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STERRENKUNDE EN EINDTIJD
VERWACHTING TIJDENS DE NEDERLANDSE 
OPSTAND: ALBERTUS LEONINUS EN 
DE THEORIEËN VAN COPERNICUS 

RIENKVERMII* 

Tot de weinige zestiende-eeuwse sterrenkundigen die in hun werk aantoonbaar beïnvloed 
zijn door het werk van Copernicus behoort ook de Utrechtse humanist Albert van 
Leeuwen, of Albertus Leoninus zoals hij zijn naam latiniseerde. Tot op heden is hij echter 
in de geschiedschrijving van het copernicanisme amper bestudeerd. Een van de redenen 
is dat zijn werk zo zeldzaam is dat slechts weinig auteurs daartoe in de gelegenheid 
waren. Met name in de Angelsaksische literatuur waren Leoninus' geschriften lange tijd 
vooral bekend uit bibliografische verwijzingen die niet zelden zowel de titel als de 
naam van de auteur verhaspelden.' De enige auteur die zijn werk kort besprak was 
lange tijd Ernst Zinner in 1941.- Pas de Nederlandse wetenschapshistoricus R. Hooykaas 
besteedde uitgebreidere aandacht aan Leoninus in het kader van zijn studie naar de 
receptie van het werk van Copernicus in Nederland. In 1967 schreef Hooykaas zelfs een 
eerste versie van een Engels artikel over Leoninus. Uiteindelijk achtte hij het onderwerp 
kennelijk echter geen afzonderlijke publicatie waard. Het stuk bleef onvoltooid en 
ongedrukt en het enige wat dit onderzoek tenslotte opleverde waren twee alinea's over 
Leoninus in een artikel uit 1976.' 

Uit het werk van Zinner en Hooykaas is bekend dat Leoninus in 1578-1583 een boek 
publiceerde waarin hij Copernicus' theorie van een dagelijkse en jaarlijkse beweging 
van de aarde verwierp, maar wel ontvankelijk was voor Copernicus' verklaring van de 
precessie van de equinoxen (het verschijnsel dat de positie van de zon in de dierenriem 
tijdens de dag- en nachtevening in de loop van de tijd langzaam verschuift) door middel 
van een langzame beweging van de stand van de aardas. Een dergelijk kosmografisch 

Universiteit Utrecht, Instituut voor geschiedenis der natuurwetenschappen. E-mail: r.h.vermij@phys.uu.nl. 
Dit stuk is, zoals in de inleiding wordt uiteengezet, mede gebaseerd op onderzoek van R. Hooykaast en 
W. Ganzevoort, die dus in zekere zin als medeauteurs kunnen worden beschouwd. 

1 Uitsluitend uit de tweede hand zijn de vermeldingen in F.J. Johnston, '.'\stronomical text-hooks in the 
sixteenth century', in: E.A. Underwood ed.. Science medicine and history. Essays on die evoluuon 0) scientific 
thought and medical practice written in honour of Charles Singer, 1 (Londen enz. 1953) -85; en C ) . 
Schofield, Tyclionic and senii-Tychonic world systems (New York 1981) 26. Op grond van hun bronnen 
menen zij dat de auteur Albertus Lonicerus heette. 

2 Ernst Zinner, Gescliichte nnd Bibliographic der astronomischen Literalur in Deutschland zur Zcit der 
Renaissance (1941, herdruk Stuttgart 1964) 281 (nr. 3086), zie ook 36. Ook een enkele schrijver over de 
kalenderhervorming van 1582 vermeldt zijn werk; ).VV. de Crane, 'Historische verhandeling over den zoo-
genaamdcn nieuwen stijl, en deszelfs invoering in ons vaderland, bijzonder in Vriesland', in: Archief voor 
vaderlandsche, en inzonderheid Vricsche geschiedenis, oudheid- en taalkunde, derde stuk (1828) (afzonderlijk 
gepagineerd), 61-61, voetnoot 7. 

3 R. Hooykaas, 'The reception of Copernicanism in England and the Netherlands', in: C. Wilson e.a., The 
Anglo-Dutch contril^uiion to the civilization of early nioderit society (O.xford enz. 1976) 35. 
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model doet op het eerste gezicht wat merkwaardig aan. Zestiende eeuwse-astronomen 
echter beoefenden de sterrenkunde vanuit eigen problemen en vraagstellingen. Daarbij 
beoordeelden zij Copernicus niet vanwege zijn betekenis voor onze moderne theorie. 
Robert Westman wees er geruime tijd geleden op dat men aan de universiteit van 
Wittenberg enerzijds geïnteresseerd was in verbeterde tafels van de planeten volgens 
Copernicus' theorie, anderzijds wilde voorkomen dat in de wetenschappen de voorrang 
van de theologie werd aangetast. Dit leidde tot een ietwat kunstmatig onderscheid tussen 
de wiskundige en de fysische aspecten van Copernicus' werk, waarbij men de eerste 
accepteerde en de tweede niet.'' In Leiden waren de geleerden, naar ik elders heb betoogd, 
vooral in het werk van Copernicus geïnteresseerd vanwege diens uitzicht op een heelal 
dat harmonisch gebouwd was.' Steven Vanden Broecke heeft onlangs geopperd dat de 
astronomen in Leuven en elders vooral in Copernicus geïnteresseerd waren vanuit een 
streven tot hervorming van de sterrenwichelarij. Dit omdat Copernicus gegevens bood 
over de afstanden tot de verschillende planeten, die men bepalend achtte voor hun 
invloed op het ondermaanse.* Kortom, niet iedereen zocht in de sterrenkunde naar 
hetzelfde en dat leidde onvermijdelijk tot verschillen in opvatting over wat belangrijk 
was in het werk van Copernicus. 

Ook in de zestiende eeuw lijkt de positie van Leoninus tamelijk uniek te zijn geweest. 
Niettemin, afwijkende standpunten als het zijne zijn niet zozeer afdwalingen van het 
rechte pad, maar varianten binnen een breed spectrum die ons helpen te begrijpen hoe 
men in de zestiende eeuw tegen het werk van Copernicus aankeek. De vraag is niet of 
Leoninus Copernicus goed begrepen heeft, maar wat voor redenen hij kan hebben 
gehad om het werk van Copernicus te gebruiken zoals hij deed. Om deze redenen wil ik 
in het onderstaande de opvattingen van deze vergeten Utrechtse geleerde aan een nader 
onderzoek onderwerpen. Om de achtergronden ervan te begrijpen zal ik ook vrij uit
voerig ingaan op zijn levensloop, waarover tot op heden amper iets bekend was. 

De aanleiding voor dit onderzoek vormde het bovengenoemde werk van Hooykaas. 
Na het overlijden van Hooykaas had ik, met toestemming van zijn weduwe en dankzij 
bemiddeling van prof.dr. H.F. Cohen, inzage in zijn nagelaten papieren over de geschiede
nis van het copernicanisme en stuitte daarbij op het typescript over Leoninus. Om boven
genoemde redenen leek het mij de moeite waard om dit stuk alsnog geschikt te maken 
voor publicatie. Hooykaas' conceptartikel was mede gebaseerd op een scriptie van de 
wiskundestudent Wybrand Ganzevoort, die deze in 1965 in het kader van zijn afstuderen 
bij Hooykaas had geschreven. Ganzevoort bestudeerde het werk van Leoninus in de editie 
van 1583, in het bijzonder de opdracht, die hij uit het Latijn in het Nederlands vertaalde. 
Daarnaast maakte hij zich verdienstelijk met het opzoeken van biografische bijzonder
heden. Hooykaas heeft hiervan voor zijn artikel dankbaar gebruik gemaakt, maar hij 
heeft daarnaast ook uitvoerig eigen onderzoek verricht. Het was van meet af aan echter 
duidelijk dat voor publicatie van zijn manuscript enig redigeerwerk nodig zou zijn. 
Ook Hooykaas zelf vond het stuk, blijkens zijn aantekeningen op het manuscript, nog 
niet rijp voor publicatie. Afgezien van het feit dat het niet geannoteerd was bevatte het 

4 R.S. Westman, 'The Melanchthon circle, Rheticus and the Wittenberg interpretation of the Copernican 
theory', his 66 (1975) 165-193. 

5 R.H. Vermij, The Calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch Republic 
(Amsterdam 2002). 

5 S. Vanden Broecke, The limits of influence. Pico, Louvain, and the crisis of Renaissance astrology (Leiden 
enz. 2003). 
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nogal wat herhalingen. Naarmate ik mij verder in de materie verdiepte bleek ook een 
inhoudelijk bewerking steeds meer gewenst. De inzichten over de tijd waarin Leoninus 
leefde (de Nederlandse Opstand) zijn sinds de jaren zestig veranderd, en ook de weten
schapsgeschiedenis is inmiddels andere vragen gaan stellen. Hooykaas ging vooral uit 
van de inleidingen bij het werk, niet van de tekst zelf. Aanvullend onderzoek was dus 
noodzakelijk. Uiteindelijk bleek het beter om het artikel geheel nieuw op te zetten. 
Opbouw, vraagstelling en conclusies blijven zodoende geheel voor mijn rekening, al 
blijft het stuk voor een aanzienlijk deel gebaseerd op het werk van Hooykaas en 
Ganzevoort," 

Leven 
Volgens eigen opgave werd Albert (Aelbert, Albrecht) van Leeuwen geboren te Utrecht in 
de vroege ochtend van 12 september 1543.** Hij stamde uit een vooraanstaand Utrechts 
geslacht. Zijn grootvader, Albert van Leeuwen, die leefde van 1458 tot 1538, was ridder 
van Jeruzalem, rentmeester van de bisschop van Utrecht, en raad, burgemeester, schepen 
en kameraar van Utrecht. Via zijn echtgenote Maria Zalm verwierf hij de heerlijkheid 
Stoetwegen. Na zijn dood kwam Stoetwegen aan zijn oudste zoon Jan, schepen van 
Utrecht. Deze had zes kinderen waarvan Albert, de hoofdpersoon van dit artikel, de 
oudste was.' 

Jan van Leeuwen overleed in 1559. In datzelfde jaar, op 28 september, schreef Albert 
zich in aan de universiteit van Leuven."' Op 18 december werd hij, onmondig en uitlandig, 
met zijn vaders heerlijkheid beleend." Over zijn studietijd is helaas maar weinig bekend. 
Men zou kunnen vermoeden dat hij zijn kennismaking met de sterrenkunde en met het 
werk van Copernicus dankte aan Johannes Stadius, die in 1563 door de stad Leuven tot 
hoogleraar wiskunde werd benoemd.'- Het is echter duidelijk dat Leoninus voor zijn 

7 Met dank aan de erven Hooykaas voor hun toestemming het stuk van R. Hooykaas te gebruiken, en aan 
drs. W. Ganzevoort te Zeist voor zijn vriendelijke toelichting. Hooykaas" papieren, waaronder het 
genoemde conccptartikel en de scriptie van Ganzevoort, bevinden zich thans in het Rijksarchief te 
Haarlem. 

8 Leoninus, Theoria niotuum coelestiuin, referens doctrinain cl calculuin Copernici. ad niobilitalent solis, 
eatnijue seiiucntes hypotheses, cum nova de motu ipsius terrae sententia & hypothesis De vera qunntitate 
anni tropici, ejusqiie correelione, i]uo hactenus respublica Christiana iisa est, cuin nova anni eivdis forma, 
quae a vera tropica nattirali, quam minimum semper discrepet; Isagoge ad astroiiomiam, geometriam & 
horolographiam (Coloniae Agrippinac | = Keulen] 1578). T/ieon'd enerzijds en De vera quantilateen Isagoge 
anderzijds zijn afzonderlijk gefolieerd. Voor Leoninus' geboortejaar zie Theoria só^-^j: 'Ad tempus itaque, 
quo hie author in lucem editus est quod fuit anno doniini 1543. 12. Septcnibris mani inter pr imam et 
secundam.' Leoninus is overigens geen familie van zijn bekendere t i jdgenoot Elbertus Leoninus (de 
Leeuw), kanselier van Gelderland. 

9 Voor gedetailleerde informatie over de genealogie van de familie Van Leeuwen dank ik dr. Marten Jan 
Bok te Utrecht. 

10 A. Schillings ed.. Matricide de Vuniversité de Louvain, IV, Février iS2S-Février 1569 (Brussel 1961) 594. Hij 
wordt vermeld als Albertus Leeuwin, Trajectensis. Opmerkelijk genoeg schreef hij zich niet in bij een van 
de vier pedagogieën waar de artesstudenten studeerden. Hit zou suggereren dat hij al elders in de artes 
was gepromoveerd, maar dat is gezien zijn leeftijd op dat moment niet waarschijnlijk. Een promotie in 
de artes is verder niet terug te vinden. (Ik dank Diederik Lanoye voor zijn vriendelijke mededelingen 
over de studie in Leuven.) 

11 Voor de opeenvolgende beleningen van Stoetwegen zie A.J. Maris, Repertorium op de Stichtsc leenprotocollen 
uit het landsheerlijkc tijdvak ('s Gravenhage 1956) 478-479. Zie ook Bronnen tot de geschiedenis van Zeist, 
II, 105-106. E.B.F.F. Wittcrt van Hoogland, Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsledcn en 
heerlijkheden, II. eerste stuk ('s Gravenhage 1912) 76. 

12 Stadius bleef slechts een paar jaar in functie. Vanaf 1569 werd de, nu koninkliike, leerstoel bekleed door 
Petrus Beausard. 
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kennis uit vele bronnen putte. Zijn maatschappelijke en wetenschappelijke ambities 
voerden hem naar het mekka van de geleerdheid in die tijd, Italië. In 1566 verwierf hij 
zich het doctoraat in de rechten aan de universiteit van Siena.'-' 

In 1567 was Leoninus weer thuis. Op 10 februari legde hij de eed af als leenman van 
Stoetwegen. Dit was tijdens de chaotische eerste fase van de Nederlandse Opstand, de 
crisis na Compromis en beeldenstorm, toen de hoge adel probeerde de situatie te 
beteugelen en de regering in Brussel bezig was haar gezag te herwinnen. Deze onzeker
heid duurde echter niet lang. Tegen het einde van het jaar kwam een nieuwe landvoogd, 
de hertog van Alva, in de Nederlanden aan en vanaf dat moment werd er met ijzeren vuist 
geregeerd. Toen Utrecht zich tegen Alva's belastingplannen verzette reageerde hij onder 
meer door in de stad 1500 man troepen te legeren, die vreselijk huishielden.''* Wat 
Leoninus in de volgende tien jaar precies gedaan heeft is niet bekend, maar in elk geval 
kwam de maatschappelijke carrière waar hij op grond van zijn aflcomst en zijn oplei
ding op mocht hopen niet van de grond. Vermoedelijk is hij zich in deze periode toen 
maar op geleerde studies gaan toeleggen, in het bijzonder op de sterrenkunde. 

Leoninus duikt pas op uit de anonimiteit naar aanleiding van de plannen tot ver
betering van de kalender, de Gregoriaanse kalenderhervorming, die in 1577 openbaar 
werden." Er bestond al lange tijd ontevredenheid met de geldende Juliaanse kalender. 
Paus Gregorius XIII maakte serieus werk van de zaak en in genoemd jaar stuurde hij 
een voorlopig ontwerp tot een hervorming, opgesteld door Aloysius Lilius (Luigi 
Giglio), naar de belangrijkste katholieke vorsten en universiteiten met verzoek om 
commentaar. Voor de universiteit van Leuven kwam het verzoek op een weinig gelegen 
moment. De stad werd in deze tijd geteisterd door plunderende soldaten en een pest
epidemie. De twee hoogleraren die met het antwoord werden belast overleden kort na 
elkaar. De universiteit deed toen, op grond van een aanbeveling van Franciscus Tolensis 
(Frans de Hacker), subprior van het klooster St. Agnietenburg bij Zwolle, een beroep op 
de instrumentmaker Adriaan Zeelst (Zeelstius), die op 12 februari 1579 aan de univer
siteit zijn oordeel deed toekomen. (Zeelst was al op de hoogte van Giglio's ontwerp via 
een vriend in Keulen, een zekere Gerhardus Rudolphi.) Zeelst liet weten zelf een veel 
beter ontwerp voor een kalenderhervorming te hebben liggen. Namens de universiteit 
stuurde de hoogleraar rechten Suffridus Petri (die overigens al in 1577 zijn leerstoel in 
Leuven had verruild voor een in Keulen) zijn reactie op 29 april aan de pauselijke nuntius, 
die het op 8 mei doorstuurde naar Rome. Curieus genoeg vermeldde Suffridus Petri in 
zijn brief aan de nuntius dat in de tussentijd, terwijl Zeelst ziek lag, ook Albertus 
Leoninus, die hij een leerling van Zeelst noemde, in Keulen een werk over de verbetering 
van de kalender had laten drukken en naar Rome gestuurd."" 

13 Vermeld in het proefschrift van Ad Tervoort, Iter Italicum, gegevens mij welwillend meegedeeld door 
prof.dr. Hilde Symocns. '24-2-1566 promotus utr iusque juris d. Albertus van Leuwen domini loannis 
Ultraiectensis.' 

14 |. Pollmann, Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Amsterdam 
2000) 43, 48-49. 

15 Zie over de Gregoriaanse kalenderhervorming o.a. C.V. Coyne, M.A. Hoskin en O. Pedersen ed., Gregorian 
reform of the calendar. Proceedings of the Vatican conference to commemorate its 400th anniversary 1382-
19S2 (Rome 1983). W.E. van Wijk, De Gregoriaausche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie 
(Maastricht 1932). Ook: G. Denzier, Kardinal Guglieimo Sirleto (München 1964) 100-109. 

16 F. Kaltenbrunner, 'Beitrage zur Geschichte der Gregorianischen Kalenderreform. I. Die Commission unter 
Gregor XIII nach Handschriften der Vaticanischcn Bibliothek', in: Sitzungsherichtc der philosophisch-histori-
schen Classe der kaiserlichcn Akademie der Wissenschaften 97 (1880) 7-54. Zie p. 35-36 voor het oordeel van 
Keulen en 36-37 voor dat van Leuven. De verhandelingen van Zeelstius en Leoninus werden door 
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Nadere gegevens staan in de inleiding van genoemd werk. Leoninus vermeldt daar dat 
hij in 1576 in Leuven was, bij welks gelegenheid de hoogleraren Cornelius Valerius en 
Pierius Schotanus a Smenga hem hadden weten te overtuigen dat hij zijn studies over 
de lengte van het jaar in druk moest geven. Leoninus verwijst elders in zijn geschrift 
inderdaad naar een werkje over de precessie van de equinoxen en de schuinheid van de 
dierenriem dat hij aan Smenga had opgedragen.'^ Van een dergelijk werk is verder niets 
bekend en het is twijfelachtig of het ooit is gepubliceerd. De tijden waren er in elk geval 
niet erg naar. Vanwege de oorlog en de rampspoed verliet Leoninus Leuven en zocht 
een toevlucht in Keulen.'* In Keulen kon een humanistisch ingesteld geleerde zich meer 
op zijn gemak voelen. De reformatie had er maar weinig vorderingen gemaakt en het 
stadsbestuur handhaafde het monopolie van de oude kerk. Anderzijds was er geen 
actieve vervolging van andersdenkenden. Terwijl de stad zich aan de ene kant ontwik
kelde tot een centrum van contrareformatorische propaganda, vonden ook allerlei 
meer spiritualistische en heterodoxe geesten hier een toevlucht."* 

Men vraagt zich af waarom de Leuvense universiteit voor het antwoord aan de paus 
zelf geen beroep deed op Leoninus, die immers al eerder met Leuvense hoogleraren 
over zijn plannen zou hebben gesproken. Ook de universiteit van Keulen deed een 
beroep op een relatieve buitenstaander en stuurde een beoordeling door de in Roermond 
geboren, maar in Keulen wonende Theodorus Graminaeus. Het lijkt er op dat Leoninus 
zelf verkoos om zijn advies liever uit eigen naam te geven dan namens een universiteit. 
Hij vertelt zelf dat hij pas van de oproep van de paus vernam toen hij in 1578 na een 
langere afwezigheid terugkwam in Keulen. Hij verheugde zich over het nieuws. Eindelijk, 
besefte hij, in deze ouderdom van de wereld, zou dit probleem ten leste worden opgelost. 
De titel van het boek dat hij vervolgens liet drukken luidde: 'Theorie (Theoria) van de 
hemelse bewegingen, die de theorie en de berekeningen van Copernicus herleidt tot de 
beweging van de zon en de hypotheses die daaruit volgen. Samen met een nieuwe opinie 
en hypothese aangaande de beweging van de aarde zelf.' De sterrenkundige berekeningen 
in dit geschrift zijn berekend naar de meridiaan van Utrecht.-" Daarbij waren nog twee 
andere werkjes gevoegd. Een was getiteld: 'Over de ware lengte van het tropische jaar en 
de correctie daarvan' en behelsde een voorstel tot hervorming van de kalender. Het 
andere was een korte inleiding (Isagoge) tot de sterrenkunde en behelsde elementaire 
leerstof op het gebied van meetkunde, sferica, zonnewijzers, enzovoort. Het hoofdwerk, 
Theoria, is opgedragen aan Nicolaus Pontius, de doge van Venetië, en bevat een lofdicht 
van Andreas Papius van Gent. Het werk over de lengte van het jaar heeft een eigen 

Kaltenbrunner in Rome overigens niet teruggevonden. Zie over het stuk van Zeelstius verder I. Schmid, 
'Zur Geschichte der gregorianischen Kalenderreform. I. Die der Reform vorausgehcnden und unmittelbar 
folgenden wissenschaftlichen Arbeitcn', Historisches Jahrbuch 3 (18S2) 398-400. A. Ziggelaar, 'The papal 
bull of 1582 promulgating a reform of the calendar', in: Coyne c.a. ed. (n. 15), Gregorian Reform, 218-219. 

17 Vgl. Leoninus (n. 8), Theoria, fol. 7 ,̂ waar hij verwijst naar 'libellum nostrum, queni in gratiam & honorem 
doctissimi viri D. Pierij Smenga, professoris Hebraei in Academia Lovaniensi, nostri aniici ed i tum 
inscripsinius Commentariuni in doctrinam praecessionis aequinoctiorum S; obliquitatis zodiaci.' 

18 'Sed cum anno Septuagesimo sexto, Lovanij agerem. Indeque Coloniam Agrippinam cogitarem, fugiens 
semper turbas...' Leoninus (n. 8) De vera qnantilate anni tropici, opdracht aan paus Gregorius XIII. 

19 Vgl. F. Bosbach,'Die katholische Reform in der Stadt Köln', Römische Quartalschrift fïtr christliche .Altertums-
kunde und Kirchengeschichte 84 (1989) 120-159; G. Chaix, 'Humanisme et élites urbaines a Cologne au XVI' 
siècle', in: K. Malettke en |. Voss ed., Humanismus und höfisch-stadtische Etiten ini 16. Jh. (Bonn 1989) 
(Pariser Historische Studiën, 27) 195-210. Tot de velen die in Keulen een toevlucht zochten behoorde o.a. 
Aggaeus van Albada, zie W. Bergsma, Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en 
strijder voor verdraagszaamheid (proefschrift Groningen 1983) 22-23. 

20 Leoninus (n. 8), Theoria, 63. 
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opdracht, ditmaal aan paus Gregorius XIII. Daarnaast bevat het een lofdicht door de 
bovengenoemde Suffridus Petri. 

De verhandeling over de lengte van het jaar, met de opdracht aan de paus, vormt samen 
met de Isagoge druktechnisch een geheel, doorlopend gefolieerd en gedrukt op een door
lopende reeks katernen. De Theoria staat los daarvan op een andere reeks katernen en is 
afzonderlijk gefolieerd. Ook de opdracht aan de doge is op een afzonderlijk katern 
gedrukt. Het wekt al met al sterk de indruk alsof Leoninus pas op het laatste moment 
besloot welke werken nu wel en welke niet in de bundel moesten worden opgenomen. 
Afgezien van de gezamenlijke titelpagina is er inderdaad weinig dat de verschillende 
stukken gemeenschappelijk hebben. Het geheel is meer een bundel losse geschriften 
dan een samenhangend betoog. Het piece de resistance was uiteraard het voorstel tot 
kalenderhervorming. De andere werkjes bieden een theoretische rechtvaardiging in de 
vorm van een elementaire cursus sterrenkunde, op basis waarvan men het voorstel moet 
kunnen begrijpen. Of misschien moesten deze bijgevoegde geschriften het voorstel 
gewoon wat meer gezag geven. Het valt zelfs te verdedigen dat de kalenderhervorming 
meer een voorwendsel was om een paar eigen ideeën over sterrenkunde te publiceren. 

Hoewel Leoninus het werk liet drukken, zag hij er van af om het vervolgens verder te 
verspreiden. Naar hij later verklaarde wilde hij verhinderen dat de inhoud aanleiding 
zou geven tot twist.-' Men kan twijfel hebben over dit motief. Het past evenwel wel bij 
de irenische houding waarvan hij ook elders blijk gaf. In plaats van het boek via de 
boekhandel te verspreiden reisde hij zelf naar Italië om het persoonlijk aan te bieden 
aan de doge en de paus. Dank zij een aanbeveling van de geleerde Johannes Metellus 
(Jean Matal), die sinds enige jaren in Keulen woonde, werd hij in Rome vriendelijk ont
vangen door kardinaal Sirleto, de voorzitter van de pauselijke kalendercommissie.-- Hij 
werd tevens ondersteund door nog een andere vriend van Metellus, Georgius Ticinus 
(Tenczynki), de Poolse zaakgelastigde in Rome, aan wie hij een exemplaar van zijn boek 
meegaf voor koning Stephen Batory van Polen. Leoninus beweerde later dat hij de paus 
zijn werk persoonlijk in handen had gegeven. Bij de overhandiging bood hij aan om 
een kalender te maken op de basis die hij in zijn werken gebruikte. De hele onder
neming was ongetwijfeld een verkapte sollicitatie, zoals ook blijkt uit de brief die hij op 
13 september op de terugreis vanuit Bologna nog aan Sirleto schreef.-' 

Klaarblijkelijk vond zijn aanbod geen gehoor. Het pauselijke decreet over de hervor
ming van de kalender kwam in 1582 af zonder dat Leoninus' ideeën hierbij een rol speel
den. Hetzelfde gold overigens voor de meeste andere beoordelingen die gevraagd en 
ongevraagd binnenkwamen. Leoninus was beslist niet de enige die de oproep aangreep 
om zijn eigen verdiensten te etaleren. Mocht hij hebben gehoopt dat zijn werk hem in 
Italië een nieuwe toekomst zou openen, dan kwam hij bedrogen uit. Hij besloot daarop 

21 De uitgave van 1578 (zie noot 8) is inderdaad zeer zeldzaam. Het enige exemplaar dat ik ken bevindt zich 
in de universiteitsbibliotheek van Utrecht en is afkomstig uit het legaat van de Utrechtse kanunnik 
Hubert van Buchel, die vanaf 1570 tot zijn dood in 1599 in Keulen woonde. In dit exemplaar gaan de 
verhandeling over het jaar en de Isagoge vooraf aan de Theoria. Zie over Hubert van Buchel: |. Pollmann, 
'Hubert van Buchel (1513-1599) kanunnik en weldoener', in: I. Aalbers e.a. ed., Utrechtse biografieën, [[ 
(Amsterdam en Utrecht 1995) 47-52. 

22 Schmid (n. 16), 'Geschichte', 401-402. De episode wordt uit de briefwisseling van Matal ook verhaald door 
P.A. Heuser, Mi» Matal. Humanistischer Jurist und europaischer Friendensdenker (urn 1517-1597) (Keulen 
enz. 2004) 253. Ik dank dr. Heuser voor mededeling van het relevante deel van de correspondentie van 
Matal. 

23 Schmid (n. 16), 'Geschichte', 401-402 zegt over dit schrijven: 'An Wissensdünkel und Gelehrtenstolz liisst 
es nichts zu wünschen übrig.' 
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om zich definitief in zijn vaderstad Utrecht te vestigen. Utrecht was in 1576 naar het pro
testantse kamp overgegaan en in 1580, in de nasleep van het 'verraad van Rennenberg', was 
de Rooms-Katholieke eredienst er zelfs geheel verboden. Dat betekende echter niet dat 
Utrecht een gereformeerd bolwerk was. De stadsregering werd gedomineerd door 
'libertijnen', die een brede volkskerk voorstonden. Daarin moesten ook mensen afkomstig 
uit de katholieke kerk, voor zover ze niet meegingen met de Contra-Reformatie, zich 
thuis kunnen voelen. De strenge calvinisten speelden in de stad slechts een marginale 
rol.-'' In deze situatie durfde Leoninus het kennelijk wel aan om zijn lot met de stad te 
verbinden. In 1582 kocht hij de in de nabijheid van de stad gelegen ridderhofstede 
Groenewoud, het huidige landgoed Nieuw Amelisweerd. Het volgende jaar werd hij 
ook officieel met de heerlijkheid beleend. Vanaf dat moment waren zijn materiële 
belangen nauw verbonden met die van het nieuwe bewind. Zijn huwelijk met Mabelia 
Grauwert werd hoogstwaarschijnlijk gesloten voor 1585. 

In 1583 bracht Leoninus een nieuwe editie uit van zijn eerdere boek, dat wil zeggen, hij 
verving in het bestaande al gedrukte boek de titelpagina en een deel van het voorwerk. De 
opdrachtbrieven aan de paus en de doge van Venetië werden vervangen door een 
opdracht aan schout, burgemeesters, schepenen, vroedschap en volk van Utrecht. Hij 
presenteerde deze uitgave als een poging om de mensen over te halen de nieuwe, in 1582 
afgekondigde Gregoriaanse kalender te accepteren. Deze was in de meeste katholieke 
landen, en ook in Holland en Zeeland, aanvaard. De meeste protestantse landen hadden 
echter grote bedenkingen tegen deze door de paus verordonneerde verandering. Ook 
stad, steden en land van Utrecht weigerden vooralsnog de nieuwe kalender in te voeren. 
In zijn nieuwe opdracht verklaarde Leoninus dat hij de raadsheren van Utrecht met zijn 
boek over de grondslagen van het probleem wilde onderrichten, zodat ze makkelijker in 
staat zouden zijn een juiste beslissing te nemen. Ditmaal werd het boek wel gewoon 
verspreid.-' 

Het ligt voor de hand dat Leoninus met deze opdracht ook een wit voetje wilde halen 
bij de bestuurders van Utrecht. Ook zijn toenaderingspoging tot de libertijnse regenten 
zou uiteindelijk echter weinig opleveren. De nieuwe landvoogd, de graaf van Leicester, 
steunde actief de partij van de strenge Calvinisten en in 1586 grepen deze in Utrecht de 
macht. Een zestigtal libertijnse regenten werd verbannen en allerwegen werd anders
denkenden het leven zuur gemaakt.-'' Leoninus had kennelijk geen zin om onder deze 
omstandigheden in Utrecht te blijven en nam opnieuw de wijk. Op 1 oktober 1587 
kwam zijn stadgenoot Aernout van Buchell hem tegen in Frankfurt aan de Main tijdens 
de bekende boekenjaarmarkt.-' Zijn belangrijkste verblijfplaats in deze periode was 
naar het schijnt de bisschopsstad Spiers (Speyer) aan de boven-Rijn. Ook nu gebruikte 
hij zijn verblijf in het buitenland voor studie en schrijven. In Spiers publiceerde hij 

24 Zie voor de kerkelijke en politieke situatie in Utrecht L.C.J.J. Bogaers, 'De Opstand", in: C. Dekker ed., 
Geschiedenis van de provincie Utrecht, II, Van 152S tot 17S0 (Utrecht 1997) 141-162. 

25 Albertus Leoninus, Theoria mottnim coelestium, referens doctrinam Copernici ad mobilitatem solis, eamque 
sequentes hypothesis, cum nova de motu ipsius terrae sententia & hypothesi; De vera quantitate anni tropici 
et ratione restituendi annum civilem commentatio. Item isagoge ad astronomiam, geometriam & horo-
logiographiam (Coloniae Agrippinae [=Keulen] 1583). Deze uitgave is aanwezig te Groningen, Berlijn, 
Wolfenbüttel, en het observatorium van Edinburgh. 

26 B.I. Kaplan, Calvinists and libertines. Confession and community in Utrecht 1578-1620 (Oxford 1995). Zie 
hoofdstuk IV, 'The politics of theocracy, 1580-1590', 156-195, i.h.b. 175-181. 

27 Arend van Buchell, Diarium, G. Brom ed. (Amsterdam 1907) (Werken uitgegeven door het Historisch 
Genootschap, derde serie, 21) 155. 
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twee werken. Het eerste is een nogal elementair leerboek over retorica, het tweede een 
allegorisch toneelstuk over het herstel van de vrede.-** 

Na de val van Leicester en van het calvinistische regime in Utrecht (in september 1588) 
moet Leoninus weer naar huis zijn teruggekeerd. Hij leefde verder tamelijk onopvallend. 
Ondanks zijn voorname afkomst en zijn doctoraat in de rechten bleef hij grotendeels 
buiten het landsbestuur. Hij bekleedde enkel wat mindere ambten. In 1605 werd hij 
schout van Odijk en rentmeester van Beverweerd. Deze weinig opzienbarende loop
baan hangt ongetwijfeld samen met het religievraagstuk. Alles wijst er op dat Leoninus 
uiteindelijk voor de kerk van Rome heeft gekozen. In 1606 werd op de provinciale synode 
van Utrecht geklaagd dat in Bunnik de meeste gelovigen niet de dienst bezochten in de 
(gereformeerde) kerk, maar in plaats daarvan naar de mis gingen in de kapel van 
Groenewoud, waar de voormalige pastoor van het dorp preekte. De familie Van 
Leeuwen behoorde kennelijk tot de talrijke landadel van de provincie die hun feodale 
privileges gebruikten om de oude, officieel niet toegelaten kerk te beschermen.-* 
Daarmee was het bekleden van een belangrijk ambt in de Republiek echter praktisch 
uitgesloten. Leoninus bleef wel schrijven en studeren. In 1607 publiceerde hij nog een 
werk over de uitleg van het bijbelboek Openbaringen.-'" Hij stierf in 1614; op 1 april van 
dat jaar werd hij in Utrecht begraven. 

Religieuze houding 

Op het eerste gezicht krijgt men de indruk dat Leoninus in religieus opzicht een zuivere 
opportunist was. Hij biedt zijn boek eerst aan aan de paus en de doge. Als dat hem niet 
verder helpt, gaat hij ermee naar het protestantse stadsbestuur van Utrecht. In de 
opdracht van het boek van 1578 beroept hij zich op geleerden wier trouw aan de stoel 
van Rome niet in twijfel stond. Als hij tien jaar later een boek opdraagt aan de 
Paltsgraaf verwijst hij naar de calvinistische dichter Paulus Melissus. 

Het is wat dat betreft aardig de opdracht van 1583 te vergelijken met wat Leoninus vijf 
jaar eerder had geschreven. Vanzelfsprekend laat hij nu elke lof voor de paus achterwege. 
In 1578 citeert Leoninus met instemming Plato waar deze zegt dat 'de mens is gemaakt 
voor contemplatie' en dat de filosofie de grootste gift van de goden is (Timaios). Het 
laatste citaat wordt in de editie van 1583 verbeterd in 'de grootste gift van God'. Terwijl 
hij in zijn opdracht aan de paus van 1578 schreef dat Valerius en Smenga hem hadden 
overtuigd dat het boek dienstig zou zijn voor 'de eer van de christelijke wereld' en dat 
hij door het te voltooien en te publiceren zou gehoorzamen aan 'het gezag en de wens van 
Uwe Heiligheid', deed hij het in 1583 in de brief aan de regenten van Utrecht voorkomen 

28 Albertus Leoninus, Rhetorica sive de arte dicendi tibri duo (Spiers 1588). De opdracht, aan Frederik IV van 
de Palts, hertog van Beieren, is gedateerd te Spiers op 25 september 1587. Hij zegt hier dat geleerden alom 
hun hoop op de paltsgraaf stellen: 'Ita Heidelbergae cum essem a docto Poeta Paulo Melisso, ita 
Coloniae, Spirae, Neapoli accepi.' Wanneer Leoninus Heidelberg en Napels heeft bezocht valt niet te 
achterhalen. De dichter Paulus Melissus (Paulus Schede) verbleef te Heidelberg van 1571 tot 1577; vanaf 1586 
was hij daar leider van de Bibliotheca Palatina. Albertus Leoninus, Comoedia nioralis, de reducendi pace 
(Bazel 1589). De opdracht, aan de bisschop van Spiers en de twee presidenten van het Rijkskamergerecht, 
is gedateerd te Spiers op 12 februari 1589. Leoninus zegt hierin onder meer 'Ut qui iam tricnnium fere in 
hac urbe Imperialis senatus scde comniodissime vixerini, dum pacem Belgiae nostrae frustra hactenus 
expecto..." Beide werken bevatten een lofdicht van een zekere lohannes Fesellius, in het tweede boek met 
twee regels uitgebreid. 

29 Zie C. Dekker, Odijk. Van parochie tot pdruc/i/e (Hilversum 1964) 37-40. 
30 ,'\lbertus Leoninus, Contemplatio... de e.\egetica in apocalypsin (Utrecht: Herman Borculo 1607). Ik heb dit 

boek niet zelf gezien. Het wordt vermeld in de catalogus van de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. 
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alsof de twee geleerden hem hadden doen inzien dat hij hiermee zijn plicht vervulde, 
niet alleen jegens de christenheid maar ook jegens zijn geliefde vaderstad. Het lijkt echter 
duidelijk dat het welzijn van Utrecht zich pas aan hem opdrong nadat zijn aanbod voor 
hulp aan 'de hele christenheid' op een onmiskenbaar gebrek aan geestdrift was gestuit. 

In tegenspraak met dit kennelijke gedraai is dat Leoninus ook op latere leeftijd de 
kerk van Rome trouw bleef, op een moment dat dit zijn carrière alleen nog maar kon 
schaden. Er lijkt wel degelijk een constante lijn in zijn handelen aanwezig. In zijn 
opdracht uit 1578 spreekt hij zijn vreugde uit dat er uitzicht is dat de hervorming van 
de kalender, die zo lang heeft aangesleept, nu eindelijk, in deze ouderdom van de 
wereld, ten einde zal worden gebracht: 'Dat wekt een machtige hoop dat onder auspiciën 
van Uwe Heiligheid de Christelijke Kerk, zo vele jaren nu door alle golven en stormen 
ellendig geschonden en getart, tot rust zal komen en door Gods genade eindelijk weer 
zijn glans en waardigheid zal ontvangen. En dat er zij een bekering en verandering van 
's mensen geest en wil tot de eenheid van het geloof.' Deze wens, in andere bewoordingen 
en afgezien van de verwijzing naar de paus, kon hij in zijn opdracht aan het protestantse 
stadsbestuur van Utrecht in 1583 grotendeels onveranderd laten staan. Naar aanleiding 
van de hervorming van 1582 schreef hij toen: 'Dit acht ik alle aandacht waard omdat ik 
mij hierover zeer verwonder: dat een zaak die zo vaak tevergeefs is behandeld juist nu, 
nu deze wereld zo oud is, naar het schijnt ten einde wordt gebracht. Dit gaat stellig al 
mijn bewondering te boven en opwekkend tot hogere bespiegeling verschaft het mij 
grote hoop dat er eens een bekering en eenstemmigheid zal zijn in de geest en wil der 
mensen tot zuiverheid en eenheid des geloofs.' 

Leoninus hield zich afzijdig van de godsdiensttwisten en burgeroorlogen van de 
zestiende eeuw. Alle aanwijzingen duiden er op dat hij de politieke conflicten zo veel 
mogelijk uit de weg ging. Hij hoopte weliswaar op het herstel van de voorreformatorische 
Christelijke eenheid, maar dit was voor hem vooral een herstel op het spirituele vlak, 
een terugkeer naar de ware Christelijke vroomheid. Dat maakt hem nog geen ijveraar 
voor de contrareformatie. Deze positie tussen de partijen was voor humanistische 
geleerden in die tijd niet ongewoon. In de geest van Erasmus pleitten velen voor vrede 
en eendracht. Velen streefden naar een via media, een middenweg waarbij de oude kerk 
bepaalde noodzakelijke vernieuwingen zou ondergaan waardoor de protestanten 
binnenboord zouden blijven. Sommige stadsregeringen hoopten met wederzijdse 
concessies de eenheid te kunnen bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Utrechtse 
libertijnen. Dat kan verklaren waarom Leoninus zich uiteindelijk in Utrecht vestigde. 

De via media bleek uiteindelijk niet levensvatbaar. De tijd dwong tot duidelijke 
partijkeuzes, zowel politiek als persoonlijk. Een positie boven de partijen was steeds 
minder vol te houden en uiteindelijk eindigden vrijwel alle humanisten in het ene of 
het andere kamp. Judith Pollmann heeft onlangs fraai laten zien hoe een stadgenoot van 
Leoninus, Aernout van Buchell, net als hij humanistisch gevormd en aanvankelijk met een 
sterke afkeer van de reformatie, eindigde als lidmaat en ouderling van de gereformeer
de kerk." Anderen echter namen de situatie in de Rooms-Katholieke kerk voor lief en 
sloten zich aan bij de contra-reformatie. Leoninus hoorde tot de laatste groep. 

Zijn werk uit 1578 en 1583 staat echter nog geheel in het teken van het humanistische 
streven naar vrede. In Keulen en het Rijnland was dit een sterke tendens. In de verenigde 
hertogdommen Gulik, Kleef en Berg was de via media een tijdje officiële politiek. Het 

31 Pollmann (n. 14), Een andere weg naar God. 
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ideaal werd er gepropageerd door vooraanstaande geleerden als Georg Cassander. 
Johannes Metellus, die Leoninus in 1578 een aanbevelingsbrief meegaf voor kardinaal 
Sirleto, was een van de belangrijkste voorvechters.'- In de tijd dat Leoninus zijn sterren
kundige werken schreef stond hij kennelijk in nauwe verbinding met deze kringen. Het 
werk draagt er, zoals we zullen zien, duidelijk de sporen van. 

Leoninus en de kalender 
Het klinkt wat paradoxaal dat Leoninus aandrong op een hervorming van de kalender 
door het Utrechtse stadsbestuur, terwijl hij tegelijkertijd toegaf dat de wereld op haar 
einde liep. Voor sommige zestiende-eeuwse auteurs, waaronder Michael Maestlin en 
Theodorus Graminaeus, was het naderende einde van de wereld een reden om de 
noodzaak van een kalenderhervorming te verwerpen.^^ Echter, de Gregoriaanse kalender
hervorming gaf Leoninus als gezegd hoop op een bekering van de mensen tot de eenheid 
en zuiverheid van het geloof. Zijn werk aan de verbetering van de kalender wordt 
religieus gemotiveerd. Tegenover degenen die menen dat die kleine afwijking van het 
Juliaanse jaar niet iets is om zich druk over te maken in deze laatste fase van de wereld, 
verklaart Leoninus dat het voor ons Christenen, die astronomisch inmiddels beter 
onderlegd zijn, 'allerschandelijkst zou zijn, en op geen enkele manier te verontschuldigen, 
om gapend en onverschillig nog langer in die dwaling te verkeren.' Wij zijn aan de zoon 
Gods, die ons heeft verlost van zonde, dood en duivel, verschuldigd dat wij Zijn ware 
geboortedag in ere houden. Deze geboorte vond plaats ('niet zonder mysterie, naar ik 
aanneem') tijdens de winterzonnewende. Door de huidige fout in de jaarrekening 
verschuift het Kerstfeest echter steeds verder richting voorjaar. Uiteindelijk zal het zelfs 
samenvallen met Pasen. Dit is een voorwerp van schande en correctie is absoluut nood
zakelijk.-''' 

De hervorming van de kalender die Leoninus voorstelde had dan ook vooral tot doel 
om de toestand van het jaar zoals die tijdens Christus' geboorte bestond te herstellen, 
zonder de bestaande gewoonten en feestorde te verstoren, 'vooral omdat het niet 
geloofwaardig is dat daarin geen enkel mysterie schuilt.' Hij stelde daarom voor om het 
jaar 1578 te laten eindigen met 20 december en daarop meteen 1 januari van het jaar 
1579 te laten volgen. Later zou het jaar 1750 met een dag verkort moeten worden (het 
jaar zou eindigen op 30 december) en zo iedere 150 jaar. Zo zou het burgerlijk jaar 
steeds zo weinig mogelijk afwijken van het ware, tropische jaar. Dit zou bovendien 
resulteren in een kalender waarbij het jaar steeds begon met het wintersolstitium, tegelijk 
Christus' geboortefeest; waarin de voorjaarsequinox steeds vrijwel op het begin van de 
maand zou vallen; en waarbij het Paasfeest als regel steeds in dezelfde maand, april, zou 
worden gevierd. 

In overeenstemming met zijn uitgangspunt was Leoninus niet geheel tevreden met de 
hervorming van 1582. Deze had namelijk niet de toestand van het jaar hersteld zoals die 
was tijdens Christus' geboorte, maar tijdens het concilie van Nicea in 325, waarop de 
berekening van de paasdatum was vastgesteld. Zodoende viel ook na 1582 het kerstfeest 

32 Hierover uitvoerig Heuser (n. 22), Jean Matal, 317-414. 
33 Voor Graminaeus: Kaltenbrunner (n. 16), 'Beitrage zur Geschichte der Kalenderreform", 35. Voor 

Maestlin: F. Kaltenbrunner, 'Die Polemik über die Gregorianische Kalenderreform', Sitzungsberichte der 
kaiserlichcn Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Classe 87 (1877) 515. Anderen bestreden 
zulke opvattingen, zie ibid. 531-532, 564. 

34 Leoninus (n. 8), De vera quantitate, 9^-10. 
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niet samen met de winterzonnewende, al was het verschil kleiner en bovendien stabiel 
geworden. In 1583 schreef Leoninus in zijn opdracht aan het stadsbestuur van Utrecht 
over de nieuwe kalender dat hij de overeenstemming van zo veel volkeren weliswaar 
zeer belangrijk achtte, maar dat hij er toch niet omheen kon dat met deze hervorming 
de dwaling in genen dele was weggenomen. Herstel van de vrede was voor Leoninus, 
zoals we boven zagen, geen zaak van politiek, maar van vroomheid. Geleerde studiën 
waren daarin belangrijker dan gewapende strijd. Zijn werk aan de kalenderhervorming 
en de sterrenkundige theorie was zijn bijdrage aan de oplossing van de geestelijke en 
politieke crisis in zijn tijd. 

De beweegredenen van Leoninus lijken vrij uniek te zijn geweest. Ook van officiële zijde 
was de kalenderhervorming vooral ingegeven door de zorg om de kerkelijke feestdagen. 
Maar in die discussie speelde het kerstfeest geen rol. Het was vooral de datum van het 
Paasfeest die ergernis wekte, en het voorstel van Lilius had als belangrijkste onderwerp 
dan ook de berekening van de paasdatum. Merkwaardig genoeg zwijgt Leoninus daarover 
geheel en al. Hij geeft ook niet aan hoe in zijn verbeterde kalender de datum van het 
paasfeest gevonden zou moeten worden. Ook over andere tijdrekenkundige details laat 
hij zich niet uit. Het stuk was kennelijk vooral bedoeld om de aandacht te trekken in de 
hoop daarna een gedetailleerd voorstel te mogen inleveren. Dat hij een dergelijk voorstel 
op dat moment al had uitgewerkt blijkt niet. Het lijkt er sterk op dat de kalender
hervorming voor Leoninus vooral een aanleiding was om naar buiten te treden, maar 
dat het geen onderwerp was waarover hij zich tot die tijd erg druk had gemaakt. Zijn 
belangstelling voor de sterrenkunde moet een andere reden hebben. 

Leoninus en Copernicus 
Het werk van Copernicus blijkt een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor 
Leoninus. In de titel van de Theoria kondigt hij aan dat hij de theorie van de hemelse 
bewegingen uiteen zal zetten op basis van het herstel door Copernicus en in overeenstem
ming met de Pruteense tafels. Zijn bedoeling wordt nader uiteengezet in de opdracht aan 
de doge. Het kennelijke gebrek aan succes van Copernicus - voor zover Leoninus weet 
heeft verder niemand diens theorie uitgelegd of ontwikkeld - schrijft hij toe aan het feit 
dat zijn boek te moeilijk is en veel drukfouten bevat. De Pruteense tafels van Erasmus 
Reinhold, gebaseerd op de theorie en de gegevens van Copernicus, bieden noch de theo
rie, noch de figuren. Als gevolg daarvan worden de studenten niet aangetrokken tot 
Copernicus' boek en wordt de Theoricae van Peurbach (die, als Copernicus aantoonde, 
niet in overeenstemming is met de verschijnselen) nog algemeen in de scholen 
gebruikt. Leoninus wilde kennelijk de lacune opvullen. Zijn Theoria moet fungeren als 
een elementair handboek waarin de constructie van de hemelse bewegingen bondig 
wordt beschreven. Deze modellen zijn zo opgesteld dat ze overeenstemmen met de 
tabellen van de Pruteense tafels. Zij leveren daar dus een theoretische rechtvaardiging van. 

Het feit dat Leoninus zijn theorie modelleerde naar de Pruteense tafels zegt op zich 
nog niet zo veel over zijn houding ten opzichte van Copernicus. Hoewel Reinhold zijn 
tabellen baseerde op het werk van Copernicus, was hijzelf allerminst aanhanger van het 
heliocentrisch wereldbeeld. Als bekend heeft de theorie van Copernicus verschillende 
elementen. Copernicus bood zowel een vernieuwing op kosmografisch gebied, in zijn 
opvattingen over de bouw van het heelal, als op zuiver astronomisch, 'sterrenloopkundig' 
gebied, in zijn theorieën over de beweging van de verschillende planeten. Copernicus' 
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kosmografie behelst de zon als middelpunt van de wereld, de aarde die daar met de 
overige planeten (afgezien van de maan) omheen draait, de draaiing van de aarde in 24 
uur om zijn as, alsook een derde beweging die de stand van de aardas steeds dezelfde 
positie geeft ten opzichte van de vaste sterren. (Men ging er van uit dat bij afwezigheid 
van zo'n beweging de aardas steeds dezelfde stand moest hebben ten opzichte van de zon.) 
De sterrenloopkunde gaf theorieën hoe de loop van de planeten viel te construeren met 
behulp van eenparige cirkelbewegingen. Deze bewegingen waren in tabelvorm vastgelegd, 
op basis waarvan de positie van een planeet voor een zeker tijdstip te berekenen viel.-" 
Deze elementen staan in principe los van elkaar. Zestiende-eeuwse astronomen aan
vaardden in het algemeen wat hun aanstond en bekommerden zich niet om de rest. 

Ook Leoninus blijkt de ideeën van de Poolse astronoom slechts zeer selectief over te 
nemen. In de titel van zijn werk geeft hij al aan dat hij de theorieën van Copernicus wil 
herleiden tot een stilstaande aarde. Inderdaad wijst hij de dagelijkse en jaarlijkse beweging 
van de aarde vierkant af. In zijn opdracht aan de paus van 1578 spreekt hij zich hierover 
onomwonden uit. Copernicus, zegt hij, heeft zijn superieure berekeningen gebaseerd 
op een paradox, 'die weliswaar zeer vernuftig en geleerd is, maar in de natuur niet kan 
bestaan of worden toegelaten, en door de ongewoonheid van de zaak velen afschrikt. 
Wie toch zou niet verbijsterd staan, dat de aardbol door zoveel bewegingen wordt 
omgevoerd?' In zijn opdracht aan het Utrechtse stadsbestuur vijf jaar later formuleert hij 
het iets anders, maar blijkt hij niet van gedachten veranderd: 'Hoewel in deze theorie [die 
van Copernicus] alle dingen wonderlijk samenhangen en hiermee rekenschap wordt 
gegeven van zaken die tot dusverre twijfelachtig waren, is het duidelijk dat de geleerde 
heer slechts wil schertsen en twijfel wil zaaien, en de filosofen voor de eeuwige vraag 
stellen of de aarde dan wel de hemel bewogen wordt.' Ook het lofdicht van Andreas 
Papius spreekt zich onomwonden tegen de beweging van de aarde uit. 

In de zestiende eeuw was dit een normaal en begrijpelijk standpunt. De meeste toen
malige astronomen weigerden Copernicus op dit punt te volgen. Een ander punt is 
merkwaardiger. Copernicus had gesteld dat alle bewegingen aan de hemel moeten 
verlopen volgens eenparige cirkelbewegingen of uit zulke bewegingen moeten zijn 
samengesteld. Daarmee had hij zich gekeerd tegen de constructie van het punctum 
equans of vereffeningspunt, door Ptolemaios ingevoerd om rekenschap te geven van 
een onregelmatigheid in de loop van de planeten. Bij deze constructie was de beweging 
van een hemellichaam eenparig niet ten opzichte van zijn baanmiddelpunt, maar ten 
opzichte van een ander punt verderop. Effectief betekende dat dus dat de baansnelheid 
varieerde. Copernicus bedacht een andere constructie, waarbij de genoemde onregel
matigheid werd teweeg gebracht door middel van een epicykeltje - dus met uitsluitend 
regelmatig doorlopen cirkels. Deze oplossing kon bij Copernicus' tijdgenoten op veel 
bijval rekenen. De stelling dat alle hemelse bewegingen moesten zijn samengesteld uit 
eenparige cirkelbewegingen noemden zij zelfs een axioma. 

Ook Leoninus was vertrouwd met het idee dat de hemelse bewegingen cirkelvormig 
moeten zijn. Hij spreekt hierover wanneer hij de beweging van de zon bespreekt. 'Toen 
die hoogste en allergoddelijkste filosofen, de eerste onderzoekers van de hemelse zaken, 
ontdekten dat de bewegingen van de planeten een wonderlijke verscheidenheid en 

35 De verschillende elementen van Copernicus" theorie worden uiteengezet in l.L.E. Dreyer. 4̂ history of 
astronomy from Thales to Kepler (tweede druk, New York 1953) 305-344. De echte liefhebbers van astrono
mische details komen aan hun trekken bij N.M. Swerdlow en O. Neugebauer, Mathematical astronomy in 
Copcrnicus's De revolutionibus (2 din.. New York enz. 1984). 
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ongelijkheid bevatten, meenden zij dat zij zich met de kern van de zaak bezighielden 
wanneer zij in hun verklaring de cirkelvormige beweging, als het ware allervolmaaktst 
en allergeschiktst, overal voor de volmaaktste lichamen handhaafden. Zij scheidden 
deze ongelijkheid van de hemelse volmaaktheid als iets dat daaraan volstrekt vreemd 
was en ze sloten hem in binnen vaste redenen en grenzen, voorzover ze dat konden. Aldus, 
wanneer ze zich ook wijdden aan het opstellen van een leer van de verschijnselen om die 
aan latere generaties over te leveren, poogden ze met alle ijver en alle geestesinspanning 
voor die zaak hypothesen uit te denken en uit de meetkunde met onweerlegbare argu
menten af te leiden die voor die zaak zo goed mogelijk waren aangepast.''^ 

Hoewel Leoninus het niet met zoveel woorden zegt, is het duidelijk dat hij zich als 
vanzelfsprekend identificeerde met de opvattingen van deze oude filosofen. De theorie 
van de zon die hij geeft is ook alleen op eenparig doorlopen cirkels gebaseerd. (Het 
vereffeningspunt speelt in de theorie van de zon sowieso geen rol.) Merkwaardig is dan 
echter dat van deze ideeën niets terug te vinden is wanneer hij de beweging van de vijf 
'echte' planeten bespreekt. Waar Leoninus de verbeteringen die Copernicus in de ster
renkunde heeft geïntroduceerd prijst, wordt de samenstelling van de bewegingen van 
de planeten met behulp van eenparige cirkels niet genoemd en in de theorieën van de 
planeten zoals hij ze geeft in zijn Theoria maakt hij steevast gebruik van het punctum 
equans.''' 

Niettemin, Leoninus geeft bij herhaling zijn grote bewondering voor Copernicus te 
kennen. Hij telt hem, samen met Ptolemaios en koning Alphonsus, onder degenen die 
op gezette tijden door goddelijke interventie werden gezonden om de sterrenkunde te 
herstellen en te voltooien. De vraag is daarmee waarop deze bewondering is gebaseerd. 
In zijn opdracht aan de paus noemt hij drie punten: de theorie van de zon, de beweging 
van de equinoxen en de vaste sterren, en de theorie van de maan.'* Dit zijn inderdaad 
de punten waar in de hoofdtekst op Copernicus' werk wordt teruggegrepen. 

Wat de theorie van de maan betreft, in de eerdere, op de ptolemaeische theorie geba
seerde tafels en in de theorica van Georg Peurbach werden de maansverschijnselen, 
aldus Leoninus, verklaard met absurde, onjuiste en ongerijmde hypothesen. Hij volgt 
zelf de theorie van Copernicus, die voor de maanbeweging een dubbele epicykel had 
ingevoerd: de eerste epicykel voerde het centrum van de tweede mee.''^ Hiermee sloot 
hij zich aan bij een algemener gevoelen onder astronomen in zijn tijd. Copernicus' 
maantheorie gold alom als een grote verbetering ten opzichte van de theorie van 
Ptolemaios. 

Het belangrijkst voor Leoninus lijken evenwel Copernicus' innovaties in de theorie 
van de zon en de seculaire beweging van de vaste sterren te zijn. Wat het eerste aangaat, 
volgens hem had Copernicus ontdekt dat het apogaeum van de zon een eigen, onregel
matige beweging had, en zich dus niet slechts schijnbaar verplaatste tengevolge van de 
precessie, samen met de sterren. Volgens Copernicus bewoog de aarde namelijk niet in 
een eenvoudige cirkel om de zon. Het middelpunt van de aardbaan beweegt op een 
klein cirkeltje, waarvan het middelpunt weer op een grotere cirkel om de zon beweegt. 

36 Leoninus (n. 8), Theoria, 11. 
37 Het vereffeningspunt wordt ingevoerd, in het geval van de drie bovenste planeten, in Theoria, 26". Zie 

ook //'/(/., 31, voor de beweging van Venus. 
38 Leoninus (n. 8), De vera quantitate, opdracht aan paus Gregorius XIII. 
39 Zie //'/(/. voor de verwerping van de oude theorie. De maantheorie wordt uiteengezet in Leoninus (n.8), 

Theoria, 19-21. 
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Het effect van deze beweging volgens het kleine cirkeltje was dat de excentriciteit 
varieerde binnen bepaalde vaste grenzen. Het was deze theorie die Leoninus transfor
meerde naar een systeem met een stilstaande aarde. Bij hem is het het middelpunt van 
de excentrische baan van de zon dat op een klein cirkeltje om de aarde beweegt.-'" 
Leoninus prees Copernicus omdat hij de grootte van deze variatie had ontdekt. 
Copernicus had vastgesteld dat de hele ongelijkheid in 1717 jaar wordt doorlopen, dus 
een periodiciteit heeft van 3434 jaar. 

Het derde belangrijke element dat Leoninus van Copernicus overnam betreft diens 
theorie van de precessie van de equinoxen. Dit is het verschijnsel dat de positie van de 
zon in de dierenriem tijdens de equinox, het begin van het voorjaar (of de herfst), in de 
loop van de tijd niet constant is. Het tropische en het siderische jaar lopen lichtelijk uit 
de pas. Volgens Copernicus was dit echter geen regelmatige beweging. Ook hier stelde 
hij een variatie vast. De variatie in de precessie van de equinoxen werd volgens hem 
doorlopen in 1717 jaar (net als de variatie in de excentriciteit van de aarde). Daarnaast 
stelde hij een variatie vast in de schuine stand van de ecliptica (of van de dierenriem, 
zoals Leoninus schrijft), die het traject doorloopt in 3434 jaar.''' Ook deze gegevens nam 
Leoninus van Copernicus over. 

De bewondering van Leoninus voor Copernicus blijkt daarmee grotendeels gestoeld op 
een element van diens theorie dat met de tijd onjuist is gebleken. Noch de veronderstelde 
variatie in de excentriciteit van het apogaeum, noch die in de precessie en in de helling 
van de ecliptica blijkt in werkelijkheid te bestaan. Astronomen hebben het probleem dat 
zij voor variaties op de hele lange termijn afhankelijk zijn van waarnemingen van eeuwen 
her, die moeilijk gecontroleerd kunnen worden. Veel van de antieke waarnemingen 
waarop Copernicus zich baseerde moeten achteraf als onvoldoende nauwkeurig worden 
gekwalificeerd. Omdat Copernicus (in navolging van de middeleeuwse astronomen) ze 
echter volledig accepteerde, was hij gedwongen om een verklaring te vinden voor de afwij
kingen die hij daarin aantrof Dit leidde tot zijn theorie van de variatie in de excentriciteit. 

Bracht Leoninus de theorie van de variatie van het solaire apogaeum in overeenstem
ming met een stilstaande aarde, in het geval van de theorie van de variatie in de precessie 
is daar geen sprake van. De antieke en middeleeuwse astronomen hadden de precessie 
verklaard via een beweging van de sfeer van de vaste sterren. Omdat volgens het toen 
gangbare model een hemelsfeer slechts één eigen beweging kon uitvoeren, en de achtste 
sfeer, die van de vaste sterren, al onderworpen was aan de dagelijkse omwenteling van 
24 uur, had men voor de precessie een extra negende sfeer nodig, en voor de variatie in 
de precessie een tiende. Copernicus daarentegen verklaarde de precessie door middel 
van een langzame beweging van de stand van de aardas. Door de periodiciteit van de 
derde beweging van de aarde, die de aardas in dezelfde stand houdt, iets te laten 
afwijken van die van de jaarlijkse beweging, ontstond het effect van de precessie. Wat 
de variatie in de precessie betreft luidde Copernicus' theorie dat de draaiingsas van de 
aarde een gecombineerde beweging maakte, zodat de pool, behalve een baan tengevolge 
van de precessie zelf, een baan beschrijft volgens twee cirkels, of een soort achtvorm. 

40 Leoninus (n. 8), Theoria, 14V-17. Elders vermeldt hij dal Copernicus ook voor de drie buitenste planeten 
een eigenbeweging van het apogaeum had vastgesteld. Voor de theorie van Copernicus, vgl. Dreyer (n. 
35), History of astronomy, 331-332. 

41 Dreyer (n. 35), History of astronomy, 329-330. 
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Copernicus' verklaring van de precessie werd niet onmiddelijk geaccepteerd. Nog in de 
zeventiende eeuw gaven zelfs overtuigde aanhangers van het heliocentrische systeem, 
als Lansbergen of Holwarda, de voorkeur aan de oude Ptolemaeische verklaring, een 
beweging van de sfeer van de vaste sterren.••- Zo niet Leoninus, die zich in dit opzicht 
bij Copernicus aansloot. De verklaring met behulp van bewegende sferen zou volgens 
hem volgens latere waarnemingen niet voldoen. Leoninus stelt dat de pool van de equator 
een gesloten, maar (wegens de eerder vermelde veronderstelde variatie) onregelmatige 
baan beschrijft om de pool van de dierenriem (dus van de ecliptica), een soort stervorm 
met stompe hoeken die hem, binnen vaste grenzen, nu eens dichterbij brengt en dan 
weer verderaf. 

Het lijkt op het eerste gezicht een wat bizarre constructie. Copernicus' idee van een 
beweging van de draaiingsas van de aarde is moeilijk te rijmen met het idee van een 
aarde die niet draait en dus ook geen draaiingsas heeft. Bij nader inzien evenwel is het 
helemaal niet zo onlogisch. De seculaire bewegingen zoals Copernicus ze beschrijft zijn 
inderdaad niet meer te verklaren met behulp van vaste sferen die op vaste punten ten 
opzichte van elkaar bewegen. Immers, niet alleen de positie van de equinoxen veran
dert, maar ook de positie van de hemelpool ten opzichte van de vaste sterren. Dit is 
eenvoudig te verklaren door aan te nemen dat de aarde draait en dat de draaiingsas in 
de loop van de tijd van stand verandert. Weigert men, zoals Leoninus, echter te aan
vaarden dat de aarde draait, dan moet men een andere oplossing vinden. Zodoende 
komt hij uit bij zijn op het eerste gezicht wat onwaarschijnlijke theorie: het is de hemel 
die draait, maar hij draait op een as die gedefinieerd wordt door de stand van de aarde. 
In zijn eigen woorden, hij schrijft deze beweging aan de aarde toe 'omdat het noodzake
lijk is dat de polen van de omwenteling van het firmament, oftewel de vingers van de 
bewegende krachten, de schijnbare polen van de aarde volgen waar deze, in gedachten 
naar beide kanten uitgebreid, de sterrenhemel raken. Zo schijnen zij de polen van het 
firmament, oftewel de punten waarop de hele hemelse sfeer in 24 uur ronddraait. Zo 
beschrijven zij aan de hemel een gewrongen cirkel [Leoninus' term voor de baan van de 
pool van de equator tengevolge van de variatie) gelijk aan de [seculaire] omloop van 
de aarde en bijgevolg komt [de cirkel] van de hemelse equinox altijd overeen met die 
van de aardse. Dit kan allemaal op natuurlijke wijze worden bewerkt, en bovendien in 
cirkels. Als wij dus zeggen dat de aarde een gelijkmatige precessie uitvoert op een klein 
cirkeltje, maar alle andere bewegingen [d.w.z. de variatie] op zijn eigen centrum, dan 
wordt ook het centrum van de gewrongen hemelse cirkel cirkelvormig gevoerd op 
dezelfde as van de genoemde kleine cirkel, en op andere manieren die allerminst 
vreemd zijn aan de voorschriften en manieren van de natuur en waarnaar ik het niet 
nodig heb geoordeeld te verwijzen.'"'-' 

Deze theorie roept natuurlijk allerlei nieuwe vragen op. Dat Leoninus geen moeite 
heeft om deze seculaire beweging aan de aarde toe te schrijven terwijl hij de dagelijkse 
en jaarlijkse beweging vierkant afwijst valt nog wel te begrijpen. De meeste toendertijd 
gehanteerde argumenten tegen de beweging van de aarde behelsden het effect van zo'n 
beweging op wolken, vogels, gebouwen en omhooggeworpen voorwerpen. Deze bezwaren 
vervallen bij de onmerkbaar trage beweging die Leoninus hier aanneemt. Hoe de 
genoemde bewegingen fysisch te verwerkelijken zijn is echter een geheel ander pro-

42 Vermij (n. 5), Calvinist Copernicans, 87,130. 
43 Leoninus (n. 8), Theoria, 5 '̂-6. 
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bleem. Waarschijnlijk had Leoninus hier zelf ook geen idee over. Hij stelt slechts dat we 
niet al te wijs moeten willen zijn en dat wij de volmaakte werken Gods niet aan menselijke 
(aristotelische) maatstaven kunnen afmeten. Als alle bewegingen zich laten berekenen 
moeten wij tevreden zijn.''"' Dit was een gemeenplaats in de kosmografische literatuur 
van die tijd, maar hij is vooral bekend van schrijvers die hem gebruikten om een kosmo
grafisch model dat wel werkte, maar dat zij niet wensten te accepteren, mee af te doen. 
In het bijzonder de heliocentrische theorieën van Copernicus werden met dit argument 
onschadelijk gemaakt, om te beginnen door Osiander in het voorwoord van Copernicus' 
eigen boek. Leoninus gebruikt het daarentegen om de f\'sieke waarheid van een model 
te verdedigen waarvan de fysische basis moeilijk valt aan te wijzen. De gemeenplaats 
kon in deze tijd kennelijk nog voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Pas later werd 
het een specifiek anti-Copernicaans argument. 

Uiteindelijk moet men zeggen dat Leoninus' theorie helemaal zo dom niet was. Je 
kunt je zelfs af\'ragen waarom hij de enige was die met een dergelijke oplossing kwam. 
Iedereen die de aardrotatie afwees zat in principe met het probleem van de precessie. 
Dat de kwestie verder weinig besproken werd vindt zijn oorzaak wel voornamelijk 
daarin dat de meeste mensen Copernicus' nieuwe gegevens over de precessie groten
deels negeerden. Leoninus' afwijkende standpunt vindt zijn oorsprong daarin dat voor 
hem de variaties in de precessie en de overige seculaire bewegingen wel een belangrijk 
punt waren. Dit heeft niets te maken met zijn ideeën over de kalender, want daarvoor 
hadden ze weinig betekenis. Leoninus zelf meende dat deze variaties vanwege hun grote 
traagheid voor de berekening van de nieuwe kalender konden worden genegeerd. Zijn 
berekening van de lengte van het jaar was slechts gebaseerd op de anomalie van de 
equinoxen.-" De grote waarde die Leoninus hechtte aan deze theorieën hangt samen 
met zijn religieuze instelling. Voor hem waren dit uitgangspunten voor diepzinnige 
speculaties over het verloop van de wereldgeschiedenis. 

Sterrenkunde en het einde der tijden 
Zoals ik boven al aangaf moet de sterrenkundige belangstelling van Leoninus worden 
gezien in het licht van zijn godsdienstige gevoelens. Dit blijkt niet enkel uit de uitvoerige 
platoonse gemeenplaatsen over de beschouwing van de hemelen als toeganspoort tot de 
hemelse wijsheid, maar in het bijzonder ook uit zijn belangstelling voor het einde der 
tijden. In de opdracht van 1578 aan de doge van Venetië schrijft hij dat het voor allen 
een grote vreugde moet zijn de voortreffelijkheid van de berekeningen van Copernicus 
te kennen en ze te vergelijken met de inwendige wijsheid en met de geheimenissen van 
Pythagoras en de Heilige Schrift. Hij geeft toe dat wij dag en uur van de ondergang van 
de wereld niet kennen (vgl. Markus 13: 32, Mattheus 24: 36), maar meent dat de Schrift 
en de filosofie toch aanwijzingen geven ten aanzien van het millennium waarin deze 
gebeurtenis zal plaatsgrijpen. Zijn conclusie is dat het einde van de wereld zal zijn aan 
het begin van het zevende millennium [gerekend vanaf de schepping], wanneer de 
stand van de vaste sterren de verwoesting van alle dingen zal aangeven. Ook in de 
opdracht van 1583 verzekert Leoninus dat het einde van de wereld op handen is. Hij 
voegde daaraan toe dat de nieuwe ster van 1572, 'een teken dat alle menselijke bevat
tingsvermogen en alle natuurlijke verstand te boven gaat en nooit tevoren is gezien, 

44 Ibid., 6 
45 Leoninus (n. 8), De vera quantitate, 11-12. 
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behalve bij de geboorte van Christus (...)', naar zijn mening duidde op iets groots, 
'waarvan een tegelijk belangrijk en angstwekkend gedeelte (...) binnen vijf of zes jaar 
zal uitkomen.''*'' 

Aan het slot van zijn Theoria bepaalt Leoninus de positie van de equinoxen en de 
schuinheid van de evenaar ten tijde van de Schepping en de Zondvloed.''^ De cyclische 
regelmaat in deze variaties bepaalde voor hem kennelijk het lot van de wereld. Dit was 
geen origineel idee. Copernicus' leerling Georg Joachim Rheticus legde al in zijn Narratio 
prima van 1539 een verband tussen de veronderstelde variatie in de excentriciteit van de 
aardbaan en de opkomst en ondergang van de wereldrijken van Romeinen en Moslims. 
Rheticus verwachtte de wederkomst van Christus wanneer na twee omlopen de positie 
zou terugkeren naar die ten tijde van de schepping. Dat leverde een tijdsduur voor de 
wereld op die volgens hem goed overeenkwam met het bekende vaticinium Eliae, vol
gens welke de wereld 6000 jaar na de schepping zal vergaan.•'* Zijn gedachte dat de 
variatie in de excentriciteit de wereldgeschiedenis beheerst vond in de zestiende en 
zeventiende eeuw bij tal van prominente en minder prominente sterrenkundigen 
ingang.'''* 

Leoninus verbindt zijn eschatologische beschouwingen echter niet alleen aan de 
excentriciteit van de zon, maar ook aan andere seculaire bewegingen. Zo beschrijft hij 
hoe de variatie in de precessie een beweging van de pool van de equator bewerkt om de 
pool van de dierenriem, met een baan in de vorm van een aaneengeschakelde reeks of 
een doornenkroon met dertig stompe hoeken. Een omloop duurt 25816 jaar, maar aan
gezien bij aanvang de helling van de dierenriem toenam en deze na zo'n volledige 
omloop juist afneemt, duurt een volledige cyclus die alles weer tot de originele situatie 
terugbrengt (dat wil zeggen in de toestand waarin de wereld geschapen is) twee omlopen 
van in totaal 51510 Egyptische jaren, 'een getal vol mysteriën, bij de Pythagoreërs on
getwijfeld een voorwerp van verwondering.''" 

Ook in zijn opdracht van 1583 wijst hij op de geheimenissen die een studie van de 
sterrenkunde oplevert. De anomalie van de equinoxen, de helling van de dierenriem en de 
excentriciteit van de zon hebben sinds de tijd van Christus en van Julius Caesar bijna een 
omloop voltooid en hebben bijna de derde macht van twaalf in jaren bereikt. Van dit getal 
hebben de wijzen gezegd 'dat daarmee een verandering zou komen verderflijk voor rijken, 
steden en staten.' (Twaalf tot de macht drie is 1728. Copernicus had als gezegd voor de 
genoemde variaties een periode van 1717 (Egyptische) jaren vastgesteld.) De ondergang 
van de wereld na ongeveer zesduizend jaar wordt hier (net als in de opdracht aan de 
doge van 1578) gekoppeld aan 'de beweging van de vaste sterren naar het speciale kwa
draataspect', wat zoveel wil zeggen dat de pool van de equator dan een kwart van zijn 
omloop heeft voltooid. 

Het idee om het verloop van de wereldgeschiedenis te koppelen aan bepaalde kosmische 
cycli of 'grote jaren', waarbij bijvoorbeeld de wereld zou vergaan wanneer de planeten 

46 Apokalyptische verwachtingen betreffende het jaar 1588 waren wijd verbreid. Vgl. C. Cambden, '"The 
wonderfull veere'", in; Th.P. Harrison en J. Sledd ed., Studies in honor of DeWitt T. Starnes (Austin 1967) 
163-243; G. Mattingly, The defeat of the Spanish Armada (Londen 1959) 159-168. Ook Gerard Mercator 
verwachtte een omwenteling voor 1588. 

47 Leoninus, Theoria, 63. 
48 Zie de vertaling door E. Rosen, Three Copernican treatises (New York 1959, oorspr. druk 1939) 121-122, 
49 J.D. North, 'Chronology and the age of the world', in: W. Yourgrau en A.D. Breck ed.. Cosmology, history, 

and theology (New York en Londen 1977) 307-333, i.h.b. 325-327. 
50 Leoninus (n. 8), Theoria, 7-7V. 
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Dit schema geeft Leoninus van 
de beweging van de pool van de 
ecliptica om de pool van de evenaar 
(bij i), die tengevolge van de variatie 
in de beweging een soort stervorm 
heeft. A is de positie bij de 
schepping, F bij het verwachte 
wereldeinde. Foto Universiteits
bibliotheek Utrecht. 

weer in dezelfde stand als tijdens de schepping zouden staan, was al oud. ' ' Over de 
stand van de planeten lijkt Leoninus zich nooit erg druk te hebben gemaakt, maar het 
idee om de door Copernicus gevonden seculaire bewegingen voor zulke berekeningen 
te gebruiken sprak duidelijk tot zijn verbeelding. De zestiende eeuw was een tijd dat de 
verwachting van het einde van de wereld zeer levend was. Apocalyptische gevoelens lieten 
zich sterk voelen tijdens de Lutherse reformatie, maar waren ook vrij geprononceerd in 
spiritualitsche hoek en ook onder de traditionele katholieken (dus mensen die niets 
voelden voor de hervorming, maar ook niet voor de contrareformatie) die in de 
verwarring van de tijden in de knel kwamen en samenschoolden in Keulen en het 
Rijnland. Echter, niet iedereen die het einde der tijden verwacht doet dat op sterren
kundige gronden en het is de vraag in hoeverre Leoninus' op dit punt medestanders 
had. 

Inderdaad blijken astrologische beschouwingen over de wereldgeschiedenis in Leoninus' 
omgeving niet ongewoon. Johannes Stadius, eveneens een bewonderaar van Copernicus, 
sloot zich bij Rheticus aan en verwachtte de wereldondergang wanneer de afstand 
aarde-zon een minimum zou hebben bereikt. Dat zou volgens hem binnen vijf eeuwen 
gebeuren. Ook Stadius wees daarbij op de overeenstemming met het vaticinium Eliae. 
Elders verwerpt hij het idee dat Noach de zondvloed voorzag door zijn kennis van de 
sterrenkunde, maar hij zegt ook niet dat dit principieel onmogelijk zou zijn geweest.'^ 

51 J.D. North, 'Astrology and the fortunes of Churches', in: idem. Stars, minds and fate. Essays in ancient and 
medieval cosmology (Londen en Ronceverte 1989) 59-89. 

52 lohannes Stadius, Tabulae Bergensis aequabilis et adparentis motus orbiuin coelestium (Keulen 1560), 
opdracht aan de bisschop van Luik en p. 3. 
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Sterrenkunde en eindtijdverwachting tijdens Nederlandse Opstand 

De bovengenoemde Theodorus Graminaeus verwees op zijn beurt naar deze passage bij 
Stadius, toevallig in hetzelfde jaar dat Leoninus zijn boek liet drukken. Naar Graminaeus' 
mening waren de veranderingen in de lengte van het jaar en de hoogte van zon en 
planeten een duidelijke aanwijzing dat de natuur in verval was.'-' Men krijgt echter de 
indruk dat hij de passage bij Stadius niet geheel begreep en deze zo opvatte dat de 
afstand tot de zon voortdurend afnam, oftewel, dat de zon op de aarde zou vallen. Dit is 
ook de versie van de theorie die de in Duisburg werkzame Gerard Mercator kende, en 
verwierp.''' Graminaeus had wel een astrologisch geïnspireerde theorie over de veran
deringen in de wereld, maar die vereiste geen precieze astronomische kennis. Naar zijn 
mening regeerden de verschillende planeten, elk met hun engel, beurtelings over de 
wereld, steeds voor een periode van 354 jaar en drie maanden." 

Met andere woorden, Leoninus was in zijn milieu wat zijn belangstellingssfeer betreft 
geen eenling. Velen verwachtten het einde van de wereld en probeerden het lot van de 
wereld in de sterren te lezen. Deze speculaties staan overigens los van de traditionele 
astrologie. Dat het ondermaanse onderworpen was aan hemelse beïnvloeding werd 
natuurlijk niet betwijfeld. Dat neemt niet weg dat Graminaeus zich nogal sceptisch 
uitlaat over astrologische voorspellingen. Leoninus zelf zou, naar Vossius later wist te 
melden, bij Plantijn een disputatie tegen het horoscooptrekken hebben gepubliceerd. 
Helaas is daarvan geen exemplaar bekend."" Wat Leoninus onderscheidt van zijn omge
ving is zijn meer dan gemiddelde astronomische kennis. Hij probeert zijn apokalyptische 
belangstelling te bevredigen uit de astronomische theorieën en de exacte getallen zoals hij 
ze uit de meest gezaghebbende auteurs kan afleiden. En daarbij kwam in het bijzonder het 
werk van Copernicus goed van pas. 

Conclusie 
Het verhaal van Leoninus suggereert dat het wel of niet oppikken van bepaalde theorieën 
vooral werd gemotiveerd door het gebruik dat er van viel te maken. Leoninus verkeerde 
wat dat betreft in een andere situatie dan de meeste zestiende-eeuwse astronomen. 
Hoewel humanistisch geschoold, met een opleiding ontvangen in Leuven en in Italië, 
was hij niet aan een universiteit verbonden. Er zijn wel contacten met Leuvense geleer
den, maar hij was voor zover bekend niet geïnteresseerd in de normale astrologische 
praktijk. De theorieën over de positie van de planeten interesseerden hem dan ook niet 
te zeer. Hij lijkt geen contact te hebben gehad met de Hollandse humanisten rond de 
universiteit van Leiden. Zijn werk verscheen in de beginjaren van de Opstand, voor de 
universiteit van Leiden was uitgegroeid tot het geestelijke centrum dat het later werd. 

53 Theodorus Graminaeus, Weltspiegcl, oder algemeiner Widerwertigkeit I des fiïnfften Kirchen-Alters I ki'irze 
Verzeignuss (Keulen 1578) 4-5. 

54 Mercator aan Heinrich von Rantzau, 1585 mei 31. M. van Durme ed., Correspondance mercatorienne 
(Antwerpen 1959) 192. Mercator trekt hier om te beginnen de excentriciteit van de zonsbaan zelf in twijfel, 
'Hac excentricitatis inccrti tudine considerata probari inde non potest n iundum senescere et na turam 
rerum paulatim intercidere. Quod si etiam excentricitas aliqua invenire posset, non tamen inde constabit 
eam in continua diminut ione permansuram; verisimile est enim, si quid tale sit, excentricitatcm earn 
suas habere pcriodos, quemadmodum Eccliptica declinatio habet, quae vicissim minuitur et augetur.' 

55 Graminaeus (n. 54), Weltspiegel, hoofdstuk II. Theodorus Graminaeus, Gründtlichcr I astrologiseher I und 
historischer Bericht / wo her diese gefehrliche der Allgemeiner ChristUcher Religion und Policey Enderuiig 
Auffrhiir I Empörung I VerwiXstung I erstanden und herkommen I und was ferrners darauss zu erwarten sey 
(Keulen 1568). 

56 G.I. Vossius, De quatuor artibus popularibus, de philologia, et scientiis niathenuiticorum, libri tres, III, De 
universae niathesios natura & constitutione liber (Amsterdam 1660) 385. 
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Rienk Vermij 

Evenmin was Leoninus verbonden aan een vorstelijk hof. Hij bekleedde zelfs helemaal 
geen publieke functies, waarschijnlijk tot zijn verdriet. Leoninus' familie raakte tijdens 
de Opstand haar vooraanstaande positie kwijt, waardoor hij min of meer tussen wal en 
schip terechtkwam. In de tijd dat hij zijn boek publiceerde associeerde hij zich vooral, 
naar het lijkt, met de traditioneel-katholieke Nederlandse uitwijkelingen in het Rijnland 
die daar op betere tijden wachtten. In dit milieu waren eschatologische verwachtingen 
bijzonder levendig. De sterrenkunde werd vanuit deze speciale, godsdienstig gemotiveerde 
belangstelling te hulp geroepen bij het in kaart brengen van de factoren die het lot van 
de wereld bepaalden. Dat bracht zijn eigen manier met zich mee om het werk van 
Copernicus te gebruiken. Of de elementen die men uit het werk van Copernicus overnam 
nu fysisch of mathematisch waren, was daarbij van geen belang. 

SUMMARY 

This article discusses the astronomical work of the Dutch humanist Albert van Leeuwen, 
or Albertus Leoninus (1543-1614). Leoninus came from a very prominent Utrecht family 
and took a doctorate in law from the university of Siena. However, during the Dutch 
Revolt, his family lost its position in government. Leoninus did not join any of the war
ring parties. Fleeing the troubles, he stayed several years in Germany, where he aligned 
himself with people of irenist and millenarist leanings. In 1578, Leoninus had a volume 
of astronornical writings printed at Cologne. Having travelled to Rome, he offered the 
book to the Pope as a contribution to the reform of the calendar. As his services were 
not called upon, he re-issued the book in 1583, this time with a dedicace to the (protes
tant) Utrecht town government. 

In this book, Leoninus made a very selective use of Copernicus' theories. He rejected 
the diurnal and annual motions of the earth and kept using the Ptolemaic punctum 
equans. However, he adopted Copernicus' theory of the moon, his theory of the motion of 
the solar apogee (which he adapted to a system with a fixed earth), and the Copernican 
theory of precession. As he saw it, the earth had a secular motion with respect to the 
fixed stars (Copernicus' third motion), whereby the poles on which the firmament was 
turning were defined by the position of the poles of the earth. His interest in precessional 
theory seems largely inspired by the fact that these secular motions were deemed to 
indicate the great epochs of world history and could be used for calculating the immi
nent end of the world. 
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