, astronomie en mechanica worden serieus aangepakt. Euclides, rond 300 v. Chr; schrijft over
perspectief en getaltheorie. Musicus, dichter geograaf en astronoom polymath Eratosthenes van Cyrene2 (c.
276-195 vChr.) - Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος - is hoofd van de bibliotheek in Alexandriȅ.

42

Tijdgenoten noemen hem - omdat hij altijd als tweede met
een bedenksel, komt - βῆτα -, bèta, naar de tweede letter van
het Griekse alfabet. Bewonderaars noemen hem Pentathlos,
olympisch kampioen, de man waarin alle kennis van de
wereld is verenigd. Zijn terminologie en benamingen worden
door hedendaagse geografen gebruikt. Zijn belangrijkste
wapenfeit; de berekening van de omtrek van de bolvormige
aarde. Door het meten en vergelijken van de lengte van de
schaduw op een specifieke plek, dag en tijdstip in een
waterput in zijn geboortestad, Cyrene en een toren in zijn 800
km verderop gelegen woonplaats Alexandriȅ. Zijn uitkomst
verschilt c. 4-10% met de werkelijkheid.

Pas in het jaar 1615 wordt dat experiment nog eens gedaan, door Willebrord Snel van Royen (1580-1626) uit
Leiden met een grote gradenboog, die in Rijksmuseum Boerhaave is te bewonderen. Startpunt de torenspits
van de Grote St. Laurenskerk in Alkmaar. Het experiment en de uitkomst beschrijft hij in zijn boek ‘De terrae
ambitûs vera quantitate’ onder de auteursnaam ‘‘de Nederlandse Eratosthenes’. Zijn meting verschilt c. 3,5%
met de werkelijke omtrek van de aarde: 40.075 kilometer.
Wetenschappers uit de tijd van Archimedes en Griekse wiskundigen als Pappus van Alexandriȅ (c. 290-350
vChr) Diocles (c. 240-180 vChr.) maken berekeningen van parabolische -gebogen- spiegels en hun brandpunt,
die in verrekijkers kunnen worden gebruikt. De parabolische spiegel reflecteert de stralen naar ėėn brandpunt.
Spiegels werden al vanaf ver voor onze jaartelling gemaakt. Van edelsteen, vulkanisch glas, gepolijst koper,
zilver of andere metaallegeringen of helder glas met speciale coating. Euclides van Alexandrië, de wiskundige
en uitvinder Hero van Alexandrië (c. 10- 70 na Chr.) en vele anderen studeren en doceren korte of langere tijd
aan het Mouseion. Hero ‘leent’ veel van zijn inventies van de Grieks-Alexandrijnse wetenschapper Ktesibios
(285-228 vChr,), die waterorgels en wateruurwerken met feedback control systeem maakt en onderzoek deed
over pneumatiek, het gebruik van luchtdruk bij bijv. pompen en de werking van de katapult bestudeert.
Ktesibios, de Edison van de Hellenistische wereld.
•

het Antikythera Mechanisme

Sponsduikers vinden in 1900 voor de kust van het Griekse eilandje Antikythera, in het wrak van een Romeins
schip een aantal beelden, amphora’s en een roestig brok metaal. Na jaren studie van het metalen object werd
vastgesteld dat het een restant was van een ingewikkelde astronomische computer met minstens 37 bronzen
tandraderen. Het instrument werd het Antikythera Mechanisme genoemd. Onderzoekers dateren het apparaat
op c. 200 tot 87 vChr en vermoeden dat het gemaakt is op Rhodos. Michael T. Wright3, tot 2004 curator
mechanical engineering van het Science Museum in London, heeft het instrument in 2006 getracht te
reconstrueren. Hij dacht aan een planetarium, dat de cyclus van de Zon, de Maanstanden, en de banen van
de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus voorspelde. Onderzoekers Freeth en Jones dateren
het werk uit c. 200 vChr. en merken op dat de klok niet erg nauwkeurig kon zijn.

Opstelling van de tandraderen van het Antikythera mechanisme door Michael Wright.

43

Archmedes bouwt een planetarium op schaal, dat in 212 vChr, na de verovering van Syracuse en de dood
van Archimedes als oorlogsbuit naar Rome wordt gebracht door de Romeinse generaal Marcus Claudius. In
zijn boek De Re Publica beschrijft Marcus Tullius Cicero (106-43 vChr.) zo’n machien, die al honderden jaren
hebben bestaan verklaart de werking; de demonstratie van de dagelijkse beweging van de Zon, de Maan en
de vijf wandelende sterren, de planeten.
Archimedes van Syracuse (287-212 vChr.) en zijn schroef waarmee water opgepompt kan worden. De wet
van Archimedes: De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt is even groot als het
gewicht van de verplaatste vloeistof of gas4. Eureka!; ik heb het gevonden. Archimedes maakt brandglazen concaaf geslepen spiegels, waarmee hij schepen in brand kan steken en bedenkt een kanon dat door
hogedruk -stoom; door zonnewarmte wordt water verhit- kogels afvuurt. Het werk van de Griek Philon van
Byzantium5 (c. 220-c.280 vChr.) - Philon Mechanicus, leerling van Ktesibios - schrijft over baggermolens,
vaten die vanzelf vol en leeg lopen, de katapult. Zijn inventies worden doorgegeven door Hero van Alexandrië.
In zijn boek Pneumatica beschrijft Hero ‘zijn’ pneumatische toepassingen en apparaten, automaten, een
methode om land te meten, oorlogsmaterieel en optiek, mechanische vogels die zingen en nog meer. Hero
ontwerpt allerlei slimme apparaten die functioneren door toepassing van luchtdruk; pompen, fonteinen, een
soort stoommachien, de aeolipile, hij ontwerpt deuren die openen en sluiten door luchtdruk en allerlei andere
handige zaken. In zijn boek Mechanica, dat in een Arabische vertaling bewaard is, worden allerlei tandwielen
en methodes om zware voorwerpen te tillen uitgewerkt. Hero’s werk is in de Renaissance voor de ingenieurs,
en waarschijnlijk ook voor Drebbel, een belangrijke bron van kennis 6. Rond 1575 komt Hero’s boek
Pneumatica in de Nederlanden uit.
Het Museion en haar bibliotheek gaan aan
oorlogsgeweld, brand en verwaarlozing ten
onder. Rond 400 na Chr. zorgen de Christenen
voor het einde van dit instituut door -in hun ogenheidense boeken, die afwijken van hun bijbel, te
vernietigen Een van de laatste, aan het Mouseion
verbonden wetenschapper is de geleerde dame
Hypatia, groot wiskundige en astronoom,
opgeleid door haar vader, de wiskundige Theos.
Hypatia wordt op 8 maart 415 door fanatieke
Christenen uit haar rijtuig getrokken en gestenigd
(illustratie).

Gelukkig is veel kennis uit het Mouseion van Alexandrië bewaard en overgedragen aan nieuwe generaties
geleerden en studenten. De Romeinse filosoof, schrijver, muziektheoreticus en politicus Anicius Boëthius
(480-525), lid van een familie van senatoren, vertaalt Plato en Aristoteles uit het Grieks in het Latijn, stapt over
van het Romeinse naar het Byzantijnse orthodox-christelijke geloof. Boëthius wordt door koning Theodorik de
Grote (451-526) benoemd tot Magister Officiorum en consul van de Ostrogoten, die de macht in Italië hebben.
Op verdenking van spionage voor en samenzwering met de Byzantijnen laat Theodorik, die de Ariaans
christelijke stroming aanhangt, hem in 525 executeren. Tijdens gevangenschap schrijft Boëthius het boek ‘De
Consolatione Philisophiae - Over de Vertroosting - waarin hij het verschil tussen ‘Voorzienigheid en
Voorbestemming/Predestinatie uitlegt. Zijn boek heeft nog eeuwen invloed op het middeleeuws denken.
In Mekka geboren Muawiyah ( معاوية بن أبي سفيان602-680) wordt in het jaar 661 in Jeruzalem tot Kalief gekroond.
De grondlegger van de Umayyaden-dynastie, trouwt met Maysum, dochter van het hoofd van de invloedrijke
bedoeïnen-stam de Kalb, die een vorm van orthodox christendom aanhangen. Muawiyah I bouwt paleizen in
zijn hoofdstad Damascus, organiseert een sociaal systeem; de armen worden ondersteund, stimuleert
landbouw en economie en verzamelt boeken.
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Zijn staand, goed getraind leger, geleid door de meest competente mannen uit de diverse stammen in zijn rijk,
beschikt over intelligent oorlogstuig, zoals katapulten, die enorme projectielen kunnen afschieten. Zijn Marine
houdt de Byzantijnse vloot in het gareel. Jaarlijks valt het leger het opkomende Moslimrijk aan, gesticht door
Muḥammad ibn ʿAbdullāh (571-632), beter bekend als de Profeet. Grote delen van het Byzantijnse rijk worden
aan de Arabieren afgestaan.

Het Byzantijnse rijk, nog in bezit van Carthago en de kust van Lybië en het Arabische rijk rond 650

Afghanistan wordt veroverd en met de vloot ook Rhodos. Sicilië, en de kusten van Zuid-Frankrijk en Spanje
worden regelmatig aangevallen en geplunderd.
De Byzantijnse vloot wordt in 654 verpletterend verslagen door de Arabische moslim-vloot, het beleg van de
stad Constantinopel heeft ditmaal geen succes. In 674 dreigt Muawiyah’s vloot onder leiding van zijn zoon
Yazid Constantinopel in te nemen maar door de inzet van ‘Grieks vuur’ door de Byzantijnen wordt zijn vloot
grotendeels vernield. April 680 overlijdt Muawiyad, bekeerd tot de Islam. Zijn omvangrijke bibliotheek verhuist
van Damascus naar Bagdad en wordt opgenomen in de collectie van het Huis der Wijsheid.
De Pers, natuurfilosoof Abū Mūsā Jābir ibn Hayyān (c. 721- c. 815) - gelatiniseerde naam Geber -, schrijft
honderden boeken, zoekt via numerologie en alchemistische experimenten naar het eeuwige leven. Zijn
laboratorium is uitgerust met ingenieuze apparatuur waarmee op empirische wijze allerlei proeven kunnen
worden gedaan.

Retort van Zosimus uit Byzantium, c. 450 vChr.
uit Collection of ancient greek alchemists (3 vol., Paris, 1887–1888) Marcelin Berthelot.
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•

Huis der Wijsheid

Via het Huis der Wijsheid - Bayt al-Hikma -, de rond het jaar 770 gestichte Academie met bibliotheek in Bagdad
wordt door de eeuwen heen verzamelde kennis van de Babyloniër, die al eeuwenlang het zwerk observeren,
de kennis van de Perzen, Syriërs en Grieken op het gebied van medicijnen, geografie, geneeskunde,
wiskunde, optiek en astronomie, overgedragen. In het Huis bedrijven Arabieren, Joden en Christenen samen
wetenschap, er worden vertalingen gemaakt van de Griekse filosofen en wiskundigen. Kennis op het gebied
van astrologie, mythologie, geografie, biologie, meet- en wiskunde en de fabricage van oorlogstuig wordt
vermeerderd en doorgegeven.
Polymath Aboe Joesoef Ja'qoeb ibn Is-haq ibn as-Sabbah ibn 'omran ibn Ismail al-Kindi - إسحاق بن يعقوب يوسف أبو
( الكندي الصبّاحc. 801 – c. 873), in het kort Al-Kindi, gelatiniseerd Alkindus, geboren in Koefa, Mesopotamiȅ,
verbonden aan het Huis, zorgt voor vertaling van de Griekse en Hellenistische filosofen in het Arabisch. Mede
geïnspireerd door die teksten, publiceert hij honderden filosofische en theologische geschriften, die in het
Latijn worden vertaald en gewaardeerd worden door bijv. de Engelse filosoof en monnik Roger Bacon (c.
1220-1292). Renaissance filosoof Cardano. Al-Kindi introduceert het numerieke stelsel uit India, schrijft over
de ‘natuur van de elementen’, hoe wind ontstaat en hoe en waarom, à la Drebbel, lucht in water verandert,
geeft commentaar op de ‘niet-bewegende beweger’ van Aristoteles.
Drie Perzische broers Banû Mûsã, die van c. 800 tot 875 in Bagdad leven en werken, zijn verbonden aan het
Huis der Wijsheid. Hun Boek van Ingenieuze Apparaten, een beschrijving van circa 100 automaten en
mechanische apparaten, vaak werkend door waterdrukverschillen. Hun Boek over Vlak- en Sferische Figuren
gaat over geometrie. Zij leren de Griekse taal, vertalen Griekse teksten in het Arabisch, verbeteren vondsten
van de Grieken, doen astronomische waarnemingen, bekritiseren het systeem van Ptolemaeus. Evenals de
astronoom Abū al-Rayhān Muhammad ibn Ahmad al-Bīrūnī (973–1048), die eigen waarnemingen doet en
naar informatie uit India verwijst. Volgens de broers Banû Mûsã bestaat er geen ‘negende sfeer’ die zorgt voor
de eeuwige beweging. Zij berekenen de duur van het jaar; 365 dagen en 6 uur. De uit Irak afkomstige arts en
nestoriaans christen Abū Zaid Hunain ibn Ishāq al-ʿIbādī -العبادي إسحاق بن حنين زيد أبو, - (808-873) bereist het
Midden Oosten en verzamelt Griekse en andere teksten, onder meer van de arts Galen, die in het Huis der
Wijsheid worden vertaalt. Zelf schrijft hij diverse boeken over de oogheelkunde, een grieks-syrisch
woordenboek en mineralen.
Kalief al-Mutawakkil ʿAlā ’llāh ( ;للا على المتوكل821-861, hij die vertrouwt op god’), lid van de Abbasiden dynastie,
die van 750 tot 1258 over Iran en omstreken regeert, verplaatst de hoofdstad van zijn rijk van Bagdad naar
Samarra in Irak.
Conservatiever dan zijn tolerante en geïnteresseerde voorgangers en negatief over de Griekse teksten die
beschikbaar komen heft hij het Huis der Wijsheid op, sloopt het mausoleum van de kleinzoon van de profeet
Mohammed, de shiïet Hoessein ibn Ali ibn Abu Talib (627-680) en vaardigt in 850 een aantal anti-shiietische,
anti-joodse en antichristelijke decreten uit. Christenen worden gedwongen een honingkleurige kap en riem te
dragen. Synagoges worden verwoest, ook de Joden worden verplicht een kenteken te dragen. Kalief alMutawakkil wordt door zijn Byzantijnse huursoldaten en tweede zoon vermoord.
De Mongoolse invasie en verovering van Bagdad in 1258 betekent het einde van het Huis der Wijsheid en de
Abbasiden. Het leger van Hulegu Khan (1217-1265), kleinzoon van Chinggis (Genghis) Khan (1162-1227),
verovert de stad, doodt de 20.000 verdedigers en zo’n 200.000 burgers, laat zijn soldaten de stad plunderen.
De boeken van de bibliotheek worden de Tigris gegooid; het water van de rivier die door Bagdad stroomt, ziet
rood van het bloed en zwart van de drukinkt.
De Perzische wetenschapper Nasir al-Din al-Toesi (1201-1274) wordt gevangengenomen door de Mongolen,
helpt hen bij de inname van Bagdad en mag in 1259 als beloning een sterrenwacht bouwen. Hij beschrijft de
driehoeksmeting, stelt voor het werk van Ptolemaeus te verbeteren en schrijft dat de planeten rond de aarde
draaien.
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Na 1260 zoekt Hulegu Khan contact met paus Urbanus IV, koning Louis IX van Frankrijk en andere christelijke
mogendheden met de suggestie samen de moslims uit te roeien en Egypte aan te vallen. Er komt geen reactie
uit het westen. Hulegu’s leger wordt verslagen door de Egyptische Mammalukken, van oorsprong slaven die
de macht in Egypte hebben overgenomen. Nadat in 1262 het Mongoolse leger is verslagen verdrijven zij de
kruisvaarders uit het Midden-Oosten en garanderen de continuiteit aldaar van de moslims.
Een beslissende slag in de wereldgeschiedenis, die de situatie in het Midden-Oosten tot vandaag de dag heeft
bepaald. Na 1516 wordt het Mamalukse rijk, van de grens van Oost-Turkije, inclusief Syriȅ, delen van Irak en
Egypte, veroverd door de Ottomanen.

Hulagu en zijn christelijke koningin Dotuz Khatun.
Illustratie uit de Jami' al-tawarikh van de
Perzische historicus Rashid al-Din

Astronoom Abdallah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan al-Battani al-Harrani (858-929) -Al-Battani- observeert
en catalogiseert in Raqqa en Mosul 490 sterren, berekent de lengte van het jaar: 365 dagen, vijf uur, 46
minuten en 24 seconden. Fysicus, filosoof, dichter, alchemist, astronoom Abu Ali Sina, (c. 980-1037, geboren
in Oezbekistan), Ibn Sina - latijnse naam Avicenna – kent op tienjarige leeftijd de hele koran uit zijn hoofd schrijft een groot aantal filosofische en medische boeken waaronder ‘het Boek van Genezing’, dat uit het
Arabisch in het Latijn wordt vertaald.
Zijn vijfdelige medische encyclopedie Al-Qanun fi't-Tibb wordt tot in de 18e eeuw ook in Europa geraadpleegd.
Hij leest en herleest het boek Metafysica van Aristoteles tot hij het begrijpt en verschilt dan met hem van
mening. Weerlegt de stelling van Aristoteles, dat sterren het licht van de zon weerkaatsen. Ibn Sina schrijft
over logica, ethica, en metafysica en ontwikkelt een theorie over beweging, luchtweerstand en vacuüm, de
snelheid van het licht. Is negatief over astrologie, bekritiseert de Almagest van Ptolemaeus (c. 100-c.170), die
stelt dat de aarde het bewegingloze middelpunt van het heelal is met vaste afstanden tot de bewegingloze
sterren. Schrijft een aantal invloedrijke boeken over alchemie, gelooft niet in transmutatie, classificeert zouten
en stenen in samenhangende groepen.

De Soenniet, uit Perziȅ/Iran afkomstige Abū Ḥāmid Muḥammad ibn
Muḥammad al-Ghazālī  ;أبو حامد محمد بن محمد الغزاليin het kort Al-Ghazali, latijnse
naam Algazelus of Algazel, (c. 1058 – 1111) wordt geȅerd als de
belangrijkste islamitische theoloog van zijn tijd. Overladen met eer en roem,
komt hij in een crisis over het geloof, geeft zijn vooraanstaande positie en
bijbehorende rijkdom op, verdwijnt een aantal jaren, reist naar Jeruzalem en
Mekka. Hij keert terug naar de basis, het oorspronkelijke geloof, bekritiseert
het godsbeeld van Aristoteles, publiceert het boek ‘de Alchemie van het
Geluk’ - Kimiya-yi Sa'ādat - کيميای سعادت- waarin de orthodoxe fundamentele
islam wordt gepropageerd. Al-Ghazali en zijn medestanders zijn de oorzaak
van het einde aan het beoefenen van de ‘vrije wetenschap door de moslims’,
wordt gezegd.
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Polymath Badī az-Zaman Abū l-ʿIzz ibn Ismāʿīl ibn ar-Razāz al-Jazarī7 (1136–1206), geboren in Jazari in
Anatoliȅ, beschrijft in 1206 in zijn Boek van Kennis van Ingenieuze Mechanische Machines; 80 machines,
waarvan een aantal al eerder waren geconstrueerd, door hem verbeterd. Hij beschrijft en bouwt machines
om water te verplaatsen, diverse soorten pompen, feedback control systemen, automaten en robots, zoals
een vrouwelijke robot-bediende die een drankje serveert, een handenwas-automaat met doorspoel systeem,
monumentale, door water aangedreven klokken, fonteinen, een waterleiding systeem voor een hospitaal,
fabriceerde bewegende pauwen en deuren die door hydro-waterkracht open en dicht gaan, de krukas, die in
zijn pompen wordt gebruikt, muziekinstrumenten die automatisch spelen inclusief een bandje met
geprogrammeerde automatisch muziek makende robots op een boot, die ingezet werden bij feesten. Al-Jazari,
kundig ambachtsman, die weinig aan theorie deed, maar vooral werkte via trial en error. Een Arabische
Drebbel.

Olifantsklok en Robot band.

De olifantsklok van Al-Jazari. Door waterkracht aangedreven, geȉnspireerd op soortgelijke klokken uit India,
die teruggaan naar de eerste van dergelijke klokken uit China uit het begin van onze jaartelling. Al-Jazari toont
zijn multiculturele interesse met zijn klok: De olifant representeert de Afrikaanse en Indiase cultuur, de twee
draken, de Chinese, de Fenix de Perzische, het waterwerk de Griekse en de tulband de Islamitische cultuur.
Het uurwerk functioneert doordat een emmertje in een in de olifant verborgen bekken zich in c. een half uur
vult met water, waar-door een touwtje aanspant, waardoor een bal valt in de mond van de slang, die naar
voren kantelt, waardoor de kom uit het water wordt getrokken en het menselijke figuur de linker- of rechterhand
heft, waardoor ieder half en heel uur de olifant-bestuurder op een trommel slaat en een mechanische vogel
zingt.

Houtsnede Hermann Ryff, c. 1550
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De overgeleverde teksten van de Grieken worden vertaald door de leerlingen van de Byzantijnse
vluchtelingen. Zo wordt de kennis van de ‘oude Grieken’ weer toegankelijk en herontdekt; een belangrijke
inbreng in de ‘nieuwe tijd, de humanistische Renaissance. De geschriften van de Griekse technicus, ingenieur
en inventor Ktesibios van Alexandrië (c. 285 – 228 vChr.) komen via, onder andere, de Romein Marcus
Vitruvius Pollio, architect en ingenieur, die leeft in de eerste eeuw na Chr. weer in de belangstelling. De Griekse
arts, filosoof en schrijver over anatomie, Claudios Galenus -Galen (129 -200 A.D.) geboren in de Griekse stad
Pergamon, nu Bergama in Turkije heeft via zijn werk eeuwenlang grote invloed op de geneeskunst. Arabische
medische kennis en Hypocrates waren zijn inspiratiebronnen.
Galus die de leer van Aristoteles en Hypocrates combineert wordt in de Renaissance herontdekt. Zijn
medische aanpak is gebaseerd op de ‘humores’, vier lichaam-gebonden substanties - vier elementen; gele
gal, zwarte gal, slijm en bloed. Bij een gezond mens zijn die in balans. John Philoponus (c. 490-570), opgeleid
in Alexandriȅ, professor aan de Universiteit van Constantinopel, bestrijdt de stellingen van Aristoteles,
verwerpt zijn valtheorie en zijn stelling over de beweging van voorwerpen en kracht, - de impetus theorie –
benoemt de inertia wet, de verandering van de snelheid van een voorwerp bij weerstand. Hij komt uit bij
empirisch onderzoek als methodiek om de natuur te begrijpen, wordt postuum beschuldigd van ketterij,
waardoor zijn geschriften nauwelijks bekend zijn in Europa. Renaissance geleerden als Pico della Mirandola
en Galileo Galileȉ worden door zijn werk geȉnspireerd.
•

Kennisoverdracht vanuit Al-Andalus

Vanaf het jaar 700 regeren de Moren - Arabieren en Berbers uit Noord-Afrika - in Al-Andalus -Spanje- met
hoofd-steden Tolatola en Córdoba. Córdoba waar het Emiraat, tot 1031 het Kalifaat, is gevestigd, groeit uit tot
de grootste stad van West-Europa. Er is een universiteit met een grote bibliotheek. De veroveraars brengen
naar Europa de spinazie mee, die bij Sevilla wordt geteeld en tandpasta.
Het Corpus Hermeticum8, een verzameling van teksten, in het Grieks, waaronder het boeck Pymander
(Poimandres) worden in de 8e eeuw na Chr. door Arabische alchemisten geraadpleegd. Aangenomen werd
dat het boek c. 3 eeuwen vóór Christus geboorte door de Egyptische god Hermes-Toth of de Egyptische
priester, Hermes Trismegistus in Alexandriȅ is geschreven; 42 boeken over kennis, allerlei soorten kennis.
Hermes, ‘de driewerf Grote’ wordt wel de ‘vader van de alchemie’ genoemd, maar in de Hermetische
geschriften komt alchemie nauwelijks aan bod. Het symbool van Hermes is de caduceus, de slangenstaf.
Via de hellenistische stad Alexandriȅ heeft het hermetisme invloed op de Griekse filosofie.

Hermes Trismegistus met caduceus, middeleeuwse prent.

Hasdai (Abu Yusuf ben Yitzhak ben Ezra) ibn Shaprut ( חסדאי אבן שפרוט, c. 915-c,970) had een prominente
functie aan het hof van Emier Abd-ar-Rahman III , عبد الرحمن الثالث- (889-961) die zich promoveert tot de Kalief
van Córdoba. Al-Nasir li-Din Allah – de Verdediger van het geloof in Allah -, wordt hij genoemd. Abd-arRahman III, zoon en kleinzoon van Christen-haremvrouwen, blank, klein, blauwe ogen is bijzonder ambitieus.
Hij onderwerpt de Arabische kalifaten in Al-Andaluz, bezet grote delen van Noord-Afrika en verslaat de
Christen-koningen van Galiciȅ en León. Zijn hof onderhoudt diplomatieke relaties met o.a. heersers in het
huidige Duitsland en Byzantium, zijn adviseur Ibn Shaprut correspondeert met Joodse gemeenschappen in
Bagdad. In zijn rijk heerst godsdienstvrijheid, hij sticht een bibliotheek en bouwt grote paleizen. Via Ibn Saprut
komt het werk van de Griekse wetenschapper Pedanius Dioscorides (c. 40 - c.90 vChr) naar het Westen.
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Dioscorides, specialist op het gebied van op planten gebaseerde farmacie schrijft het vijfdelige werk ‘Περὶ
ὕλης ἰατρικῆς, - Over medische Grondstoffen, dat, vertaald in het Arabisch en Latijn - ‘De Materia Medica’- 15
eeuwen lang, tot in de 17e eeuw wordt geraadpleegd. Diverse, vaak fraai geïllustreerde uitgaven verschijnen,
soms aangevuld met farmaceutische kennis uit andere gebieden, zoals India. In het boek wordt de medicinale
werking van een groot aantal planten rond de Middellandse zee beschreven.

Komijn en Dille, uit een Arabisch geschrift, c. 1334, Brits Museum

Ibn Sahl (c.940-1000), wiskundige uit Bagdad bestudeert Ptolemaeus’ werk over optiek en beschrijft de
optische eisen aan en vormgeving van parabolische spiegels en lenzen. Astroloog, astronoom Al-Zarkali
(1029-1087) geboren in Toledo, verbetert de modellen van Ptolemaeus en schrijft over een bewegende zon.
Ook bouwt hij een astronomische klok die door waterkracht wordt aangedreven. De Mozaraben -Arabische
knechten- Christenen en Joden in Tolaitola, beheersen naast het Spaans het Arabisch.
Na de verovering in 1085 door Christen-koning Alfonso VI el Bravo (c. 1040-c. 1109) van de koninkrijken van
de soenitische Moren, de Taifa Moslims, wordt de Moorse stad Tolaitola omgedoopt tot Toledo. Alfonso ‘victorios-issimo rege in Toleto, et in Hispania et Gallecia - de zegevierende koning van Toledo, Hispania en
Gallecia en Imbraţūr dhī-l-Millatayn ‘, keizer van de twee religies’. Noemt zich ‘Imperator totius Hispaniae’,
nadat geleidelijk aan grote delen van Spanje die door zijn broers werden geregeerd, zijn veroverd.
De bibliotheek met Griekse en Arabische boeken in Toledo blijft bewaard. Alfonso initieert de Toledo School
van Vertalers, een groep geleerden, veelal monniken en priesters, uit diverse Europese streken. Zij vertalen
op systematische en georganiseerde wijze een groot aantal oude filosofische en wetenschappelijke teksten
uit het Midden-Oosten, India, China en Griekenland uit het Arabisch, Grieks en Hebreeuws in het Latijn en het
Castiliaans. Dat vertalen deed men niet uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid maar vooral om te begrijpen
wat de ‘heidenen’, eenieder die geen Christen was, zoal dachten.
Gerard van Cremona (1114-1187), natuurfilosoof, benedictijn, levert 87 vertalingen in het Latijn, onder meer
de Almagest van Ptolemaeus, waarin zijn geocentrische visie op het zonnestelsel - de aarde is het middelpunt
van het heelal- wordt uitgelegd. Ook werken van filosoof en wetenschapper Aristoteles (384 - 322 v Chr.) en
wiskundige Euclides (c. 320 – c. 270 v Chr.) worden door hem vertaald en van drie Perzische gebroeders
Banû Mûsã uit de 9e eeuw, hun Boek over Vlak- en Sferische Figuren en werk van de astronoom Al-Zarkali
(1029-1087).
De Italiaan, benedictijner monnik, theoloog en kerkhervormer Petrus Damianus (1007-1072) schrijft dat god de
maagdelijkheid bij een vrouw kan herstellen en het verleden kan veranderen. Over de zeven vrije kunsten
beweert hij dat die door de duivel zijn bedacht en dat de duivel Adam in het paradijs leert dat het woord deus
-god- een meervoud kent; dei, het gevolg, polytheïsme. Rond 1880 verheft de roomse kerk hem tot kerkleraar.
Goedgelovige katholieken roepen deze Petrus aan bij migraine en slapeloosheid.
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De karavaan van Marco Polo (detail uit Catalaanse
Wereldatlas)

Venetiaan Marco Polo (1254-1324) reist vanaf 1271 met zijn twee broers, Niccolò en Maffeo, zo’n twintig jaar
in het Midden en Verre Oosten, bezoekt in Europa onbekende landen zoals Perzië, India, Java, China. Zijn
vader bezit huizen in Constantinopel en op de Krim, zijn zonen drijven handel met de Mongolen. Marco
beschrijft zijn avonturen in het boek Il Milione, dat Europa laat kennismaken met steenkool als brandstof,
papiergeld, onbrandbaar asbest. Mongoolse legers rukken intussen op tot in Polen, veroveren in 1258
Bagdad; de bevolking wordt uitgemoord; het Huis der Wijsheid en haar bibliotheek met de grond gelijk
gemaakt, de stad verwoest. Twee aanvallen, op de eilanden Cipangu - Japan – en Java, met 900 schepen en
40.000 soldaten mislukken.

Keizerinnen uit de Yan dynastie

De Polo’s arriveren in 1275 in de stad Cambaluc - Beiing -, met 300.000 inwoners, waar van 1260 tot 1294 de
Mongool Grootkhan Koeblai Khan, kleinzoon van Dzjengis Khan (1162-1227), resideert, stichter van de Yuan
dynastie, die tot 1368 regeert over Mongoliȅ, Myanmar, Korea en een groot deel van het huidige China. Marco
treedt bij hem in dienst, bereist heel China, bezoekt per schip India, Vietnam en Indonesië. Op Sumatra stelt
hij vast dat Aristoteles’ bewering in zijn boek Meteorologica dat die gebieden onbewoonbaar zijn vanwege de
hitte niet klopt.

Reisroute van de drie Polo’s
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Na vierentwintig jaar, in 1295, keren de gebroeders terug naar Venetië. Hun 500 kg zijde is onderweg in beslag
genomen maar de opbrengst van de edelstenen, die zij in hun kleding hadden genaaid, maakt een goed
bestaan mogelijk.
Polo’s boek, met beschrijvingen van de welvaart en cultuur in het Oosten inspireert reizigers, monniken en
handelaren om naar het Oosten te reizen. Cartografen, zoals de Florentijn Paolo dal Pozzo Toscanelli (13971482) maken kaarten aan de hand van Polo’s boek. Toscanelli, ontwerpt de gnomon, een bronzen
zonnewijzer, nog steeds te zien in de kerk Santa Maria della Flore in Florence, in de koepel boven de linker
dwarsbeuk.
Op een wit-marmeren vloerplaat wordt de zomer-zonnewende geprojecteerd; een soort Camera obscura.
Toscanelli stuurt een brief met kaart aan Christoffel Columbus, die ook Polo’s boek heeft gelezen, met
beschrijving hoe de Specerij-eilanden en Cipangu te bereiken. Echter, zijn inschatting van de omvang van de
wereld is fout; Columbus die denkt in het Verre Oosten aan te komen, belandt in het Caraïbische gebied.
Lotario dei Conti, Innocentius III, paus van 1198 tot 1216, stuurt een gezant naar het hof van Grootkhan
Güyük (c.1206-1248). De Grootkhan eist dat de paus zich aan hem onderwerpt voordat er verder gepraat
wordt. Innocentius III is vooral bekend vanwege de banvloek die hij uitspreekt over koning John Lackland,
Jan ‘zonder Land’, hertog van Normandië, van 1199 tot 1216, koning van Engeland. De door Innocentius in
1198 tot keizer gekroonde Otto IV (Otto von Braunschweig -1176-1218) wordt door hem in 1215 afgezet.
Innocentius organiseert de aanvallen op de ketterse Katharen, zijn initiatief tot de vierde Kruistocht van 12021204, die tot doel had Jeruzalem op de moslims te veroveren maar eindigt met de plundering van
Constantinopel. De toenadering en vereniging van de Oosters en Westerse christelijken zal nooit meer lukken.
De door hem georganiseerde vijfde kruistocht, die in 1202 begint en waarin graaf Willem I van Holland
meevecht, wordt door zijn opvolger paus Honorius III tot 1221 voortgezet. Op weg naar Jeruzalem plunderen
de kruisvaarders de Moorse steden aan de Andalusische kust, moorden de bevolking uit en steken de steden
in brand.
Vlaming Willem van Moerbeke (c.1215-1286), vanaf 1277 bisschop in Korinthe in Griekenland, vertaalt vanuit het
origineel de teksten van Aristoteles, werk van Hero van Alexandrië en Archimedes. Monnik en wetenschapper
Erazmus Ciołek Witelo (c. 1230-c.1300) -Thuringorum et Polonorum filius - zoon van Thûringen en Polen
noemt hij zich, studeert in Padua en woont in Viterbo, toen een belangrijke stad in de buurt van Rome. In een
van zijn boeken, Perspectiva, gebaseerd op het werk van Ibn al-Haytham Alhazen-, wordt de breking van het
licht behandeld. Uitgaven in het Latijn komen rond 1570 op de markt in Europa.
Verloren kennis van de Grieken komt via Spanje weer in zicht. In de Middeleeuwen ontmoeten de Griekse
filosofie, de ratio en het geloof, het Christendom elkaar. Magister Rodbertus, priester Robert van Chester
(c.1100- c. 1150), in Spanje wonende Arabist van Engelse oorsprong, vertaalt een aantal belangrijke boeken
vanuit het Arabisch in het Latijn, zoals het ‘Liber de Compositione Alchimae’, het eerste boek over alchemie
in Europa. Rodbertus introduceert in zijn vertaling van een Arabisch boek uit 850 vChr. over rekentechnieken
het begrip algebra -الجبر, al-jabr -. Latijnse titel van het boek Liber Algebræ et Almucabola.
Benedictijner monnik en abt, Fransman Peter de Montboissier - Peter de Eerbiedwaardige - (c. 1092-1156)
verblijft vanaf 1142 een aantal jaren in Spanje, verzamelt en bestudeert Arabische teksten, die met een groep
vertalers uit heel Europa, in het Latijn worden vertaald. Filosoof, astroloog en astronoom Herman van Karinthie
(c. 1100-c.1160; Hermannus Dalmata), vertaalt vooral werken over astronomie evenals zijn leerling de
Vlaamse astronoom Rudolf van Brugge. Zij zijn actief bij de Vertaalschool van Toledo evenals Peter van
Poitiers (c. 1130-c. 1205, Petrus Pictaviensis), secretaris van Peter de Montboissier.
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Ibn al-Haytham (Al-hazen) Iran c. 965-c 1039) maakt van beryl, brillenglazen, gebruikt een plano convex lens;
schrijft boeken over optiek en breking van licht. Inspireert met zijn boek de monnik Roger Bacon (c. 12201292) die experimenteert met lenzen en het verschil tussen concaaf en convex lenzen benoemt, de 8 wetten
over de refractie van licht opstelt en in zijn boek Opus Maius een verrekijker en microscoopje beschrijft.
Het Boek over Optiek van Al-hazen, die de breking van het licht verklaart, wordt in 1240 door de Pools Duitse
monnik Erazm Golek Vitello (1220-1280) in het Latijn vertaald. Al-hazen schrijft dat als je alle lichtzonnestralen op één punt concentreert, een enorme warmte ontstaat9. Adelard uit het Engelse Bath (10801152), die lang reist door het Midden-Oosten, maakt de eerste vertaling van de Elementen van Euclides van
Alexandrië en van Euclides’ boek over algoritmen uit 300 v. Chr. Hij introduceert het Arabische numerieke
systeem in Europa en schrijft verhandelingen over de vier elementen. Roger Bacon wordt door zijn werk
geïnspireerd.
Johannes de Sevilla, gedoopte jood, vertaalt werken over astronomie en medicijnen en draagt een
verhandeling over jicht op aan paus Gregorius. Ook vertaalt hij het boek Algorithmes en Practical Arithmetica,
inspiratiebron voor Drebbels’ tijdgenoot de Schot John Napier, die boeken met algoritmische tafels opstelt. En
Johannes schrijft een Arabische encyclopedie, het boek Secretum Secretorum waarin een groot aantal
onderwerpen aan de orde komen: Staatkunde, ethica, alchemie, magie, medicijnen.
Medicus Ibn al Nafis (1213-c. 1295) geboren in Damascus, werkt vooral in Egypte, schrijft een groot aantal
medische boeken, ook over de bloedsomloop, die 400 jaar later door William Harvey wordt herontdekt. Michael
Scotus (1175-1232) vertaalt Aristoteles en de commentaren van Averroes over Aristoteles, poneert stellingen
over de beweging van de planeten en wordt raadsheer van de koning van Sicilie, Friedrich II (1194-1250),
vanaf 1212 koning van Germania, vanaf 1220 keizer van het Heilige Roomse Rijk.
Hermannus Alemanus vertaalt medio 13e eeuw Aristoteles en diverse Arabische filosofische werken in het
latijn, Marcus van Toledo, domheer van de kathedraal in Toledo en lid van de vertaalschool, vertaalt begin 14 e
eeuw de koran en het werk van de arts Galen uit het Arabisch in het latijn. In Barcelona werkt rond 1120 Plato
van Tivoli, die werken van Ptolemaeus uit het Arabisch in het Latijn vertaalt.
Albert Magnus, (ca. 1193-1280), dominicaan, magicus, astroloog en filosoof, werkzaam in Keulen vindt in het
werk van Averroës veel inspiratie evenals Leonardo Fibonacci uit Pisa. Fibonacci introduceert rond het jaar
1200 het op Indiase bronnen gebaseerde Arabische cijferstelsel in Europa, inclusief de nul, dat het gebruik
van Romeinse cijfers vervangt.
Koning Alfonso X van Castiliĕ (1221-1284) beveelt de vertalingen in de volkstaal – het Castiliaans – te doen
om zodoende meer mensen te kunnen beïnvloeden. De koran, de talmoed en de kaballah worden vertaald en
zijn lijfarts, Yehuda ben Moshe, vertaalt het boek Lapidario, over de geneeskrachtige werking van
halfedelstenen, het boek Picatrix, over magie en astrologie, en, samen met Isaac Ibn Sid stelt hij de Alfonsijnse
tafels op, een overzicht van de standen van zon, maan en planeten en een aantal sterren. Op basis van de
input van aan zijn hof werkende astronomen, die hij uit heel Europa had aangetrokken. De tafels worden ca.
300 jaar gebruikt.
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De in Córdoba geboren polymath ʾAbū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rushd" Ibn Rusd10- (1126-1198) – Europese naam Averroes, heeft nadat zijn werk in het latijn
is vertaald, grote invloed in West-Europa. Hij schrijft een groot aantal boeken over
filosofie, fysica, astronomie, medicijnen, wiskunde en theologie. Benoemt de goddelijke
eenheid en gods’ zeven hoedanigheden – kennis en levenskracht waaruit spraak
voortvloeit, de wil, het zien en het leven-, schrijft commentaren op het werk van Plato;
accepteert diens visie over de ‘koning-filosoof’ met dictatoriale neigingen, de gelijkheid
van vrouwen, hun recht op onderwijs en militaire dienstplicht. Ibn Rusd maakt
tekstanalyses van en geeft commentaar op het werk van Aristoteles dat door zijn
vertalingen onder de aandacht in West-Europa komt.
Door zijn Arabische tijdgenoten, met name de orthodoxe Soennieten, wordt zijn rationele kijk op allerlei zaken
als zeer negatief gezien; zijn boeken worden verbrand. Ook de katholieken moeten niets van Ibn Rusd’s werk
hebben. Filosoof en theoloog Siger van Brabant (c.1235/1240 – c. 1284) doceert in Parijs aan de Faculteit der
Vrije Kunsten over de leer van Aristoteles van wie recent het natuurfilosofische werk in het Latijn is
verschenen; in vier boeken: De Anima, De Metafysica, De Ethica en De Politika. Siger is voortdurend in conflict
met de roomse kerk, onder meer omdat hij een hard onderscheid maakt tussen de rede -scientia- en het geloof
-fides. Thomas van Aquino keert zich in 1270 tegen Siger met zijn boek ‘De unitate intellectus contra
averroistas’ waarin hij de Averroistische leer over de eenheid van het intellect als dwaling bestempelt.
De Deense filosoof en professor aan de Universiteit van Parijs, Boethius van Dacia, Danske Bo (c.1220/30 c.1284), is een volgeling van Siger van Brabant en voorman van de radicale Aristotelianen en Averroïsten.
Hun geschriften worden veroordeeld door de bisschop van Parijs, Étienne Tempier. In 1577 vluchten Siger en
Bo naar Rome om een beroep op de paus te doen. In Orvieto worden zij gearresteerd ondervraagd door de
Inquisitie en opgesloten. Bo kan terug naar Denemarken. Siger ontkomt aan veroordeling en executie door
naar Luik uit te wijken, wordt bevolen weer naar Orvieto te komen om voor de Inquisitie te verschijnen, wordt
daar in 1284 met een pen door een medekloosterling vermoord. ‘God heeft hem gestraft met de pen, waarmee
hij al dat kwaad op schreef’ zeggen zijn vijanden.
De geleerde rabbi, Isaac Ibn Sid, in dienst van koning Alfonso X van Castiliĕ, schrijft over klokken en
architectuur. In 1086 worden Alfonso’s christelijke troepen verslagen door een Arabische legermacht van
Yusuf ibn Tashfin, die de Straat van Gibraltar oversteekt en een leger van de Taifa Moslim koningen. Koning
Alfonso trekt zich terug op Toledo en kan daar standhouden. Na nog enige invasies van Almoraviden vanuit
Noord-Afrika wordt Alfonso in 1108 definitief verslagen; zijn enige zoon en troonopvolger Sanchez wordt
tijdens de beslissende veldslag gedood.
Het tij keert; in 1236 valt Córdoba in handen van de christenen. Alle Moren moeten de stad verlaten. Het
hertogdom Portugal wordt een onafhankelijk koninkrijk. Catalaan, mysticus en filosoof Ramon Llull (12321316), geboren op Majorca, beheerst Latijn en Arabisch en schrijft over theologische en wetenschappelijke
onderwerpen in de volkstaal, het Catalaans. Zijn visie richt zich op de schone kunsten als systeem voor de
interpretatie van wat zichtbaar en niet zichtbaar is en een alles omvattend systeem van mens, geloof,
natuurwetenschappen en theologie. Granada en omstreken is rond 1400 nog in handen van de Moren. Joden,
Christenen en Moslims wonen vredig bij elkaar tot een aantal bloedige progroms, moordpartijen door de
Christenen op de Joden in Sevilla, Granada, Córdoba en omstreken, de vrede verstoren. Aangemoedigd door
de paus, worden een eeuw later door los Reyes Católicos, de Moslims verdreven, de Joden vermoord of
bekeerd.

Wapen van de gemeente Alcanadre; Noord Spanje,
met afgehakte hoofden van moslims
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Het katholieke koningspaar Ferdinand II - Fernando el Católico - koning van Aragon, Napels en Sicilië (14521516) en Isabel van Castilië (1451-1504) voltooien in 1492 na 800 jaar strijd de verovering van Moors Spanje,
de Reconquista -  االستردادal-ʼIstirdād-. In 1478 voeren zij de Spaanse Inquisitie in; een rechtbank die ketters
vervolgt en veroordeelt, die ook in de Lage Landen actief zal worden. De Inquisitie van de Rooms-katholieke
kerk begint op later datum, c. 1540.
Na de val van Constantinopel, het einde van het Byzantijnse rijk, 1453, vluchten duizenden Griekse geleerden
- astronomen, wiskundigen, dichters, theologen, filosofen, humanisten- naar Sicilië, Calabrië, de Marche,
Florence, Rome, en vooral naar de Republiek Venetië en de Veneto met steden Padua, Verona etcetera. Daar
strijken ruim 5000 Griekse vluchtelingen neer. In hun bagage de in Europa vergeten teksten en tien eeuwen
kennis van de ‘oude Grieken’. Hun filosofie, bevindingen en bedenksels worden een belangrijke
voedingsbodem voor de Renaissance - wedergeboorte; rinascimento"- en het humanisme. Het werk van de
vader van de westerse filosofie en ethiek, Socrates (470-399 v Chr), zijn leerling Plato (c. 428-384 v. Chr.) en
zijn leerling polymath Aristoteles (384-322 v. Chr) komt tot ons.

Europa; 12e eeuw

•

Stichting van diverse universiteiten

De eerste, de Keizerlijke Universiteit van Constantinopel – Pandidakteriumrond 425 na Chr. opgericht, kende 31 ‘stoelen’. Rechten, filosofie, 16 stoelen
voor onderwijs in het Grieks en 15 voor Latijn. John Philoponus (c. 490-570),
een van de professoren bestrijdt de stellingen van Aristoteles, komt uit bij
empirisch onderzoek als methodiek om de natuur te begrijpen, wordt
postuum beschuldigd van ketterij, waardoor zijn geschriften nauwelijks
bekend zijn in Europa. Renaissance geleerden Pico della Mirandola en
Galileo Galileȉ worden door zijn werk geȉnspireerd. Na de ondergang van het
Byzantijnse rijk houdt deze universiteit op te bestaan.
In vele steden door heel Europa worden, als voortzetting van de bestaande Latijnse school, een universiteit
gesticht11. De oudste, na Constantinopel, Bologna, de Alma Mater Studiorum, gesticht in 1088, volgens
‘betwist’ onderzoek uit 1888; geen stichter bekend noch charter gevonden. Leerlingen: Dante, Boccacio;
studenten uit heel Europa. De Universiteit van Parijs, 1150/60. In Normandiȅ wordt in 1432 de Universiteit van
Caen gesticht. De uni heeft de boeken van Naber, Jaeger in bezit plus diverse publicaties over Drebbel.
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De Universiteit van Oxford, in 1167, officieel gesticht door Engelse studenten, die van de Universiteit van
Parijs waren verbannen, motto na 1550, ‘Dominus illuminatio mea – de Heere is mijn licht, Psalm 27. Een van
de eerste buitenlandse studenten Emo uit Friesland, c. 1190. De universiteit van Cambridge in 1209 gesticht
door studenten uit Oxford, die ruzie hadden met de inwoners van Oxford. Beroemd student, Francis Bacon.
Thomas Bodley biedt aan de verwaarloosd en leeggehaalde universiteitsbibliotheek opnieuw op te zetten en
te organiseren. In 1602 heropent de bibliotheek. Zijn oproep om boeken te doneren en een - nog steeds
bestaand - deal met de Stationers’ Company of London s nog steeds van kracht. De huidige Bodleian Library
bezit diverse uitgaven van Drebbel’s ‘cort Tractaet’ uit 1621, 1628, etc, de vertalingen van Morsius en
Laurenberg van ‘Cornelij Drebelij ... tractatus duo, i. de natura elementorum, ii. de quinta essentia’ uit 1628
en heel veel artikelen en alle bekende boeken over Drebbel in bezit 12. De Uni’s van Oxford en Cambridge
blokkeren tot 1820 succesvol de stichting van nieuwe universiteiten in Engeland.
De universiteit van Salamanca, gesticht in 1218. De universiteit van Padua; gesticht door professoren en
studenten, die de Universiteit van Bologna verlaten in het jaar 1222. Door de studenten gekozen rector en
leraren. Motto van de l’Università di Padova:
‘Universa Universis Patavina Libertas- Volledig vrijheid voor eenieder in Padua’.
Empirisch onderzoek naast theorie, Beroemde studenten: Copernicus, Galileȉ, William Harvey, de man van
de bloedsomloop en in de periode 1610-20, Johann Sibertus en Jacob Kuffeler, die in 1622 met Drebbel’s
inventies op handelsreis gaan
•

Onderwijs in de Middeleeuwen

In de Middeleeuwen13 wordt onderwezen in de Septem Artes Mechanicae, de practische kunsten: opleiding
voor een specifiek ambacht: kleermaker, wever, kok, smid en bijv. vakopleidingen op het gebied van
textielbewerking, metallurgie, bouwen en architectura, oorlogvoering en vechtkunst, navigatiekunde, jagen,
landbouw, en ook medicijnen, chirurgie en mercatura; de handel. Ook is er onderwijs in de onzekere
kunsten - artes incertae -, waarzeggen, magie en alchemie. Op de universiteiten richt men zich op de
Septem Artes Liberales, de zeven vrije kunsten.
Grammatica
Aritmetica
Retorica
Dialectica
Geometria
Musica
Astronomia

taalkunde, vooral Latijn
rekenen
welsprekendheid
logisch redeneren
meetkunde
muziekleer/harmonie
sterrenkunde, studie van het heelal

Na de herintroductie van het werk van Aristoteles komen er vakgebieden bij:
Filosofie
Metafysica
Theologie

moraalfilosofie, gerelateerd aan religie, en natuurfilosofie
wijsbegeerte, ‘meta - wat’- na de natuur komt; de wetenschap, met nadruk op filosofie
godsdienst

Dat alles onder de noemer ‘scholastiek’, de onderwijsmethode, die zich concentreert op het ‘vinden’ van god;
een combinatie van filosofie en theologie. Het Cultureel Woordenboek.nl geeft de volgende definitie van
scholastiek:
‘De filosofie die zich conformeerde aan de 'School', dat wil zeggen aan een filosofische practijk zoals
gangbaar bij de kerkelijke leerinstellingen en Europese universiteiten, van de tiende tot en met de
zestiende eeuw, en die zich in hoge mate baseerde op de filosofie van Aristoteles. Ze werd gekenmerkt
door een grote dienstbaarheid aan de theologie en door het streven om een verzoening tot stand te
brengen tussen de goddelijke openbaring en het 'natuurlijke licht van de rede'.
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Vincent Burgundus, (c. 1190-c. 1264), Fransman, dominicaan, stelt het werk ‘Speculum Maius - De Grote
Spiegel’, samen. Een encyclopedie in drie delen, de Spiegel van de Natuur -Speculum Naturale, de Spiegel
van de Leer / het Onderwijs - Speculum Doctrinale, de Spiegel van de Historie. Pools-Duitse monnik en
astronoom Nicolas Copernicus, (1473-1543), de man van het heliocentrisch zonnestelsel, werkt ermee. In
1497 studeert Copernicus in Bologna en doet daar zijn eerste waarnemingen van het heelal. Niets nieuws
onder de zon. De Griekse astronoom Aristarchus beschreef rond 280 voor Chr. al eenzelfde visie.
De Perzische astronoom Nasir al-Din al-Toesi en Ibn al Shatir (1304-1375) uit Damascus formuleren ruim 250
en 150 jaar eerder ook al dezelfde ideeën over het zonnestelsel. Zijn leraar in Bologna, de astroloog en
astronoom Domenico Novara da Ferrara (1454-1504) en Nasir al Din en Ibn al Shatir zijn belangrijke
inspiratiebronnen voor Copernicus geweest 14.

Illustratie uit het boek Akhlaq-i Nasiri – over ethiek- van Nasīr alDīn al Tūsī, (1201-1274), de eerbiedwaardige heer Tūsī, uit de stad
Toes in Iran, voorheen Perziȅ

De visie van Aristoteles, die een onderscheid tussen ‘mechanische kunsten, handvaardigheid en vrije
kunsten, denkwerk, maakte, is dominant vanaf de 12e eeuw.

De kosmos. Schema van de verdeling van sferen. Het
middelpunt, empyere (vurige) hemel, woning van God.

10 Tiende hemel, eerste oorzaak · 9 Negende hemel, kristallijn ·
8 Achtste hemel van het uitspansel · 7 Hemel van Saturnus · 6
Jupiter · 5 Mars · 4 Zon · 3 Venus · 2 Mercury · 1 Maan15.

•

Socrates (470-399), Plato (427-342), Aristoteles (384-322 v.Chr)

Plato, leerling van Socrates, leraar van Aristoteles, de drie belangrijkste denkers van de westerse wereld.
Socrates denkt na over ethiek, over zelfkennis, ‘ik weet dat ik niets weet’. Plato sticht in 387 vChr. zijn
Akademeia in Athene, doceert over biologie, de basisprincipes van de natuurwetenschap en kunst.
Systeemfilosoof wordt hij genoemd, schrijft in zijn boeken over de drogredenen, over kennisverwerving 16. Plato
sticht in 387 vChr. zijn ‘Akademeia’ in Athene, schrijft over biologie, de basisprincipes van de
natuurwetenschap en kunst. Met name de denkbeelden van Aristoteles zijn in de tijd van Drebbel dominant in
het hoger onderwijs. Zijn stellingen over uiteenlopende onderwerpen: natuurfilosofie, psychologie, theater,
taalkunde, logica, ethiek, methodologie, wiskunde, kennisleer/epistemologie en politiek.
Citaat van Aristoteles: ‘Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen’.
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Plato (links, 427-347 vChr.) en Aristoteles op een fresco van Rafael

Evenals Plato sticht Aristoteles rond 335 vChr. een Academie, een Lyceum, legt een grote plantentuin aan en
verzamelt allerlei dieren. De leer van Aristoteles, ta meta ta phusika - metafysica - wat na, achter de fysieke
werkelijkheid ligt - wat zich bezighoudt met de bovennatuurlijke oorsprong en werking 17.
Zijn leer vervangt het werk van Plato en wordt in de middeleeuwen, inclusief al zijn foutieve bemerkingen,
uitgelegd als onfeilbare, goddelijke wijsheid.
Het begrip god18 noemt Aristoteles ‘de eerste onbewogen beweger, de oorzaak van alle zijn en alle worden’.
Volgens Aristoteles wordt de aarde omringd door diverse luchtlagen. Ether, het vijfde element, de quinta
essentia, zorgt voor bezieling en ordening en de volmaakte beweging van de planeten. In de buitenste laag
staan alle sterren op een vaste plek; in de verste sfeer-laag bevindt zich ‘God, de Onbewogen Beweger’.
Aristoteles stelt een systematisch overzicht op van de oorzaken van valse redeneringen; syllogisme: oorzaak
en gevolg, alles moet met gezond verstand worden begrepen. De mens, onderdeel van de kosmos, streeft
volgens Aristoteles, naar steeds grotere, op god gerichte volmaaktheid (teleologie = op God gericht). De ziel
van de mens leeft door na zijn dood.
Filosoof en wetenschapper Aristoteles heeft eeuwenlang grote invloed op het West Europese denken.
Vertalingen van zijn werk komen rond het jaar 1200 via de Arabieren naar Europa, worden vanuit het Arabisch
in het Latijn vertaald. Polymath ʾAbū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rushd" in het kort Ibn Rusd19 (11261198) – Europese naam Averroës, geboren in Córdoba, benoemt de goddelijke eenheid en gods’ zeven
hoedanigheden – kennis en levenskracht waaruit spraak voortvloeit, de wil, het zien en het leven-, schrijft
commentaren op het werk van Plato; accepteert diens visie over de ‘koning-filosoof’ met dictatoriale neigingen,
de gelijkheid van vrouwen, hun recht op onderwijs en militaire dienstplicht. Ibn Rusd becommentarieert het
werk van Aristoteles, dat veel aandacht in West-Europa krijgt. Let wel; Aristoteles leeft ver vóór onze jaartelling
die start met de geboorte van Christus, maar veel van zijn denkbeelden worden door de roomse kerk, als
onweerlegbaar feit, als dogma, in hun leer opgenomen.
Aristoteles redeneert op basis van de inductieve methode; bestudeert ‘beweging in de natuur’. Een uitspraak
van Aristoteles: ‘natuur doet niets zomaar’, er is ordening en doel. De wereld bestaat volgens hem uit vier
elementen:
aarde, primair droog en secundair koud
vuur, primair warm en secundair droog
water, primair koud, secundair vochtig
lucht, primair vochtig, secundair warm.
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Aristoteles met borstbeeld van Plato, door Rembrandt, 1653 ,
Metropolitan Museum of Art, New York City

Na Aristoteles komen er vele wetenschappers, die op
de thema’s van de grote drie voortborduren. Om er
een
paar
te
noemen:
‘vrouwenversierder’
Theophrastus van Eresus (c. 371-287 v. Chr.) die
schrijft over biologie, plantkunde. De Griekse wijsgeer
Epicurus (341-270 vChr.) - de Romeinen noemen hem
het varken, leert dat natuurwetten en atomen, en niet
de goden, het universum besturen. Aardbevingen,
donder en bliksem zijn geen acties van Jupiter, zegt
hij, maar natuurlijke fenomenen.
Met de titel Organon, ‘Werkwijze / Methode’, een
verzameling van geschriften over logica, legt
Aristoteles de basisbegrippen uit:

Theorie: Zoektocht naar fundamentele kennis, natuurfilosofie, metafysica en fysica, de studie van de natuur,
het heelal, de niet-bewegende beweger als bron en oorzaak, en ook biologie, astronomie, botanie, over de
ziel, geschiedenis, het ontstaan en de voortplanting van dieren.
Praktische wetenschappen: Politiek, de maatschappij, kennis over gedrag en handelen, zowel individueel als
maatschappelijk, Nicomacheaanse ethica, opgedragen aan zijn vader Nicomachus. In tien boeken wordt in
detail beschreven ‘hoe goed te leven’; eigenschappen en moraal van een goed persoon, over vriendschap.
Toegepaste wetenschappen: De constructie van bijv. schepen, de ontwikkeling van de landbouw, medicijnen,
muziek, dans en theater, poëzie en retorica.

•

Wetenschap en Pseudowetenschap

Pseudo, Grieks, betekent ‘vals’. Wetenschap: scientia, uit het Latijn. Pseudowetenschappelijke vondsten en
uitspraken missen onderbouwing, stoelen niet op betrouwbare en herleidbare feiten, of een wetenschappelijk
goed te keuren -soms pseudo empirische- methode van onderzoek. Het verschil tussen ‘bluf’- en echte
wetenschap is dat echte, fundamentele wetenschap bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert, wetmatigheid
heeft en in een wiskundige formule, die niet is te vervalsen, is vast te leggen. Vervalste wetenschap, data
worden gemanipuleerd of verzonnen, wordt vaak lang niet opgemerkt evenals sluw plagiaat
Religie, astrologie, magie, alle bijgeloof worden als ‘wetenschap’ gepresenteerd, maar zijn pseudo.
Theologie, Psychologie, Sociale wetenschappen en Economie zitten in dezelfde hoek.
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✓

Alchemie

Alchemie: een oude vorm van occulte wetenschap, verwant met de natuurfilosofie. Het woord ‘alchimie’ komt
uit het Arabisch: الكيمياء, al-kimia. De beoefenaren. ‘scheikunstenaars’, zoeken met hun experimenten naar
reiniging van de ziel en de productie van een middel dat onsterfelijkheid realiseert. Alchemisten claimen vaak
dat zij door transmutatie van metalen ‘goud’ kunnen maken; dat ‘prima materia’ in goud kan veranderen. Door
experimenten met chemische stoffen wordt gezocht naar de ultieme perfectie20. Alchemisten geloven dat
transmutatie goed-werkende medicijnen en het leven verlengende elixer kan opleveren. De Steen der Wijzen
komt ook voort uit transmutatie van de ‘prima materia’.
Via de verre veroveringstochten van Alexander de Grote, 332-334 voor Chr., komt Arabische en Indiase
alchemistische kennis naar Alexandriȅ en West Europa.
Paus Johannes XXII (1316-1334) verbiedt in 1317 het bedrijven van alchemie. De jezuîeten zijn ook tegen, zij
vermoeden dat alchemisten met de duivel samenwerken.
Op 3 januari 1404 vaardigt koning Henry IV van Engeland een wet uit, een verbod op het beoefenen van
alchemie, de ’Wet tegen Vermeerdering’. Tegen het, op alchemistische wijze, transmuteren van onedele
metalen in edele metalen of het vermeerderen van goud en zilver. Ook de export van goud en zilver werd
verboden en strafbaar gesteld. Zo kon de kroon het monopolie op de distributie van edele metalen handhaven.
Goud maken of vermeerderen was een van de belangrijkste onderzoekgebieden en doelen van de alchemist.
Vele koningen en hun adviseurs geloofden dat dat mogelijk was en hoopten er hun kas mee te spekken.
Goedgelovigen werden regelmatig opgelicht door alchemisten, die claimden goud te kunnen maken. Hun reisen verblijfkosten en materiaal werden betaald en een fors honorarium, na de eerste geslaagde transmutatie.
De alchemist beriep zich op goddelijke influisteringen en produceerde daadwerkelijk, na omzichtige rituelen,
een klompje goud. Dat zat al in een blokje lood verborgen, of in een oplossing van kwikzilver met goudstof,
die na verhitting neersloeg.
Arts, theoloog, alchemist en astroloog Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim, Doctor Paracelsus, (c. 1493-1541) bereidt met alchemistische
grondstoffen, zink, zouten, zwavel, kwikzilver, zijn genees-middelen. Zijn
motto: Alterius non sit qui suus esse potest - wie in staat is zichzelf te zijn, moet
zich niet ondergeschikt maken aan een ander - staat op zijn portret uit 1538
van Augustijn Hirschvogel.

Paracelsus doet empirisch onderzoek, determineert zuurstof maar weet niet wat het is, publiceert veel en heeft
grote invloed op de ontwikkelingen in de medische sector. Geboren in Egg, Schwyz, reist hij door Europa,
bezoekt Constantinopel, vestigt zich in Basel, ontmoet daar Erasmus.
Paracelsus’ werk wordt door Martin Luther (1483-1546), die bijna tegen alles is, goedgekeurd, het is
winstgevend. Het smelten en separeren van metalen vergelijkt hij met de laatste dag des oordeels. Luthers
versie van de christelijke religie legitimeert het werk van de alchemisten, die, evenals bedrijvers van occulte
wetenschappen en astronomen, en ook Drebbel, nadrukkelijk ‘god’ aanroepen en naar god verwijzen 21. De
inventies van Drebbel kunnen leiden tot de beschuldiging van hekserij, met de verwijzing naar god als jouw
leidsman, zat je veilig.
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Het opschrift op deze gravure van Pieter Cool naar ontwerp van Maarten de Vos (ca 1532-1603), luidt:
Paupertatem alius fugit, ast hic advocat ipsam
Een ander ontsnapt de armoede, maar niet de alchemist
Het versje op de prent:
‘Den Alcomist “seer veel verquist” aen goet en tijt
Ghelt, goet, en schat “heeft hij ghehat” maer ist nu quyt
Hij vint int vier [vuur] “gans niet een sier” dan syn bederven
In d’eyade [op het einde] dan “moet bij erin man [moet hij arm man]”
int gasthuys sterven’
De Vos, was volgens Van Mander, ‘statig van opslag, groot van gedaante en zwaarlijvig, stierf in ’t jaar 1604
in hoogen ouderdom’. Hij kreeg zijn opleiding van Francis Floris en zijn vader Pieter, die van Leiden naar
Antwerpen was verhuisd. Na omzwervingen door Italie is hij in 1559 terug in Antwerpen. Maarten de Vos
maakte een aantal tekeningen van de vier aristotelische elementen aarde, water, lucht en vuur. Crispijn van
de Passe de Oude maakt er gravures. Op de gravure van het element Ignis - vuur - staat een alchemist, die
zijn bril heeft afgezet en naar een jonge vrouw kijkt met allerlei kostbaarheden in haar hand. Zinnebeeld van
de rijkdom die de alchemist verwacht?

Rond het jaar 1570 worden
alchemie’ en alchemisten meer
serieus
genomen22.
Aan
diverse hoven, ook door keizer
Rudolf II, worden laboratoria
opgezet, waar allerlei experimenten worden uitgevoerd.
Vlaming Jan van der Straet Stradanus
(1523-1605)
schildert rond 1570 het laboratorium van Francesco I D’
Medici, hertog van Florence en
groothertog van Toscane, in
het Palazzo Vecchio in
Florence.
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Zijn negen tekeningen voor de serie Nova Reperta, nieuwe uitvindingen, worden door de in Haarlem geboren
en in Antwerpen werkende uitgever en graveur Philip Galle (1537-1612) – die ook de etsen van Goltzius
verkocht, en zijn zoon Theodoor (1571-1633) uitgegeven. Het zevende blad van de album Nova Reperta is
‘Distillatio’ een laboratorium van een rijke, waarschijnlijk adellijke alchemist (links) die zelf alleen boeken
raadpleegt en aanwijzingen aan een groot aantal laboratoriumassistenten geeft23.
De steen der wijzen, een rood poeder, rood elixer of tinctuur, ook genoemd ‘basilisk, salamander. Het ‘Grote
Werk - Opus Magnum’; met de steen der wijzen - lapis philosophorum - als grondstof en een speciale oven athanor - konden gewone metalen veranderd worden in goud of zilver of een elixer, waarmee ziektes werden
genezen. Een mengsel van kwik (mercurius), natrium/salpeter en vitriool (koper- of ijzersulfide) werd
samengevoegd, gekookt, gefermenteerd.

In het boek ‘Speculum alchemiae’, dat in 1597 in een Engelse vertaling ‘Mirror of Alchymy’ uitkomt, worden
twaalf bewerkingsstadia genoemd: calcinatie, dissolutie, separatie, conjunctie, putrefactie, congelatie, cibatie,
sublimatie, firmentatie, exaltatie, multiplicatie en projectie. In andere boeken wordt dat proces vereenvoudigd
tot: Oplossen, Scheiden, Samenvoegen, Gisten, Verdampen, Consolideren.

Laboratorium van een alchemist, Hans Vredeman de Vries, c. 1595
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Goud – Zon –

- zilver – Maan –

Illustratie in Basilius Valentinus' boek Azoth ou le moyen de faire
l'Or caché des Philosophes, Parijs 1659.

Tijdens de Renaissance zijn de Hermetische teksten herontdekt. In 1463, op verzoek van bankier en politicus
Cosmo de’ Medici de Oude (1389-1464), door humanist Marcilio Ficino (1433-1499), die verbonden was aan
zijn hof, vertaald. De vertaling in het latijn is in West-Europa bekend geworden; vele vertalingen in diverse
landstalen volgen. In de tekst wordt middels een vraag-en-antwoord spel, een dialoog tussen leraar en leerling,
uitgelegd wat de samenhang is tussen ‘god, kosmos en mens’:
‘U bent alles wat ik ben, u bent alles wat ik doe, u bent alles wat ik zeg’24.
Vele wetenschappers omarmen het werk als een objectieve toevoeging aan de christelijke theologie. De
afgevallen dominicaan, filosoof, dichter en ketter Giordano Bruno (geb. 1548) reist door Europa, doceert over
Copernicus en het hermetisme. Soms wordt Bruno een vrijdenker genoemd, historica Francis Yates, die in
1964 een boek aan hem wijdt, noemt hem ‘een extreme hermetisch magiër’. Uiteindelijk, na een proces van
zes jaar, wordt Bruno wegens ketterij veroordeeld door de Inquisitie en op 17 februari 1600 op de Campo di
Fiore in Rome levend verbrand.
Polymath, classicus, hugenoot Isaac Casaubon (1559-1614), die in 1610 van Frankrijk naar Londen emigreert,
toont met zijn tekstverklaring aan, dat het Corpus Hermeticum niet uit de tijd van Mozes, ver vóór Christus
geboorte kan stammen, maar door een aantal auteurs is geschreven, in de eerste drie eeuwen na het begin
van de jaartelling.
In de 16e eeuw wordt in Europa de alchemie een onderdeel van de Natuurfilosofie, die de nadruk legt op het
ontsluieren en leren begrijpen van god’s werken. Alle dan bekende metalen worden gerelateerd aan de dan
bekende planeten: de Zon, goud., Saturnus lood, Venus, koper, Mercurius, kwikzilver, Mars, ijzer, Jupiter, tin,
de Maan, zilver. En in de astrologie, aan onderdelen van het menselijk lichaam, de maan: de hersenen.
Gezocht wordt naar het Levenselixer, en de Steen der Wijzen, waarin alle mysteries van het universum zijn
opgesloten. Een aantal alchemisten houdt zich bezig met het maken van goud met behulp van een geheim
poeder dat zij van een engel of andere mysterieuze figuur hebben ontvangen. Een andere groep houdt zich
bezig met serieuze zaken en empirisch onderzoek.
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Drebbel, natuurfilosoof, maakt met zijn proeven en experimenten van ‘alchemie’ een wetenschap, heeft zich
nimmer met de productie van goud beziggehouden.
✓

Heksen en demonen

Door het snelgroeiend aantal drukkerijen door heel Europa komen grote aantallen boeken op de markt. Over
uiteenlopende onderwerpen; theologie, magie, religie, alchemie, natuurwetenschappen, filosofie, heksen en
demonen. Johann Gensfleisch zum Laden zum Gutenberg (1397-1468), opgeleid als edelsmid, begint in 1447
in Straatsburg met het drukken van aflaten voor de kerk met zetsel, losse gegoten loden letters in plaats van
een, in een houtblok gesneden pagina van een boek. Deze loden-letter druktechniek wordt rond 1450 in vele
steden in West-Europa geïntroduceerd; de oplages worden groter; boeken worden goedkoper en verschijnen
meer en meer in de landstaal.
Een van de eerste zo gedrukte boeken is een door twee Dominicanen geschreven bestseller - Malleus
Maleficarum - de Heksenhamer -, dat in 1487 in het Duitse stadje Speyer wordt uitgegeven. Een gedetailleerde
beschrijving van tovenarij, hekserij, methodes om heksen te vinden, te laten bekennen door hardhandige
verhoren en het advies, dat je ze beter kunt verbranden dan verdrinken. Heksen worden ontmaskerd door hun
duivelsteken, stigma diabolicum, onder hun oksel of op hun rechterbeen. Als met een mes in dat duivelsteken
wordt geprikt en er komt geen bloed: heks!

✓

Heksenverbranding

Het boek de Heksenhamer is gebaseerd op het pauselijke
decreet ‘Vox in Rama’ uit 1233 van paus Gregorius IX waarin hij
oproept tot een kruistocht naar Duitsland om daar alle heksen en
zwarte katten te doden. In de pauselijke ‘bul’ Summis
desiderantes affectibus ‘ worden de gruwelijke details over de
aanpak van heksen beschreven. De bul komt van paus
Innocentius VIII (paus van 1484-1492), vader van veertien
kinderen; een van zijn kleinzonen wordt paus Leo X.
Arts, humanist, verzamelaar van boeken en kunst, de Neurenberger Hermann Schedel (1440-1514) laat in juli
1493 zijn bestseller, de ‘Schedel'sche Weltchronik’, ook Kroniek van Nürnberg genoemd, drukken. In het boek,
fraaie afbeeldingen van landen, steden, etc.
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Illustratie uit de Schedel'sche Weltchronik, Kroniek van Nürnberg, 1493

Volgens de roomse kerk met hoofdkwartier in Rome kunnen religie, geloof en rationele wetenschap niet
samengaan. ‘Geloven’, geloof in het bestaan van heksen, engelen, woudgeesten, wonderen, goden,
kabouters, die we nooit hebben gezien noch gesproken. Geloof en wetenschap zijn elkaars tegenpolen, staan
lijnrecht tegenover elkaar. Religie wil de niet-religieuze overhalen zich bij zijn ‘ware’ geloof, zijn sekte aan te
sluiten, vaak onder dwang, bedreiging; heksen, heidenen, alle niet-gelovigen mogen op de meest gruwelijke
wijze, vaak na foltering, vermoord worden.
•

Martin Luther (1483-1546) - Johann Calvijn (1509-1564)

Luther, promovendus In de theologie, augustijner monnik, spijkert op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen, waarin
de misstanden van de roomse kerk aan de kaak worden gesteld, aan de deur van de kerk in Wittenberg.
Onmiddellijk wordt hij in de ban gedaan door de roomse kerk, en sticht de Evangelische kerk - in Duitsland
ruim 20 miljoen leden in 2015 -. Luther is niet alleen tegen de katholieke kerk. Luther is tegen de islam, tegen
vrouwen, tegen filosofen, tegen vooruitgang ‘dass Vernunft des Teufels Hure’, tegen zelfstandig denken en
vrijheid van meningsuiting.
Luther is vóór gezag: ‘Diegenen, die door god boven ons geplaatst zijn moeten absoluut gehoorzaamd
worden, ook als het slechterikken zijn; het is gods’ wil. Luther is tegen ongelovigen; andere sektes dan de
zijne moeten uitgeroeid worden. In zijn preek op 6 mei 1526 roept Luther op tot het vervolgen, martelen en
doden van alle ‘Zauberinnen en Teufelshuren’. Misoogsten, onweer, impotentie, onvruchtbaarheid van de
vrouw, ziektes, allemaal de schuld van dat Teufelsbrut. ‘Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe
sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder, weil sie Umgang mit dem Satan haben’.

Luther in het kleed van Augustijner monnik,
door Lucas Cranach der Ältere (Werkstatt), c.1523
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Luther, fanatiek prediker van haat; motto ‘Glauben statt Wissen’, met de bijbel in de hand: tegen opstandige
boeren, die je als ‘einen tollen Hund totschlagen muss’. Luther; adviseert euthanasie voor invaliden en
verstandelijk gehandicapte kinderen: ‘Der Theologe Luther empfiehlt Landesherren nachdrücklich, Behinderte
als ‘Gezeichnete Satans’ zu töten’. ‘Luther schrijft het boek ‘Von den Juden und ihren Lügen’; citaat
‘Wenn ich einen Juden taufe, will ich ihn an die Elbbrücke führen, einen Stein an den Hals hängen
und ihn hinab stoßen und sagen: Ich taufe dich im Namen Abrahams’.
Luther25 beschrijft in zijn brieven zijn fysieke afkeer van Joden, adviseert zijn
volgelingen om alle synagogen, hun heilige boeken, huizen, scholen in brand te
steken, de Joden onder te brengen in werkkampen en, ‘ware gelovigen’ mogen van
Luther de Joden gevangennemen, beroven en doodslaan, als zij hen op de
openbare weg tegenkomen.
Luther, inspiratiebron voor Hitler’s boek Mein Kampf en de ideologie van de
fascisten. Geen toeval; op Luthers geboortegedenkdag, 10 november 1937, een
progrom: Kristallnacht. Duitse burgers en leden26 van de SS, Schutzstaffel en SA,
Sturmabteilung van de NSDAP steken in heel Duitsland en Oostenrijk de
synagoges in brand. Ruim 30.000 joodse Duitsers worden gevangengezet,
honderden worden vermoord, de ruiten van joodse winkels en bedrijven worden
kapotgeslagen, de winkels geplunderd en vernield.
De gruwelijke heerschappij en terreur van de Nationaal-socialisten begint met de
massamoord van Joden, zigeuners, homoseksuelen, invaliden, bejaarden.
Jehan Cauvin, Calvijn, het Calvinisme, staatsgodsdienst in de Republiek der Nederlanden. Een kleine groep
calvinisten, maakt de dienst uit. Zij doen niet voor Luther onder:
‘God zou alle vogelwichelaars, goochelaars, raadplegers van beschermgeesten,
dodenbezweerders, aanhangers van magie en tovenaars
veroordelen tot de doodstraf.
En [...] God bepaalt dat Hij 'Zijn gezicht tegen eenieder zal richten,
die personen volgen die beschermgeesten hebben of toveren'
zodat zij afgesneden zullen worden van Zijn volk,
dan beveelt Hij dat zij gestenigd zullen worden’.

Joannes Calvinus c. 155027

Calvinisten, lutheranen, roomsen en verwante sektes verwijzen naar de bijbel als het over heksen gaat.
Citaat uit de Statenbijbel, Exodus 22:18
‘de toveres zult gij niet laten leven’.
‘nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben,
of een duivels-kunstenaar zal zijn,
zij zullen zekerlijk gedood worden;
men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.
Zowel de katholieken als protestanten zijn praktiserend antisemitisch.
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Paus Innocentius beveelt in 1299 dat Joden een kenmerk op hun kleding moeten dragen. De katholieke kerk
begint zich actief te bemoeien met de verkiezingen van koningen en de keizer. Publicatie van boeken in de
landstaal, het Diets, de Nederlandse taal, wordt door de kerk tegengewerkt. Dat de gewone mens, de
onderdanen nu boeken kunnen lezen, ondermijnt het geloof en de onderwerping aan het gezag van kerk en
koning. De roomse kerk is tegen crematie, lijkverbranding, maar ketters worden met opzet verbrand door de
Inquisitie; dan kunnen zij niet herrijzen op de dag des oordeels.
In 1558 start paus Paulus IV met de Index, censuur, een lijst van verboden boeken die door de leden van de
Inquisitie zijn geselecteerd. Meestal zijn het boeken van hervormden en protestanten over religie en filosofie,
later worden ook natuurwetenschappelijke boeken verboden, zoals de publicaties van Copernicus; die komen
in 1616 op de index. De werken van Machiavelli, Galileï, Paracelsus, Descartes en Thomas Hobbes; allemaal
verboden. Boeken in het Latijn worden, ook als het controversiële onderwerpen betreft, oogluikend
toegestaan. Vaak is een verbod een goede reclame voor de verkoop van een bepaald boek. Pas in 1966
wordt de Index opgeheven maar de roomse kerk controleert nog immer boeken op correctheid in hun leer.

Marteling van een ketter door de Inquisitie

De Islam begint progressief; een aantal eeuwen groeit en bloeit de
wetenschap in Perziȅ, in Spanje wordt samengewerkt met joden en
christenen. In het tweede millennium na de christelijke jaartelling heeft
ook de islam weinig op met vernieuwing. De koran kent min of meer
dezelfde teksten als de bijbel ten aanzien van het vermoorden van
andersdenkenden, van homoseksuelen en stelt dat de aarde plat is, kent
zeven hemels.
•

Johannes Hus (c.1370-1415)

Het lot van Bohemer, kerk-reformator en rector van de universiteit van Praag Johannes Hus is illustratief voor
het gevaar voor andersdenkenden. Hus’ inspiratiebron, de Engelse kerkhervormer John Wycliff (1330-1384),
die tegen de positie van de paus als hoofd van de kerk was, die vond dat koningen en vorsten niet
ondergeschikt waren aan de paus, die van mening was dat de kerk geen bezit mocht hebben. Hus die de
corruptie van de kerk en handel in aflaten aan de kaak stelt, wordt in 1409 geëxcommuniceerd.
In 1412 spreekt paus Johannes XXIII de banvloek over hem uit; geen enkele
gelovige mag nog met hem omgaan. Rond 1415 zijn er drie pausen actief.
Eentje zetelt in Avignon, een ander in Bologna en eentje in Rome. Paus
Johannes XXIII volgt in 1410 de plots overleden paus Alexander V op; hij
heeft het beste contact met de keizer en organiseert met hem het Concilie
van Konstanz, dat duurde van 1414 tot 1418 en dat bedoeld was om de
situatie met drie elkaar bestrijdende pauzen op te lossen en godsdienstige
zaken te bespreken.
Op uitnodiging en met vrijgeleide - salvus conductus - van paus Johannes
XXIII en de keizer van het Heilige Roomse Rijk, Sigismund van Luxemburg
(1368-1437), komt de afvallige Johan Hus naar Konstanz om zijn kritiek op
de roomse kerk te bespreken. Ondanks het vrijgeleide van keizer en paus
belandt Jan Hus op 6 juli 1415 in Konstanz op de brandstapel. Ook wordt het
lichaam van Wycliff opgegraven en alsnog verbrand. Sigismund begint een
aantal kruistochten tegen het boerenleger van de Hussieten, de volgelingen
van Hus. De Habsburger Albrecht II wordt na zijn overlijden tot keizer
gekozen.
6 juli 1415, Jan Hus, voorloper van het
protestantisme, op de brandstapel.
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De Rooms-katholieke kerk over homoseksualiteit:
Leviticus 20:13: ‘Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden
een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht’.
Leviticus 18:22: ‘Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel’.
Eeuwenlang bedrijft de rooms-katholieke kerk massamoord op joden en ketters via de Inquisitie - Inquisitio
haereticae pravitatis - onderzoek naar het verderf van de ketterij -, de rechtbank van de katholieke kerk, belast
met de opsporing van, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters, protestanten, calvinisten,
wederdopers, aanhangers van Erasmus, en innovatieve wetenschappers. Interessante boeken worden
verboden, komen vanaf 1551 op de Index, de lijst van verboden boeken. De roomse kerk verdedigt haar
theologie, de op de bijbel, Aristoteles en Middeleeuwse filosofie gebaseerde leer, door alle nieuwe
denkbeelden te veroordelen en te verbieden en te stellen, dat de rede ondergeschikt is aan het geloof met
zijn ‘vaste’ uitgangspunten.
Hun aarde is en blijft plat en god heeft de wereld in zeven dagen geschapen. De christenen zijn al eeuwenlang
bezig met vervolging, haat zaaien en het vermoorden van andersdenkenden. De roomse noch de protestante
kerk hebben nooit stelling genomen tegen slavernij, de vrouw is volgens hen ondergeschikt aan de man,
christenen zijn vaak virulant antisemitisch. Helaas leven die denkbeelden nog steeds. In 2019 veroordelen de
protestante kerken met de Nashville-verklaring homoseksuelen en transgenders.
•

Johannes Wier28 (Wierus, Piscinarius, c. 1515-1588) – Agrippa (1486-1535)

Een van de weinigen die zich tegen de heksenvervolgingen uitspreekt is de
arts en schrijver Johannes Wier, geboren in Grave. Zijn motto ‘Vince te
ipse!´ 'Overwin jezelf!'. Wier studeert in Antwerpen, waar hij bij de uit Keulen
afkomstige humanist Heinrich Cornelius – Agrippa - von Nettesheim
inwoont. Polymath Von Nettesheim, theoloog, schrijver van boeken over
magische zaken, reist door heel Europa, bestudeert de Hermetische
geschriften en de Kaballah, is in dienst van keizer Maximiliaan, geeft in 1515
les aan de universiteit van Padua over het boek Pymander en Hermes
Trismegistus, - ‘Philosophorum et Alchymistarum pater’, vader van de
filosofen en alchemisten, wordt door de Inquisitie lastiggevallen, die zijn
boek ‘De Occulta Philosophia’ verbieden.

Agrippa was een bekwaam onderzoeker, een van de onderzoekers naar de steen der wijzen. Johannes
Trithemius is een van zijn leermeesters aan wie hij in 1510 inzage gaf in zijn De Occulta Philosophia. In een
brief spreekt Trithemius zijn bewondering uit maar waarschuwt hem zijn ideeën slechts met een select aantal
ingewijden te delen. Pas 23 jaar later publiceert Agrippa het werk. Agrippa reisde door Spanje, Frankrijk,
Nederland, Duitsland, en Italië en gaf lezingen over verscheidene mystieke publicaties en Mercurius
Trismegistus. Onderwijl verschijnen in Europa manuscripten van De Occulta Philosophia. Dit levert hem grote
problemen met het kerkelijke gezag op, hij moest een aantal maal vluchten en wordt tevens regelmatig
gevangengenomen.
In 1533 besluit hij, ten einde de misverstanden uit de wereld te helpen, het werk zelf in druk te brengen.
Vervolgens trekt hij naar Frankrijk, waar hij wordt gearresteerd op bevel van koning Frans I omwille van iets
dat hij over de koningin-moeder zou gezegd hebben, wordt snel vrijgelaten, sterft in Grenoble op 18
februari 1535. Hij weerroept in zijn latere leven zijn geloof in bijgeloof.
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Agrippa29 von Nettesheim bedenkt de wereldgeest -spiritus mundi-, die de mens niet kan zien noch begrijpen.
Deze kracht wordt door alchemisten ’opgeroepen’ bij hun transmutaties. Zijn werk beinvloedt onder meer
tijdgenoten van Drebbel, Hermetist Giardano Bruno en Engelse magicus John Dee. Met Von Nettesheim
verhuist Wier naar Mechelen. In 1530 publiceert Von Nettesheim het boek ‘Declamatio over de onzekerheid
en de ijdelheid van alle wetenschappen en kunsten en over de superioriteit van het woord Gods‘, en vlucht
Wier met Heinrich naar Bonn.
Wier studeert medicijnen in Parijs, is in 1538 stadsarts in Grave, in 1545 arts in Arnhem, wordt hofarts in Kleef.
Als na 1560 de heksenvervolgingen weer oplaaien verdiept Wier zich in dit onderwerp, bestudeert onder meer
het werk van de Italiaan Girolamo Cardano, doet onderzoek in het klooster Nazareth in Keulen waar de nonnen
‘met hun onderlichaam de liefde bedreven met onzichtbare personen, bewusteloos neervallen, doodsklokken
horen luiden, langdurige giechelbuien hebben’ en last hebben van ander ongemak. Wier, nu lutheraan,
verklaart dat Luther geen kind van de duivel is. In zijn in 1565 in Basel uitgegeven boek ‘De Praestigiis
Daemonum, et Incantatiponibus Ac Veneficiis, libri V - Vijf boeken over de Bedriegerijen van de Duivel en
Betoveringen en Vergiftigingen’ schrijft Wier dat ‘heksen’ niet in de bijbel voorkomen, dat heksenprocessen
een schande voor het Christendom zijn. Hij schrijft over psychiatrische storingen, mensenrechten,
duiveluitdrijving, neemt stelling tegen het boek ‘Malleus Maleficarum’, de Heksenhamer. Zijn boeken worden
door de Inquisitie verboden, vele malen herdrukt, vertaald in het Duits en Frans. Wier beïnvloedt Michel de
Montaigne, die hem citeert, Karl Marx en Sigmund Freud.
In Drebbel’s tijd vindt ‘men’ al gauw dat je een ‘ketter’ bent, als je natuurverschijnselen of stellingen van
Aristoteles ter discussie stelt of wil onderzoeken, je tegen heksenvervolging uitspreekt, je je bezighoudt met
verwerpelijke, ketterse zaken. Alles wat van god komt, zijn schepping, is volmaakt. God heeft de natuur zó
geschapen, dat er niets te onderzoeken valt. Nieuwsgierigheid wordt niet gewaardeerd. Onderzoek naar de
oorzaak van bijv. ziektes, zoals de pest? Verspilde tijd. De zon? Een volmaakte schepping van god;
zonnevlekken, onregelmatigheden op de oppervlakte van de zon? Bestaat niet; Gods’ schepping is volmaakt
en de aarde is plat.
• Giambattista della Porta (1535 –1615)

In Italiȅ geldt hij als ‘il vero inventore del telescopio- dé uitvinder van de telescoop’.
Napolitaan Della Porta, stamt uit een rijke familie, kan zijn leven besteden aan studie
en onderzoek. Een nieuwsgierig mens, die ‘alles’ onderzoekt, weetjes verzamelt en
opschrijft en een groot aantal toneelstukken uitgeeft.
In zijn boeken staat veel interessante onzin en worden ook zinnige zaken
beschreven, de uitkomst van empirisch onderzoek. De geschriften van magicus
Della Porta worden door het Vaticaan met wantrouwen bekeken en uiteindelijk
verboden, zijn Academie wordt gedwongen te sluiten.
Giambattista publiceert in 1558/9 twintig boeken onder de noemer: ‘Magia Naturalis sive de miraculis rerum
naturalium - Magie van de Natuur of Van de Wonderen van de Natuurlijke Dingen’. Onderwerpen, alchemie,
meteoreologie, natuurfilosofie, optiek, wiskunde en allerlei merkwaardigheden.
In 1560 sticht Della Porta de ‘ Accademia Secretorum Naturae’ – Academie van de Geheimen van de Natuur’,
die in 1578 op bevel van paus Paulus V en de Inquisitie moet worden opgeheven.
Zijn in Nola bij Napels geboren tijdgenoot Filippo Bruno (1548), schrijver, filosoof, in 1572 als Giordano tot
priester gewijd, aanhanger van de verboden leer van Copernicus, gelooft in een oneindig heelal, treedt uit de
Dominicaanse orde, vlucht naar Genève, wordt door de calvinisten uit de stad verbannen, reist naar Parijs,
naar Engeland, door heel Europa om zijn visie op de wereld en het geloof uit te dragen. Belandt in 1592 in
Venetiȅ, wordt uitgeleverd aan de Inquisitie in Rome. Op 17 februari 1600 sterft hij op de brandstapel in Rome.
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Met rugdekking van Accademei dei Lincei in Rome’, waar hij prominent lid van is, geeft Della Porta in de
periode 1593-1605 een tot 20 delen uitgebreide versie van zijn vier boeken uit 1558 - Magia naturalis sive de
miraculis rerum naturalium - uit, waarin in detail de inventies, de kennis van de ‘oude’ Grieken n Romeinen en
‘eigen’ waarnemingen zijn opgenomen. In aansluiting op zijn vroegere werk over magie en ‘de wonderen der
natuur’, doet Della Porta experimenten en geeft demonstraties op het gebied van pneumatica, optiek,
astronomie en wiskunde.
Wellicht kent Drebbel de boeken van Giambattista della Porta 30, die een dergelijk device beschrijft, met convex
lens en concaaf lens gecombineerd met een spiegel waardoor het geprojecteerde beeld scherper wordt en
recht staat. Della Porta, op zijn beurt geȉnspireerd door de Grieken, die met deze projectie-methode bekend
zijn, koppelt enige opmerkingen over de werking van het ‘oog en pupil’ aan zijn relaas. Zoals, de constatering
dat door het oog grote voorwerpen verkleind worden.
Het theater zal volgens Della Porta de belangrijkste toepassing van de camera worden. Al rond 1560
projecteert Della Porta tijdens de intervallen in een toneelvoorstelling afbeeldingen van wilde beesten en
allerlei andere beelden. Die eerste camera's hadden soms enorme afmetingen. Della Porta maakte ooit een
grote Camera, waarin de toeschouwers konden zitten. Op de wand van zijn Camera projecteerde hij een
voorstelling van enige acteurs, die buiten de Camera speelden. De toeschouwers in Della Porta’s ‘bioscoop’
verlieten in paniek de kamer. In 1589 beschrijft Della Porta hoe je met behulp van een niet zichtbare concaaf
lens en reflecterende spiegel, beelden kunt projecteren, die ‘vrij, in de lucht hangen; een degen, een
brandende kaars; virtual reality avant la lettre. Ook, schrijft Della Porta, kan iedereen, die niet geschoold is als
schilder, nu een fraaie tekening maken door de projectie op papier over te trekken. Della Porta en zijn werk is
bekend in Engeland; hij had bijv. contacten met tijdgenoot en polymath Robert Fludd. De Italiaanse arts en
wiskundige Giroloamo Cardano (1501-1576) schrijft over de Camera obscura en rond 1590 werkt de
beroemde Italiaanse maniëristische schilder Caravaggio (1571-1610), met zijn fameuze strijklicht,
inspiratiebron voor o.a. Rembrandt, met dit hulpmiddel.
Een aantal van de door Della Porta beschreven onderwerpen worden daadwerkelijk door Cornelis Drebbel
gerealiseerd. Echter, in Drebbel’s boeken en brieven is geen verwijzing naar het werk van Della Porta te
vinden. Gezien de overeenkomsten kan ervan uitgegaan worden dat Cornelis inspiratie heeft ontleend aan de
boeken van Della Porta, die in 1566 in Antwerpen in het Nederduits worden uitgegeven door de Antwerpse
drukker Christoffel Plantijn, met de titel:
Magia, oft De vvonderlicke vvercken der naturen: bescreuen in vier boecken /
door Ian Baptiste Porta Napolitaen/
nu eerst ouerghestelt vvten Latĳn in de Nederduytsche sprake’.
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Della Porta, die zegt meer op zijn eigen ogen te vertrouwen dan op
Aristoteles, verwijst in de inleiding van ieder van zijn twintig boeken
naar specifieke voorgangers. Griekse, Romeinse, Arabische
schrijvers en citeert middeleeuwse wetenschappers, zoals Philippus
Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim: Paracelsus.
Vele ‘vrienden’, waarschijnlijk studenten en leden - otiosi
vrijgestelden van werk - van Della Porta’s Accademei, hebben
informatie verschaft en gewerkt aan Della Porta’s vindingen of zijn de
‘geestelijke vaders’ van zaken die hij beschrijft.
Door strakke teksten probeert hij kennelijk rugdekking te creëren
tegen aanvallen vanuit de roomse kerk, de jezuïeten, hun ‘letterlijk’
levensgevaarlijke Inquisiteurs en de beschuldiging van tovenarij. In
zijn boeken beschrijft hij ‘elixirs’, ‘tincturen’, de ‘quintessence’ en de,
door hem zo genoemde ‘magisteries’, de vier elementen en hoe die
met elkaar verbonden zijn en gescheiden kunnen worden. Over de
voortplanting stelt hij, dat, gebaseerd op eigen waarneming,
bepaalde vissen, slakken en vogels uit verrotte materie of modder
geboren worden, zonder bevruchting. En hij schrijft, wat vrouwen
kunnen doen om mooie kinderen te krijgen, over de veredeling van
fruit en bloemen en de conservering van deze producten.
Boek V: Over alchemie, hoe metalen kunnen worden veredeld, hoe te werken met kwikzilver en aqua forte
(nitriet alkine).
Boek VI: over edelstenen; hoe ze te vervalsen. Hoe glas blauw of geel te kleuren door kobalt oxide.
Boek VII: hoe je mensen voor de gek kunt houden met trucjes met hulp van een magneet en het effect van
knoflook op magneten.
Boek VIII: medicinale en cosmetische zaken, de productie van slaapdrank, de stimulering van de conceptie
van vrouwen met hulp van kruidenextract in combinatie met het stomen van haar intieme organen. Voor een
goed resultaat moet de echtgenoot direct na het stomen zijn echtelijk plicht vervullen. Hij beschrijft een
remedie tegen de pokken, over de productie van anti-gifstoffen en een medicijn tegen de plaag.
Boek X: Over het destilleren van water, destillatie van aqua forte uit sterke Griekse wijnen die op de hellingen
van de Vesuvius groeien, extractie van olie uit bloemzaden, de vervaardiging van parfum en medicinale olie
uit bloemen-olie, hoe de ‘quintessence’ te winnen uit bepaalde olies en hoe hij met vleesextract mensen van
gruwelijke kwalen heeft genezen. Over een tinctuur dat helpt tegen melancholie, prostaatklachten, vallende
ziekte, melaatsheid, haaruitval, etc. Della Porta maakt hierbij wel een aantal kritische kanttekeningen over de
claims en resultaten van zijn voorgangers.
Della Porta benadrukt dat zijn eigen, diepgaande en langdurige proeven met de bereiding van goud-tinctuur,
bewijzen, dat de resultaten anders uitpakken, dan als altijd is beweerd.
Boek XII gaat in op het gebruik van vuur, voor vermaak en als aanvals- en vernietigingswapen. In de inleiding
wordt verwezen naar god, die de wereld met vuurwerk heeft geschapen. En naar Alexander de Grote die
tijdens zijn veroveringen op creatieve wijze gebruik maakt van dergelijke wapens. Della Porta stelt, dat hij niet
precies zal uitleggen hoe alles werkt, omdat dan wellicht de verkeerde mensen van deze wetenschap gebruik
gaan maken. Beschreven wordt kunstmatig vuur, vuurwerk, recepten voor raketten, bommen en granaten
gevuld met kogels en salpeter, sulfiet en kruit, vuurwerpers, een soort mitrailleur, onderwater- en landmijnen,
bitumen, dat in het water blijft branden, toortsen die niet door de wind uitgaan, etc. En hoe de Turken een
groot aantal kandelaars tegelijkertijd kunnen aansteken en andere speciale effecten, zoals een eeuwigbrandende kandelaar.
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Boek XIII: Over ijzer. Hoe ijzer harder, zachter, scherper te maken. De fabricage van ijzer voor speciale
toepassingen; bijlen, broodmessen, etc.
Boek XIV: Koken; beter bakken en braden, hoe vlees smakelijker te bereiden, hoe mensen dronken te voeren,
een methode om van ‘parasieten en andere ongewenste gasten’ bij diners af te komen. Zijn advies: prepareer
een servet, dat bij gebruik de handen van het slachtoffer zwart maakt. Smeer zijn drinkglas in met lijm zodat
hij na een slok het glas bijna niet meer van de lippen kan krijgen. En; hij citeert hier voorgangers: steek een
naald, waarmee doodshemden zijn genaaid, onder tafel op de zitplaats van de ongewenste gast en hij zal
absoluut geen trek hebben. Deze laatste methode werkt echter niet volgens Della Porta. Hij suggereert een
eigen methode: laat je ongewenste gast een beker wijn drinken, vermengd met belladonna; tijdens etenstijd
zal hij geen hap kunnen nemen. Maar, zo sluit hij zijn suggestie af, als je de gast dan met heel veel melk en
azijn laat gorgelen wordt de misselijkheid weer opgeheven.
Boek XV gaat over vissen en jagen. De preparatie van speciaal aas of het gebruik van geluiden - harpmuziek
voor dolfijnen - of de toepassing van licht om bepaalde vissen te kunnen vangen. Spiegels die het evenbeeld
van de te vangen vis te reflecteren, waardoor ze gemakkelijk gevangen kunnen worden. Het gebruik van
fluitmuziek om wolven, herten en wilde zwijnen te lokken en paarden te temmen.
Een advies hoe de eenhoorn, die graag achter jonge maagden aanzit, te vangen:
’Kleed enige goed uitziende jongemannen in vrouwenkleren, besprenkel hen met een zoet, sterk
parfum, breng hen naar de plek waar de eenhoorn is gezien en zorg ervoor dat de wind de parfumgeur
in de richting van de eenhoorn draagt. Zodra de eenhoorn zich op de jongemannen werpt, moeten zij
hun kleden over het wilde beest gooien zodat de jagers, die zich in de bosjes hadden verborgen, direct
de hoorn kunnen afhakken’.
Ook geeft hij suggesties voor het vangen van muizen en vlooien, hoe hondentrouw te realiseren en recepten
om gif te maken voor specifieke dieren.
Boek XVI gaat over ‘onzichtbaar schrift’ en het lezen en weer leesbaar maken van zulke geschriften, het
overbrengen van geheime boodschappen en geluiden. De methode wordt gegeven ‘hoe’ de binnen- en
buitenkant van een ei te beschrijven. Want, zegt Della Porta hier, een ei komt zonder probleem door de
controle in de gevangenissen van de pauselijke Inquisitie. Hij vertelt hoe onzichtbaar schrift op hout aan te
brengen of op een spel kaarten, waarbij de volgorde van de kaarten van belang is, hoe brieven te verstoppen
in kleding, voedsel en levende dieren. Het gebruik van zwaluwen, raven en postduiven als brengers van
boodschappen, zoals dat al door de Egyptenaren en Romeinen werd gedaan. Brieven geschreven met aqua
forte, het schrift verdwijnt na een bepaalde periode vanzelf, hoe verzegelde brieven te openen en weer te
sluiten, zonder dat de zender noch de ontvanger daar weet van heeft, hoe de noodzakelijke zegels te
vervalsen.
In Boek XVII gaat Della Porta in op de productie en het gebruik van optische producten, zoals lenzen, spiegels,
brandglazen, nachtkijkers, verrekijkers, brillen, lachspiegels, het slijpen van lenzen, de projectie van beelden
en geschriften op een muur, etc. Hij verwijst in zijn inleiding tot dit hoofdstuk naar Archimedes van Syracuse,
die met brandglazen de schepen van de Romeinen in brand steekt. En hoe Koning Ptolemaeus een telescoop
in een toren laat plaatsen, waarmee men vijandige schepen op 600 mijlen afstand kan waarnemen.
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Boek XVIII beschrijft een aantal experimenten met de zwaartekracht en het scheiden van vloeistoffen. De
uiteenzetting begint met de verklaring dat zware voorwerpen
sneller vallen dan lichte(re) voorwerpen. Della Porta maakt
opmerkingen over het vacuum en hoe wijn te scheiden van
water. En hoe je door een sprinkhaan in de wijn te laten
zwemmen, de kwaliteit kunt beoordelen. Blijft de sprinkhaan
drijven, dan is de wijn goed, verdrinkt ‘t dier, dan is de wijn
aangelengd met water. Ook wordt het verhaal van Archimedes’
Eureka verteld en ingegaan op de gewichtsverschillen van goud
onder en boven water.
Boek XIX behandelt pneumatische experimenten met lucht- en drukverschillen. En diverse methoden om
water tot grote hoogte te laten stijgen met behulp van loden pijpen en de warmte van de zon of een vuur en
twee ontwerpen voor een waterwijzer, een klok, met verwijzing naar een boek van Heron over dit onderwerp,
dat helaas verloren is gegaan. Ook fonteinen worden beschreven, met referentie naar Heron en eigen
experimenten, die door middel van luchtdruk werken.
Rond 1580, in Venetië, werkt Giambattista met ervaren glaswerkers uit de omgeving, aan een parabolische
spiegel en een ‘occhiale’, een vergrootglas of brandglas of verbeterd brillenglas. Tot slot worden enige
methodes beschreven om een glas te maken, waarvan de inhoud in je gezicht vliegt als je eruit probeert te
drinken en een glas, waaruit je niet kunt drinken, als je niet weet hoe het werkt. En hoe je met luchtdruk in een
kamer zo koud kunt maken, dat de mensen in die kamer bijna bevriezen en een fornuis met luchtdruk, dat
gebruikt kan worden voor de bewerking van brons en ijzer.
Della Porta schrijft in Boek XX dat hij in dit deel allerlei zaken in min of meer willekeurige volgorde zal
opnemen, die in de voorafgaande delen niet aan de orde zijn gekomen. Zo beschrijft hij een aantal methodes
om zeewater te veranderen in drinkbaar water en een manier om water uit lucht te maken. Met behulp van
een koperen pot, waarin salpeter gemengd met ijs grote koude veroorzaken. Als je dat mengsel goed schudt,
dan krijg je vanzelf een hoeveelheid lucht, die neerslaat als water.
Hoe je gezicht te veranderen zodat je onherkenbaar bent voor vriend en vijand en zelfs voor je
eigen vrouw. Hij noemt diverse manieren om met het gewicht van goederen te knoeien:
‘stoom zijde stoffen zodat deze vocht opnemen en daardoor zwaarder lijken; was om
kaarsen van te maken kan vermeerderd worden door beendermeel toe te voegen’ de
afnemer zal het nauwelijks merken’
Hij beschrijft bedriegers en hun trucs, die, zegt Della Porta,’ vooral werken bij idioten en simpele vrouwen.
Hoe geld kan worden gevonden met hulp van een wichelroede en hoe vrouwen zover te krijgen dat zij al hun
kleren uittrekken door een met drugs gevulde lamp in het gezelschap van de vrouwen aan te steken. Deze
truc, zegt Della Porta, is mij verteld door zeer eerbare mannen.
Tot slot beschrijft hij hoe een vliegende draak te maken en hoe, via afstandsbediening, buskruit ontstoken kan
worden. Hij houdt zich bezig met vliegen en refereert aan de Griekse filosoof, mathematicus en staatsman
Archytas (428-347 v Chr.), vader van de mathematische mechanica, vriend van Plato, die een vliegend
voorwerp had gebouwd met het skelet van een duif als voorbeeld, dat met stoom-aandrijving, 200 meter zou
hebben gevlogen; de eerste drone.
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Francis Bacon (1561–1626)

Bacon zal de starre leer van Aristoteles, die dominant is op de universiteiten in zijn tijd, weerleggen.
Francis Bacon, erudiet, ijdel, ambitieus, brilliant. Belangrijk staatsman, vernieuwend filosoof, gedegen
rechtskundige, inspirerend schrijver, empirisch onderzoeker. Francis schrijft het handboek voor de nieuwe
manier van wetenschappelijk denken31, rekent af met vastgeroeste en onwankelbare denkbeelden en de
starre wijze, waarop de onderzoeker in ‘zijn tijd’ wordt weghouden van ‘echt’ bewijs.
‘Als men begint te denken vanuit bepaalde zekerheden,
waaraan niet getwijfeld mag worden,
dan zal men eindigen met twijfel.
Maar als men uitgaat van twijfels,
dan zal men met zekerheden eindigen’
schrijft hij32. De methode-Bacon breekt met het verleden; een moderne wetenschappelijke aanpak voor
onderzoek is geboren. Bacon benadrukt vooral het belang van experimenteren.
Francis Bacon die het universitaire onderwijssysteem in Engeland wil hervormen, is een belangrijke stimulans
voor Drebbel. Bacon wil de middeleeuwse scholastiek op de universiteiten, die gebaseerd is op de bijbel en
de leer van polymath Aristoteles volledig veranderen. Hij bezit boeken van de Napolitaanse wetenschapper
Giambattista della Porta, die hem zeker hebben geïnspireerd bij de ontwikkeling van zijn filosofie 33,34. Met zijn
in 1605 gepubliceerde boek ‘the Proficience and Advancement of Learning – de Vaardigheid en Vooruitgang
van het Leren - vraagt Bacon aandacht voor een volledig nieuwe manier van wetenschap-bedrijven. Gebruik
al je zintuigen, werk, onbevangen als kinderen, aan experimenten. Bacon schreef tussen 1613 en 1619
diverse stukken, de samenvatting van zijn visie, zijn wetenschappelijke methode, waarin centraal staan:
✓
✓
✓
✓

observatie van de natuur
proefondervindelijk onderzoek,
interpretatie van bestaande en vermeerdering van kennis en
gebruik maken van je ‘eigen‘ gezonde verstand.
Hij propageert experimenteel empirisch onderzoek, dat zich richt op het oplossen van
bepaalde zaken.
De stellingen van Aristoteles dat hemellichamen zich alleen binnen de aardse
atmosfeer bevinden, dat sterren op een vaste plaats staan en dat de aarde het
middelpunt van het heelal is, worden 1000 jaar later weerlegd door observatie en
waarnemingen met de telescoop. Bacon hecht waarde aan een gezuiverde astrologie
als hulpmiddel bij de studie van de astronomie.

een jonge Bacon door Nicholas Hilliard
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Bacon legt in zijn geschriften de nadruk op invoering van de 'nieuwe wetenschappen, logica, de noodzaak van
wetenschappelijk onderzoek, het belang van observatie en uitvoering van experimenten, de ontwikkeling van
‘nuttige’ zaken, die het leven van de mens op aarde kunnen veraangenamen. Van zijn lijst van desiderata35,
wensen, zaken, die door ijverig onderzoek gerealiseerd kunnen worden, zullen er een aantal door Drebbel
worden gerealiseerd. In Bacon’s postuum verschenen boek, Nova Atlantis, beschrijving van een ideale
utopische maatschappij, worden een aantal van Drebbel’s inventies beschreven.

Francis Bacon: ‘I have taken all knowledge to be my province’.

De autoriteit van klassieke teksten wordt in twijfel getrokken. Bacon, invloedrijke aanjager van de experimentele wetenschap publiceert in 1620 het boek:
‘Novum Organum, sive Indicia Vera de Interpretatione Naturae –
het Nieuw Organon, of ware aanwijzingen betreffende de interpretatie van de natuur’.
Met kritiek op Aristoteles en zijn eigen ideeȅn over wetenschap, logica en het belang van empirisch
onderzoek, van ‘benaderingen’ of onvolledige pogingen om een bepaald doel te bereiken. Zijn hoop is dat
onderzoekers gestimuleerd worden om aan dezelfde doelen te werken op basis van een onderzoekwensenlijst, de ‘desiderata’.
Zijn boeken The New Organon (1620) en de Instauratio Magna, blijven – min of meer – onvoltooid. Evenals
zijn boek Nova Atlantis, over een utopische maatschappij, waarin wordt gedemonstreerd, hoe wetenschappelijke vooruitgang kan worden gerealiseerd. In 1623 presenteert hij het werk ‘De Augmentis Scientiarum’;
in negen boeken. In de Latijnse editie van zijn boek ‘the Advancement of Learning -Novis orbis scientarum,
sive’ neemt Francis Bacon een wensenlijst op; zijn Desiderata’. Iedere wens op de lijst is de aanzet voor een
nog uit te werken hoofdstuk of boek36; iedere wens is een project. Bijv. het winnen van ertsen op de
zeebodem. Drebbel realiseert vele wensen.
Met Drebbel’s onderzeeboot, voorzien van zuurstof en duikuitrusting, kan erts gewonnen worden op de
zeebodem, kunnen parels worden geoogst en de lading uit scheepswrakken worden gelicht.
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In een duikerklok is Alexander de Grote in 332 v Chr.
naar de zeebodem afgedaald – Middeleeuwse prent

Na zijn overlijden komt Francis Bacon’s boek, Sylva Sylvarum - ‘Natuurlijke historie in de afgelopen tien
eeuwen’, uit. In zijn postuum, in 1627 gepubliceerde verhaal, Nova Atlantis, het verhaal van een utopische
maatschappij, waar kunsten en wetenschappen centraal staan, zijn veel van zijn wensen, zijn desiderata,
gerealiseerd. Bacon beschrijft in Sylva Sylvarum zijn Baconian methode: empirisch onderzoek, inductie, zal
leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe wetenschappen. Alleen al tot 1670 verschijnen er 30 herdrukken, waarin
ook het verhaal Nova Atlantis is opgenomen en delen van zijn boek Nova Organon Scientarum – de nieuwe
logica.
De smaak voor waarnemingen en experimenten, de triomf van de experimentele over theoretische
fysica, de vertragende interesse in geometrie, en de ontoereikendheid van het Cartesiaans – dit alles
verklaart het buitengewone prestige van het Baconisme bij de mannen van de Verlichting....
Op de kaft, voorkant van het boek Novum Organon staat een
galjoen-schip, dat tussen de mystieke Pilaren van Hercules vaart.
De Pilaren, die ieder aan een kant van de Straat van Gibraltar
staan geven doorgang naar een nieuwe, onbekende wereld.
Bacon hoopt daarmee duidelijk te maken dat systematisch
onderzoek, de oude wetenschappelijke ideeën zullen verbannen
en zullen leiden tot een beter begrip van de wereld en het heelal.
De Latijnse zin, onderaan de omslag – Multi pertransibunt &
augebitur scientia – komt uit de Bijbel, Daniel12.4: ‘Velen zullen
reizen en kennis zal worden vermeerderd’.

Bacon ziet wetenschap als een onpersoonlijk project van
samenwerking gericht op verbetering van het leven van de
mensheid. Zijn utopisch ideaal beschrijft hij in detail in zijn
literaire testament, het boek Nova Atlantis 37.
Helaas, Bacon slaagt er niet in zijn ideaal, een Academie met
leerpro-gramma naar zijn denkbeelden, van de grond te krijgen.
Het heeft eeuwen geduurd maar vandaag de dag wordt Bacon
gezien als een moderne innovatieve denker, voorloper van de
Verlichting38; eindelijk aandacht, begrip en respect en ruimte voor
vrijdenkers.
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Renê Descartes (1596-1650).

Bacon’s filosofie wordt lang niet serieus genomen en overschaduwd door de denkbeelden van de, een
generatie jongere Descartes.
René Descartes is op de hoogte van het werk van Drebbel. In april 1629 tijdens
zijn verblijf aan de Universiteit van Franeker studeert hij bij Adriaen Metius, staden leeftijdgenoot van Drebbel, die hem ongetwijfeld over Drebbel heeft verteld.
Descartes publiceert in 1637 in Leiden zijn boek:
‘Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans
les sciences -Verhandeling over de methode om de rede op de juiste manier te
leiden en de waarheid in de wetenschappen te zoeken’ - met het citaat ‘ik denk,
dus ik besta’.
Bacons’ en Descartes’ formulering van een nieuwe natuurfilosofie zijn totaal verschillend; hun doel is
hetzelfde: verbetering en verlenging van het leven van de mens op aarde. De scheiding van geloof en rede,
de ratio als norm.
Voltaire noemt ‘Francis Bacon, de vader van de experimentele filosofie, met als resultaat natuurkundige
ontdekkingen en uitvindingen’. Over het rationalisme en het op God gebaseerde wereldbeeld van Descartes 39
zegt Voltaire: ‘Descartes, ter wereld gekomen om de dwalingen van de Oudheid aan het licht te brengen maar
ook om er zijn eigen dwalingen voor in de plaats te zetten, meegesleept door de drang naar systematiek, die
de grootsten verblindt’.

Voltaire: François-Marie Arouet (1694–1778)

Voltaire in brief 12 van zijn Lettres Philosophique40:
‘In feite is Bacon voor de Encyclopedisten 41 niet de theoreticus van de methode. Hij is de
filosoof, die als eerste de waarde van de culturele techniek benadrukt, die de vooroordelen
tegen de Artes mechanica42 verwerpt. Bacon wordt de theoreticus van de noodzakelijke
onderlinge afhankelijkheid van de wetenschappen en de technische kunsten, de schrijver
van de eerste grootse Encyclopedie van de moderne tijd, de filosoof, die als eerste de
noodzakelijke vereniging van theorie en praktijk verduidelijkt, de sociale functie van
wetenschappelijke kennis, (en) haar macht om de wereld te veranderen, de mens te
verlichten en gelukkiger maken’.
Citaat van Voltaire ‘Onze priesters zijn niet wat het dwaze volk denkt. Op onze goedgelovigheid berust hun
hele wetenschap’, uit zijn eerste in 1718 gepresenteerde toneelstuk Œdipe, Oedipus, dat hij tijdens zijn
gevangenschap in de Bastille schrijft.
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Thomas Jefferson (1743-1826)

Jefferson stelt in 1778 de Onafhankelijkheidsverklaring op, is vanaf maart
1801 tot 1809 de derde president van de USA, schrijver, dichter,
slavenhouder, filosoof. Voor zijn bibliotheek bestelt hij een portret van Francis
Bacon dat in zijn werkkamer in Washington komt te hangen.

De Allegorie van de Kunsten, door Hendrick Goltzius.

Op het schilderij, links, ‘en face’, Hendrick himself. In zijn hand een armilliarium, een hemelbol, symbool van
wijsheid en kennis. Of, verwijzend naar Hermes/Mercurius en Hermes Trismegistus, vanwege de stok met de
twee slangenkoppen, voor Hendrick.
De zon of de aarde in het midden van de hemelbol, de meridiaan en hemelequator als vaste lijnen. Op de
troon zit Koning Salomon, weer een symbool voor wijsheid. Vooraan, Minerva, de dame met helm op de
voorgrond, Romeinse godin, beschermer van de kunsten, dichters, muziek, het weven en nog meer. Rechts,
een blote Venus, godin van de liefde met een eigenaardig voorwerp in haar hand. Rechtsonder, wat gouden
munten en andere voorwerpen, een palet en penselen, een gebroken kolf, verwijzend naar alchemistische
proeven. Allegory of the Arts, 1611, Basel, Kunstmuseum (Birmann Collection)
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Leonardo da Vinci (1452-1519)

Ook een bron van inspiratie voor Drebbel? Hij beschrijft in 1515 zijn idee voor een onderzeeboot. Da Vinci,
die in spiegelschrift schrijft maakt in de periode 1508-1510 honderden pagina’s vol schetsen. Hij schrijft over
anatomie, licht, de zee; in de Code Atlanticus, ruim 1200 pagina’s over de meest uiteenlopende inventies.
Beschrijft in 1519 een Camera obscura, waarmee hij een zonsverduistering projecteert, schrijft over de
inventies van Aristoteles in zijn notitieboekjes vol praktische en onpraktische inventies. Leonardo, op vele
terreinen actief, schilder van de Mona Lisa, ontwerper van allerlei wapens; tank, machinegeweer, vliegende
machines43. Net als Drebbel werkt hij met luchtdrukverschillen. Zo bouwt hij een installatie van de blazen van
stieren die hij in een afgesloten kamer ophangt. Gasten worden uitgenodigd in die kamer, Leonardo pompt
vanuit een andere kamer die blazen op vol lucht. De blazen worden groter en groter tot de hele kamer is
gevuld en zijn gasten in doodsnood verkeren door dit magische dreigende spektakel.

Vliegende machine, Da Vinci.

Over alchemisten zegt Da Vinci:
‘zij beweren, ten onrechte, dat alleen kwikzilver de basismaterie is van alle metalen, maar begrijpen niet dat
de natuur diverse verschillende basismateries kent waarmee een verscheidenheid van metalen bestaat’.
Een nieuwe tijd breekt aan, ondanks feit dat de kerk de nieuwe opvattingen en ontdekkingen - ketterij - in de
ban zal doen. Cornelis Drebbel is een wegbereider van de ‘Nieuwe Wetenschappen, New Science, de
Wetenschappelijke revolutie en de Verlichting.

Met Cornelis Drebbel , op weg naar de Wetenschappelijke en Industriele Revolutie ,
de Verlichting en een seculiere democratische samenlevibg

1629

Weet of Rust

Ik denk, dus ik besta
cogito ergo sum

1695

Door ervaring en rede
E perientia ac ratione

1561 1626
"I have taken all
knowledge to
be my province ,"
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