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Inleiding
Het historiografische landschap is zeer divers. De temporele en geografische afbakeningen,
verklarende pretenties, toegepaste begrippen en begripsbepalingen van historische studies
lopen sterk uiteen. Bovendien heeft elke geschiedkundige een bepaald stand- of uitgangspunt;
een referentiekader dat grofweg overeenkomt met de achtergrond van de auteur.
De vraag rijst in hoeverre, ondanks deze verschillen, van een samenhangende en
functionerende geschiedwetenschap kan worden gesproken. De beantwoording van deze
vraag, die centraal staat in deze scriptie, omvat zowel een theoretisch als een praktisch deel en
een overkoepelende slotbeschouwing. Het theoretische en praktische deel staan in dienst van
elkaar. Enerzijds heb ik de hieronder voorgestelde praktisch/inhoudelijke herziening van de
vroegmiddeleeuwse wetenschapsgeschiedenis willen voorzien van een theoretische/
wetenschapsfilosofische

onderbouwing.

Anderzijds

heb

ik

het

casus

van

de

vroegmiddeleeuwse wetenschapsgeschiedenis bedoeld als praktijkvoorbeeld van de
beoefening van de geschiedwetenschap, aan de hand waarvan ik mijn theoretische visie op de
werking van de geschiedwetenschap illustreer.
De beschrijving omvat achtereenvolgens mijn persoonlijke visie op de werking van de
geschiedwetenschap en de terminologie waarmee deze wetenschap kan worden getypeerd;
een weergave en analyse van de gangbare wetenschapshistorische interpretatie van de
middeleeuwen (c. 400-1500 n. Chr.); een verklaring van de nadruk op de late middeleeuwen
(c. 1000-1500 n. Chr.) in deze visie en een herziening van de gangbare interpretatie van de
vroege middeleeuwen (c. 400-1000 n. Chr.). Deze herinterpretatie bestaat onder andere uit
een casus, namelijk een weergave en analyse van Beda’s De temporum ratione (vrij vertaald:
Over de berekening van de tijd). Dit casus is bedoeld als praktijkvoorbeeld van de wijze
waarop, vanuit het oogpunt van de door mij voorgestelde interpretatie van de vroege
middeleeuwen, argumenten over de wetenschapsontwikkeling kunnen worden ontleend aan
vroegmiddeleeuwse bronnen.
Tezamen vormen deze deelbeschrijvingen een stapsgewijze onderbouwing van de
volgende stelling: de vroege middeleeuwen vormen een cruciale schakel in de
wetenschapsgeschiedenis. Dit in tegenstelling tot de gangbare wetenschapshistorische
interpretatie van de vroege middeleeuwen als weinig of zelfs niet relevante periode. Tot op
heden is de vroegmiddeleeuwse periode namelijk op basis van achterhaalde en modernistische
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zienswijzen onderzocht en beschreven. De hierdoor ontstane interpretatie van de vroege
middeleeuwen als donkere eeuwen van de wetenschap is slechts ten dele juist. Deze periode
uit de geschiedenis – die in de middeleeuwse studies al lange tijd niet meer als Dark Ages
worden bezien – kunnen namelijk maar op één manier als donkere periode van de wetenschap
worden

beschouwd,

en

wel

als

een

periode

die

onderbelicht

is

in

de

wetenschapsgeschiedschrijving. Het is, anders gezegd, de hoogste tijd dat wetenschapshistorici het vroegmiddeleeuwse licht gaan zien.
Het is belangrijk deze stellingname direct te nuanceren en duidelijk te omkaderen. De
doelstelling van deze scriptie is niet om de gangbare visie op de vroegmiddeleeuwse vormen
van natuurkennis om te draaien in een visie van enkel continuïteit of zelfs een Gulden
Tijdperk van de wetenschap. De in deze scriptie voorgestelde herziening houdt met name in
dat deze periode op eigen waarde moet worden bezien; iets dat wetenschapshistorici tot op
heden nalaten te doen. Deze nuancering doet niet af aan de noodzaak en verstrekkende
gevolgen van deze bijstelling.
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Het holistische verleden1
Kan,

wetenschapsfilosofisch

gezien,

van

een

samenhangende

en

functionerende

geschiedwetenschap worden gesproken? Het is welhaast onmogelijk de historiografie aan een
nog meer omvattende vraag te onderwerpen, behalve dan door verder op te schalen naar het
niveau van geesteswetenschappen of de wetenschap in het algemeen. Desondanks staat de
beantwoording van deze brede vraagstelling – gedeeltelijk ook in de bredere zin van
geesteswetenschappen en natuurwetenschappen – centraal in dit eerste hoofdstuk. Doel is het
theoretische raamwerk te schetsen, waarbinnen de hierop volgende hoofdstukken moeten
worden gezien.

Stellingname
Geen historicus zal bepleiten het totale verleden te kunnen beschrijven, laat staan de gehele
loop van de geschiedenis te kunnen verklaren. Wat historici wel kunnen, is interpretaties van
delen van het verleden formuleren. Maar ook deze deelinterpretaties tezamen zullen nooit een
beschrijving of verklaring van de totale geschiedenis kunnen vormen. Het verleden is dan ook
holistisch: haar geheel kan niet in termen van haar elementen worden verklaard.2 Toch is dat
het enige dat historici kunnen en moeten doen. Deze stellingname leidt tot een zestal
implicaties:
1) Op kennistheoretisch vlak betekent deze stelling dat de geschiedwetenschap geen
waarheid biedt, ‘slechts’ verschillende (deel)interpretaties. Reconstructie van het
verleden is onmogelijk.
2) Historische deelinterpretaties bevinden zich samen in een hermeneutische cirkel,
namelijk de voortdurende wisselwerking tussen het interpreteren van het geheel (het
verleden) op basis van de interpretatie van de delen en omgekeerd. 3 Deze
hermeneutische cirkel is wat de geschiedwetenschap wordt genoemd: een veelvormige
wetenschapspraktijk waarin verschillende invalshoeken en methodes worden gebruikt
om tot verschillende deelinterpretaties te komen.

1

Dit hoofdstuk is een bewerking van het paper dat ik in 2013 schreef voor de cursus Grondslagen van de
geschiedwetenschap, getiteld ‘Het holistische verleden’.
2
Afgeleid van de definitie van het begrip holisme in M. Leezenberg en G. de Vries, Wetenschapsfilosofie voor
Geesteswetenschappen (Amsterdam University Press, 2012), 343.
3
Afgeleid van de definitie van het concept hermeneutische cirkel in ibid.
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3) De geschiedwetenschappelijke praktijk kan niet eenduidig worden omschreven, omdat
ook de analyse van de beoefening van deze wetenschap wordt gekenmerkt door een
voortdurende wisselwerking tussen het interpreteren van het geheel op basis van de
delen en omgekeerd. Ook wetenschapsfilosofische omschrijvingen van de
geschiedwetenschap bevinden zich in een hermeneutische cirkel.
4) Het heeft er alle schijn van dat ook de geschiedwetenschap, in afspiegeling van haar
onderzoeksobject, holistisch is: een eenduidige omschrijving van de praktijk van de
geschiedwetenschap.
De hierboven geformuleerde stellingname en reeks implicaties vereisen een nadere
toelichting.

De aard van de geesteswetenschappen
Waar sommige auteurs stellen dat tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen
sprake is van een institutioneel onderscheid, bepleiten anderen een verschil in object of
methode. 4 Al deze onderscheiden kunnen worden weerlegd op basis van de specifieke
verschillen en overeenkomsten van de tot beide categorieën behorende wetenschappen. Een
alternatief onderscheid zou kunnen worden gemaakt op basis van de paradigmatische aard van
de natuurwetenschappen en de onparadigmatische aard van de geesteswetenschappen. Voort
redenerend op de begripsbepaling van het concept paradigma van Thomas Kuhn, blijkt
namelijk dat zijn typering van de geesteswetenschappen als preparadigmatisch ontoepasselijk
is. Besloten in het begrip preparadigmatisch ligt de teleologische aanname dat de
preparadigmatische fase opgevolgd zal worden door een paradigmatisch tijdperk. In de
onparadigmatische geesteswetenschappen is van deze fasering geen sprake. Toch is het begrip
paradigma veelvuldig toegepast in geschiedfilosofische analyses. Geconcludeerd moet
worden dat in deze gevallen echter sprake is van een verbastering van het concept paradigma,
zoals dat oorspronkelijk door Kuhn is geformuleerd.

4

Een onderverdeling op basis van objecten wordt geschetst in G. Harpham, "Beneath and Beyond the "Crisis in
the Humanities"," New Literary History 36, no. 1 (2005), 21-36; In het zogenaamde AWT-rapport staan de
gehanteerde onderzoeksmethoden centraal, maar wordt ook het onderscheid op basis van object benoemd.
Zie Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid, "Alfa en Gammastralen. Valorisatiebeleid voor de
Alfa- en Gammawetenschappen " (Rijswijk 2007), 11-13; Rens Bod daarentegen stelt dat de
geesteswetenschappen niet wezenlijk van andere wetenschappen verschillen wat betreft methodes en
objecten. Bod spreekt van een institutioneel onderscheid, dat zichzelf in stand houdt. Zie R. Bod, De
Vergeten Wetenschappen: Een Geschiedenis van de Humaniora (Bert Bakker, 2010), 436.
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Kuhn onderscheidt twee fasen in de wetenschapsontwikkeling: normale wetenschap en
crises. Ten tijde van normale wetenschap ‘bestaat verregaande overeenstemming tussen de
beoefenaars van een specifiek vakgebied. (…) Zodoende wordt normale wetenschap beheerst
door wat Kuhn een paradigma noemt.’ 5 Een paradigma is in eerste instantie een
schoolboekenvoorbeeld, maar ook ‘het geheel van theoretische en methodologische
begrippen, overtuigingen en verwachtingen, inclusief metafysische veronderstellingen en
wetenschappelijke waarden, dat een gemeenschap van vakgenoten erop nahoudt.’6 Wanneer
het aantal niet door het paradigma te verklaren observaties toeneemt, kan een crisis ontstaan,
ofwel ‘een wijdverbreid en onbehaaglijk gevoel dat er iets wezenlijks mis is met het
bestaande paradigma.’7 In dat geval ontstaat de mogelijkheid van een paradigmawisseling,
waarbij het gangbare paradigma wordt vervangen door een nieuw paradigma. Volgens Kuhn
zijn paradigmata incommensurabel: ze zijn onverenigbaar, waardoor meerdere paradigmata
nooit tegelijkertijd binnen hetzelfde vakgebied kunnen bestaan. Het oude paradigma kan pas
naar de prullenmand worden verwezen, als een nieuw paradigma is ontstaan.
Waar in de wetenschapsfilosofie van de geesteswetenschappen wordt gesproken van
paradigmata, is echter van incommensurabiliteit geen sprake. Het is bijvoorbeeld onmogelijk
te stellen dat in de periode 1960 tot 2000 op enig moment één paradigma heeft bestaan in de
geschiedwetenschap. Op hetzelfde moment blijken meerdere paradigmata te hebben bestaan,
waarvan wellicht – om in de termen van Antonio Gramsci te spreken – één paradigma
hegemoniaal was.8 Deze constatering noodzaakt een keuze tussen enerzijds het formuleren
van een nieuw begrip dat deze niet-Kuhniaanse mogelijkheid van ‘commensurabiliteit’ biedt,
en anderzijds het blijven gebruiken van de term paradigma, met de kanttekening dat sprake is
van een verbasterde of alternatieve definitie van dit begrip. Aangezien de term paradigma
reeds veelvuldig in de verbasterde vorm is gebruikt, ligt de laatste mogelijkheid het meest
voor de hand.
Een argument voor de toepassing van wat, in tegenstelling tot Kuhns Paradigmata met
een grote P, paradigmata met een kleine p zouden kunnen worden genoemd, is dat Kuhns
oorspronkelijke definitie externalistisch is. Kuhns Paradigma-begrip is namelijk geijkt op de
natuurwetenschappen en wordt vervolgens toegepast op de geesteswetenschappen. Wordt
Kuhns noodzaak van commensurabiliteit losgelaten, dan kunnen geesteswetenschappen zoals

5

Leezenberg en de Vries, Wetenschapsfilosofie voor Geesteswetenschappen, 108.
Ibid., 108-109.
7
Ibid., 109.
8
Voor Gramsci en het begrip hegemoniaal, zie ibid., 203-206.
6
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de geschiedwetenschap worden geanalyseerd met gebruik van meer toepasselijke en
internalistische concepten.
Een gevolg van de keuze voor het gebruik van het begrip paradigma met een kleine p,
is dat wel degelijk van paradigmatische geesteswetenschappen kan worden gesproken. De
eerder aangedragen onderverdeling op grond van onparadigmatische wetenschappen blijkt
hiermee getorpedeerd. Tegelijkertijd is echter een nieuw onderscheid geformuleerd, namelijk
dat tussen Paradigmatische natuurwetenschappen en paradigmatische geesteswetenschappen.
Binnen

deze

categorieën

zijn

paradigmata

respectievelijk

incommensurabel

en

commensurabel.
De geschiedwetenschap als hermeneutische cirkel
Michiel Leezenberg en Gerard de Vries definiëren het begrip hermeneutische cirkel als de
voortdurende wisselwerking tussen het interpreteren van het geheel op basis van de delen en
omgekeerd.9 Anders verwoord, een opeenvolging van nieuwe interpretaties die elk onder
invloed staan van eerdere zienswijzen. In de praktijk van de geschiedwetenschap betekent dit
dat interpretaties van delen van een bron, in een oneindige reeks van beïnvloeding, de
interpretaties van andere delen van diezelfde bron, de bron als geheel, andere bronnen en hun
delen en bijgevolg ook het verleden constant veranderen.
Zoals hierboven is vermeld, kan het begrip hermeneutische cirkel naar mijn mening op
vergelijkbare wijze worden toegepast op wetenschapsfilosofische analyses van de praktijk van
de geschiedwetenschap. De delen van deze beschouwingen waartussen een voortdurende
wisselwerking bestaat met de interpretatie van hun geheel, zijn de in de vorige paragraaf
aangeduide, meervoudig aanwezige paradigmata binnen de geschiedwetenschap. De wijze
waarop één van deze paradigmata, evenals de praktijk van dit vakgebied als geheel, wordt
geanalyseerd, hangt af van het paradigma dat als uitvalsbasis dient. Kortom: de
geschiedwetenschap kan nooit eenduidig worden beschouwd, beschreven of geïnterpreteerd.
Een analyse van de geschiedwetenschappelijke praktijk leidt namelijk tot een voortdurende
wisselwerking tussen het interpreteren van de uiteenlopende geschiedwetenschappelijke
paradigmata en de interpretatie van haar geheel.

9

Afgeleid van de definitie van het concept hermeneutische cirkel in ibid., 343.
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Het holistische verleden
De oorsprong van deze karakterisering kan worden herleid tot het object van historisch
onderzoek: het verleden. Het onderzoeksobject van de geschiedwetenschap, de geschiedenis
‘wie es eigentlich gewesen’10 , kan niet worden gereconstrueerd omdat wat rest van het
verleden slechts enkele restanten van haar geheel zijn: bewust overgeleverde of onbewust
overgebleven bronnen. In Frank Ankersmits metafoor zijn deze bronnen de bladeren die van
de boom van het verleden zijn afgewaaid.11 Mijns inziens kan het verleden derhalve holistisch
worden genoemd – is het niet letterlijk dan wel figuurlijk – aangezien haar geheel of essentie
niet op basis van haar elementen kan worden herleid. Het is onmogelijk om de boom met al
haar bladeren te kennen op basis van enkele afgevallen bladeren. Zelfs als historici over alle
bladeren zouden beschikken, dan zou de oorspronkelijke samenhang en ordening van die
delen en hun interactie onmogelijk te herleiden zijn. Hoewel Ankersmits metafoor
toepasselijk is, zit ook hij vast in zijn eigen paradigma. Ankersmit onderscheidt slechts één
paradigma, namelijk het postmodernistische paradigma van de late 20e eeuw, terwijl zoals
hierboven is gesteld sprake was van meerdere paradigmata.
Toch is het onderzoeken van het verleden op basis van haar delen het enige dat
geschiedwetenschappers kunnen en moeten doen. Het voorgaande betekent namelijk niet dat
historisch onderzoek waardeloos is. Hoewel historici de ware geschiedenis niet kunnen
reconstrueren en objectieve historische kennis epistemologisch gezien niet bestaat, is het
onderzoeken van het verleden noodzakelijk om het beeld dat mensen hebben van de
geschiedenis in perspectief te plaatsen. Het historiografische debat biedt de mogelijkheid om
horizonten te verleggen.
Het is, voortbouwend op het bovengenoemde, volstrekt logisch dat een vakgebied dat
niets dan interpretaties voortbrengt, nooit kan fungeren binnen één hegemoniaal paradigma.
Een Paradigmatische aard in de Kuhniaanse zin zou namelijk de wetenschappelijke praktijk
van de geschiedschrijving ondermijnen, misschien zelfs onmogelijk maken. Zou binnen de
geschiedwetenschap slechts één Paradigma van de vroege middeleeuwen bestaan, dan zouden
de mogelijkheden voor het ontstaan van uiteenlopende interpretaties over deze periode uit de
geschiedenis tot een minimum worden beperkt. In dat geval zou worden voorbijgegaan aan de
onkenbare essentie en holistische aard van het verleden.
10

Naar de beroemde uitspraak van Leopold von Ranke, zie ibid., 156; Zie ook C. Lorenz, De Constructie van het
Verleden: Een Inleiding in de Theorie van de Geschiedenis (Boom Meppel, 2008), 250; J. Tosh, The Pursuit
of History: Aims, Methods, and New Directions in the Study of Modern History, 5th ed. (Pearson Education
Limited, 2010), 7.
11
F. Ankersmit, "Tegen de Verwetenschappelijking van de Geschiedbeoefening," in Balans en Perspectief: Visies
op de Geschiedwetenschap in Nederland (Groningen: Wolters Noordhoff, 1987), 66-68.
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Recapitulatie
Bovenstaand is beargumenteerd dat het verleden holistisch is. Bijgevolg werd ten eerste
geconstateerd dat het ware verleden niet absoluut of objectief kan worden gekend, maar
afhankelijk is van ieder paradigma. In relativistische zin moet dan ook niet van de
geschiedschrijving als reconstructie van het verleden, maar van interpretaties, perspectieven
of horizonten worden gesproken. Ten tweede is beredeneerd dat elke analyse van de praktijk
van de geschiedschrijving zich in een hermeneutische cirkel bevindt. Deze constatering is
gebaseerd op de paradigmatische aard van de geschiedbeoefening, die op haar beurt inherent
is aan haar onderzoeksobject: het holistische verleden.
Het doel van de uiteengezette redenering is niet om de geschiedbeoefening tot een
onwetenschappelijke

bezigheid

te

reduceren.

Ankersmits

karakterisering

van

de

geschiedbeoefening als kunstvorm, deel ik dan ook niet. 12 Van een wetenschappelijke
geschiedschrijving kan worden gesproken dankzij haar methodische normen en waarden en
de mogelijkheid om te varen op de groepsgewijze – nadrukkelijk niet universele –
disciplinaire consensus tussen verschillende historici.13 Door het voeren van een open debat
over het verleden, kunnen pseudowetenschappelijke interpretaties worden aangevochten en
ontkracht.
Dat de geschiedwetenschap het verleden niet kan reconstrueren, moet niet worden
beschouwd als een zwaktepunt. Het tegengestelde is het geval. Het is de combinatie van haar
pluraliteit van interpretaties en haar paradigmatische aard die de geschiedschrijving zo
interessant en nuttig maakt.

12
13

Ibid., 61.
Lorenz beschrijft op basis van het denken van Alan Megill vier noties van objectiviteit, waar disciplinaire
objectiviteit er één van is. Ik spreek echter liever van disciplinaire consensus. Lorenz, De Constructie van het
Verleden, 252-253.
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Vormen van natuurkennis van de donkere eeuwen
Over het ontstaan van moderne natuurwetenschap, in het bijzonder de periode van de
Wetenschappelijke Revolutie, is veel geschreven. Net als elk ander onderzoeksgebied van de
geschiedwetenschap, lopen ook in het vakgebied van de wetenschapsgeschiedenis de visies
van historici sterk uiteen. De verschillen en overkomsten die centraal staan in dit hoofdstuk,
spitsen zich toe op de beschrijvingen van de middeleeuwen in (delen van) vier
wetenschapshistorische boeken, namelijk 1) het eerste deel van Kleine geschiedenis van de
wetenschap van Rienk Vermij; 2) The Scientific Revolution and the Origins of Modern
Science door John Henry; 3) De herschepping van de wereld door Floris Cohen en 4) de
eerste drie delen van Science and Technology in World History van James E. McClellan III &
Harold Dorn. Welke plaats en welk belang hebben de middeleeuwen in de
wetenschapshistorische visies van deze auteurs?
Alvorens de visies van deze auteurs uiteen te zetten, is het noodzakelijk het reeds
veelvuldig toegepaste begrip ‘vormen van natuurkennis’ te definiëren. De meeste van de
bovengenoemde auteurs spreken al voor de Wetenschappelijke Revolutie van de 17e eeuw
van natuurwetenschap, doorgaans met een onderscheid tussen voormoderne en moderne
natuurwetenschap. Cohen daarentegen beschouwt de Wetenschappelijke Revolutie als een
terminologisch breukpunt. Aangezien de (moderne) natuurwetenschap volgens deze auteur
pas tijdens de Wetenschappelijke Revolutie ontstaat, geeft hij er voor en tijdens de eerste
fases van deze revolutie de voorkeur aan te schrijven over vormen van natuurkennis.14
Cohens begripsbepaling wordt ook in deze scriptie toegepast. Hiertoe is besloten
omdat – vanuit het perspectief van Cohen – alle natuurwetenschap een vorm van natuurkennis
is, maar niet alle vormen van natuurkennis natuurwetenschap kunnen worden genoemd.
Vanuit het perspectief van de andere auteurs zijn deze begrippen inwisselbaar. Door te
spreken van vormen van natuurkennis, is deze scriptie commensurabel met de
begripsbepalingen uit de visies van de besproken historici.
Op deze terminologie en bijbehorende definities bestaan uitzonderingen, namelijk in
de weergaven van visies van andere auteurs, zoals de besprekingen van de vier
wetenschapshistorische boeken in dit hoofdstuk. Niet alleen worden in deze beschrijvingen de
door de auteurs zelf toegepaste begrippen gehanteerd (en gedefinieerd), de gehele
14

Deze definitie is afgeleid uit de strekking van het boek H.F. Cohen, De Herschepping van de Wereld: Het
Ontstaan van de Moderne Natuurwetenschap Verklaard (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2007). Cohen
gaat specifiek in op de verhouding tussen vormen van natuurkennis en (natuur)wetenschap op pagina's 29-31.
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beschrijvingen zijn – ook waar het geen citaten of paragrafen betreft – zo veel mogelijk
geschreven in de woorden van de auteurs. Hiertoe is besloten omdat juist ook aan de nuances
van het taalgebruik van deze auteurs veel van hun visie op de middeleeuwen valt af te lezen.
Bovendien zou het onjuist zijn andere historici begrippen en definities in de mond te leggen,
die zij zelf niet toepassen. De grote hoeveelheid citaten uit de Engelstalige boeken valt vanuit
dit oogpunt te verklaren en heeft als doel de historici zoveel mogelijk zelf aan het woord te
laten.

Kleine geschiedenis van de wetenschap
Volgens Vermij vond tijdens de periode van de Wetenschappelijke Revolutie een belangrijke
conceptuele omwenteling plaats van de algemeen-filosofische vooronderstellingen die
mensen hadden over de natuur. Dit wereldbeeld ‘is niet zozeer een set ideeën, maar geeft
vooral richting aan de manier waarop mensen problemen definiëren en te lijf gaan.’ 15
Specifiek betreft het een overgang van een galenisch-aristotelisch naar een cartesiaansmechanisch wereldbeeld. Bijgevolg is, aldus Vermij, tijdens de 17e eeuw voor het eerst een
herkenbaar programma van natuuronderzoek ontstaan.16
Het wereldbeeld van voor de Wetenschappelijke Revolutie bestond uit een stelsel van
vaste waarheden, gebaseerd op de werken van de Griekse filosoof Aristoteles. De twee
voornaamste grondbeginselen van diens leer zijn volgens Vermij de orde van het onder- en
bovenmaanse en de in alles innerlijk besloten doelgerichtheid. Anderzijds was de medische
leer van Galenus van groot belang. Deze tweede grootmeester van de middeleeuwse
wetenschap plaatste de humeurenleer van Hippocrates in een filosofisch kader.17
Vanuit het middeleeuwse wereldbeeld was de natuur te begrijpen als een verzameling
individuele dingen, elk met eigen, van God gegeven, eigenschappen. De wereld werd
beschouwd als een hiërarchisch geheel, waarin alles een vaste plaats heeft. Hoewel Vermij
stelt dat waarneming van oudsher een van de belangrijkste methodologische uitgangspunten
van kennis was, ligt in zijn beschrijving de nadruk op de logica als universele methode. De
middeleeuwse wetenschap kenmerkte zich voornamelijk door een intellectualistische
benadering, waarin logische redeneringen binnen het aristotelisch wereldsysteem centraal
stonden.18
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De wijze waarop Vermij dit wereldbeeld beschrijft, is enigszins ambivalent. Hoewel
de auteur spreekt van een antiek-middeleeuwse wereldbeeld, wat continuïteit tussen de
oudheid en middeleeuwen impliceert, benadrukt hij voornamelijk de discontinuïteit tussen
beide periodes. Zo stelt de auteur nadrukkelijk dat de West-Europese cultuur zeker geen
rechtstreekse opvolger van de klassieke Griekse en Romeinse beschaving is. Deze
discontinuïteit komt volgens de auteur voort uit het tijdperk van de volksverhuizingen, rond
de 5e eeuw [na]19 Christus. Het effect van deze volksverhuizingen was des te groter omdat
wetenschap tijdens de Oudheid een bezigheid was van een kleine intellectuele elite, wat de
wetenschapsbeoefening kwetsbaar maakte voor bedreigingen van buitenaf.20
Gedurende deze periode brak de ontwikkeling van de klassieke wetenschap af.
‘Kennis van wiskunde en filosofie ging teloor en ook veel geschriften waarin de oude kennis
was vastgelegd gingen verloren. Het is eigenlijk een wonder dat er nog substantiële delen van
de antieke wetenschap bewaard zijn gebleven. Dit is vooral te danken aan de geleerden uit de
islamitische wereld,’ welke de brokstukken van de klassieke beschaving opzochten,
vertaalden en zelf bijdragen begonnen te leveren. ‘In Europa was [tijdens de middeleeuwen]
wel een zekere elementaire kennis uit de klassieken overgebleven, maar dit was toch meer een
soort lagereschoolkennis.’21
Ook de kerk is, zo stelt Vermij, mede verantwoordelijk voor de breuk met de antieke
beschaving, doordat de intellectuele vorming in haar handen geraakte. Aangezien de kerk
vooralsnog weinig behoefte had aan hogere studies als filosofie en wiskunde, werden deze
vakgebieden – voor zover daar nog iets van over was – ondergeschikt gemaakt aan de
theologie. Pas in de 11e en 12e eeuw vond, zo stelt de auteur, een heropleving plaats van de
antieke geneeskunde en wijsbegeerte. Aanvankelijk stond Plato in aanzien, maar vanaf de 12e
eeuw won de leer van Aristoteles aan terrein. De filosofie van Aristoteles zou het wereldbeeld
van de late-middeleeuwen domineren.22
Echter, het West-Europese ‘aristotelisme’ dat in deze periode vorm kreeg leek in veel
opzichten niet op het oorspronkelijke gedachtengoed van Aristoteles. Middeleeuws Europa
kwam slechts indirect, via schriftelijke overlevering en vertaling van oorspronkelijk het
Grieks naar het Arabisch en later het Arabisch naar het Latijn, in contact met de leer van
Aristoteles. Het gevolg was dat middeleeuwse onderzoekers zich meer bezig hielden met het
begrijpen van oude teksten, dan zelf nieuw onderzoek uit te voeren. Geproduceerde
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verhandelingen waren met name commentaren op klassieke geschriften. Hierin werden
tegenstrijdigheden gladgestreken, opdat alle kennis in één systeem kon worden samengevat.
Daarnaast moest deze kennis in overeenstemming worden gebracht met de christelijke leer.23
‘Zo kun je je afvragen in hoeverre Aristoteles, of welke andere klassieke filosoof dan ook,
zich nog herkend zou hebben in het wereldbeeld dat zo ten slotte overbleef.’24
Voor de klassieke wiskundige traditie bestond volgens Vermij in middeleeuws Europa
nauwelijks belangstelling, alleen de basisvaardigheden van optellen en aftrekken zouden zijn
behouden. ‘De Griekse wiskunde en sterrenkunde waren door de Arabieren voortgezet en
verrijkt met nieuwe vondsten,

maar weinig daarvan drong tot Europa door. Alleen

ontwikkelde zich mettertijd een min of meer serieuze sterrenkundige traditie, en dit eigenlijk
alleen vanwege het belang dat men hechtte aan astrologie. (…) Meestal behielp men zich met
beknopte en elementaire handleidingen’ 25 van klassieke werken. Belangrijker was de
medische geleerdheid, tijdens de middeleeuwen vooral een boekengeleerdheid bestaande uit
de studie van werken van Galenus die in nauw verband stond met de astrologie.26
Verder was in middeleeuws Europa ook andere kennis voor handen, voornamelijk
praktische kennis, maar ook alchemie. Op de middeleeuwse alchemie gaat de auteur echter
niet in, vanwege de geringe invloed die hij aan dit verschijnsel toekent in zijn beschrijving
van latere ontwikkelingen. Daarnaast duidt Vermij, in het kader van zijn bespreking van de
Oudheid, aan dat het idee van een zelfstandige natuur ‘sinds de oude Grieken een vast
onderdeel van de westerse intellectuele traditie [is] gebleven (…)’.27 Verder valt veel over de
middeleeuwse vormen van natuurkennis af te lezen uit Vermij’s beschrijving van wat – in
contrast met Oudheid en Renaissance – niet werd beoefend (namelijk: gemengde wiskunde,
het schrijven van natuurlijke historiën, sterrenkunde, mechanica en opvallend genoeg
tijdrekenkunde) of aanwezig was (namelijk: de oorspronkelijke klassieke geschriften,
patronage van wetenschappers aan vorstenhoven, alternatieve natuurfilosofieën).28
Vanaf de 16e eeuw werd het middeleeuwse wereldbeeld, aldus Vermij, in toenemende
mate onderwerp van discussie. De aristotelische traditie, die tijdens de middeleeuwen nauw
verbonden was geraakt met de universiteiten en officiële theologie, begon met name onder
invloed van het humanisme in diskrediet te raken. Het humanisme was ‘een programma tot
herleving van de beschaving der klassieke oudheid door middel van de studie van klassieke
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geschriften.’ 29 Tal van antieke natuurwetenschappelijke geschriften werden ‘uit het stof
opgediept en op hun waarde geschat’.30 De humanisten kwamen niet alleen in contact met
gedachtengoed van andere filosofen dan Aristoteles, ook constateerden zij dat er grote
verschillen bestonden tussen de oorspronkelijke teksten van Aristoteles en het middeleeuwse
aristotelisme. Hoewel het belang van het humanisme volgens Vermij niet moet worden
overdreven, spreekt hij van een belangrijke impuls voor ontwikkeling van de
natuurwetenschap.31
De gevolgen waren talrijk en kwamen veelal neer op een herleving van klassieke
kennis en praktijken, waarbij geleerden het niet waagden kritiek te leveren op de klassieke
geleerden, gevolgd door een fase waarin geleerden zelf onderzoek gingen uitvoeren en
herzieningen van de klassieke tradities noodzakelijk bleken. Hoewel een alternatief voor het
galenisch-aristotelisch wereldbeeld in de eerste plaats werd gezocht bij andere schrijvers uit
de klassieke oudheid, bleek geen van deze auteurs een allesomvattend alternatief te bieden.
Pas in de 17e eeuw en wel in handen van Descartes zou een alternatief wereldbeeld ontstaan,
dat in de visie van Vermij de basis heeft gevormd voor de moderne natuurwetenschap.32

Nabeschouwing (deel 1)
Het is belangrijk enkele aspecten van de hierboven weergegeven visie van Vermij op de
middeleeuwse wetenschapsgeschiedenis aan te stippen, welke van groot belang zijn in
vergelijking met de visies van de andere auteurs. Allereerst de oorzaken van de middeleeuwse
discontinuïteit: 1) de periode van de volksverhuizingen; 2) de al in de Oudheid kleine en
kwetsbare intellectuele elite en 3) het in handen van de kerk geraken van de intellectuele
vorming. Ten tweede de diepte van het verval dat optrad als gevolg van deze breuk: alleen
elementaire kennis zou zijn overgebleven.
Ten derde de plaats van de leer van Aristoteles ten opzichte van het middeleeuwse
wereldbeeld. Vermij beschrijft hoe de filosofie en wiskunde, onder invloed van de
volksverhuizingen en kerk, gedurende de vroege middeleeuwen in de vergetelheid zijn
geraakt. Pas gedurende de 11e en 12e eeuw – anders gezegd: de late middeleeuwen – leefden
deze antieke tradities weer op, waarbij de leer van Aristoteles de overhand zou krijgen.
Middeleeuws Europa kwam slechts indirect in aanraking met de leer van Aristoteles. Dit alles
schetst een beeld van diepe discontinuïteit gedurende de vroege middeleeuwen. Desondanks
29
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typeert de auteur Aristoteles als één van de grote leermeesters van hét middeleeuwse
aristotelisch-galenisch wereldbeeld.
Getrouw aan de Kleine geschiedenis van de wetenschap, wordt het moment van
heropleven van de antieke traditie ook in de bovenstaande weergave van Vermij’s visie pas
zeer laat vermeld. Desalniettemin spreekt de auteur van begin af aan van de overheersende rol
van Aristoteles in het middeleeuwse wereldbeeld. Wat is hier precies de verhouding tussen
continuïteit en discontinuïteit? In hoeverre is het aristotelisch-galenisch wereldbeeld niet meer
een laatmiddeleeuws wereldbeeld, dan een wereldbeeld dat gedurende de gehele
middeleeuwen – en dus ook gedurende de vroege middeleeuwen – gangbaar was? Vermij’s
beschrijving lijkt slechts representatief te zijn voor de late middeleeuwen.

The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science
Belangrijk is om, voorafgaand aan de bespreking van het tweede wetenschapshistorische
boek, de centrale begrippen van dit boek te omschrijven. Henry past de begrippen
natuurfilosofie en wetenschap uitwisselbaar toe.33 Daarnaast staat de term natuurfilosofie in
zijn beschrijving zowel voor al het natuuronderzoek, als specifiek voor bijvoorbeeld de
natuurfilosofie van Aristoteles, Plato, Epicurus, de Stoa en de sceptici. Het feit dat de auteur
zijn keuze voor deze terminologie bewust heeft gemaakt en toelicht, neemt niet weg dat zijn
begripskeuze de beschrijving onnodig compliceert.
Ook

in

de

visie

van

Henry

was

de

Wetenschappelijke

Revolutie

een

veranderingsproces. Uitgangspunt van dit proces zijn de scholastieke 11e-12e eeuwse
natuurfilosofie en het heilige geloof in ten eerste de rede als middel bij uitstek om de natuur te
benaderen en ten tweede de autoriteit van de klassieke auteurs. Ter vervanging van de
voornamelijk op Aristoteles (maar ook Galenus en Ptolemaeus) gebaseerde doctrine zouden
onderzoekers zich – aldus de auteur – gedurende de Renaissance tot alternatieve tradities
hebben gekeerd, die voorheen los van de natuurfilosofie hadden bestaan. ‘These included the
mathematical sciences, alchemy and other aspects of natural magic, and at least some of the
technical arts.’34 Bijgevolg veranderde zowel de conceptie van de natuur, als de wijze waarop
de natuur methodisch gezien werd benaderd. ‘The overall result was a complete sea-change
not only in the understanding of the natural world but also in assumptions about how to
reach, and how to confirm the truth of, such an understanding.’ 35 De belangrijkste drie
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deelveranderingen die hierbij plaatsvonden waren de mathematisering van de natuurfilosofie,
de nieuwe nadruk op observatie en ervaring voor het ontdekken van de waarheid en de
doelstelling van praktische toepassingen van natuurkennis.36
In tegenstelling tot Vermij, tot wiens temporele afbakening ook de oudheid en
middeleeuwen behoren, begint de beschrijving van Henry in de 16e eeuw. Toch schetst de
auteur van The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science een duidelijk beeld
van de wetenschapsgeschiedenis van de middeleeuwen, namelijk in verhouding tot de
beschreven ontwikkelingen van de 16e, 17e en 18e eeuw. Zo spreekt Henry van het vervangen
van een volledig contemplatieve natuurfilosofie (‘knowledge for its own sake’37) door een
algemeen geloof dat natuurkennis praktisch moet worden ingezet ten behoeve van de
mensheid. De bijna geheel op de leer van Aristoteles gebaseerde natuurfilosofie, zou zijn
vervangen door een op mechanische analogieën gebaseerde natuurfilosofie. Verder werd de
afhankelijkheid van antieke autoriteiten als hoogste bron van kennis doorbroken door het idee
dat kennis van de natuurwereld alleen kan worden verworven door de wereld met observaties
of experimenten te bestuderen.38
Ook de reeds genoemde alternatieve tradities bieden een aanknopingspunt voor
Henry’s visie op de middeleeuwen. Naast de natuurfilosofie bestonden volgens de auteur vóór
de Wetenschappelijke Revolutie namelijk tevens enkele technische, meer disciplinaire
tradities zoals de wiskunde (zijnde astronomie, optica, mechanica en muziek), de
geneeskunde (zijnde anatomie, fysiologie en farmacologie), evenals de alchemie, astrologie
en andere aspecten van de natuurlijke magie en een reeks praktische kunsten (navigatie,
cartografie, enzovoorts). Over de wiskundige wetenschappen en magische kunsten vermeldt
Henry nadrukkelijk dat deze tradities hun eigen continue geschiedenis doorliepen tijdens de
middeleeuwen. Echter, deze tradities werden destijds niet als legitieme onderdelen van de
natuurfilosofie beschouwd, waardoor zij niet werden onderwezen aan universiteiten. Op
enkele uitzonderingen na ging het om op zichzelf staande tradities; een onderscheid dat pas
gedurende de Renaissance zou verwateren.39
Net als Vermij kent Henry een belangrijke rol toe aan het humanisme. De Renaissance
was dankzij deze intellectuele stroming een periode van wederopleven van onovertroffen
antieke kennis. Het waren de humanisten die, met hun herontdekking van en onderzoek naar
teksten van Plato, Neoplatonisten, Epicureanen en sceptici, ontdekten dat Aristoteles niet de
36
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enige antieke filosoof was. Deze ontdekking werd onder meer gedaan in kloosterbibliotheken,
waar antieke teksten tijdens de middeleeuwen bewaard waren gebleven, maar niet waren
bestudeerd door monniken. Tegelijkertijd was de Renaissance een periode van ‘recovery of
mathematical and magical writings’40 – een zinsnede die in tegenstelling tot het eerdere
schetsen van een doorlopende geschiedenis van deze tradities duidt op middeleeuwse
discontinuïteit. Het betreft een reeks ontwikkelingen die leidde tot een kritische houding ten
aanzien van de leer van Aristoteles en op den duur het zoeken naar een alternatieve
natuurfilosofie.41
Gedurende de middeleeuwen zou de wiskunde volgens Henry zijn beschouwd als een
inferieure en instrumentele wetenschap – ‘a set of tools enabling the calculation of planetary
positions (for calendrical or astrological purposes, say), but incapable of offering any true
account of how the planets moved (which would require discussion of causes).’42 Bijgevolg
hadden wiskundigen een lage sociale status. De astronomie van Ptolemaeus wordt door Henry
als bekend verondersteld ‘throughout the Middle Ages’43, maar zou in toenemende mate zijn
beschouwd als een puur hypothetisch systeem dat onverenigbaar was met het Aristotelische
systeem. Het resultaat was een onderscheid tussen de wiskundige en fysische delen van de
astronomie.44
Op wiskundig vlak beschrijft Henry nog enkele andere zaken. Het astronomische
wereldbeeld van de middeleeuwen was volgens Henry gebaseerd op de leer van Aristoteles.
Uitgangspunt waren het stilstaan van de aarde in het middelpunt van het universum en het
strikte onderscheid tussen het onder- en bovenmaanse. De sferen van de kosmos werden
beschouwd als materiële entiteiten, bestaande uit het vijfde element: aether. Verder was de
Renaissance een periode waarin de patronage van wiskundigen aan hoven toenam. In
samenhang met de mathematisering van de voorheen puur kwalitatieve natuurfilosofie,
ontstond een diversiteit aan wiskundige (meet)instrumenten die in tegenstelling tot de al
bestaande instrumenten dienden om problemen op alle gebieden van de wiskundige
disciplines op te lossen.45
In tegenstelling tot Vermij kent Henry een zeer belangrijke rol toe aan magische
disciplines zoals de alchemie; een traditie die van oudsher een experimentele bezigheid was
geweest. Dergelijke magische tradities zouden hebben bijgedragen aan de opkomst van een
40
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empirische en praktische benadering van de natuur (in contrast met de voorheen puur
contemplatieve, intellectualistische benadering). Het grote verschil met de middeleeuwen was
dat deze voorheen losstaande tradities nu invloed begonnen uit te oefenen op de
natuurfilosofische praktijk.46
In brede zin kan, zo schrijft Henry, mede dankzij deze invloeden worden gesproken
van een toename van realisme en naturalisme in de benadering van de natuur gedurende de
Renaissance en de Wetenschappelijke Revolutie. Een parallelle ontwikkeling die deze
verandering in de hand werkte, was volgens de auteur het aansporen van protestanten om de
Bijbel zelf te lezen tijdens de Reformatie. Dit nieuwe gebruik zou zijn overgedragen op de
benadering van Gods tweede boek, namelijk de natuur, met een nieuwe nadruk op observaties
tot gevolg.47

Nabeschouwing (deel 2)
In vergelijking met Vermij, blijkt ook Henry – voor zover hij over de middeleeuwen schrijft –
een sterke nadruk te leggen op de aristotelische natuurfilosofie van de Scholastiek en
middeleeuwse universiteiten, anders gezegd: de 11e en 12 eeuw. Hoewel het vanuit de
temporele afbakening van Henry begrijpelijk is dat hij zich beperkt tot het direct
voorafgaande, leidt dit wederom tot een vertekend beeld van de middeleeuwse
wetenschapsgeschiedenis. Ook in dit boek is de verhouding tussen vroege middeleeuwen en
late middeleeuwen namelijk zeer onduidelijk, te meer omdat de auteur meermaals schrijft
over ontwikkelingen en standen van zaken throughout the Middle Ages.48 Hoewel op veel
momenten beelden van ‘middeleeuwse zaken’ worden geschetst, lijken deze beelden slechts
op de late middeleeuwen van toepassing te zijn.
Dat Henry niet ingaat op de overgang van oudheid naar middeleeuwen, is terug te
voeren op zijn afbakening in tijd. In combinatie met de hierboven besproken nadruk op de late
middeleeuwen, kan op basis van Henry’s beschrijving dan ook geen duidelijk beeld worden
gevormd van de verhouding tussen continuïteit en discontinuïteit gedurende de laatklassieke
en vroegmiddeleeuwse periode. Dit wil overigens niet zeggen dat de auteur niet op dit facet
van de wetenschapsgeschiedenis ingaat. In zijn inleiding bespreekt Henry verschillende
historiografische onderwerpen, waaronder het continuïteit/discontinuïteit-debat en de
belangrijke rol die mediëvisten hierin hebben gespeeld: ‘[W]here once the Middle Ages could
be presented as a period of scientific sterility and stagnation, thanks to the excellent work of
46
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continuist historians, we can now see the undeniable achievements of medieval thinkers,
particularly in the fields of astronomy and cosmology, optics, kinematics and other
mathematical sciences, as well as in the development of the notion of natural laws and of the
experimental method.’ 49 Kritisch bezien moet – op basis van Henry’s weergave van de
‘middeleeuwse’ continuïteit – worden geconcludeerd dat ook deze herziening vooral is
gebaseerd op onderzoek naar de continuïteit tussen de late middeleeuwen, de Renaissance en
de Wetenschappelijke Revolutie.50

De herschepping van de wereld
Cohen beantwoordt in De herschepping van de wereld twee kernvragen, namelijk: hoe is de
moderne natuurwetenschap ontstaan, en hoe komt het dat ze, eenmaal ontstaan, is blijven
voortbestaan? Slechts Cohens beantwoording van de eerste hoofdvraag is in het kader van
deze scriptie relevant, aangezien de middeleeuwen alleen in dit antwoord een rol spelen. De
beschrijving verloopt aan de hand van een verklaringsschema dat aandoet als een soort
structuuranalyse van het historische proces. Dit schema valt uiteen in vier regio’s en
bijbehorende periodes, namelijk het klassieke Griekenland, de Islambeschaving, middeleeuws
Europa en Renaissance Europa. Elk van deze regio’s-periodes wordt vergeleken met een vast
patroon van opbloei, gevolgd door een zogenaamd Gulden Tijdperk, vervolgens steile
neergang en tot slot enkele individuele of regionale nabloeiers. Buiten dit schema om wordt
tevens uitgebreid aandacht besteed aan de Chinese traditie van natuurkennis.51
De cruciale begrippen die Cohen in zijn verklaringsmodel toepast, zijn culturele
transplantatie en ontwikkelingsmogelijkheid. De auteur vat het model als volgt samen:
Een zeker corpus van natuurkennis komt op, als product van een periode van geestdriftige
ontdekkersactiviteit die enkele eeuwen in beslag neemt. Er zijn nu drie opvolgende mogelijkheden:
a.

Dat corpus draagt al dan niet een substantiële ontwikkelingsmogelijkheid in zich. Als
dat niet het geval is (zoals, naar het zich laat aanzien, bij het Chinese corpus aan
natuurkennis), hebben we met een glorieus doodlopende weg van doen. Als het wel zo
is, komt de volgende mogelijkheid in zicht:

b.

Het corpus wordt al dan niet onderworpen aan processen van culturele transplantatie.
Als zo’n proces uitblijft (zoals met zekerheid in het geval van het Chinese corpus aan
natuurkennis), zal het in zichzelf opgesloten blijven, voorgoed trouw aan de eigen
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grondslagen en in zijn kern onveranderlijk. Als zo’n proces zich wel voordoet, komt
nog een volgende mogelijkheid in zicht:
c.

Het corpus wordt al dan niet getransformeerd in iets min of meer radicaal anders.52

Van belang is het moment waarop, volgens Cohen, vrij abrupt een einde kwam aan de
bloei van de Griekse natuurkennis omstreeks 150 v. Chr. De auteur stelt dat de vraag naar de
oorzaak van deze neergang nauwelijks met enige zekerheid valt te beantwoorden. Wel
vermeld Cohen dat de verklaring in elk geval niet moet worden gezocht in grootschalige
verwoestende invasies en religieuze aanstoot, waarvan in het oude Griekenland in
tegenstelling tot latere samenlevingen geen sprake is geweest. Ook zouden de
beroepsmogelijkheden van Atheense natuurfilosofen onveranderd zijn gebleven. Daarnaast
kan worden verondersteld dat aan het patronage van Alexandrijnse wiskundigen – en daarmee
de beoefening van de abstract wiskundige traditie – een einde kwam. Inhoudelijk kan de
oorzaak, zo stelt Cohen, wat de Atheense natuurfilosofie betreft wellicht worden gezocht in
een uitputting van de dogmatische eerste beginselen van de filosofische scholen en het
bereiken van een soort eindstand met het scepticisme.53
Tegenover deze speculaties plaatst Cohen een beeld van wat er van de vormen van
natuurkennis overbleef. 54 Een periode van ‘cultuurbehoud’ trad in, zowel inhoudelijk als
materieel. Belangrijke ontwikkelingen waren de herschikking van bekend gedachtegoed,
didactische vereenvoudiging ervan, en verzoeningspogingen waarbij leerstukken uit de vier scholen
dooreen worden geklutst. Op zijn best worden doordachte varianten ontworpen (…). Ook worden
leerstukken van deze of gene Atheense school van verklarend, soms zelfs kritisch commentaar
voorzien.
Bij dit alles neemt het aandeel 'natuurfilosofie' in het geheel van de wijsbegeerte steeds verder af.
Zo gaat de stoicijnse natuurfilosofie nagenoeg verloren (die laat zich alleen uit vroege fragmenten
moeizaam reconstrueren), terwijl de staatsleer en de ethiek druk beoefend blijven. Ook treedt een
zekere wisseling van de wacht op. Die scholen die de meeste natuur in hun leerstellingen deden, die
van Aristoteles en de atoomleer, raken meer en meer op de achtergrond. In de late Romeinse
Republiek en de vroege Keizertijd is de Stoa dominant; in de late Keizertijd overheerst Plotinus'
neo-Platonisme, waarvan sommige onderdelen door vroege bisschoppen worden aangegrepen om
de Christelijke boodschap met allerlei geleerdheid op te tuigen.55
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Incidenteel zou na deze periode van neergang nog een individuele ‘intellectuele reus’56
als Ptolemaeus (2e eeuw n. Chr.) verschijnen, een soort nabrandingseffect, maar aan ‘de
opvallend dichte constellatie van grote creatieve talenten’57 zoals tijdens het Gulden Tijdperk
van de Griekse vormen van natuurkennis was een einde gekomen. Cohen beschouwt dit
verval als de normale gang van zaken, aangezien het vaste patroon van opbloei en verval vóór
de Wetenschappelijke Revolutie de normale gang van zaken was. Immers, eenzelfde patroon
valt in het geval van de Islambeschaving en middeleeuws Europa te onderscheiden.58 ‘[J]uist
het uitblijven van de neergang zou dringend om een verklaring hebben gevraagd.’59
In het geval van de Islambeschaving, middeleeuws Europa en Renaissance Europa
vond – in tegenstelling tot de Chinese beschaving – wél culturele transplantatie plaats. Het
betreft een reeks van drie transplantaties, chronologisch die van het Grieks naar het Arabisch,
van het Arabisch naar het Latijn en tot slot het Grieks naar het Latijn. De eerste culturele
transplantatie neemt een middenpositie in wat betreft volledigheid en vond plaats in de 8e
eeuw n. Chr. vanuit Griekenland in de richting van de Islambeschaving. De tweede en minst
volledige transplantatie vond plaats in de stad Toledo (gelegen in hedendaags Spanje) van de
11e en de 12e eeuw. Ditmaal werd kennis vanuit de Islambeschaving naar de Europese
beschaving getransplanteerd. ‘Weer driehonderd jaar later, in 1453, meldde zich de derde
klant.’60 De oorspronkelijke Griekse teksten werden vanuit Constantinopel (de hoofdstad van
het inmiddels voormalige Byzantijnse rijk) vertaald naar het Latijn en overgebracht naar
Renaissance Europa. Deze laatste culturele transplantatie was het meest volledig van de
drie.61
Het middeleeuwse Europa van voor de culturele transplantatie in Toledo, was volgens
Cohen ‘hooguit een oppervlakkig beschaafd aanhangsel geweest van de Romeinse wereld aan
de Middellandse Zee.’62 Dit verschil tussen het westelijke en oostelijke deel van Europa zou
bovendien nog eens zijn vergroot door het afgrendelen van het beschaafde oosten door
toedoen van de Islamitische veroveringen tijdens de 7e eeuw. ‘Europa werd daarmee van de
beschaafde wereld losgesneden. Het moest nu op zijn eentje verder.’63 Hoewel Cohen de
korte periode van politieke eenheid onder Karel de Grote aanduidt, vermeldt hij dat diens hof
in ‘veelzijdigheid, raffinement en kosmopolitische openheid’ werd overtroffen door dat van
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de eigentijdse Islamitische kalief. Na de invallen van de Vikingen, viel in Europa alleen nog
in kerken en kloosters restjes beschaving aan te treffen.64 ‘Met de natuurkennis was het al niet
anders gesteld.’65
Tot de culturele transplantatie van de 12e eeuw kende Europa in de visie van Cohen
alleen samenvattende teksten die van de 1e tot de 6e eeuw n. Chr. vanuit het Grieks naar het
Latijn waren overgeleverd.

66

‘Ze gaat gepaard met soms radicale herordening en

versimpeling: er wordt niet zozeer letterlijk vertaald alswel een Latijnse parafrase
vervaardigd.’67
Pas vanaf de tweede helft van de 12e eeuw kwamen vertalers in Toledo oog in oog
te staan met de schat aan natuurkennis die daar verzameld lag. Ze konden gaan drinken uit wat hun
moet zijn voorgekomen als de bron van de kennis zelf. En daaraan ontleenden ze de motivatie om,
in de loop van zo'n halve eeuw, Aristoteles en Ptolemaeus en Euclides en tal van andere auteurs,
maar ook teksten van Arabische commentatoren over te brengen naar hun eigen geleerdentaal, het
Latijn.68

Met name de leer van Aristoteles zou invloedrijk blijken. ‘Het kleine beetje kennis dat Europa
vóór de grote vertaalslag in Toledo bezat van de andere Atheense scholen valt weg, en
Aristoteles krijgt zo ongeveer een monopolie toebedeeld.’69 Zelfs wiskundige teksten werden
omgezet in de argumentatievormen die eigen zijn aan de leer van Aristoteles. Als
verklaringen voor het ontstaan van dit monopolie draagt Cohen de eenzijdigheid van de
vertaalslag en het gelijktijdig ontstaan van de eerste universiteiten aan. De Aristotelische leer
vormde de basis van het curricula van deze onderwijsinstellingen. Hiertoe moest de leer van
Aristoteles echter wel eerst in overeenstemming worden gebracht met het christendom, een
taak die werd volbracht door Albertus de Grote en Thomas van Aquino. ‘Zo raakte de
Christelijke leer nauw met die van Aristoteles verweven.’70
‘De gevolgen waren ingrijpend.’71 In wiskundige richting vond slechts zeer geringe
ontwikkeling plaats op het vlak van het beetje dat de leer van Aristoteles toeliet in
kwantitatieve richting: de intensiteit van hoedanigheden als de kleur van een voorwerp. Op
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het vlak van de natuurfilosofie was vooral de activiteit van Aristoteles-commentatoren groot,
zoals het werk van Jean Buridan over kwesties rond het vacuüm. Zijn leerling, Nicole
Oresme, speelde met het idee van een dagelijkse aswenteling van de aarde gespeeld, maar
deed het uiteindelijk af als een intellectueel spelletje. Zelfs het meest vernieuwende denken
uit de periode 1250-1450 bleef zich dan ook afspelen binnen het gangbare aristotelische
denkkader.72
De enige uitzondering die Cohen beschrijft, is het probleem van de bepaling van de
Paasdatum. ‘Met als randvoorwaarden enerzijds het relaas in de evangeliën en anderzijds de
inrichting van de Juliaanse kalender, wisten in de loop der generaties bekwame wiskundigen
het probleem tot een afdoende oplossing te brengen.’73 Verder gaat Cohen in op ‘een tweetal
Middeleeuwse verhandelingen over onderwerpen van heel andere aard, de valkenjacht en de
werking van magneten.74
Alles tezamen spreekt Cohen van een onmiskenbaar patroon van opbloei en neergang
van de natuurkennis tijdens de late middeleeuwen, met als belangrijkste vernieuwers Buridan,
Oresme en de Oxfordse Rekenaars.75 ‘[W]eer breekt het Gulden Tijdperk plotseling af, met de
dood van Oresme in 1382 is het voorbij. Alleen is de neergang steiler en bovendien
definitiever nog dan eerder – zelfs het fenomeen van de grote nabloeiers blijft uit.’76 In latere
commentaren werd het werk van de middeleeuwse vernieuwers zonder veel variatie
herkauwd. ‘Vooral aan deze periode heeft het begrip “scholastiek” zijn reputatie te wijten van
zinloze haarkloverij.’77
Volgens Cohen vloeit deze stand van zaken voort uit het monopolie van Aristoteles.
‘Als je denken binnen één stelsel gevangen blijft doordat geen ander voorradig is, raakt zelfs
een naar verhouding nog behoorlijk flexibele filosofie als die van Aristoteles in zichzelf
opgesloten en loopt vernieuwing algauw tegen haar uiterste grenzen op, om tenslotte in
dogmatische haarkloverij vast te lopen. Pas wanneer concurrentie opkomt, kan de behoefte
aan dialoog worden gevoeld en laten de grenzen zich eventueel verder verruimen. De val van
Byzantium in 1453 bood voor het opkomen van dergelijke concurrentie alle gelegenheid.’78
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Nabeschouwing (deel 3)
In vergelijking met Vermij, schetst Cohen een heel ander beeld van de neergang van de
klassieke vormen van natuurkennis. Volgens Cohen trad het verval in tijdens de 2e eeuw voor
Christus op. Deze neergang heeft niets te maken met barbaarse invasies of de invloed van
religies en treed zeven eeuwen eerder op dan in de visie van Vermij. Ook zou de toedracht
van de neergang niet moeten worden gezocht in afnemende beroepsmogelijkheden van
Atheense natuurfilosofen. Wel kan worden verondersteld dat een einde kwam aan de
Alexandrijnse patronage van wiskundigen. Inhoudelijk gezien lijkt de Atheense filosofie een
uitputting van de dogmatische beginselen van de verschillende natuurfilosofieën te hebben
bereikt, evenals een eindpunt met het scepticisme.
Niet alleen het moment en de toedracht van het verval van de klassieke vormen van
natuurkennis verschillen met de visie van Vermij, ook het verloop van dit verval is anders.
Waar kennis in de visie van Vermij geheel verloren gaat of op zijn minst in de vergetelheid
raakt, beschrijft Cohen een proces van cultuurbehoud, met name in de vorm van
popularisering van de bestaande vormen van natuurkennis en het schrijven van commentaren
op de werken van klassieke auteurs. Echter, de uitkomst is hetzelfde: beide auteurs stellen dat
in het middeleeuwse Europa van voor de 11e en 12e eeuw slechts een zeer klein deel van de
klassieke vormen van natuurkennis bekend was.
Desalniettemin erkent Cohen wel degelijk de invloed van invasies, namelijk in de
vorm van de Islamitische veroveringen tijdens de 7e eeuw en de plunderingen door Vikingen.
Het lossnijden van het altijd al onderontwikkelde West-Europa van het meer ontwikkelde
oosten – waar zich immers de wetenschappelijke centra Athene en Alexandrië bevonden – is
een visie die kan worden herleid tot de zogenaamde Pirenne-these. Volgens deze stellingname
van Henri Pirenne, postuum gepubliceerd in het boek Mohammet et Charlemagne in 1937,
bleef het economische en sociale leven in West-Europa na de val van het West-Romeinse rijk
nog enkele eeuwen onverstoord voortbestaan als onderdeel van de klassieke beschaving. De
klassieke visie van verval veroorzaakt door de Germaanse invasies, is volgens deze
zienswijze ongegrond. Pas tijdens de Arabische veroveringen in het zuidoosten van het
Middellandse Zeegebied in de 7e eeuw n. Chr. werd het sociale en economische leven abrupt
verstoord. De opkomst van de Islam markeert hiermee een dieper breukmoment in de
geschiedenis van de antieke beschaving dan de barbaarse invasies. Bijgevolg kan, aldus
Pirenne, pas vanaf het rijk van Karel de Grote worden gesproken van het begin van de
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middeleeuwen. De voorgaande periode moet worden beschouwd als het herfsttij van de
klassieke Mediterrane cultuur.79
Tevens is het belangrijk vier andere aspecten in de beschrijving van Cohen aan te
stippen, wegens hun belang in het vervolg van deze scriptie. Ten eerste de weinig uitgewerkte
periode van vertalingen in de periode van de 1e tot en met de 6e eeuw na Christus. Behalve dat
het samenvattende teksten betrof, blijft onduidelijk wat dit moment van culturele
transplantatie

precies

inhield.

Hetzelfde

geldt

voor

de

verhouding

van

deze

vroegmiddeleeuwse vertaalperiode tot de periode van cultuurbehoud vanaf de 2e eeuw van
Christus, evenals het einde van deze vertaalperiode en de Islamitische veroveringen tijdens de
7e eeuw. In het bijzonder valt op dat deze vertaalslag buiten het toegepaste schema van de drie
grote culturele transplantaties valt. Afgaand op de beschrijving van Cohen, is het belang van
deze vertaalperiode dan ook verwaarloosbaar.
Ten tweede valt op dat Cohen in overeenstemming met Vermij pas in zijn beschrijving
van 11e en 12e eeuw aandacht besteedt aan tijdrekening, om precies te zijn de berekening van
de Paasdatum. De vroegmiddeleeuwse oorsprong van deze zogenaamde computistische
traditie speelt een belangrijke rol in het vervolg van deze scriptie.
Ten derde Cohens verwaarloosbare aandacht voor vroegmiddeleeuwse vormen van
natuurkennis, welke in schril contrast staat met zijn zeer uitvoerige beschrijving van de
neergang van de klassieke tradities en de opleving van vormen van natuurkennis tijdens de
11e en 12e eeuw. Slechts in Cohens bespreking van culturele transplantaties komen de vroege
middeleeuwen kort aan bod. Wat dit betreft lijkt de beschrijving van Cohen dan ook sterk op
die van Vermij en Henry.
Ten vierde de door Cohen geschetste breuk aan het einde van de 14e eeuw, welke niet
alleen steiler is dan de eerdere momenten van neergang; zelfs het fenomeen van nabloeiers
blijft uit.

Science and Technology in World History
In Science and Technology in World History hanteren McClellan & Dorn twee centrale
begrippen, namelijk ‘wetenschap’ en ‘technologie’; respectievelijk een abstracte interesse in
de natuur en de ambachten.80 Net als Vermij en Henry maken de auteurs geen onderscheid
79
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tussen vormen van natuurkennis vóór en (natuur)wetenschap na de Wetenschappelijke
Revolutie. Wel benadrukken McClellan & Dorn het feit dat de moderne verbondenheid van
(toegepaste) wetenschap en technologie lang niet zo vanzelfsprekend is als vaak wordt
aangenomen. Het gehele boek heeft tot doel aan te tonen dat deze nauwe relatie in de meeste
gevallen pas in de 20e eeuw n. Chr. is ontstaan.81
Verder maken McClellan & Dorn een belangrijk onderscheid tussen de begrippen
‘kennis’ en ‘wetenschap’.82 Deze onderverdeling komt neer op het volgende: hoewel alle
wetenschap kennis is, is niet alle kennis wetenschap. Waar (technologische) kennis ontstaat in
het kader van praktische bezigheden, ontstaat wetenschap uit een theoretisch of abstract
begrip van natuurfenomenen. Juist door het maken van dit onderscheid kunnen de auteurs in
de eerste plaats het lange uiteenlopen van de ontwikkelingstrajecten van wetenschap en
technologie uiteenzetten en in de tweede plaats – met een slag om de arm – al vanaf de
paleolithische periode, en in meerdere mate vanaf de neolithische periode, spreken van het
bestaan van wetenschap.
Een laatste, enigszins onduidelijk omschreven onderverdeling is die tussen
‘wetenschap’ en ‘natuurfilosofie’. McClellan & Dorn spreken pas vanaf de Helleense periode
uit de Griekse geschiedenis van natuurfilosofie, omdat het daarmee samenhangende gebruik
van wetenschappelijke theorieën, ofwel het beoefenen van wetenschap als doel op zichzelf,
pas in deze periode werd uitgevonden.83
De beschrijving van de verschillende ontwikkelingstrajecten van wetenschap en
technologie in Science and Technology in World History omvat de gehele wereldgeschiedenis
en de beschavingen op alle continenten. Het boek begint bijgevolg zo’n twee miljoen jaar
eerder dan de andere wetenschapshistorische werken, namelijk in de prehistorie.
Chronologisch passeren verschillende tijdperken en beschavingen de revue, waarbij de
auteurs telkens ingaan op zowel wetenschappelijke als technologische ontwikkelingen.84 In
het kader van deze scriptie is vanzelfsprekend vooral de aandacht die auteurs besteden aan de
middeleeuws Europa interessant, waarbij de uitvoerige aandacht die de auteurs schenken aan
wetenschapsvormen in andere werelddelen en tijdperken niet uit het oog moet worden
verloren.
McClellan & Dorn beginnen hun beschrijving van de Europese middeleeuwen met een
beschouwing van de uiteenlopende visies op de oorzaken van het verval van de wetenschap
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en natuurfilosofie aan het einde van de Grieks-Romeinse periode.85 Waar sommige historici –
aldus McClellan & Dorn – het begin van het verval al in het Hellenistische tijdperk (c. 200 v.
Chr.) onderscheiden, claimen anderen dat het verval pas 200 jaar na Christus begon. Vaststaat
dat niet alle vormen van wetenschap en natuurfilosofie tot een einde kwamen. ‘Still, ancient
science seems to have run out of steam in late antiquity.’ 86 Zowel de hoeveelheid
wetenschappelijke activiteit als de wetenschappelijke originaliteit nam af. De nadruk kwam te
liggen op het behoud van bestaande kennis, terwijl tegelijkertijd de sceptische houding jegens
zekere kennis toenam. Bovendien wonnen magie en bijgeloof terrein. Zodoende verdwenen
de klassieke tradities van natuurkennis geleidelijk naar de achtergrond.87
Voor deze ontwikkeling bestaan verschillende verklaringen, zoals het gebrek aan een
duidelijke sociale rol voor wetenschap en wetenschappelijke carrières.88 Een economische
reden zou zijn dat, gezien de relatief lage prijs van arbeid dankzij slavernij, voor
natuuronderzoek uit het oogpunt van praktisch nut geen noodzaak was. Ook zou het floreren
van religieuze cultussen en sektes – waaronder het Christendom – hebben afgedaan aan de
autoriteit en vitaliteit van de wetenschappelijke tradities:
Experts debate the effect of Christianity on ancient science, but with its heavy theological
orientation, its devotional stress on the religious life, and its emphasis on revelation, the afterlife,
and the second coming of Christ, the early Christian church and the church leaders who fashioned it
displayed greater or lesser degrees of hostility, skepticism, ambivalence, and/or indifference toward
pagan culture in general and toward science and inquiries into nature in particular. To cite only
one example, Saint Augustine (A.D. 354–430) railed against natural philosophy and “those whom
the Greeks call physici.” On a more mundane level the church became firmly institutionalized in
ancient civilization and a formidable institutional presence at every level of society. Church
bureaucracy and administration offered employment and careers, which had the effect of draining
talent, intellectual and otherwise, which previously might have been recruited for the Museum at
Alexandria or for science in general.’89

Bovendien stellen de auteurs eerder in hun beschrijving dat terwijl de bouwkunst
floreerde tijdens de Romeinse beschaving, de wetenschap juist weinig werd bedreven. Maar
weinig Griekse kennis is ooit naar het Latijn vertaald. De Romeinen zouden geen waarde
hebben gehecht aan wetenschap, wiskunde en Griekse geleerdheid in het algemeen. Gevolg
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was dat de Romeinse beschaving geen eersterangs, noch tweederangs wetenschappers
voortbracht. Desondanks hebben historici de prestaties van enkele uitzonderlijke Romeinse
geleerden sterk benadrukt.90 Genoemde voorbeelden zijn Lucretius, Plinius de Oudere en
Galenus. De laatstgenoemde was echter van Griekse oorsprong en kan bijgevolg niet tot de
Romeinse traditie worden gerekend. Dat dergelijke intellectuelen ten onrechte zijn beschouwd
als wetenschappelijke grootheden, lijken McClellan & Dorn te verklaren op grond van een
onterecht vooronderstelling van andere historici. Specifiek gaat het om de vermeende
vooronderstelling dat een sociaal en technologisch zeer complexe beschaving als die van de
Romeinen

niet

zou

hebben

kunnen

bestaan

en

gedijen
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een

bloeiende

wetenschappelijke en natuurfilosofische traditie. Dit was, aldus McClellan & Dorn, echter wel
het geval.91
Verder wijzen de auteurs op de invloed van vernietigende Syrische en Arabische
invallen aan het einde van de 3e eeuw n. Chr.; Romeinse pogingen tot heroveringen van
verloren gebieden met nieuwe vernietigingen tot gevolg; boekverbrandingen door christenen;
het sluiten van de Academie van Plato in Athene; het opsplitsen van het Romeinse rijk in een
oostelijke en westelijke helft; de golven van barbaarse invallen in West-Europa; het plunderen
van Rome door Visigothen in 410 n. Chr. en het afzetten van de laatste Romeinse keizer in
476 n. Chr.: traditioneel beschouwd als het einde van het West-Romeinse rijk. Hoewel het
Oost-Romeinserijk (bekend als het Byzantijnse rijk) nog enige tijd bloei zou kennen, trad ook
hier vanaf de 7e eeuw verval in onder invloed van de Islamitische veroveringen. Onder meer
Egypte en het wetenschappelijke centrum Alexandrië vielen tijdens de veroveringen in
Islamitische handen. Tot slot brengen McClellen & Dorn een belangrijke onderverdeling aan
tussen de twee (voormalige) Romeinse rijkshelften. Het West-Romeinse rijk is, in
vergelijking met de oostelijke rijkshelft, altijd onderontwikkeld geweest. Bovendien, het
verval tastte het West-Romeinse rijk meer aan dan het Oost-Romeinse rijk. 92
Inmiddels is duidelijk dat McClellen & Dorn het begin van de vroege middeleeuwen
beschouwen als een breukmoment, met grote discontinuïteit als gevolg. De kritiek die zij
leveren op historici die West-Europese continuïteit bepleiten gedurende de middeleeuwen,
bevestigt deze conclusie. Hoewel het werk van middeleeuwse geleerden als Cassiodorus,
Boethis, Isidorus van Sevilla en Beda volgens McClellan & Dorn om verschillende redenen
interessant zijn voor historisch onderzoek, benadrukken zij in plaats van in te gaan op hun
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wetenschappelijke prestaties dat het Latijnse Westen de geringste kruimels van de Griekse
wetenschap erfden. 93 ‘From a world perspective, what needs to be emphasized is the utterly
sorry state of learning among the Christian barbarians of Europe and the Latin West in the
early Middle Ages. After the fall of Rome literacy itself virtually disappeared, and knowledge
of Greek for all intents and purposes vanished.’94
De vraag hoe een “empty quarter”95 met een volgens de auteurs welhaast Neolithische
economie, materieel en intellectueel kon uitgroeien tot een unieke, dynamische en machtige
beschaving en het wereldcentrum van geleerdheid en natuuronderzoek, is onderwerp van het
derde deel van Science and Technology in World Science.96 Het is echter niet het gehele
antwoord op deze vraag dat relevant is in het kader van deze scriptie, maar de beschrijving die
gaandeweg wordt gegeven van wat middeleeuws Europa – ondanks alle discontinuïteit vanaf
het einde van de Grieks-Romeinse periode – wél was:
Through the first millennium of the Christian era Europe was dotted with rural settlements and
displayed only a thin veneer of literate culture. A patchwork of tribal societies existing under an
essentially Neolithic economy knitted together western Europe in the early Middle Ages, and
repeated Viking incursions after the ninth century put at risk what fragile social and institutional
bonds there were. Prior to the “Renaissance of the twelfth century,” the state of learning in Europe
north of the Alps also remained meager. Lacking large urban centers, significant ports, wealthy
royal or aristocratic patrons, and highly developed cultural institutions, Europe stood in sharp
contrast to both contemporary civilizations and those that had come before.97

McClellan & Dorn spreken van een Europees feodalisme, het hofstelsel en ridders; een
Europa zonder sterk centraal en bureaucratische staten; een Europa van primogenituur. Maar,
dankzij een reeks technische innovaties – waaronder een agrarische revolutie, een op gang
komend urbaniseringsproces en nieuwe militaire technologieën – kon Europa vanaf de 10e
eeuw een inhaalslag doormaken. Tijdens de Renaissance van de 12e eeuw zouden, dankzij de
nieuwe condities, wetenschap en natuurfilosofie en een nieuwe cultuur van geleerdheid
ontstaan in Europa. Via vertalingen van Arabische teksten naar het Latijn in Toledo begonnen
Europese geleerden – scholastici genoemd – zich in deze periode de wetenschappelijke
tradities van de oudheid en Islambeschaving eigen te maken.98
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Het is volgens McClellan & Dorn misleidend te spreken van een ‘Europe as having
fallen into a “Dark Age”’99, omdat Europa ten noorden van de Alpen nooit een plaats van
hoge geleerdheid was geweest voor de 12e eeuw. Slechts een dunne ‘fineerlaag’ van literaire
cultuur, die zich in kloosterscholen manifesteerde, was overgeleverd. Het niveau van de
geleerdheid en onderwijs bleef gedurende de vroege middeleeuwen laag en gecentreerd op de
overblijfselen van de Zeven Vrije Kunsten (grammatica, retorica, logica, aritmetica,
geometrie, muziek en astronomie).100 De astronomische kennis die was overgeleverd, werd
alleen toegepast voor astrologische doeleinden en het maken van kalenders. Verder dan deze
elementaire benadering van hogere geleerdheid strekte de vroege middeleeuwen niet, de
intellectuele nadruk bleef liggen op de theologie, in plaats van op wetenschap. Er vond
vrijwel geen innovatief wetenschappelijke onderzoek plaats. Slechts aan de uiterste grens van
Europa, in Ierland, ontstonden centra van geleerdheid in kloosters die dit niveau ontstegen.101
Het keerpunt kwam volgens McClellan & Dorn in de 12e eeuw en wordt gemarkeerd
door het ontstaan van de eerste universiteiten. Met deze unieke onderwijsinstellingen werd
een institutionele basis gelegd voor onderwijs in de Vrije Kunsten, maar in sommige gevallen
ook geneeskunde. In de universiteiten vonden ook natuurwetenschappen als logica,
rekenkunde, geometrie, astronomie en muziek een ‘veilig thuis’102. Aldus kwam de elite van
Europa, met dank aan de vertaalslag in Toledo, in contact met de klassieke traditie.103
‘As a result, by 1200 Europeans recovered much of ancient science along with the
several centuries of scientific and philosophical accomplishment produced within the Islamic
world.’104 De vertalingen van de klassieke teksten van Aristoteles en commentaren op diens
werk, zouden van grote invloed blijken. Tot nu toe waren slechts enkele kleine werken over
logica van deze klassieke filosoof bekend. De leer van Aristoteles zou het wereldbeeld en de
filosofie aan de universiteiten van middeleeuws Europa gaan overheersen.105
Volgend op de vertalingsperiode van de 12e eeuw, begint tijdens de 13e eeuw een
assimilatieperiode, waarin Europa wetenschappelijke en filosofische tradities uit de oudheid
en de middeleeuwse Islambeschaving absorbeerde. De focus lag eerst op het in
overeenstemming brengen van de leer van Aristoteles met de christelijke theologie; met als
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hoogtepunt de synthese van Thomas van Aquino.106 De scholastici interpreteerden de wereld
en natuur primair vanuit theologisch oogpunt, maar geloofden dat de kennis van de natuur, net
als kennis van de bijbel, een rol kan spelen in het begrijpen van God en zijn schepping.
Echter, in de context van het middeleeuwse wereldbeeld namen de natuurwetenschappen een
ondergeschikte positie in wanneer de aristotelische natuurfilosofie botste met de christelijke
theologie.107
Gedurende dit assimilatieproces deden zich verschillende institutionele conflicten en
inhoudelijke problemen voor, culminerend in de Veroordeling van 1277 waarin de bisschop
van Parijs, gesteund door de Paus, 219 door sommige Aristotelianen gemaakte ‘afschuwelijke
fouten’ verbood en iedereen die deze ideeën aanhing of onderwees dreigde te
excommuniceren. 108 Hoewel deze veroordeling op het eerste gezicht duidt op een
overwinning van de conservatieve theologie, de onderdrukking van de onafhankelijke
filosofie en wetenschap en de institutionele ondergeschiktheid van de universiteiten, blijken
de negatieve gevolgen volgens sommige onderzoekers beperkt. In de visie van deze historici
wordt, zo schrijven McClellan & Dorn, de veroordeling beschouwd als het begin van het
einde van de overheersing van de filosofie door Aristotelische leer.109
De auteurs nemen naar eigen zeggen een middenpositie in, maar lijken over te hellen
naar een interpretatie van de veroordeling als breukpunt in de wetenschapsgeschiedenis en
wel in de voor de wetenschapsontwikkeling positieve richting:
The condemnation produced a paradoxical effect, in that by subordinating philosophy to theology
and by forcing the admission that God could have fashioned the world in any number of ways, given
his omnipotence, a path opened for masters in the arts faculty to consider any and all scientific
possibilities, as long as they stayed out of theology and did not claim that their intellectual games
had any necessary relation to the world as God’s artifact. An extraordinary flourish of what might be
termed “hot-house” science resulted, theologically inoffensive work wherein scholastic natural
philosophers entertained all variety of scientific possibilities, but only hypothetically, on the basis of
“suppositions” or thought experiments, or as products of their ingenious imaginations.110

Zodoende kon tegen de 14e eeuw worden voortgebouwd op het nu eigen gemaakte,
overgeleverde deel van de klassieke en Islamitische tradities. De nadruk verschoof hierbij
naar het voortbouwen op het Aristotelische paradigma en uitvoeren van nieuwe onderzoeken
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binnen de kaders van dit denken. Astronomie, astrologie, optica, geneeskunde en alchemie
waren de voornaamste gebieden waarop werd geïnnoveerd.111
Specifiek gaan McClellan & Dorn in op twee praktijkvoorbeelden, namelijk het
impetus-denken van Jean Buridan en Nicole Oresme’s grafische weergaven van geometrische
kwaliteiten en kwaliteiten. Het werk van deze auteurs vertoont gelijkenissen met
respectievelijk Newtons algemene gravitatie en Galilei’s bewegingswetten, maar tevens één
cruciaal verschil. Buridan en Oresme beperkten zich namelijk tot theoretische en intellectuele
oefeningen. Omdat deze auteurs niets pretendeerden te zeggen over de werkelijkheid, is het
volgens McClellan & Dorn misleidend om in retrospectief te spreken van radicale breuken in
de wetenschapsontwikkeling en voorgangers van Newton en Galilei.112
De late middeleeuwen lijken, aldus McClellan & Dorn, gezien hun verrijzen uit de
donkere middeleeuwen opmerkelijk productief in de rationele studie van de natuur en het
zoeken van de grenzen van de leer van Aristoteles. Tijdens de middeleeuwen werd een nieuw
institutioneel fundament gelegd met het ontstaan van de universiteiten, evenals een
intellectueel fundament door de komst van de leer van Aristotelis naar Europa.113 ‘But the
historical significance of the medieval scientific accomplishment may be less in what it meant
for the Middle Ages than for having laid the institutional and intellectual foundations for
further developments during the Scientific Revolution of the sixteenth and seventeenth
centuries.’114
Na een korte periode van verstoringen van deze ontwikkelingen en geringe terugval
gedurende de 14e eeuw breekt in de beschrijving van McClellan & Dorn de Renaissance aan.
De auteurs haasten zich in het geval van de 14e eeuw de suggestie van discontinuïteit direct te
nuanceren. De auteurs vragen zich af of de artistieke prestaties van de Europese Renaissance
historici wellicht hebben verleid tot het zien van een grotere historische breuk aan het einde
van de middeleeuwen dan gerechtvaardigd is.115

Nabeschouwing (deel 4)
In vergelijking met Vermij en Cohen valt allereerst op dat McClellan & Dorn geen expliciete
keuze maken tussen de verschillende momenten waarop de klassieke wetenschap en
natuurfilosofie volgens diverse historici in verval raakten. Wel concluderen zij dat de
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hoeveelheid wetenschappelijke activiteit en originaliteit tegen het einde van de GrieksRomeinse periode afnam. De nadruk kwam te liggen op het cultuurbehoud, in plaats van
innovatie. Wat dit betreft zijn McClellan & Dorn het dan ook eens met Cohen.
In de verklaringen van deze ontwikkeling wijken McClellen & Dorn echter sterk af
van Cohen. De auteurs spreken juist wel van een onduidelijke sociale rol voor wetenschap en
wetenschappelijke carrières. Tevens wordt het bestaan van slavenarbeid genoemd als reden
voor een uitblijven van praktisch toegepaste wetenschap. Verder wordt een zeer belangrijke
en negatieve rol toebedeeld aan religieuze cultussen en sektes, waaronder het Christendom.
Enerzijds zou het Christendom vijandig staan tegenover de heidense cultuur, wetenschap en
natuuronderzoek in het bijzonder, anderzijds zou de kerkelijke bureaucratie de kweekvijver
van intellectuele talenten hebben leeggevist.
Dat de auteurs op eerder moment al tijdens de Romeinse periode spreken van grote
wetenschappelijke en natuurfilosofische discontinuïteit, staat in de beschrijving van
McClellan & Dorn vreemd genoeg los van deze verklaringen. Impliciet lijken de auteurs
hiermee wel degelijk een keuze te maken voor een begin van het verval in de eeuwen voor
Christus. Helaas blijft het mogelijke verband tussen de Romeinse desinteresse in wetenschap,
de omslag naar cultuurbehoud en het verval van de beoefening van de klassieke vormen van
natuurkennis onbesproken.
Het is in dit kader des te opvallend dat de auteurs een lange reeks invallen en
vernietigingen gedurende de eeuwen n. Chr. beschrijven, culminerend in het einde van de het
West-Romeinse rijk. Hiermee samenhangend brengen de auteurs vanaf deze periode een
nadrukkelijke onderverdeling aan tussen het voormalige West-Romeinse rijk en het OostRomeinse of Byzantijnse rijk, dat enigszins vergelijkbaar is met dat van Cohen tussen een
respectievelijk onderontwikkelde en ontwikkelde rijkshelft. In tegenspraak met het
voorgaande, benadrukken McClellan & Dorn op dit punt in hun beschrijving juist de val van
het Romeinse rijk en het begin van de middeleeuwen als belangrijk breukpunt in de
(wetenschaps)geschiedenis.
Evenals Cohen en Vermij maken McClellan & Dorn, na het verval van de klassieke
vormen van natuurkennis te hebben beschreven en bondig de vroegmiddeleeuwse vormen van
natuurkennis te hebben afgeschreven, met zevenmijlslaarzen de stap naar kennisvormen van
de late middeleeuwen. Evenals alle drie de andere auteurs spreiden McClellan & Dorn
hiermee een sterke nadruk op de late middeleeuwen tentoon.
Minder bondig dan hun beschrijving van de vroegmiddeleeuwse vormen van
natuurkennis, is de algemene visie van deze auteurs op de vroege middeleeuwen. Bijzonder is
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de wijze waarop de auteurs de typering van een Europa als in donkere eeuwen gerakend
afdoen als misleidend, omdat Europa ten noorden van de Alpen tot de 12e eeuw nooit een
plaats van hoge geleerdheid was geweest. Deze zinsnede is in tegenspraak met het eerder zo
nadrukkelijk beschreven verval.
Gedurende de vroege middeleeuwen was volgens de auteurs slechts elementaire
kennis voorhanden. De auteurs schetsen een beeld van vroegmiddeleeuws Europa dat zoals
eerder vermeld, wordt gekenmerkt door tribale gemeenschappen; een neolithische economie;
herhaaldelijke invallen van Vikingen; feodalisme; het hofstelsel; ridders; primogenituur; een
gebrek aan stedelijke centra, significante havens, rijke koninklijke of aristocratische
beschermheren, culturele instituten en sterke centrale en bureaucratische staten.
Dit beeld van vroegmiddeleeuws Europa komt nadrukkelijk tot stand in contrast met
voorgaande en eigentijdse beschavingen. Het is om deze reden en in de context van de rest
van het boek extra opmerkelijk dat aan specifieke vormen van vroegmiddeleeuwse
natuurkennis geen aandacht wordt besteed, omdat de auteurs juist al vanaf de oertijd
wereldwijde wetenschapsvormen beschrijven. De overige delen van het boek beschrijven
namelijk uitvoerig de paleolithische tijdrekening; neolithische astronomie, tijdrekening en
kalendersystemen;

het verspreid over de gehele wereld ontstaan van onafhankelijke

astronomische, wiskundige, geneeskundige en alchemistische tradities vanaf de Urban
Revolution, evenals het ontstaan van schrift-, reken- en kalendersystemen; het ontstaan van
natuurfilosofie evenals de voortzetting van de wiskunde, astronomie, alchemie en mechanica
door de Grieken; en tot slot de voortdurende ontwikkeling van natuurfilosofische,
geneeskundige, astronomische, astrologische, wiskundige, botanische en magische tradities,
evenals tijdrekening en kalendersystemen, in het Byzantijnse rijk, de Islambeschaving, de
Chinese beschaving, de Indische beschaving en de Amerikaanse beschavingen.
De wijze waarop de Europese ontwikkelingen vanaf de 11e eeuw door McClellan &
Dorn worden beschreven, komt grotendeels overeen met die van Vermij, Henry en Cohen.
Net als de andere auteurs onderschrijven McClellan & Dorn het belang van de opkomst van
het monopolie van de leer van Aristoteles in samenhang met het ontstaan van de
universiteiten; de nauwe relatie tussen het aristotelisme en de christelijke leer; evenals de
wijze waarop de scholastieke vorm van natuurkennis op sommige vlakken innoveerde, maar
ten alle tijden binnen het aristotelische denkkader bleef.
Rest mij nog twee laatste aspecten van de beschrijving van McClellan & Dorn te
benadrukken. Zoals later zal blijken is het ten eerste opmerkelijk dat volgens de auteurs pas
vanaf de late middeleeuwen kan worden gesproken van een positieve beïnvloeding van het
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christendom op de wetenschapsontwikkeling, namelijk in de vorm van het lezen van de natuur
als Gods tweede boek. Ten tweede is sprake van een belangrijk meningsverschil tussen Cohen
en McClellan & Dorn ten aanzien van de 14e eeuw. Waar Cohen een beeld schetst van zeer
verregaand verval, uniek in haar steilheid en diepte, bepleiten McClellan & Dorn juist de
continue wetenschapsontwikkeling vanaf de 11e eeuw tot en met de Renaissance.

Recapitulatie
In bovenstaande beschrijving en analyse van de visies van Vermij, Henry, Cohen en
McClellan & Dorn op de middeleeuwen, is een grote diversiteit aan interpretaties de revue
gepasseerd. De auteurs blijken het op talrijke manieren met elkaar oneens te zijn, in het
bijzonder wat betreft de toedracht en het moment van de neergang van de klassieke vormen
van natuurkennis.
Ook wat betreft de wijze van neergang zijn de auteurs het oneens. De mogelijkheden
lopen uiteen van het tijdens vernietigende barbaarse invasies verloren gaan van kennis, tot het
in de vergetelheid raken van teksten in kloosterbibliotheken, evenals een verregaand
populariseringsproces waarbij samenvattende en versimpelde teksten tot stand kwamen die
het gebruik van de oorspronkelijke en volledige teksten verdrongen. De netto-uitkomst van de
neergang is echter over de breedte van de vier boeken hetzelfde: de vroegmiddeleeuwse
vormen van natuurkennis waren marginaal. In afspiegeling van het geringe belang dat de
auteurs aan deze kennisvormen toebedelen, zijn de beschrijvingen van de vroegmiddeleeuwse
vormen van natuurkennis in alle vier de boeken zeer beknopt. Het geschetste beeld van de
vroege middeleeuwen blijft in alle vier de boeken beperkt tot algemeenheden, die naadloos
overeenkomen met de traditionele naamgeving van deze periode: de donkere eeuwen.
In tegenstelling tot de marginale plaats van de vroege middeleeuwen in de
wetenschapshistorische visies van de auteurs, wordt in alle boeken een groot belang
toegekend aan de ontwikkelingen van de late middeleeuwen. In het geval van Vermij kan zijn
schets van het ‘algemene’ middeleeuwse wereldbeeld zelfs worden beschouwd als een schets
van enkel en alleen het wereldbeeld van de late middeleeuwen.
In alle boeken is daarnaast sprake van het benaderen van de middeleeuwse
wetenschapsgeschiedenis met niet-eigentijdse standaarden. De auteurs pakken de draad van
de wetenschapsontwikkeling pas weer op zodra de natuurkennis opnieuw een vorm aanneemt
die in hoge mate overeenkomst met enerzijds de vormen van natuurkennis uit de klassieke
periode en anderzijds de vormen van natuurkennis van de Renaissance en de periode van de
Wetenschappelijke Revolutie. Hier is sprake van een ahistorische en zelfs teleologische
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benadering, omdat de ontwikkelingen van de late middeleeuwen worden geïnterpreteerd als
voorbereidende fase op de Wetenschappelijke Revolutie.
Generaliserend komen de plaats en het belang van de middeleeuwen in de
wetenschapshistorische visies van de auteurs dan ook neer op één paradigma dat de
interpretatie van de middeleeuwse wetenschapsgeschiedenis overheerst: de vroege
middeleeuwen vormen een periode van grote discontinuïteit, een periode van donkere eeuwen
ontstaan als gevolg van de neergang die tegen het einde van de Grieks-Romeinse periode
inzette. De late middeleeuwen, daarentegen, zijn de periode waarin de draad van de
wetenschapsontwikkeling weer wordt opgepakt. De volgende, reeds geciteerde woorden van
McClellan & Dorn vormen een representatieve weergave van deze benaderingswijze van de
middeleeuwen:
[T]he historical significance of the medieval scientific accomplishment may be less in what it meant
for the Middle Ages than for having laid the institutional and intellectual foundations for further
developments during the Scientific Revolution of the sixteenth and seventeenth centuries. 116
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Nadruk op de late middeleeuwen: een verklaring
Alvorens de aandacht te verleggen naar alternatieve zienswijzen op de vroegmiddeleeuwse
vormen van natuurkennis, is het relevant kort in te gaan op de oorsprong van de wetenschapshistorische nadruk op de late middeleeuwen. In hoeverre kan deze nadruk, historiografisch
gezien, worden verklaard? Centraal in de beantwoording van deze vraag staat het boek The
Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry, dat net als De herschepping van de wereld
is geschreven door Floris Cohen.
Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, is de middeleeuwse periode binnen de
middeleeuwse studies veelvuldig onderhevig geweest aan historiografische herzieningen.
Hetzelfde geldt voor de plaats van de middeleeuwen binnen de geschiedschrijving over de
Wetenschappelijke Revolutie. In de wetenschapshistorische zienswijzen op de middeleeuwen
kunnen, aldus Cohen, chronologisch gezien een viertal stadia worden onderscheiden. Deze
vier stadia overlappen elkaar deels in tijd en dienen als uitgangspunt van dit hoofdstuk.117

William Whewell en het eerste historiografische stadium

De eerste periode duurde tot en met het eerste decennium van de 20e eeuw. Op enkele
uitzonderingen na werden middeleeuwse vormen van natuurkennis gedurende dit tijdvak
gelijkgesteld aan ‘dorre scholastiek’. Een historicus met dit standpunt is William Whewell, hij
beschreef

de

manier

waarop

scholastieke

geleerden

de

ontwikkeling

van

de

Wetenschappelijke Revolutie in de weg stonden.118
Whewells zienswijze op de plaats en betekenis van de middeleeuwen kwam, zo stelt
Cohen, overeen met de al sinds de Wetenschappelijke Revolutie onveranderde traditionele
interpretatie van de late middeleeuwen. De dorheid van het scholastieke denken kon volgens
deze auteur worden verklaard op grond van vier kenmerken, namelijk de onduidelijkheid van
ideeën, de praktijk van commentaren op klassieke auteurs, evenals de mystiek en dogmatiek
van de scholastiek. Hoewel Whewell erkende dat deze kenmerken niet noodzakelijk slecht
waren voor het behoud van wetenschappelijke ideeën, weerhielden ze geleerden van grote
innovaties. Immers, als gevolg van deze kenmerken werden de fundamentele tekortkomingen
van het aristotelisme niet ter discussie gesteld. Aldus vormde de aristotelische leer de bron
van het middeleeuwse ‘falen’.119
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Pierre Duhem en het tweede historiografische stadium
Gedurende de jaren c. 1910-1916 publiceerde Pierre Duhem een radicale herziening van deze
traditionele interpretatie. Onderbouwd met een grote hoeveelheid niet eerder onderzocht
bronmateriaal, bepleitte Duhem dat de Wetenschappelijke Revolutie al tijdens de 14e eeuw
had plaatsgevonden.120
Het fundament van de Duhem-these vormden de traktaten van de Parijse Terministen,
auteurs wiens werk in de vergetelheid was geraakt. De kern van de these hield in dat enkele
leden van de faculteit van de Vrije Kunsten van de universiteit van Parijs de Aristotelische
natuurwetenschap systematisch hadden ondermijnd en daarmee de basis hadden gevormd
voor de moderne natuurwetenschap, die alleen nog door de denkers van de 16e en 17e eeuw
moest worden gesystematiseerd en geperfectioneerd.121
Duhem beschreef twee cruciale factoren die leidden tot het doorbreken van de
buitengewone overtuigingskracht van de aristotelische natuurfilosofie. Ten eerste
bewustwording van de ketterse natuur van het aristotelische denken, die voortkwam uit de
theologie. Ten tweede de opleving van de beoefening van Ptolemaeus’ observerende
astronomie, door toedoen waarvan onjuistheden in de leer van Aristoteles aan het licht werden
bracht.122
De cruciale gebeurtenis waarin deze ontwikkelingen culmineerden was de
bekendmaking van een decreet op 7 maart 1277 door de bisschop van Parijs, Étienne
Tempier. Met dit decreet werden op verzoek van de toenmalige paus 219 ideeën formeel
veroordeeld. Alle verboden ideeën hadden te maken met de scholastieke tendens om de
almacht van God op grond van de leer van Aristoteles te begrenzen.123
Het benadrukken van Gods vrije wil door Tempier zou het aristotelisme, zo stelde
Duhem, in haar kern hebben aangetast. De bisschop zou impliciet hebben opgeroepen tot de
vorming van een alternatieve, niet-ketterse fysica. Anders gezegd, de natuurfilosofie was door
Tempier bevrijd van het juk van het aristotelisme. De weg naar het ontstaan van de moderne
natuurwetenschap was vrijgemaakt. En zo geschiedde, aldus Duhem, gedurende de 14e eeuw
aan de Universiteit van Parijs. Het betrof een stapsgewijs proces van geleidelijke
transformaties op deelterreinen, zonder het geheel te veranderen. Maar, zo stelde Duhem,
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tezamen vormden alle veranderingen op het detailniveau wel degelijk een volledig nieuwe
manier van denken.124
De belangrijkste Terministen waren Jean Buridan en Nicole Oresme. Buridan zou met
zijn impetus-theorie een voorganger van Galilei en Copernicus zijn geweest, terwijl Oresme
met zijn geometrische representaties van bepaalde arithmetische waarden en zijn theorie van
de aarddraaiing een voorganger vormde van zowel Galileo, Copernicus als Descartes. Met
deze nadruk op voorgangersrollen van scholastieke geleerden, was Duhem volgens Cohen de
pionier

van

het

continuïteitsdenken

over

de

[laat]middeleeuwse

vormen

van

natuurwetenschap. De gevolgen waren groot, want binnen de wetenschapsgeschiedenis zou
bijgevolg een heel nieuwe specialisering ontstaan gericht op de [laat]middeleeuwse
natuurwetenschap.125
Cohen bekritiseert de visie van Duhem op grond van zijn achtergrond. De drijvende
kracht achter Duhems denken zou zijn Franse orthodoxe katholicisme en chauvinisme zijn
geweest, die hem ertoe brachten het decreet van 1277 te interpreteren uit het oogpunt van de
Franse en katholieke glorie. Verder stonden de Terministen volgens Cohen onveranderd in de
traditie van commentatoren op de leer van Aristoteles. De Parijse scholastieke geleerden
zouden de grenzen van het Aristotelische denken niet hebben overschreden. Bovendien
verwijt Cohen Duhem een inconsistente argumentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een
constant verschuiven van het moment waarop de vroegmoderne natuurwetenschap ontstond
naargelang het Duhem in zijn beschrijving uitkwam. Tot slot zou Duhem zichzelf retorisch
hebben overschreeuwd om een publiek te winnen.126
Dit

neemt

niet

weg

dat

de

Duhem-these

de

beoefening

van

de

wetenschapsgeschiedenis een nieuwe richting instuurde, en wel in de richting van een grondig
debat over de aard van de wetenschappelijke revolutie en de rol die de late middeleeuwen in
relatie tot deze revolutie zouden hebben gespeeld. De uitkomst van dit historiografische debat,
waarvan de nu volgende stadia een korte samenvatting vormen, heeft volgens Cohen het
hedendaagse beeld van de wetenschapsgeschiedenis bepaald.127

Reijer Hooykaas en het derde historiografische stadium
Terwijl de verschillende zwakheden van de Duhem-these gedurende dit debat werden
aangetoond, kwam de studie van de middeleeuwse wetenschap volgens Cohen meer en meer
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los te staan van het onderzoek naar de oorsprong van de Wetenschappelijke Revolutie. Het
zwaartepunt van deze revolutie verschoof weer terug naar de 16e en 17e eeuw. Als gevolg van
deze historiografische ontwikkeling kwam ook de kern van de Duhem-these, namelijk het
decreet van 1277, minder in de belangstelling te staan.128
Desondanks spreidde Reijer Hooykaas – een representant van het derde stadium – in
het paper ‘Science and Theology in the Middle Ages’ uit 1954 een variant van de Duhemthese tentoon. Hoewel Hooykaas onderschreef dat de Wetenschappelijke Revolutie pas in de
16e en 17e eeuw had plaatsgevonden, had de wetenschap van de late middeleeuwen wel
degelijk een belangrijke plaats in zijn visie op de ontstaansgeschiedenis van deze revolutie.129
Hooykaas beschreef namelijk hoe de scholastieke geleerden Buridan en Oresme wel
degelijk enkele belangrijke stappen maakten in de richting van de Wetenschappelijke
Revolutie, een ontwikkeling die Hooykaas in overeenstemming met Duhem herleidde tot het
decreet van Tempier. Echter, het decreet paste volledig in de scholastieke theologische
context – door Hooykaas de via antiqua genoemd. Desondanks gaf het decreet onbedoeld
aanleiding tot het ontstaan van een nieuwe denkrichting – de zogenaamde via moderna. Deze
nieuwe denkrichting hield een geleidelijke bevrijding van de wetenschap van rationele
vooronderstellingen in. Elke ontwikkeling in deze richting dient, aldus Hooykaas, als een
bijdrage aan de Wetenschappelijke Revolutie te worden beschouwd. Zo ook de prestaties van
Oresme en Buridan. Het decreet zou zogezegd het ontstaan van een gezond respect voor
empirische waarnemingen in de hand hebben gewerkt, waardoor op den duur de
intellectualistische insteek van de klassieke natuurfilosofie traditie werd doorbroken.130

Anneliese Maier, Edward Grant en het vierde historiografische stadium
De laatste fase werd ingeluid door Annelise Maier. Maier vertegenwoordigde een
tegenbeweging die verkondigde hoe enkele aspecten van het aristotelische denken die
gedurende de middeleeuwen onaangetast bleven, de voltooiing van de Wetenschappelijke
Revolutie gedurende de 14e eeuw in de weg stonden.
Maiers zienswijze op de significatie van de 14e eeuwse scholastiek voor het ontstaan
van de moderne natuurwetenschap, houdt in dat de revolutie die destijds plaatsvond nog
incompleet was. In de 14e eeuw was een belangrijke, maar niet beslissende stap gezet in de
vernietiging van het alomtegenwoordige aristotelisme in de laatmiddeleeuwse natuurfilosofie.
Maar waarom was revolutie niet al in de 14e eeuwse afgerond? Het antwoord op deze vraag
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dient, aldus Maier, te worden gezocht in enkele aan het aristotelische denken inherente
aspecten, waarvan het scholastieke denken eerst moest worden bevrijd.131
De prestatie van de 14e eeuwse scholastiek was dat er intellectuele ruimte was
geschapen voor een meer direct en door middel van waarneming verkregen begrip van de
natuur. Hoewel de Terministen zochten naar nieuwe benaderingswijzen van de
natuurverschijnselen, bleven zij binnen de grenzen van de aristotelische natuurfilosofie. De
twee belangrijkste beperkingen van het aristotelische denken waren het idee van autonome,
onafhankelijke kwaliteiten en het idee van de doelgerichtheid van elke beweging. Dat deze
centrale ideeën in stand bleven, was de oorzaak van het uitblijven van verdere revolutionaire
ontwikkelingen.132
Tot slot beschrijft Cohen de visie van Edward Grant, welke inmiddels grondig is
herzien in het boek The Foundations of Modern Science in the Middle Ages dat in het
volgende hoofdstuk wordt besproken.133 In 1971 publiceerde Grant het eerdere werk Physical
Science in the Middle Ages, waarin hij op geheel eigen wijze de centrale vraag van Maier
beantwoordde. Grants beantwoording was tweeledig.134
Ten eerste benadrukte Grant de zeer geïntegreerde aard van het aristotelische denken.
Gevolg hiervan was dat de ontkenning van cruciale ideeën in de leer van Aristoteles, zouden
betekenen dat het gehele denken van deze Atheense natuurfilosoof zou ineenstorten.
Bijgevolg werden aanpassingen van ideeën, alternatieve ideeën en zelfs tegenstrijdige ideeën
ten alle tijden geïntegreerd in het bestaande systeem. Tezamen zouden deze veranderingen op
deelterreinen van het aristotelische denken niet hebben geleid tot een geheel nieuw
denksysteem, zoals in de visie van Duhem het geval is.135
Ten tweede speelde de hypothetische aard van de middeleeuwse theorievorming een
belangrijk rol. Het afnemende vertrouwen in de fysische verklaringen van Aristoteles tijdens
de 14e eeuw was onderdeel van een breder sentiment van scepticisme ten aanzien van de
mogelijkheid van verklaringen voor natuurverschijnselen. De dominante houding werd
‘saving the phenomena’136: het bedenken van hypothetische ideeën over de werking van de
natuur waarmee de aristotelische leer in overeenstemming kon worden gehouden met de
waargenomen natuurverschijnselen, in plaats van onderzoek te doen naar de werking van deze
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natuurlijke realiteit. Het cruciale verschil met de Wetenschappelijke Revolutie zit hem
volgens Grant niet in de inhoud van de ideeën, maar de niet-realistische pretenties van het
laatmiddeleeuwse denken. De Terministen hielden zich bezig met denkspelletjes, in plaats
van de werking van de natuur te verklaren. Dit in tegenstelling tot iemand als Copernicus, die
de daadwerkelijke, niet-hypothetische en dus realistische werking van de natuur pretendeerde
te beschrijven. Bijgevolg konden de denkers van de 13e en 14e eeuw met geen mogelijkheid
de Wetenschappelijke Revolutie tot stand brengen.137

De oorsprong herleid
Het is van belang te benadrukken dat de voorgaande weergave van Cohens historiografische
beschrijving slechts een samenvatting betreft van een breder debat dat sinds de publicatie van
The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry in 1994 heeft voortgeduurd. Grants
herziening van zijn visie, gepubliceerd in 1996, is een voorbeeld van dit voortschrijdende
wetenschapshistorische inzicht. In het kader van deze scriptie heeft het echter geen zin om dit
historiografische debat verder uit te diepen. Immers, in de voorgaande historiografische
beschrijving is reeds voldoende van de ontstaansgeschiedenis van de nadruk op de late
middeleeuwen in de beoefening van de wetenschapsgeschiedenis ter sprake gekomen voor
een beantwoording van de deelvraag van dit hoofdstuk.
De Duhem-these lijkt in het tweede decennium van de 20e eeuw een beslissende draai
te hebben gegeven aan de plaats van de middeleeuwen in de wetenschapsgeschiedenis.
Doordat Duhem de aandacht vestigde op de continuïteit tussen de late middeleeuwen en de
periode van de Wetenschappelijke Revolutie, is de aandacht van wetenschapshistorici vrijwel
uitsluitend op de late middeleeuwen gericht geraakt. Hoewel Duhems zienswijze sindsdien
grondig is herzien, hebben de varianten op zijn zienswijze van Hooykaas, Maier en Grant
deze nadruk onveranderd gelaten. Hetzelfde geldt voor Vermij, Henry, Cohen en McClellan
& Dorn, wiens nadruk op de late middeleeuwen in het vorige hoofdstuk uitvoerig is
geanalyseerd.
Wat de wetenschapshistorici uit het vorige hoofdstuk betreft lijkt met name de visie
van Grant van grote invloed te zijn geweest. Waar Vermij benadrukt hoe het aristotelische
wereldbeeld dankzij haar geïntegreerde aard pas ten val kon worden gebracht nadat het
nieuwe cartesiaans-mechanisch wereldbeeld tot stand was gekomen, stelt Cohen dat
scholastieke geleerden opgesloten bleven binnen de grenzen van het monopolie van
Aristoteles. Cohen spreekt bovendien pas van het begin van de Wetenschappelijke Revolutie,
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zodra de grenzen van de Atheense natuurfilosofische en de Alexandrijnse abstract-wiskundige
tradities in de eerste revolutionaire transformaties worden overschreden. Ook hier lijkt sprake
te zijn van een parallel met de interpretatie van Grant. Cohen en McClellan & Dorn
benadrukken bovendien de hypothetische aard van de ideeën van geleerden als Oresme en
Buridan.
Verder schenken zowel Henry, Cohen als McClellan & Dorn elk op hun eigen manier
aandacht aan het historiografische debat naar aanleiding van de Duhem-these. Henry’s
historiografische eerste hoofdstuk is hiervan een goed voorbeeld. Zonder Duhem, Hooykaas,
Maier en Grant of de specifieke inhoud van het debat over de Duhem-these te noemen,
benadrukt de auteur het belang van mediëvisten voor de totstandkoming van een
continuïteitsvisie op de wetenschapsontwikkeling van de middeleeuwen. Henry merkt echter
niet op dat het slechts continuïteit tussen de late middeleeuwen en de daarop volgende
periode(s) betreft.138
Ook in Cohens eerder weergegeven beschrijving van de prestaties van Buridan,
Oresme en de scholastieke geleerden in het algemeen is het debat over de Duhem-these
impliciet aanwezig. Explicieter is dit overigens het geval in How Modern Science Came into
the World: Four Civilizations, One 17th-Century Breakthrough, Cohens Engelstalige en meer
wetenschappelijke werk over de oorsprong van de moderne natuurwetenschap. In dit eerdere
boek gaat Cohen, wederom zonder Duhem en andere historici bij naam te noemen, in op de
consequenties van het decreet van 1277. In beide boeken van Cohen wordt, in tegenstelling
tot Henry, tot op zekere hoogte ingegaan op de inhoud van het historiografische debat.139
McClellan & Dorn, tot slot, gaan zoals reeds vermeld in op de vermeende
consequenties van het decreet van Tempier en de prestaties van Buridan en Oresme.140 Wat
dit betreft lijkt de beschrijving van deze auteurs sterk op die van Cohen. Echter, McClellan &
Dorn vermelden in vergelijking met Henry en Cohen het meest expliciet dat reeds lange tijd
sprake is van een historiografische debat:
Questions concerning continuities versus discontinuities in late medieval and early modern history
and the history of science have long been debated and remain far from settled among scholars even
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today. The thesis regarding the essentially modern character of late medieval science remains a
notable focus of those debates.141

In de laatste zin van dit citaat ligt een tamelijk vage verwijzing naar de Duhem-these besloten.
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Tegenlicht deel 1: Alternatieve zienswijzen
In dit eerste hoofdstuk van in totaal twee hoofdstukken die tegenlicht bieden op de
zienswijzen van Vermij, Henry, Cohen en McClellan & Dornstaan zowel twee
‘internalistische’ als drie ‘externalistische’ visies op de late Oudheid en de vroege
middeleeuwen centraal. Respectievelijk gaat het om twee wetenschapshistorische werken en
drie handboeken over de vroege middeleeuwen, namelijk: 1) The Foundations of Modern
Science in the Middle Ages door Edward Grant; 2) The Beginnings of Western Science van
David C. Lindberg; 3) Introduction to Early Medieval Western Europe door Matthew Innes;
4) The Inheritance of Rome van Chris Wickham en 5) Europe after Rome door Julia Smith. In
hoeverre kan, op basis van deze literatuur, een alternatieve interpretatie van neergang van de
klassieke traditie van natuurkennis en de geschiedenis van vroegmiddeleeuwse vormen van
natuurkennis worden gevormd?

The Foundations of Modern Science in the Middle Ages
De herziene versie van Edward Grant op de plaats en betekenis van de middeleeuwen in de
wetenschapsgeschiedenis, gepubliceerd in 1996, past in de traditie van nadruk op de late
middeleeuwen.142 Slechts één van de in totaal acht hoofdstukken gaat over het Romeinse rijk
en de vroege middeleeuwen. Toch is een bespreking van Grants visie uiterst relevant,
aangezien zijn beschrijving aanknopingspunten bevat voor een herziening van de gangbare
interpretatie van de vroege middeleeuwen door wetenschapshistorici. In het kader van de
beantwoording van de deelvraag van dit hoofdstuk, volstaat het aandacht te besteden aan het
voorwoord, het eerste hoofdstuk en samenvattende laatste hoofdstuk.
In zijn voorwoord schetst Grant de voorgeschiedenis van deze herziening van zijn
eerder gepubliceerde zienswijze.143 In enkele pagina’s passeren de Duhem-these, haar nasleep
en de publicatie van zijn oorspronkelijke visie in 1971 de revue. Vervolgens beschrijft Grant
hoe hij zich aan het begin van de jaren 1990 begon te realiseren dat de ontwikkelingen
gedurende de periode 1200-1600 wel degelijk bevorderlijk zijn geweest voor het ontstaan van
de Wetenschappelijke Revolutie. In de herziening van zijn interpretatie kent Grant een
voorname rol toe aan de middeleeuwen ‘in the generation of early modern science, a role that
is independent of whether or not medieval scholars made identifiable contributions to the
transformation of the exact sciences in the Scientific Revolution.’144
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Zoals blijkt uit het concluderende laatste hoofdstuk, ontstonden gedurende de late
middeleeuwen drie cruciale randvoorwaarden voor de Wetenschappelijke Revolutie. Het gaat,
kort gezegd, om 1) de laatmiddeleeuwse vertalingen van Grieks-Arabische wetenschappelijke
en natuurfilosofische werken naar het Latijn; 2) de institutionele voorbereiding door middel
van de vorming van universiteiten en 3) de opkomst van wat Grant theologischenatuurfilosofen noemt. Het belang van de middeleeuwen is dan ook ten onrechte onderschat
en zelfs verguisd, ‘almost as if fate had chosen it as history’s scapegoat.’145 Echter, deze drie
randvoorwaarden waren samen niet genoeg om de Wetenschappelijke Revolutie te
veroorzaken. Dat de Wetenschappelijke Revolutie tijdens de 16e en 17e eeuw kon
plaatsvinden, heeft volgens Grant vooral te maken met de specifieke natuur van de zich sinds
de late middeleeuwen ontwikkelende wetenschap en natuurfilosofie binnen de context van
deze drie laatmiddeleeuwse randvoorwaarden.146
Alvorens Grants visie op de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen uiteen te zetten, is
het van belang te benadrukken dat Grant de vroege middeleeuwen niet beschouwt als een
periode waarin – evenals de late middeleeuwen – fundamenten zijn gelegd voor het ontstaan
van de vroegmoderne natuurwetenschap. Op enkele uitzonderingen na was de Griekse
wetenschap en natuurfilosofie, aldus Grant, afwezig tijdens de vroege middeleeuwen. De
introductie van Grieks-Arabische teksten in Europa vanaf de 12e eeuw moet volgens de auteur
worden beschouwd als een fundamentele breuk tussen de vormen van natuurkennis van de
vroege en late middeleeuwen. Hoewel de vroegmiddeleeuwse auteurs nog wel werden
gelezen tijdens de late middeleeuwen, werden zij niet langer beschouwd als de voornaamste
autoriteiten. Die plaats was tijdens de 12e eeuw ingenomen door Aristoteles en enkele andere
Grieks-Arabische auteurs.147
Toch beschrijft Grant in zijn eerste hoofdstuk een andere en daarom noemenswaardige
strekking van het proces van ‘verval’ van de klassieke vormen van natuurkennis dan Vermij,
Cohen en McClellan & Dorn. Dit proces hangt nauw samen met de geleidelijke verspreiding
van het christendom gedurende de eerste vier eeuwen na Christus. De kerkvaders namen een
ambivalente houding in tegenover de klassieke vormen van natuurkennis. De christelijke leer
werd beschouwd als de ware filosofie. Desondanks kon het christendom niet om de klassieke
geleerdheid heen. Dit was volgens Grant het gevolg van enerzijds de geleidelijke opkomst van
het christendom in een samenleving waarin de klassieke tradities een voorname rol speelden
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en anderzijds de achtergrond van de kerkvaders; zij waren namelijk zelf opgeleid in de
klassieke tradities van geleerdheid.148
De oplossing lag in een soort compromis, namelijk het beschouwen van wetenschap
en natuurfilosofie als dienares van de theologie. De klassieke tradities kregen een nieuwe,
secundaire plaats toegewezen. Ze kwamen in dienst te staan van de hogere disciplines van
Bijbelexegese en theologie. Dit zogenaamde ‘handmaiden concept’ 149 groeide uit tot de
standaard benaderingswijze van heidense en seculiere geleerdheid van christenen. Gevolg was
dat een vorm van symbiose ontstond, in plaats van de vermeende onderdrukking van klassieke
tradities.150
De kerkvaders waren niet alleen de theoretische grondleggers van deze houding, ook
pasten zij deze benaderingswijze in de praktijk toe in zogenaamde apologetische geschriften.
In deze teksten, bijvoorbeeld commentaren op het Bijbelboek Genesis, werden aspecten van
de klassieke kennistradities ingezet als handvatten bij het uitleggen van Bijbelteksten. De
studie van de natuur werd ondergeschikt gemaakt aan de behoeftes van de christelijke religie.
Hoewel de natuur hiermee indirect in plaats van direct werd onderzocht, bleef hiermee een
zekere interesse in de natuurverschijnselen bestaan.151
In het vervolg van zijn beschrijving brengt Grant belangrijke onderverdelingen aan.
Ten eerste het onderscheid tussen kerk en staat in de Grieks-Romeinse cultuur, dat een
instrumentele conditie vormde voor de ontwikkelingen van de late middeleeuwen. Strikt
genomen spreekt de auteur hiermee van het leggen van een fundament voor de latere
ontwikkelingen tijdens de vroege middeleeuwen, hoewel hij dit in zijn laatste hoofdstuk
ontkent.152
Ten tweede de onderverdeling tussen de Griekstalige oostelijke deel van het Romeinse
rijk en het Latijnstalige westen. De Griekse taal zou volgens Grant ook in de Romeinse
periode de taal van de geleerdheid zijn gebleven. Alle belangrijke wetenschappelijke werken
uit deze periode zouden in het oostelijke deel van het rijk en in het Grieks zijn geschreven.
Tevens werden nog altijd bijdragen geleverd in de natuurfilosofie, zij het in de vorm van
commentaren op klassieke werken.153
Dit laatste sluit aan bij de voornaamste tendens in deze periode, namelijk
popularisering van wetenschappelijke en natuurfilosofische kennis door middel van het
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schrijven van handboeken. Het betreft een ontwikkeling die volgens Grant al in de
hellenistische periode was begonnen en welke overeen kwam met de Romeinse
wetenschappelijke en natuurfilosofische interesse. De pragmatischere Romeinen waren, kort
gezegd, nou eenmaal niet geïnteresseerd in de hoogste vormen van Griekse natuurkennis. Al
snel werden ook handboeken geschreven in het Latijn, gevolgd door zogenaamde
encyclopedieën, bijvoorbeeld door Seneca en Plinius de Oudere.154
Aldus werd ook tijdens de Romeinse periode een reeks samenvattende en
encyclopedische werken geschreven die van grote invloed zouden zijn op de middeleeuwse
vormen van natuurkennis tot grofweg het jaar 1200 – wat een hoge mate van continuïteit
impliceert tussen de Romeinse de (vroeg)middeleeuwse periode. Gelijktijdig kregen de
disciplines die tot de Vrije Kunsten worden gerekend en welke reeds in de 5e en 4e eeuw voor
Christus waren ontstaan, gedurende deze periode hun canonieke vorm van zeven Vrije
Kunsten. De sleutelbegrippen ‘trivium’ en ‘quadrivium’ werden zelfs pas in deze periode van
Latijnse encyclopedisten gemunt.155
The Latin encyclopedists supplied the early Middle Ages with most of what its scholars would know
of science and natural philosophy. Their information was largely derived from the Greek and Latin
handbook traditions. Too often, they failed to comprehend the material they read, nonetheless, they
copied it, or paraphrased it, in their own treatises. Despite their failings, the encyclopedists
performed a vital service. Without their contributions, even the meager knowledge of the world that
156

they provided would have been absent.

Grant sluit zijn hoofdstuk af met een belangrijke kanttekening. Net als in de GrieksRomeinse periode bestaat namelijk vandaag de dag ook een traditie die bekend staat als
populaire wetenschap. Het cruciale verschil zit hem in het feit dat zowel in het Romeinse
westen als in vroegmiddeleeuws West-Europa, de oorspronkelijke bronnen onbekend waren.
Om deze reden staat volgens Grant onomstotelijk vast dat ‘a scientific dark age had
descended upon Western Europe’.157
Tot slot zijn de eerste passages van Grants tweede hoofdstuk van belang, omdat de
auteur hier een ‘brug’ slaat tussen zijn beschrijvingen van de vroege en de late middeleeuwen.
De diepe discontinuïteit tijdens de vroege middeleeuwen vormt de kern van deze ‘brug’ en is
volgens de auteur veroorzaakt door een reeks ontwikkelingen vanaf de 4e eeuw na Christus,
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namelijk: 1) de opdeling in een West- en Oost-Romeinse rijk, met als gevolg dat enerzijds de
tweetaligheid in het rijk voor het eerst leidde tot een taalbarrière en anderzijds Griekse
geleerdheid in het Westen zeldzaam werd; 2) opvolgingsstrijd tussen keizers; 3) economische
neergang in de vorm van afnemende handel en ineenstorting van het Romeinse
belastingsysteem; 4) massale migraties en invasies van barbaarse volkeren, waarvan de
Vikingen de laatste waren; 5) verval van de Romeinse steden; 6) verval van het Romeinse
onderwijssysteem en 7) verval van de Romeinse geleerdheid.158

Nabeschouwing (deel 1)
In de beschrijving van Grant is – duidelijker dan in de visies van Vermij, Cohen en McClellan
& Dorn – sprake van een grondige inconsistentie. In zijn eerste hoofdstuk beschrijft Grant een
al in de hellenistische periode begonnen populariseringsproces van de hoogste vormen van
natuurkennis, het aansluiten van dit proces bij de sterk van de Griekse afwijkende Romeinse
behoefte aan natuurkennis én een heel rationeel proces van assimilatie van vormen van
natuurkennis in de christelijke leer. Gevolg van deze rationele processen was dat WestEuropa voor het eerst in contact kwam met de klassieke vormen van natuurkennis, zij het in
versimpelde vorm. Gevolg was ook dat de aanwezigheid van de oorspronkelijke, hoogste
vormen van klassieke natuurkennis in West-Europa onveranderd verwaarloosbaar bleef:
slechts enkele oorspronkelijke werken werden vertaald naar het Latijn. Deze verklaring wordt
in het vervolg van deze scriptie de transplantatieverklaring genoemd, omdat het een proces
van overdracht van Grieks vormen van natuurkennis naar het westen van Europa beschrijft,
om precies te zijn bij wijze van popularisering en selectie van ‘nuttige’ aspecten van de
oorspronkelijk kennisvormen.
Aan het begin van zijn tweede hoofdstuk geeft Grant echter een heel andere uitleg van
het verval de Griekse klassieke geleerdheid, vanaf nu de chaostheorie genoemd. Hier
beschrijft de auteur een periode van alomtegenwoordig ‘irrationeel’ verval in met name het
West-Romeinse rijk, onder invloed van politieke onrust, economisch verval en de massale
migraties en invasies van barbaarse volkeren. Bijgevolg werd, aldus Grant, de Griekse
geleerdheid in het westen zeldzaam en raakte de Romeinse geleerdheid in verval.
De vraag rijst in hoeverre Grant hiermee twee uiteenlopende en elkaar uitsluitende
verklaringen óf juist twee samenhangende deelverklaringen geeft voor één en hetzelfde
verschijnsel – namelijk de neergang van de klassieke vormen van natuurkennis? Zoals in het

158

Ibid., 18-20.

50

verdere verloop van dit hoofdstuk zal worden onderbouwd, neig ik naar de eerste interpretatie
van Grants beschrijving.
Hiervoor vallen twee aanleidingen te onderscheiden. Ten eerste gaat Grant niet in op
de manieren waarop beide verklaringen op elkaar inwerken. In de context van zijn
beschrijving zijn het twee autonome verklaringen van hetzelfde verschijnsel. Ten tweede
benadrukt

de

auteur

in

het

kader

van

de

transplantatieverklaring

dat

de

populairwetenschappelijke werken tot het jaar 1200 van grote invloed zijn geweest op de
middeleeuwse vormen van natuurkennis. Dit impliceert niet alleen de reeds benadrukte hoge
mate van continuïteit tussen de Romeinse en de vroegmiddeleeuwse periodes, het staat
bovendien in scherp contrast met de vermeende neergang als gevolg van de factoren die de
basis van de chaostheorie vormen.
Aangezien sprake is van continuïteit op het gebied van de populairwetenschappelijke
vormen van natuurkennis, kan wat dit betreft nauwelijks verval worden onderscheiden.
Desalniettemin, in zoverre vond verval plaats, dat de studie van versimpelde vormen van
natuurkennis minder dan voorheen werd beoefend. Omdat het overgrote deel van de
oorspronkelijke klassieke teksten voor de periode van verondersteld verval niet in de
westelijke rijkshelft waren verspreid, was verval van deze vorm van natuurkennis zelfs
ondenkbaar. Wat niet voorhanden is, kan immers ook niet vervallen.
Het heeft er dan ook alle schijn van dat Grant met de chaostheorie een uitleg geeft van
een verschijnsel dat hij met de transplantatieverklaring reeds afdoende heeft verklaard. Een
belangrijke implicatie is dat, wanneer de transplantatietheorie op deze wijze consistent wordt
doordacht, de chaostheorie op de afname van wetenschapsbeoefening na uit Grants
beschrijving kan worden weggedacht; met alle gevolgen van dien.
Zo is het vanuit dit oogpunt de vraag of Grant de vroege middeleeuwen terecht als een
donkere periode van de wetenschap beschouwt. Zoals de auteur zelf beschrijft, begon het
populariseringsproces al in de hellenistische periode, ver voor het begin van de vroege
middeleeuwen. Had Grant de gevolgen van deze constatering overzien, dan zou hij hebben
geconcludeerd dat hij de donkere eeuwen al in de hellenistische periode had moeten laten
beginnen. De donkere eeuwen zouden, in dat geval, de gehele Romeinse periode omvatten.
Is het mogelijk dat Grant – in zijn poging de middeleeuwen te ontdoen van de rol van
zondebok in de wetenschapsgeschiedenis op grond van laatmiddeleeuwse argumenten – de
rol van zondebok ten onrechte toebedeeld aan de vroege middeleeuwen, met de bedoeling het
door hem aangetroffen licht in de late middeleeuwen nog helderder te laten schijnen?
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Hoe dan ook, met het wegvallen van de chaostheorie als gevolg van een consistent
voortredeneren op de transplantatieverklaring, kan ook de paradox in Grants beschrijving
worden verklaard. Grants noemen van vroegmiddeleeuwse fundamenten, maar tevens
ontkennen

van

een

vroegmiddeleeuwse

fundamentele

rol

voor

de

latere

wetenschapsontwikkeling, lijkt volledig gestoeld op de inmiddels getorpedeerde chaostheorie.
Gevolg is dat de door Grant genoemde vroegmiddeleeuwse fundamenten, wel degelijk als
fundament voor de latere wetenschapsontwikkeling moeten worden gezien.
Het is nuttig de denkstappen en achtergrond van deze verstrekkende interpretatie van
Grants transplantatieverklaring en chaostheorie nader toe te lichten. In de eerste plaats op
basis van de visie van Lindberg.

The Beginnings of Western Science
Het boek The Beginnings of Western Science lijkt enigszins op dat van Grant. Het betreft
wederom een grondige herziening van een eerder boek. Onder meer Lindbergs bespreking
van de middeleeuwen heeft naar eigen zeggen een grondige revisie ondergaan. 159 In
tegenstelling tot Grant, bespreekt Lindberg in zes hoofdstukken de vormen van wetenschap en
natuurfilosofie uit de Oudheid. Vervolgens besteedt ook deze auteur één hoofdstuk aan de
Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode, tegenover vijf hoofdstukken over de rol van de late
middeleeuwen in de geschiedenis van de Westerse wetenschap. Toch zijn de plaats en het
belang van met name de vroege middeleeuwen in de beschrijving van Lindberg wezenlijk
anders dan in de visie van Grant. De weergave van Lindbergs visie in deze scriptie is
gebaseerd op het voorwoord, het Romeins-vroegmiddeleeuwse hoofdstuk en het laatste
hoofdstuk van zijn boek.
In zijn afrondende hoofdstuk benadrukt Lindberg – zij het minder expliciet dan in de
eerdere uitgave van zijn boek – dat hij de wetenschapsgeschiedenis in zijn boek heeft willen
begrijpen en beschrijven, in plaats van waardeoordelen toe te kennen aan periodes of
gebeurtenissen uit het verleden. Met het oog op het historiografische debat over de
continuïteit en/of discontinuïteit tijdens de middeleeuwen, stelt de auteur echter dat het
noodzakelijk is om met grote voorzichtigheid toch een standpunt in te nemen; iets dat hij doet
in dit afsluitende hoofdstuk.160
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Lindbergs stellingname vangt aan met een aanval op de slecht geïnformeerde, maar
overvloedig aangehangen interpretatie van de middeleeuwen als een periode van onverlichte
wetenschappelijke onwetendheid en bijgeloof. Volgens de auteur kan deze interpretatie
worden herleid tot de zienswijzen van Francis Bacon, Voltaire, Jacob Burckhardt en Andrew
Dickson White, gepubliceerd in boeken gedurende de periode 1620-1896 n. Chr. Dat deze
zienswijze nog altijd door sommige historici wordt aangehangen, illustreert Lindberg met een
citaat uit een boek van Charles Freeman, gepubliceerd in 2003.161
Vervolgens beschrijft Lindberg hoe de tegenaanval werd geopend door Pierre Duhem,
wiens visie gedurende de jaren 1920-1940 werd nagevolgd door andere historici. Na de
Tweede Wereldoorlog spreekt Lindberg van een expansie van het onderzoek naar de
wetenschapsgeschiedenis van de middeleeuwen in het werk van onder anderen Anneliese
Maier. Hoewel de visie van Duhem mettertijd grondig werd herzien, bleef de aandacht voor
de [laat]middeleeuwse wetenschapsgeschiedenis onveranderd. Lindberg besluit zijn
historiografische bespreking met de conclusie dat het debat, dat tot op heden voortduurt,
inmiddels een soort middenwegconsensus heeft bereikt. 162 ‘The early modernists no longer
question whether important scientific achievements emerged from the Middle Ages; and few
medievalists now defend a strong version of the claim for continuity between medieval and
early modern science.’163
Hoewel Lindberg zich aansluit bij de historici die stellen dat de Wetenschappelijke
Revolutie plaatsvond in de 16e en 17e eeuw, concludeert hij op basis van ontwikkelingen in
individuele disciplines dat veel van de revolutionaire prestaties uit deze periode
voortbouwden op middeleeuwse fundamenten. Kritisch bezien moet worden geconcludeerd
dat de voorbeelden van middeleeuwse fundamenten die de auteur vervolgens noemt,
voornamelijk afkomstig zijn uit de late middeleeuwen. Dit neemt niet weg dat Lindberg,
zonder het revolutionaire karakter van de 16e en 17e eeuwse ontwikkelingen te willen
nuanceren, een in het kader van deze scriptie belangrijk punt maakt: geen hedendaagse
wetenschapper komt met een blanco geest tot grootse prestaties. Elke wetenschapper, zowel
hedendaagse als 17e eeuwse geleerden, bouwt voort op eerder gelegde fundamenten. Is het
niet lijn van de prestaties van eerdere geleerden, dan wel in contrast met deze fundamenten.164
Met Lindbergs standpunt in gedachten, is het tijd om de aandacht te richten op zijn
bespreking van de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode. Het beginpunt van Lindberg is
161
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het moment waarop de hellenistische beschaving opgaat in het Romeinse rijk in de 150 jaar
tot aan de dood van Julius Caesar in 44 v. Chr. De auteur benadrukt dat het Romeinse bestuur
van deze gebieden niet leidde tot een ineenstorten van het Griekse cultuur of geleerdheid. In
tegendeel, er was sprake van een artistieke en intellectuele veroveringen in tegenovergestelde
richting, namelijk van de Grieken op de Romeinen. Het taalverschil tussen de Latijnstalige en
Griekstalige gebieden vormde hierbij geen probleem, aangezien veel Romeinse intellectuelen
naast Latijn ook het Grieks beheersten. De Romeinse geleerden begonnen aspecten van de
Griekse intellectuele prestatie over te dragen aan hun Latijnse lezers, in sommige gevallen in
de vorm van vertalingen van het Grieks naar het Latijn, maar in veel grotere getallen in
handboekvorm. De Griekse geleerdheid bleef zodoende superieur aan de zich ontwikkelende
Latijnse intellectuele traditie.165
Net als Grant, spreekt Lindberg van een populariseringsproces. Over de gangbare
interpretatie van dit proces schrijft de auteur het volgende: ‘Certain prominent historians of
science, sneering at popularization, as though nothing but “cutting-edge” research merits
attention, have been very critical of the Greeks for having developed a popular level of
learning, and of the Romans for drawing on it.’ 166 Lindberg spreekt van een te nauwe
zienswijze, omdat het een heel natuurlijk, rationeel en universeel proces betreft. Het tijdens
het populariseringsproces gehanteerde criterium was – zeker tijdens de Romeinse periode –
namelijk niets anders dan het selecteren van Griekse kennis met een praktische of intrinsieke
waarde op basis van eigentijdse standaarden.167
Vanuit eigentijds perspectief bezien was zelfs sprake van een omgekeerde interpretatie
ten opzichte van die van hedendaagse historici. Wetenschap en natuurfilosofie werden
doorgaans alleen als vorm van vrijetijdsbesteding gezien.

168

De beoefening van

natuurwetenschap was vanuit Romeins oogpunt geen doel op zichzelf. ‘Romans, then, did the
obvious thing: they borrowed what seemed interesting or useful. If certain Greeks had
devoted their lives to subjects that were abstract, technical, impractical, and (as some no
doubt judged) boring, that was no reason for large numbers of Romans to make the same
mistake. (…) The only surprise is that historians would have expected it to be otherwise.’169
Lindberg vervolgt zijn beschrijving met een analyse van de uitkomst van het
populariseringsproces, namelijk bij wijze van een bespreking van een reeks Romeinse auteurs
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van commentaren op klassieke geschriften, traktaten, handboeken, encyclopedieën en enkele
vertalingen van oorspronkelijke geschriften.170 Eén van de hoogtepunten van dit proces was
Historia naturalis, door Plinius de Oudere, ‘endeavouring to communicate the essentials to a
public not interested in, or equipped to deal with, observational or mathematical
complexity.’171 Tevens bespreekt Lindberg de commentaren van Macrobius op teksten van
Plato en een werk van Marianus Capella over geometrie, aritmetica en astronomie.
Tegen het einde van de 2e eeuw n. Chr. begonnen de condities voor geleerdheid
volgens Lindberg te verzwakken. Politieke onrust, burgeroorlog, verval van steden,
economische neergang en barbaarse invasies leidden tot een afname van de beschikbare
vrijetijd en daarmee het verdwijnen van de absolute randvoorwaarde voor het bestaan van
geleerdheid in het Romeinse rijk. Verder begon het taalverschil tussen het Grieks en Latijns
sprekende deel van het Romeinse rijk in deze periode een probleem te vormen. De
uitwisseling van kennis en onderlinge communicatie nam af. Zeker vanaf de rijksopdeling aan
het einde van de 3e eeuw gingen het Latijnse westen en Griekse oosten elk hun eigen weg.172
De intellectuele uitwisseling tussen de oostelijke en westelijke rijksdelen raakte onder
deze omstandigheden ernstig verzwakt – een verandering die geen invloed had op de al
getransplanteerde kennis. De tweetaligheid, geleerdheid en daarmee toegankelijkheid van
Griekse kennis nam af. Lindberg spreekt niet van een complete breuk, maar wel van een
dunnere onderlinge verbinding. Gevolg was echter dat een aantal geleerden de schade
probeerden te beperken door middel van een vertaalslag gedurende de eerste eeuwen n. Chr.,
als aanvulling op de reeds aanwezig populairwetenschappelijke werken. Met name het werk
van Calcidius en Boethius is in dit kader volgens Lindberg van groot belang.173
By the time Boethius was put to death in 524, the Latin West had been largely cut off from original
Greek science and natural philosophy. It possessed Plato’s Timaeus, some of Aristotle’s works,
and a few other bits and pieces – none of which, in all probability, had a very wide circulation.
Beyond that, its knowledge of the Greek achievement existed mainly in the form of commentaries,
handbooks, compendia, and encyclopedias. Rome had managed to preserve and transmit the
Greek classical tradition only in a thin and limited version.174
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Pas op dit punt aangekomen, verlegt Lindberg zijn aandacht naar de rol van het
christendom in de Romeinse en vroegmiddeleeuwse wetenschapsgeschiedenis.175 De tijdens
de 18e en 19e standaarduitleg, aldus de auteur, ‘developed in the eighteenth and nineteenth
centuries and widely propagated in the twentieth, maintains that Christianity presented
serious obstacles to the advancement of science and, indeed, sent the scientific enterprise into
a tailspin from which it did not recover for more that a thousand years.’176 De waarheid is
echter behoorlijk anders en veel gecompliceerder, zo stelt Lindberg.
In de standaardvisie wordt de kerk beschouwd als anti-intellectueel, maar

het

tegendeel was het geval. Het christendom zou zelfs al snel uitgroeien tot de voornaamste
beschermheer van educatie en geletterdheid. Tevens zou tijdens het ontstaansproces van de
christelijke leer veel zijn ontleend aan de klassieke intellectuele traditie. Echter, met een
belangrijke beperking. Alleen dat wat de christelijke leer en de missie van de kerk
ondersteunde, kwam in aanmerking voor dit assimilatieproces. Echter, van de onderdrukking
van wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke ideeën was geen sprake.177
De christelijke intellectuele traditie die op deze wijze vorm kreeg gedurende de 2e en
3e eeuw n. Chr. omarmde met name de leer van Plato en het Stoïcisme. Er waren echter ook
tegenstanders die dergelijke natuurfilosofieën tot vormen van ketterij verklaarden. Typerend
is echter de ambivalente houding van de kerkvader Augustinus. Hij beschouwde de
natuurfilosofie en wetenschap als ketterij, maar tegelijkertijd als beste, zo niet enige, manier
om de natuurlijke wereld te begrijpen. In de visie van Augustinus was de natuurfilosofie om
die reden de dienstmaagd van de christelijke religie.178
Augustinus’ houding ten opzichte van de klassieke tradities bepaalde de algemene
middeleeuwse wijze van omgang met wetenschap en natuurfilosofie.179 Kennis van de natuur
was in deze houding ondergeschikt aan de theologie, maar kon bijdragen aan een beter begrip
van de Bijbel en de ontwikkeling van de christelijke doctrine. ‘Whether this represents a blow
against the scientific enterprise or modest, but welcome, support depends largely on the
attitudes and expectations that one brings to the question.’180
Vergeleken met de bijdrage van moderne wetenschappelijke instellingen heeft de
vroege christelijke kerk weinig bijgedragen aan de wetenschapsontwikkeling. Echter, vanuit
de eigen tijd bezien was de kerkelijke steun voor de studie van de natuur groter dan de steun
175
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van enig ander instituut. Het patronage van de kerk was dan wel beperkt en selectief, van
onderdrukking van klassieke vormen van natuurkennis was geen sprake. Tegen critici die
stellen dat wetenschap in de rol van dienstmaagd van theologie geen ware, onafhankelijke
wetenschap is, brengt Lindberg in dat geheel autonome wetenschap nooit heeft bestaan. De
wetenschap heeft altijd in dienst gestaan van ideologieën, sociale programma’s of praktische
doeleinden.181
Een manier waarop sprake was van kerkelijke patronage van geleerdheid, was
ondersteuning van educatie. In de Romeinse tijd hadden veel onderwijsinstellingen bestaan,
zowel in de stad Rome als in de Romeinse provincies. Educatie was voorbehouden aan de
elite. Tijdens de periode van verval van het (West-)Romeinse rijk kwam het Romeinse
onderwijsprogramma in het gedrang. Lindberg legt een sterke nadruk op de barbaarse invasies
gedurende de 4e en de 5e eeuw, met geleidelijke neergang en grote regionale verschillen tot
gevolg. Zo kon het intellectuele leven blijven bloeien in Rome, Noord-Italië, Zuid-Gallië,
Spanje en Noord-Afrika.182
Onder invloed van het christendom werden geen nieuwe onderwijsinstellingen
gesticht, noch werd het Romeinse onderwijssysteem ‘verchristelijkt’. De kerk bouwde, in lijn
van de ambivalente houding ten opzichte van de klassieke geleerdheid, simpelweg voort op
het Romeinse educatiesysteem. Op den duur zou echter alsnog een christelijk alternatief
ontstaan, namelijk in de vorm van de eerste kloosters gedurende de 5e eeuw n. Chr., met
kloosterscholen, bibliotheken en scriptoria als bijproduct.183
In de kloosters lag de nadruk sterk op de studie van spirituele, theologische en Bijbelse
geschriften. De aandacht voor heidense literatuur was over het algemeen gering, maar er
bestonden – overeenkomstig met de eerder besproken ambivalente houding – belangrijke
uitzonderingen: diezelfde personen die de heidense bronnen afwezen, blijken deze bronnen
vaak zelf te hebben geraadpleegd.184
Augustine’s admonition for Christians to borrow what is true and useful from pagan literature
seems often to have been heeded, and an examination of writings emanating from the monasteries
reveals a surprising extensive, if selective, knowledge of ancient sources. (…) A good illustration of
the penetration of classical learning into the monasteries is to be found in Ireland from the sixth
century onward (a circumstance for which we have no adequate historical explanation). Here we
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find significant attention given to the classical pagan authors. Some Greek was known, and the
mathematical arts of the quadrivium particular as applied to the calendar) were well developed.185

Hoewel deze uitzonderingen belangrijk zijn, benadrukt Lindberg dat zij het algemene
beeld niet doen kantelen. De aandacht voor natuurfilosofie en natuurwetenschap in kloosters
was marginaal. De klassieke traditie werd alleen gecultiveerd, in zoverre zij religieuze
doeleinden kon dienen. Toch is het volgens Lindberg belangrijk aandacht te besteden aan
deze periode in de wetenschapsgeschiedenis, omdat in zijn beschrijving blijkt hoe de vroege
middeleeuwen een periode van behoud en transmissie van geletterdheid en de klassieke
tradities waren. Zonder de christelijk kerk en kloosters had West-Europa gedurende de
middeleeuwen niet meer, maar minder wetenschappelijke kennis gehad.186
Lindberg besluit zijn bespreking van de Romeinse en vroegmiddeleeuwse
wetenschapsgeschiedenis met twee korte paragrafen over, respectievelijk, voorbeelden van
vroegmiddeleeuwse bijdragen aan de natuurwetenschap of natuurfilosofie en geleerdheid in
het Griekstalige Oost-Romeinse rijk. De eerste vroegmiddeleeuwse ‘wetenschapper’ is
Isidorus van Sevilla. Twee van zijn werken zijn relevant voor wetenschapshistorici, namelijk
Etymologiarum libri viginti en De natura rerum. Beide boeken zijn gebaseerd op heidense en
christelijke bronnen en bespreken natuurfilosofische onderwerpen. De tweede geleerde is
Beda Venerabilis, die onder andere een reeks handboeken voor monniken schreef.
Voornamelijk gebaseerd op Historia naturalis door Plinius de Oudere schreef Beda zijn eigen
De natura rerum. Tevens schreef Beda twee werken over tijd(rekening) getiteld De
temporibus en De temporum ratione. 187 Het laatstgenoemde boek staat centraal in het
volgende hoofdstuk van deze scriptie.
Volgens de Lindberg zijn de werken van Isidorus en Beda representatief voor de traditie
van popularisering en behoud van de klassieke tradities. Was de wetenschapsgeschiedenis
slechts een beschrijving van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen en ideeën geweest,
dan zou voor Isidorus en Beda volgens de auteur geen plaats zijn.188
However, if the history of science is the investigation of the historical current that converged to
bring us to the present scientific moment – the strands that must be grasped if we are to understand
where we came from and how we got there – then the enterprise in which Isidore and Bede were
engaged is an important part of the story. (…) They provided continuity through a dangerous and
185
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difficult period; in so doing, they powerfully influenced for centuries what Europeans knew about
nature and how Europeans thought about nature. Such an achievement may lack the drama of, say,
discovering the law of gravitation or devising the theory of natural selection, but to affect the
189

subsequent course of European history is no mean contribution.

Terwijl de natuurfilosofie in West-Europa de positie van dienstmaagd van de theologie
en religie kreeg toebedeeld, maakte de klassieke geleerdheid in het Griekse deel van het
Romeinse rijk een periode van continuïteit en stabiliteit door. Dit ondanks de invasies,
economische neergang en sociale onrust die ook deze rijkshelft troffen. Het oostelijke deel
van het rijk was nooit gescheiden geraakt van de oorspronkelijke bronnen, zo stelt Lindberg.
De belangrijkste intellectuele centra – Athene, Alexandrië en Constantinopel – bleven in
stand. Toch was over het algemeen ook hier sprake van een oriëntering op het behoud van de
bestaande kennis. In algemene zin brengt Lindberg echter een belangrijk onderscheid aan
tussen de (voormalige) West- en Oost-Romeinse rijksdelen, met twee parallelle maar
uiteenlopende intellectuele tradities tot gevolg.190

Nabeschouwing (deel 2)
In de visie van Grant was slechts gedeeltelijk sprake van tegenlicht, namelijk in de vorm van
de transplantatieverklaring tegenover de ‘traditionele’ chaostheorie. In Lindbergs beschrijving
ligt de nadruk veel nadrukkelijker op de transplantatieverklaring; het tegenlicht is zogezegd
feller dan bij Grant. Het is, alvorens de details en implicaties van Lindbergs zienswijze te
analyseren, van belang eerst enkele cruciale standpunten van deze auteur te benadrukken, die
in het vervolg van deze scriptie zullen worden overgenomen en toegepast.
Ten eerste tracht Lindberg, op zijn laatste hoofdstuk na, het maken van
waardeoordelen te voorkomen. De auteur staat een beschrijving voor waarin elke periode uit
de geschiedenis op eigen waarde en dus vanuit het oogpunt van eigentijdse standaarden wordt
beschreven. In lijn hiervan benadrukt Lindberg, ten tweede, dat het een misvatting is dat de
wetenschapsgeschiedenis alleen over de hoogste vormen van natuurkennis zou moeten gaan.
Ook lagere, gepopulariseerde of versimpelde vormen van natuurkennis zijn het bespreken
waard. Het belang van aandacht voor deze vormen van natuurkennis wordt versterkt door het
eerste punt: het is ahistorisch deze vormen van natuurkennis niet vanuit de eigentijdse context
te beoordelen, omdat ze nou eenmaal ‘minder’ of ‘lager’ – twee waardeoordelen! – zijn dan
eerdere en/of latere vormen van natuurkennis. Ten derde stelt Lindberg terecht dat nooit
189
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blanco geesten hebben bestaan; alle geleerden uit de wetenschapsgeschiedenis bouwden voort
op de prestaties van

hun voorgangers of wegbereiders. Evenals Newton, stond elke

laatmiddeleeuwse geleerde zogezegd op de schouders van klassieke én vroegmiddeleeuwse
giganten.191 Vrij geïnterpreteerd, is het dan ook – en dit zijn mijn woorden, niet die van
Lindberg – noodzakelijk alle schakels van de wetenschapsgeschiedenis grondig en op eigen
waarde te onderzoeken. Zo ook de Romeinse en vroegmiddeleeuwse vormen van
natuurkennis.
Dan nu de zienswijze van Lindberg en haar implicaties. Lindberg beschrijft in hoge
mate een continu proces van expliciet rationele popularisering en selectie van natuurkennis uit
het Griekse corpus. Dit proces begon in de hellenistische periode en duurde voort tot diep in
de vroege middeleeuwen. Het veroveringsproces van de Griekse intellectuele tradities op de
Romeinen ten tijde van het opnemen van de Griekse beschaving in het Romeinse rijk; het op
de Romeinse behoefte aan natuurkennis aansluitende hellenistische populariseringsproces en
haar voortzetting door Romeinse/Latijnse geleerden en de positieve herinterpretatie van de rol
van het christendom: in veel verdergaande zin dan Grant, beschrijft Lindberg een
voortdurende transplantatieperiode waarin Griekse vormen van natuurkennis voor het eerst in
westelijke richting werden verspreid.
Zelfs wanneer vanaf het einde van de 2e eeuw n. Chr. de condities voor geleerdheid
verzwakken, wordt dit transplantatieproces voortgezet in de pogingen van een aantal
geleerden om de schade zoveel mogelijk te beperken. In feite vormen de historische
gebeurtenissen die bij de andere historici een vernietigende rol spelen in de chaostheorie, in
de beschrijving van Lindberg juist een impuls voor een vertaalslag van Griekse teksten naar
het Latijn tot en met de 6e eeuw na Christus – een vervolg van het al eeuwen durende
transplantatieproces. De op vernietiging gebaseerde verklaring van de neergang van klassieke
tradities – de strekking van de chaostheorie – speelt in deze beschrijving een zeer beperkte
rol, dit in tegenstelling tot de bijbehorende factoren.
Het vermoeden van een geringe verstorende werking van de factoren van de
chaostheorie wordt bovendien bevestigd door het feit dat het Oost-Romeinse rijk onderhevig
was aan dezelfde verschijnselen, zonder dat hier verval optrad. Wederom is in zoverre sprake
van verval, dat de beoefening van vormen van natuurkennis in schaal afnam. De vraag is
echter hoe groot deze afname relatief was. Immers, de beoefening van natuuronderzoek was
altijd al een bezigheid van een kleine intellectuele elite.
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Lindbergs herinterpretatie van de rol van het vroege christendom werpt in het
bijzonder nieuw licht op de wetenschapsgeschiedenis. Ten eerste had West-Europa, zoals
reeds vermeld, zonder de christelijke kerk en kloosters gedurende de middeleeuwen niet meer,
maar minder wetenschappelijke kennis gehad. Van een uitsluitend anti-intellectuele houding
van het vroege christendom kan bijgevolg niet worden gesproken. Bovendien is de selectie
van voor de christelijke leer relevante kennis een rationeel proces, vergelijkbaar met het
selecteren van de literatuur voor een scriptie. Vanuit vroegchristelijk oogpunt ging het niet om
proces van verval, maar vooruitgang, namelijk het samenstellen van een christelijk canon van
natuurkennis.
Ten tweede bevestigt deze herinterpretatie het eerder uitgesproken vermoeden van
continuïteit tussen het Grieks-Romeinse populariserings- en selectieproces en de christelijke
houding ten opzichte van heidense geleerdheid. Waar tijdens het Grieks-Romeinse
populariseringsproces die aspecten uit de klassieke traditie werden geselecteerd die praktisch
of intrinsiek van waarde werden bevonden, werden in de eeuwen na Christus tijdens een
Romeins-vroegmiddeleeuws proces de vanuit christelijk oogpunt nuttige aspecten
geassimileerd met de christelijke leer. Beide processen vertonen eenzelfde tendens, namelijk
het selecteren van die aspecten van het bestaande corpus van natuurkennis die vanuit de eigen
context relevant werden beschouwd. Aangezien het Grieks-Romeinse proces chronologisch
gezien voortvloeide in het Romeins-vroegmiddeleeuwse proces, kan worden aangenomen dat
hier sprake is van een hoge mate van continuïteit. Juist omdat kerkvaders zoals Augustinus
een klassieke opleiding hadden genoten en bijgevolg bekend waren met het Grieks-Romeinse
proces, is het zeer waarschijnlijk dat zij in hun stellingname ten aanzien van de heidense
tradities voortbouwden op dit eerdere proces. De beschrijving van een continue lijn tussen
hellenistische, Romeinse en vroegchristelijke ontwikkelingen kan dan ook als historisch
accuraat worden beschouwd.
Opvallend genoeg kan op deze wijze de geleidelijke ‘neergang’ vanaf de hellenistische
periode worden verklaard zonder dat de vernietigende werking van de factoren van de
chaostheorie een grote rol speelt. Dit bevestigt de interpretatie van Grants beschrijving als het
geven van twee uiteenlopende autonome verklaringen, geen deelverklaringen, voor één en
hetzelfde verschijnsel. Het bevestigt ook de constatering dat de chaostheorie uit Grants
argumentatie kan worden weggedacht, omdat de factoren van deze verklaring geen voorname
rol hebben gespeeld. Wederom: in zoverre vond verval plaats, dat in relatieve zin minder
beoefening van vormen van natuurkennis plaatsvond. Maar zoals gezegd, de beoefening van
natuuronderzoek was altijd al een bezigheid van een kleine intellectuele elite.
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Het herhaaldelijk en op heel rationele gronden voortbouwen op gepopulariseerde,
versimpelde en samengevatte vormen van natuurkennis leidt – vergeleken met de
oorspronkelijke ‘volwaardige’ klassieke bronnen – vanzelfsprekend tot een zeker verval.
Echter, vanuit de eigentijdse en rationele keuzes voor praktische of intrinsiek waardevolle
aspecten van het Griekse corpus, kan van neergang niet worden gesproken. Te spreken van
verval of neergang – een negatieve ontwikkeling – berust op niet-eigentijdse standaarden,
oftewel een ahistorisch vooroordeel. Vanuit Romeins en vroegchristelijke oogpunt vormde de
selectie uit het Griekse corpus van natuurkennis juist een grote vooruitgang.

Terugblik op Vermij, Henry, Cohen en McClellan & Dorn
In de bovenstaande bespreking van de herziene visies van Grant en Lindberg zijn twee
benaderingswijzen

de

Romeinse

en

vroegmiddeleeuwse

wetenschapsgeschiedenis

onderscheiden, namelijk de chaostheorie en de transplantatieverklaring. Alvorens de aandacht
te richten op enkele aanvullende kanttekeningen bij de chaostheorie op basis van de in de
inleiding van dit hoofdstuk aangekondigde middeleeuwse studies, is het nuttig te analyseren
hoe Vermij, Henry, Cohen en McClellan & Dorn zich tot deze interpretaties verhouden.
In de visie van Vermij is sprake van grote discontinuïteit rond het einde van de
Romeinse periode, ofwel het begin van de vroege middeleeuwen. De verklaring van deze
discontinuïteit komt overeen met enkele aspecten van de chaostheorie, zoals het tijdperk van
volksverhuizingen tijdens de 5e eeuw n. Chr. en de anti-intellectuele houding van het vroege
christendom.

Daarnaast

beschrijft

Vermij

wel

degelijk

aspecten

van

de

transplantatieverklaring, zoals het ondergeschikt stellen van vormen van natuurkennis aan de
theologie. Echter, het betreft in dit geval een negatieve interpretatie van de rol van het vroege
christendom, die in tegenspraak is met de positieve strekking van de transplantatieverklaring
en juist meer overeenkomt met de negatieve strekking van de chaostheorie. Bovendien legt de
auteur de nadruk op het daadwerkelijk verloren gaan van geschriften in West-Europa. In de
visie van Vermij heerst de chaostheorie alom.
Zoals reeds vermeld, besteedt Henry vanwege zijn afbakening in tijd geen aandacht
aan het ‘verval’ van de klassieke tradities. Het is dan ook onmogelijk op basis van The
Scientific Revolution and the Origins of Modern Science te bepalen hoe de auteur zich
verhoudt tot de chaostheorie en/of transplantatieverklaring.
De rol van de chaostheorie en transplantatieverklaring in de beschrijving van Cohen is
vele malen gecompliceerder dan in het geval van Vermij. Enerzijds beschrijft de auteur – in
verhouding tot dé drie culturele transplantatie wel heel beknopt – factoren behorende tot de
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transplantatieverklaring. Immers, Cohen spreekt van een rond 150 v. Chr. intredende periode
van

cultuurbehoud,

waarin

vereenvoudiging

en

verzoening

van

ideeën

van

de

natuurfilosofische scholen centraal stond. Wat de 2e eeuw v. Chr. betreft ontkent de auteur de
rol van grootschalige verwoestende invasies en religieuze aanstoot. Ook onderscheidt Cohen
in de periode van de 1e tot de 6e n. Chr. een transplantatieproces van samenvattende teksten
van het Grieks naar het Latijn. In combinatie met de Griekse periode van cultuurbehoud, wijst
dit in de richting van de transplantatieverklaring.
Echter, tijdens de 7e eeuw kent Cohen groot belang toe invasies, in de eerste plaats in
de vorm van de Islamitische veroveringen. Gedurende deze periode werd Europa, aldus de
auteur, van de beschaafde wereld losgesneden. Tevens noemt de invloed van de invallen van
Vikingen. Beide factoren behoren, zoals hierboven is beschreven, tot de chaostheorie. In het
geval van Cohen gaat deze indeling echter te ver, aangezien de vele andere vernietigende
factoren, zoals de massale barbaarse invasies tijdens de 5e eeuw n. Chr., geen rol spelen in de
beschrijving van deze auteur.
Dat de chaostheorie bijgevolg geen voorname rol lijkt te spelen in de beschrijving van
Cohen, wil echter niet zeggen dat deze auteur noodzakelijkerwijs de transplantatieverklaring
aanhangt. Immers, Cohens aandacht voor de laatklassieke en vroegmiddeleeuwse
transplantaties is zeer beknopt. Op onderlinge verbanden wordt niet ingegaan. In vergelijking
met zijn zeer uitvoerige beschrijving van de drie grote culturele transplantaties, is de aandacht
voor deze laatklassieke en vroegmiddeleeuwse transplantatieperiode(s) zelfs verwaarloosbaar
te noemen.
Zodoende kan Cohen niet als aanhanger van één van beide verklaringen worden
beschouwd. De verklaring voor deze conclusie ligt besloten in Cohens benadrukken van het
feit dat de oorzaak van de neergang van de 150 v. Chr. nauwelijks met enige zekerheid valt te
beantwoorden. De auteur beperkt zich voornamelijk tot speculaties. Omdat hij tevens met
grote zekerheid het belang van bijvoorbeeld de Islamitische veroveringen benadrukt, blijft de
beschrijving van Cohen hangen in het schaduwgebied tussen de chaostheorie en
transplantatieverklaring.
Hetzelfde geldt in zekere zin voor de visie van McClellan & Dorn, hoewel zowel
factoren van de chaostheorie als factoren van de transplantatieverklaring bij deze auteurs veel
nadrukkelijker aanwezig zijn dan bij Cohen. Hiermee lijkt de beschrijving van McClellan &
Dorn nog het meest op de inconsistente visie van Grant. Van groot belang is dat de auteurs op
het eerste gezicht geen keuze lijken te maken tussen het begin van ‘verval’ in de 2e eeuw v.
Chr. (tijdens de hellenistische periode) of de 2e eeuw n. Chr. (tijdens de Romeinse periode).
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Echter, impliciet blijkt uit de beschrijving van de Romeinse houding ten aanzien van Griekse
vormen van natuurkennis dat het verval volgens de auteurs in ieder geval al in de periode v.
Chr. begon.
McClellan & Dorn onderscheiden nadrukkelijk een negatief proces van neergang in de
vorm van afname van originaliteit en toename van cultuurbehoud. Tevens beschrijven
McClellan & Dorn de Romeinse desinteresse in de hoogste vormen van Griekse geleerdheid,
waardoor de Romeinse beschaving zelfs geen tweederangs geleerden voortbracht – een
negatief waardeoordeel. Ook benadrukken de auteurs de enkel negatieve invloed van het
christendom, waarvan Augustinus als representant wordt genoemd. Hoewel de auteurs
hiermee vrijwel alle factoren van de transplantatieverklaring noemen, kan van een positieve
uitleg van deze factoren en dus volwaardige rol van de transplantatieverklaring niet worden
gesproken. Alle genoemde factoren zijn onderdeel van een negatieve beschrijving van
neergang van de klassieke tradities.
In lijn hiermee is de grote negatieve werking van vrijwel alle denkbare vernietigende
factoren van de chaostheorie: vernietigende Syrische, Arabische en Germaanse invallen, de
Islamitische veroveringen, boekverbrandingen, het sluiten van de Academie van Plato, de
opdeling van het Romeinse rijk, enzovoort. Opvallend genoeg is net als bij Grant de
verhouding tussen deze factoren van de chaostheorie en de factoren van de
transplantatietheorie onduidelijk, een inconsistentie die nog eens wordt versterkt door de
manier waarop de auteurs benadrukken dat de Europa niet in donkere eeuwen kon vallen,
omdat Europa ten noorden van de Alpen nooit een plaats hoge geleerdheid was voor de 12e
eeuw. Zoals al eerder is gesteld: deze zinsnede is in tegenspraak met het eerder zo
nadrukkelijk beschreven verval. Immers, wat nooit aanwezig is geweest, kan ook niet
vervallen.
McClellan & Dorn beschouwen het verval vanaf de hellenistische periode
nadrukkelijk als een negatieve ontwikkeling – en wel op basis van zowel factoren van de
transplantatieverklaring als de chaostheorie. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat deze
auteurs, ondanks hun aandacht voor de factoren van

de transplantatieverklaring, tot de

aanhangers van de chaostheorie kunnen worden gerekend.
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Verdere problematisering van de chaostheorie (deel 1)192
De hedendaagse onderzoekers van de vroege middeleeuwen lijken hun vakgebied te willen
herdefiniëren. Recente bijdragen aan het academische debat lopen, vergeleken met eerdere
studies alsook onderling, op veel vlakken uiteen. Naast het belichten van nieuwe
perspectieven, zoals die van de culturele geschiedschrijvers sinds de jaren 1960-1970, worden
bovenal (controversiële) bijstellingen van traditionele visies niet geschuwd. In deze paragraaf
staat een analyse van de voor de wetenschapsgeschiedenis van de vroege middeleeuwen
belangrijkste herzieningen door mediëvisten centraal.
Wat is, ten eerste, de achtergrond van de nieuwe benaderingswijze van de vroege
middeleeuwen? Zowel Innes als Wickham benadrukt de invloed van het ontstaan van een
apart vakgebied dat zich bezig houdt met de vroegmiddeleeuwse geschiedenis. Dit vakgebied
is, eenmaal ontstaan, bovendien volwassen geworden. Niet alleen is het aantal onderzoekers
toegenomen, er is sprake van verregaande internationalisering. Dankzij de invloed van
culturele geschiedschrijvers en de zogenaamde linguïstic turn wordt bronmateriaal daarnaast
kritischer benaderd. De ‘talige wending’ heeft bijvoorbeeld geleid tot een terugkeer naar de
beschikbare primaire bronnen, waarvan de inhoud niet langer alleen letterlijk gelezen wordt.
Het bronmateriaal wordt nu bijvoorbeeld ook geïnterpreteerd vanuit het oogpunt van de
bedoelingen die de auteurs van deze bronnen voor ogen hadden tijdens het schrijfproces. Met
alle gevolgen van dien, want in hoeverre of in welke zin is het bronmateriaal bijgevolg
‘gekleurd’ en betrouwbaar te noemen? Tot slot is de beschikbare hoeveelheid archeologische
gegevens gedurende de 20e eeuw enorm in hoeveelheid toegenomen; een proces dat nog altijd
voortduurt. Ook op basis van nieuwe archeologische gegevens zijn eerdere interpretaties
onhoudbaar gebleken.193
Ten tweede, wat houden de belangrijkste veranderingen in de benaderingswijze van de
middeleeuwen in grote lijnen in? In hun recente studies trachten Innes, Wickham en Smith de
interpretatie van de vroege middeleeuwen te ontdoen van twee gangbare grand narratives,
namelijk die van nationalisme en moderniteit. Niet alleen is het, aldus deze historici, verkeerd
om de (vroeg)middeleeuwse konink- en keizersrijken te beschouwen als voorgangers van de
latere natiestaten. Ook is het onjuist de middeleeuwen te interpreteren als marginale fase
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tussen twee politiek-culturele hoogtepunten, namelijk Oudheid en Renaissance. Net als elke
andere periode uit de geschiedenis, hebben de middeleeuwen hun eigen identiteit en
legitimiteit. Studies van de middeleeuwen moeten dan ook niet worden geïnterpreteerd op
basis van wat aan deze periode vooraf ging, of op de middeleeuwen volgde.194
Tot welke concrete herzieningen heeft deze nieuwe benaderingswijze, ten derde,
geleid? Hoewel de herzieningen van deze mediëvisten de volledige middeleeuwen omvatten,
is het vanuit het perspectief van deze scriptie vooral relevant de herzieningen van de periode
rond de ‘Val van het Romeinse Rijk’ te analyseren. De voornaamste herziening op dit gebied
is dat het traditionele idee van een ‘val’ van het Romeinse Rijk, gemunt door de laat-18e
eeuwse historicus Edward Gibbon, los moet worden gelaten. Met name Innes en Wickham
gaan specifiek in op de zeer geleidelijke overgang van de Romeinse naar de middeleeuwse
periode, gekenmerkt door lange termijn ontwikkelingen, in plaats van breukpunten. Het
belangrijkste kenmerk van de recente herzieningen in middeleeuwse studies, is dan ook een
veel grotere nadruk op continuïteit of transformatie, in plaats van discontinuïteit en duidelijk
breukmomenten zoals het afzetten van de laatste West-Romeinse keizer in 476 n. Chr.195
Het grote probleem dat uit dit beeld van continuïteit voortkomt, is dat de
veranderingen die gedurende de laat-klassieke en vroegmiddeleeuwse periodes optraden veel
minder makkelijk te verklaren zijn dan voorheen mogelijk werd geacht. Wickham erkent dan
ook dat in zijn vakgebied een groot gebrek heerst aan nieuwe paradigma’s voor het begrip van
deze periodes.196 De complexe verhouding tussen continuïteit en discontinuïteit, wordt door
Wickham op passende wijze onder woorden gebracht: ‘[N]othing changed; but everything
changed.’197
Naast het loslaten van het traditionele idee van een duidelijk breukmoment in de vorm
van de ‘Val van het Romeinse Rijk’, benadrukken de auteurs de grote regionale diversiteit.
Het bestaan en belang van deze diversiteit wordt in de traditionele beschrijvingen te veel over
het hoofd gezien of gemarginaliseerd. Smith heeft om deze reden gekozen voor een compleet
loslaten van welke grand narrative dan ook. In Europe after Rome bespreekt Smith talrijke
lokale bronvoorbeelden, waarmee zij de regionale diversiteit benadrukt. Toch maakt ook deze
auteur generaliseringen, waardoor onnavolgbare sprongen ontstaan in haar verder vloeiende
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meanderen van citaat naar citaat. De precieze verhouding tussen de diversiteit en de
generaliseringen blijft derhalve onduidelijk.198
Innes en Wickham analyseren de vroege middeleeuwen op een minder lokaal niveau
dan Smith. In contrast met beschrijvingen over het gehele voormalige Romeinse Rijk,
beschrijven een groot aantal van de hoofdstukken uit zowel Introduction to Early Medieval
Western Europa als The Inheritance of Rome specifieke regio’s, zoals Merovingisch Gallië en
Germanië; Spanje en Italië; Brittannië en Ierland; het Byzantijnse Rijk; de Islambeschaving,
enzovoort. Beide auteurs trachten hiermee een balans te vinden tussen regionale verschillen
en de bredere ontwikkelingen van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis.199
In verhouding tot de door wetenschapshistorici benadrukte vernietigende factoren van
de chaostheorie, hebben enkele specifieke herzieningen in deze middeleeuwse studies
verstrekkende gevolgen. Het gaat bovenal om de herzieningen van 1) het beeld en belang van
grootschalige, vernietigende barbaarse invasies en plunderingen tijdens de 4e en 5e eeuw n.
Chr. en 2) de Pirenne-these, oftewel de rol van de Islamitische veroveringen gedurende de 7e
en 8e eeuw n. Chr.
Het traditionele beeld van de grootschalige, vernietigende barbaarse invasies en plunderingen
tijdens de 4e en 5e eeuw als oorzaak van ‘de Val van het Romeinse rijk’ is om meerdere
redenen achterhaald. Ten eerste de vloeibare aard van de vermeende barbaarse volkeren.
Etnische identiteit wordt, zo schrijven Innes en Wickham, niet langer beschouwd als
een genetisch gefixeerde en constante factor. Het betreft een sociale, culturele, in plaats van
biologische identiteit. Etniciteit kwam voort uit het behoren tot een groep, bijvoorbeeld uit het
volgen van een gemeenschappelijke leider. De barbaarse groepen waren heterogeen en bleven
zich constant vermengen. Zodoende kan niet worden gesproken van het binnenvallen van
stabiele volkeren of stammen, slechts van tijdelijke coalities. Het is dan ook onjuist te spreken
van brede, stabiele volkeren zoals ‘de Franken’ of ‘de Gothen’. Tot welke groep personen
werden gerekend, was afhankelijk van de situatie en context. Personen konden bijgevolg
overgaan van de ene groep naar de andere, van een Frankische naar een Gotische identiteit,
zelfs naar een Romeinse identiteit – of andersom. Het strikte traditionele onderscheid tussen
barbaren en Romeinen is dan ook ontoepasselijk – te meer omdat de etnische naamgevingen
gemunt waren door de Romeinen, in plaats van door de ‘barbaren’ zelf, net zoals de
198

Gebaseerd op de strekking van Innes, Introduction to Early Medieval Western Europe; Smith, Europe after
Rome; Wickham, The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000.
199
Gebaseerd op de strekking van Innes, Introduction to Early Medieval Western Europe; Wickham, The
Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000.

67

karakterisering ‘barbaars’ in contrast met de veronderstelde eigen ‘Romeinse’ identiteit tot
stand kwam.200
Bovendien zaten de onderlinge verhoudingen tussen ‘barbaren’ en ‘Romeinen’ veel
complexer in elkaar dan een simpelweg binnenvallen van barbaarse groepen. Reeds lange tijd
was sprake van onderlinge relaties tussen gebieden binnen en buiten het Romeinse rijk. De
gebieden aan beide kanten van de Romeinse rijksgrens waren bijgevolg steeds meer op elkaar
gaan lijken. De meeste ‘barbaren’ die zich vestigden in het Romeinse rijk, deden dit als
bondgenoten van de Romeinse regering. ‘Barbaarse’ soldaten werden namelijk veelvuldig
ingezet, bijvoorbeeld om interne strijd binnen het Romeinse rijk te beslechten. Het vestigen
van ‘barbaren’ in het Romeinse rijk was dan ook veelal een proces dat op uitnodiging van de
Romeinen op gang kwam en de Romeinse machtsstructuren niet aantastte, maar juist
versterkte. Daarnaast hadden de verschillende ‘barbaarse’ groepen niet hetzelfde doel voor
ogen, laat staan het vernietigen van het Romeinse rijk. De verschillende conflicten tussen
‘Romeinen’ en ‘barbaren’ kunnen dan ook niet als manifestaties van hetzelfde fenomeen –
een soort botsing van beschavingen – worden beschouwd.201
Voor zover al van grootschalige, vernietigende ‘barbaarse’ invallen kan worden
gesproken, dienen deze niet als oorzaak van het verval van het West-Romeinse rijk te worden
beschouwd. In plaats daarvan is het, zo stellen Innes en Wickham, nodig de aandacht te
richten op interne ontwikkelingen in het Romeinse rijk als oorzaken van het verval, evenals
de veranderende interactiepatronen tussen het rijk en haar ‘barbaarse’ buren. Evenwijdig aan
de bijgevolg relatief kleinere invloed van grootschalige invallen en plunderingen in het
geleidelijke proces van verval van het West-Romeinse rijk, wordt ook de schaal van de
vermeende vernietigingen door ‘barbaren’ betwijfeld.202
Het wegvallen van de traditionele rol van de ‘barbaarse’ invasies als enige of
beslissende factor in de geschiedenis van de laatklassieke en vroegmiddeleeuwse periodes,
past in het beeld van grotere continuïteit tussen beide periodes. Hoewel Wickham ook
aandacht besteedt aan de veranderingen die plaatsvonden in de mettertijd ontstane postRomeinse koninkrijken in, benadrukt hij tevens de belangrijke continuïteiten, zoals het
christendom,

de voorname rol van patronage en tot de 7e eeuw zelfs het Romeinse
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belastingsysteem. Veelzeggend is Wickhams beschrijving van de Vandalen in Noord-Afrika,
die op verschillende manieren hun best deden het Romeinse rijk voort te zetten.203
De eerder beschreven Pirenne-these kan worden beschouwd als een vroege aanval op de
traditionele interpretatie van de periode van barbaarse invasies tijdens de 5e eeuw. Echter, ook
de Pirenne’s stellingname is sinds haar publicatie veelvuldig bekritiseerd.
Volgens Wickham is de Pirenne-these een typische pre-archeologische interpretatie
van de vroege middeleeuwen. Als gevolg van de gedurende de 20e eeuw toegenomen
hoeveelheid archeologisch bronmateriaal, blijkt de these om verschillende redenen onjuist.
Verder stelt Wickham dat de Pirenne-twee grote onvolkomenheden bevat. De nadruk van
Pirenne ligt namelijk te veel op lange-afstandshandel en de handel in luxe goederen. De
lange-afstandshandel was volgens Wickham altijd al marginaal, omdat de meeste handel
regionaal plaatsvond. Ook de handel in luxe goederen was marginaal. Derhalve is Pirenne’s
argumentatie op basis van deze vorm van handel niet representatief voor de voornamelijk
regionale handel en bijvoorbeeld de zo belangrijke handel in graan.204
Uit de nieuwe archeologische gegevens blijkt bovendien dat het verval van de handel
al eerder optrad, ver voor het ontstaan van de Islam. Wickham onderscheidt het beginpunt van
de neergang van de handel al in de 5e eeuw, namelijk met het wegvallen van de zogenaamde
‘Carthage-Rome tax spine’205 door toedoen van de veroveringen door de Vandalen in 439 n.
Chr.206
Innes levert vergelijkbare kritiek op de Pirenne-these, waaronder het benadrukken van
de invloed van nieuwe archeologische vondsten en de twee grote misvattingen van Pirenne.
Bovendien stelt Innes dat van een Islamitisch handelsembargo nooit sprake lijkt te zijn
geweest, noch van een grote invloed van Arabische piraten die de handel in het Middellandse
Zeebied zouden hebben verstoord. Van een afsluiten van het Middellandse Zeegebied als
gevolg van de Islamitische veroveringen kan bijgevolg niet worden gesproken. In plaats van
een interpretatie van de Islamitische veroveringen als een botsing van beschavingen zou – net
als bij de herzieningen van de hierboven besproken barbaarse invasies – moeten worden
gekeken naar de complexe, zowel interne als externe, culturele, economische en politieke
veranderingen.207
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Tot slot benadrukt Innes de rol van andere factoren in het verval van de Mediterrane
economie en handel, zoals het wegvallen van de belastingsas tussen Carthago en Rome in de
5e eeuw, de rol van de pest tijdens de 6e eeuw, het instorten van het Byzantijnse
belastingsysteem gedurende de 7e eeuw en de vernietigende heroveringscampagnes van keizer
Justinianus.208
Welke gevolgen hebben deze herzieningen, tot slot, voor de interpretatie van de laatklassieke
en vroegmiddeleeuwse periodes door wetenschapshistorici? Bovenal vormen deze
herzieningen

een

verdere

problematisering

van

het

zo

grote

belang

dat

in

wetenschapshistorische beschrijvingen wordt toebedeeld aan de vernietigende factoren van de
chaostheorie. De traditionele, ongenuanceerde en – cru uitgedrukt – achterhaalde weergaven
van massale, vernietigende barbaarse invasies en het afsluiten van het Middellandse
Zeegebied door toedoen van de Islamitische beschaving lijken bijgevolg onhoudbaar, of op
zijn minst toe aan een grondige herzieningen.
Dit

betekent

niet

dat

de

werking

van

deze

factoren

geheel

uit

de

wetenschapsgeschiedenis moet worden weggedacht. De voornamelijk economische
tegenargumenten waarmee de Pirenne-these is bekritiseerd, leiden bijvoorbeeld niet
noodzakelijk tot een herziening van de culturele en intellectuele gevolgen van de Islamitische
veroveringen. Nader onderzoek zal moeten aanwijzen in hoeverre deze veroveringen invloed
hebben gehad op de intellectuele contacten tussen bijvoorbeeld West-Europa en het door de
Arabieren veroverde intellectuele centrum Alexandrië. Zoals in het volgende hoofdstuk zal
blijken, zou onderzoek naar de Paascontroverse hiervoor een mogelijkheid kunnen bieden.
Ook de invloed van ‘barbaarse’ invasies moet niet tot een nulpunt worden
gereduceerd. Het is aannemelijk dat, voor zover van dergelijke invasies kan worden
gesproken, een afname van de schaal waarop natuuronderzoek werd gepraktiseerd het gevolg
was. Echter, het is onhoudbaar gebleken om de afname van deze beoefening of het verlies van
klassieke geschriften enkel en alleen aan deze invasies te wijden. Bovendien is gebleken dat
dezelfde factoren in het Oost-Romeinse rijk optraden, zonder hier grote discontinuïteit te
veroorzaken – een argument dat in de volgende paragraaf verder zal worden uitgebouwd.
Wetenschapshistorici zouden, net als de mediëvisten, de aandacht moeten vestigen op interne
ontwikkelingen in het Romeinse rijk, evenals de veranderende interactie tussen ‘Romeinen’
en ‘barbaren’. Anders gezegd, de ‘barbaarse’ invasies moeten worden beschouwd als één van
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de factoren binnen een bredere context, in plaats van dé oorzaak van het verval van de
klassieke geleerdheid.
Kortom, de gangbare verklaringen op basis van factoren van de chaostheorie moeten
als gevolg van de herzieningen in de middeleeuwse studies, minder vanzelfsprekend voor
waarheid worden aangenomen dan tot nu het geval is. De nadruk op discontinuïteit rond het
begin van de vroege middeleeuwen, moet in balans worden gebracht met vormen van
continuïteit. Daarnaast moeten de nieuwe archeologische gegevens worden geïntegreerd in de
bestudering van de wetenschapsgeschiedenis. Bovenal moeten wetenschapshistorici, net als
de mediëvisten, de gangbare grand narratives van nationalisme en moderniteit loslaten.
Anders gezegd, de middeleeuwen moeten ook in de wetenschapsgeschiedenis op eigen
waarde worden onderzocht.

Verdere problematisering van de chaostheorie (deel 2)
Alvorens de deelvraag van dit hoofdstuk te beantwoorden, rest nog het beschrijven van een
belangrijke geografisch-intellectuele kanttekening en bijbehorende gevolgen. Het betreft een
kanttekening die impliciet besloten ligt in de voorgaande paragrafen, maar tot nu toe niet
uitvoerig is beschreven; een kanttekening waarvan de consequenties door alle tijdens deze
scriptie besproken wetenschapshistorici over het hoofd lijken te worden gezien. Desondanks
is de kanttekening op paradoxale wijze impliciet aanwezig in de aandacht die een aantal van
deze auteurs schenkt aan de ontwikkelingen in het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk en de
Islambeschaving; evenals delen van hun beschrijvingen van de middeleeuwse West-Europese
wetenschapsgeschiedenis. Wederom is sprake van een grondige inconsistentie.
De kanttekening luidt als volgt: het geografische-intellectuele zwaartepunt heeft vanaf
de Griekse periode tot en met de Renaissance onveranderd in het oostelijke deel van de
Middellandse zeegebied gelegen. De hoogste vormen van Griekse natuurkennis zijn tot aan de
late middeleeuwen – of eigenlijk zelfs de Renaissance – nooit bekend geweest in WestEuropa.
Alle auteurs lijken deze constatering te onderschrijven. Immers, zoals uit de meeste
beschrijvingen kan worden afgeleid, bevonden de belangrijkste centra van Griekse
geleerdheid zich tijdens de Romeinse periode net als voorheen in het oostelijke deel van het
Middellandse Zeegebied, namelijk in Athene en Alexandrië. Ook in latere perioden bleef deze
situatie onveranderd. Lindberg, McClellan & Dorn en Cohen beschrijven bijvoorbeeld – ik
generaliseer – hoe in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied de bloei van de hoge
vormen van natuurkennis nog lange tijd voortduurde of al voor de Renaissance nieuwe
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bloeiperiodes optraden. Echter, deze continuïteit wordt niet langer tot de ‘Westerse’
geschiedschrijving gerekend, omdat zij plaats vond in het Oost-Romeinse/Byzantijnse
rijksdeel en de latere Islambeschaving. Dat de factoren van de chaostheorie ook hier optraden,
maar geen discontinuïteit veroorzaakten, wordt slechts terzijde benoemd.
Zodoende kan tot aan de culturele transplantaties van de late middeleeuwen en
Renaissance worden gesproken van een groot ontwikkelingsverschil tussen grofweg
Noord/West-Europa

en

Zuid/Oost-Europa.

Hoewel

dit

strakke

onderscheid

door

wetenschapshistorici wordt aangeduid, worden de consequenties nauwelijks onderschreven.
De belangrijkste consequentie is dat wat nooit bekend is geweest in Noord/WestEuropa, ook niet kan vervallen of in de vergetelheid kan geraken. Dat het, zoals McClellan &
Dorn terecht opmerken, bijgevolg ahistorisch is te spreken van het neerdalen van donkere
eeuwen op West-Europa merken de overige auteurs niet op. Net als vrijwel alle andere
besproken historici, beschrijven zelfs McClellan & Dorn de vroege middeleeuwen – ondanks
hun eerdere constatering – als donkere periode in de wetenschapsgeschiedenis. Daarenboven
merken McClellan & Dorn, evenals de overige auteurs, niet op dat de transplantatie van
‘versimpelde’ vormen van natuurkennis in westelijke richting vanaf de hellenistische periode
tot diep in de middeleeuwen, als toename van de West-Europese geleerdheid moet worden
geïnterpreteerd: een ontwikkeling van niets naar iets. Een neerdalen van donkere eeuwen
impliceert juist een tegenovergestelde ontwikkeling, namelijk neergang van de geleerdheid.
Het problematische is enerzijds dat de meeste van de auteurs zowel leunen op factoren
van de transplantatieverklaring als factoren van de chaostheorie. Anderzijds wordt – zoals
verderop nader wordt toegelicht – de wetenschapsgeschiedenis op inconsistente wijze te veel
op grond van modernistische ideeën gecentreerd op de vermeende ‘Westerse’ geschiedenis.
Deze benaderingswijze is in strijd met het reeds aangeduide geografisch-intellectuele
zwaartepunt. Gevolg is dat het strenge onderscheid tussen Noord/West en Zuid/Oost-Europa
verwatert.
De continue transplantatie van Griekse vormen van natuurkennis, behorende tot de
transplantatieverklaring, loopt zoals reeds is beschreven onafgebroken vanaf de hellenistische
periode door tot diep in de middeleeuwen. Gevolg is dat dit transplantatieproces, zoals enkele
van de auteurs stellen, de basis vormt voor de voornaamste bronnen die tot het jaar 1200
werden geraadpleegd door middeleeuwse geleerden. Desondanks verklaart de chaostheorie in
de meeste beschrijvingen een groot verval in de geleerdheid rond het einde van het klassieke
tijdperk en het begin van de middeleeuwen.
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De vraag rijst welk verval op grond van de chaostheorie wordt verklaard? De hoogste
vormen van Griekse natuurkennis konden niet vervallen, want die waren nooit aanwezig in
Noord/West-Europa. Verval van de versimpelde vormen van Griekse natuurkennis is
eveneens uitgesloten, want de populairwetenschappelijke werken werden tot voorbij het jaar
1200 n. Chr. onophoudelijk geraadpleegd. Feitelijk kan, bijgevolg, geen sprake zijn van grote
discontinuïteit aan het begin van de vroegmiddeleeuwse periode.
Zeker, zoals reeds veelvuldig is benadrukt kan in zoverre van ‘verval’ worden
gesproken, dat vormen van natuurkennis op kleinere schaal dan voorheen werden beoefend.
Echter, natuuronderzoek was altijd al een bezigheid van een kleine intellectuele elite. Het
betreft dan ook een beperkte, relatief kleine afname. Bovendien, het voornaamste deel van de
vernietigingen die volgens de aanhangers van de chaostheorie plaatsvonden, zou een verlies
van bronnen waarin vormen van natuurkennis werden beschreven hebben ingehouden – geen
afname in de beoefening van vormen van natuurkennis.
Voor zover daarvan al kan worden gesproken, vond de discontinuïteit niet plaats
gedurende de vroege middeleeuwen, maar reeds in de hellenistische en Romeinse periodes.
Echter, gezien de rationele aard van het hellenistische, Romeinse en christelijke
populariserings- en selectieproces, blijkt ook de typering discontinuïteit voor de hellenistische
en Romeinse periodes vanuit eigentijdse standaarden een ahistorisch en ten onrechte negatief
waardeoordeel. Beter is het te spreken van continuïteit, aangezien dit proces op rationele
gronden voortvloeide uit het direct voorafgaande.
In de veelvuldige toepassing van de chaostheorie lijkt, ondanks de erkenning van het
feit dat het geografisch-intellectuele zwaartepunt van oudsher in Zuid/Oost-Europa lag, uit te
worden gegaan van een rol van West-Europa als direct opvolger van de Grieks-Romeinse
beschaving. Immers, de middeleeuwen worden – in lijn van de modernistische periodeindeling van de geschiedenis, donker genoemd in vergelijking met de ‘lichte’ periodes
gedurende de Oudheid en de Renaissance. Anders gezegd, het Noord/West-Europa van de
vroege middeleeuwen wordt getypeerd op basis van klassieke, Zuid/Oost-Europese normen.
Hiermee spreken de wetenschapshistorici zichzelf tegen; zij gaan voorbij aan het feitelijke
verloop van de geschiedenis.
Is het, op basis van het hierboven beschreven continue transplantatieproces en de
geografische constatering, niet veel voor de hand liggender niet van donkere eeuwen te
spreken? Jazeker. Het eeuwen durende populariseringsproces zou daarnaast moeten worden
beschouwd als een cruciaal moment van culturele transplantatie: een introductieproces van
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afgeslankte vormen van Griekse natuurkennis in westelijke richting en voorganger van de
grondigere culturele transplantatie tijdens de late middeleeuwen.
Sterker nog, het is mogelijk een continue lijn door te trekken vanaf de laatklassieke en
vroegmiddeleeuwse transplantatieprocessen tot en met de culturele transplantatie van de late
middeleeuwen. Immers, het assimileren van via de Islambeschaving voor het eerst naar WestEuropa getransplanteerde klassieke werken in de christelijke leer door scholastieke geleerden
als Thomas van Aquino, past in de laatklassieke en vroegmiddeleeuwse tendens van
selecteren, assimileren en in overeenstemming brengen van natuurkennis met de christelijke
leer. Echter, in het geval van de late middeleeuwen was de hoeveelheid beschikbare
natuurkennis vele malen groter. Hoewel wetenschapshistorici nochtans alleen in het geval van
de scholastieke geleerden spreken van een positieve beïnvloeding van het christendom op de
wetenschapsontwikkeling, kan hetzelfde van het vroegmiddeleeuwse proces worden gezegd.
In beide periodes was natuurkennis ondergeschikt aan de theologie. In beide periodes dienden
vormen van natuurkennis als middel tot een hoger doel, namelijk het uitleggen van de Bijbel.
Het tegendeel is tot op heden het geval: de aandacht van wetenschapshistorici voor de
vroege middeleeuwen is vergeleken met hun aandacht voor de late middeleeuwen marginaal.
Waar de vroege middeleeuwen beschreven worden, wordt bovendien doorgaans voorbij
gegaan aan de positieve aspecten van de transplantatieverklaring. Was de aandacht van
wetenschapshistorici voor de vroege middeleeuwen groter geweest, dan waren zij
waarschijnlijk tot dezelfde – of op zijn minst van hun huidige visies afwijkende – conclusies
en beschrijvingen gekomen.
Om de vroege middeleeuwen – evenals de laatklassieke periode – tot haar recht te
laten komen, moet afstand worden gedaan van de modernistische periodisering (Oudheid,
Middeleeuwen, Renaissance, etc.) en de bijbehorende vooronderstellingen. Een dergelijke
benaderingswijze van de vroege middeleeuwen is reeds besproken in het kader van de
middeleeuwse studies van Innes, Wickham en Smith. Hiertoe moet ook het gangbare idee van
de Griekse beschaving als directe voorganger of bakermat van de Westerse beschaving
worden losgelaten.
Er moet, anders gezegd, niet langer met twee maten worden gemeten. Tot nu toe wordt
immers enerzijds het geografisch niet voor de hand liggende West-Europa beschouwd als
directe opvolger van de Griekse beschaving, met als gevolg dat de vroege middeleeuwen een
donkere periode lijken. Anderzijds worden de wel voor de hand liggende Oost-Romeinse,
Byzantijnse en Islamitische gebieden niet als de directe opvolger van de Griekse beschaving
beschouwd, omdat die rol al door middeleeuws Noord/West-Europa wordt vertolkt.
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Daarnaast moet de wetenschapsgeschiedenis, in lijn van de standpunten van Lindberg,
op een andere manier worden benaderd. Elke periode uit de geschiedenis dient op eigen
waarde en dus vanuit het oogpunt van eigentijdse standaarden te worden beschreven – iets dat
wetenschapshistorici tot op heden nalaten te doen als het om de vroege middeleeuwen gaat.
Verder moet wetenschapsgeschiedenis niet langer alleen over de hoogste vormen van
natuurkennis gaan. Ook lagere, gepopulariseerde of versimpelde vormen van natuurkennis
zijn het bespreken waard, omdat – zoals uit dit hoofdstuk blijkt – ook aan deze vormen van
natuurkennis

argumenten

kunnen

worden

ontleend

over

het

verloop

van

de

wetenschapsgeschiedenis.
Bovendien moet een eind worden gemaakt aan de benaderingswijze van de
wetenschapsgeschiedenis als voorgeschiedenis van de Wetenschappelijke Revolutie. Het
betreft namelijk een benaderingswijze die ahistorische en teleologische waardeoordelen,
evenals uitsluitende aandacht voor de hoogste vormen van natuurkennis in de hand werkt. De
wetenschapsgeschiedenis behoort de geschiedschrijving van alle wetenschapsontwikkelingen
te zijn, niet alleen de Wetenschappelijke Revolutie.
Het

is

bovendien

belangrijk

te

erkennen

dat

alle

wetenschapsgeschiedenis voortbouwden op de prestaties van

geleerden

uit

de

hun voorgangers of

wegbereiders. Zonder het bestaan van revolutionaire wetenschapsontwikkelingen te
ontkennen, mag het onderscheiden van breuklijnen in de wetenschapsgeschiedenis niet langer
leidden tot het nauwelijks beschrijven van bepaalde periodes uit de geschiedenis. Immers,
zoals hierboven veelvuldig is aangetoond, kunnen ook aan de vroege middeleeuwen
argumenten worden ontleend over de wetenschapsontwikkeling.

Vroegmiddeleeuwse vormen van natuurkennis als missende schakel
Gaandeweg dit hoofdstuk is, op basis van de besproken literatuur, vormgegeven aan een
alternatieve interpretatie van de wetenschapsgeschiedenis van vroegmiddeleeuwse – maar ook
laatklassieke – vormen van natuurkennis. De deelvraag van dit hoofdstuk is hiermee positief
beantwoord: zowel op de neergang van de klassieke tradities van natuurkennis, als de plaats
van de vroege middeleeuwen binnen de wetenschapsgeschiedenis is een nieuwe zienswijze
beargumenteerd. In plaats van nogmaals de belangrijkste aspecten van deze herziening te
herhalen, is het in deze korte afsluitende paragraaf nuttig een belangrijke kanttekening te
plaatsen.
In dit hoofdstuk is getracht tegenlicht te bieden op de gangbare interpretaties van de
vroege middeleeuwen door wetenschapshistorici. Hierbij is – zal een kritische lezer opmerken
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– op bepaalde momenten gespeculeerd en tot op zekere hoogte gegeneraliseerd en
gechargeerd. Het is, zo wil ik hierbij benadrukken, niet de bedoeling de geschetste herziening
te presenteren als de ware of enige juiste interpretatie van deze periode. Wel is dit tegenlicht
bedoelt als een aannemelijke alternatieve benaderings- en interpretatiewijze van de vroege
middeleeuwen. Dit nieuwe licht op de traditioneel donkere eeuwen is bij wijze van een nieuw
paradigma bedoeld als bijdrage aan het historiografische debat, namelijk als aanleiding voor
vervolgonderzoek.
Dit neemt niet weg dat de rode draad van dit hoofdstuk, mijns inziens, onbetwijfelbaar
is: de vroege middeleeuwen vormen, evenals de Romeinse periode, een cruciale schakel in de
wetenschapsgeschiedenis, die tot op heden te weinig en op een verkeerde manier is benaderd.
Los van de precieze inhoud van de gesuggereerde herziening is dan ook onomstotelijk
aangetoond dat de gangbare nadruk op de late middeleeuwen onhoudbaar is.

76

Tegenlicht deel 2: Beda’s De temporum ratione
Dit laatste hoofdstuk uit de tweedelige reeks hoofdstukken van deze scriptie die tegenlicht
biedt

op

de

gangbare

interpretatie

van

de

vroege

middeleeuwen

in

de

wetenschapsgeschiedenis, staat in het teken van een vroegmiddeleeuwse brontekst. Het boek
De temporum ratione (vrij vertaald: Over de berekening van de tijd), rond 725 n. Chr.
geschreven door Beda Venerabilis, dient als praktijkvoorbeeld van de in het vorige hoofdstuk
uitvoerig verdedigde transplantatieverklaring. Behalve van deze brontekst zelf is gebruik
gemaakt van enkele passages over Beda in de reeds behandelde literatuur, evenals de boek
The Sun in the Church door John L. Heilbron en Anno Domini: The Origins of the Christian
Era door Georges Declercq. Bovenal is echter de uitvoerige inleiding en het evenzo
uitgebreide commentaar door Faith Wallis, de vertaalster van de brontekst, geraadpleegd,
zoals opgenomen in het Engelstalige boek Bede: The Reckoning of Time.

Beda Venerabilis
Onder mediëvisten wordt Beda (ca. 673-735 n. Chr) over het algemeen beschouwd als een
groot geleerde, hoogopgeleid intellectueel, of meer specifiek als theoloog, historicus,
computist en schrijver van handboeken en/of encyclopedieën.209 Wetenschapshistorici zijn
vooral bekend met Beda’s zogenaamde computistische werken, zijnde geschriften over
tijdrekening en de berekening van de Paasdatum. 210 Geboren op de landerijen van het
tweelingklooster van Wearmouth-Jarrow, gelegen in middeleeuwse koninkrijk Northumbria
(hedendaags Engeland), volgde Beda onderwijs van de bisschoppen Benedicus en Ceolfrith.
Na werkzaam te zijn geweest als diaken en priester, trad hij als monnik toe tot het klooster.
Vanaf dat moment stond zijn leven in het teken van het kloosterritme, de studie van
christelijke geschriften en – zoals hieronder zal blijken – het bestuderen van klassieke vormen
van natuurkennis vanuit het oogpunt van computus.211
Beda’s oeuvre omvat vele Bijbelcommentaren, evenals enkele heiligenlevens van
abten van het klooster van Wearmouth-Jarrow en liturgische werken zoals martyrologia en
hymnes. Daarnaast schreef hij zijn beroemde kerkelijke geschiedenis van Engelse volk, in het
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Latijn getiteld Historia ecclesiastica gentis anglorum. Bovendien schreef Beda boeken over
seculiere onderwerpen, zoals grammatica en retorica, maar ook drie boeken over de natuur
der dingen, tijdrekening, chronologie en computus, namelijk De natura rerum, De temporibus
en De temporum ratione. Het laatst genoemde en langste boek over tijdrekening, chronologie
en computus – de berekening van de Paasdatum – staat zoals gezegd centraal in dit
hoofdstuk.212

Computus: een analyse
Voor een goed begrip van het boek De temporum ratione is het noodzakelijk een algemene
geschiedenis en versimpelde technische achtergrond van computus uiteen te zetten, te
analyseren of computus in het algemeen als vorm van natuurkennis kan worden beschouwd en
te bepalen wat bijgevolg de wetenschapshistorische relevantie van computische tradities is.
Historische en technische achtergrond
De berekening van de paasdatum, het moment waarop de dood en herrijzenis van Jezus
Christus wordt herdacht, heeft vele christelijke geleerden gedurende het merendeel van de
afgelopen tweeduizend jaar beziggehouden. Zo ook – of liever gezegd: juist – gedurende de
middeleeuwen. De beantwoording van twee vragen stond centraal: ten eerste, welke criteria
bepalen een geschikte paasdatum? En ten tweede, hoe kan een geschikte Paasdatum voor
meerdere jaren worden berekend? De zowel theologische als wiskundig-astronomische
onenigheid over de beantwoording van deze vragen, wordt de Paascontroverse genoemd.213
De onderstaande weergave van de verschillende aspecten van deze controverse is beperkt tot
de belangrijkste en meest basale strijdpunten.
Een cruciaal gegeven van de Paascontroverse was het belang dat werd gehecht aan een
gelijktijdige viering van een het Paasfeest door alle christenen, oftewel het grote belang van
overeenstemming en homogeniteit. Kort gezegd geldt voor alle christenen de regel dat het
Paasfeest wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan na de zomer equinox. De
zomerequinox is de dag in de lente waarop de zon recht boven de evenaar staat en het even
lang licht, als donker is. Bijgevolg behelst de berekening van de Paasdatum drie criteria: 1) de
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maancyclus, vanwege de volle maan; 2) de zonnecyclus, vanwege de zomer equinox en 3) een
specifieke, aan de Juliaanse kalender gekoppelde weekdag, namelijk de zondag.214
Hoewel het op het eerste gezicht voor de hand ligt dat astronomische observaties
zouden hebben volstaan, was dit niet het geval. Deze observatieoplossing zou de christenen te
weinig tijd hebben geven om het Paasfeest voor te bereiden. Het Paasfeest zou namelijk al op
de dag na de waarneming van de volle maan kunnen plaatsvinden, veel te laat om de gehele
christelijke gemeenschap in te lichten en de viering voor te bereiden. Bovendien vinden,
voorafgaand aan het Paasfeest en gekoppeld aan de datum van het Paasfeest, gedurende twee
maanden andere belangrijke liturgische momenten plaats, zoals de vastenperiode. Observaties
van de zomer equinox en volle maan zouden bijgevolg pas veel te laat kunnen worden
gedaan. Daar komt bij dat de zomer equinox en volle maan zich op verschillende plaatsen ter
wereld op verschillende momenten voordoen. Zelfs als alleen de datum van het Paasfeest van
de observaties had afgehangen en alle lokale observaties juist zouden worden gedaan – iets
dat bij gebrek aan exacte meetinstrumenten en telescopen onwaarschijnlijk was – dan zou het
Paasfeest niet overal op de zelfde datum worden gevierd.215
Vanaf de 3e eeuw n. Chr. zochten de christelijke geleerden de oplossing in een cyclus
van een bepaald aantal jaren, waarin de drie criteria zo goed als mogelijk met elkaar in
overeenstemming waren gebracht en waarmee de Paasdata voor meerdere jaren in de
toekomst zouden kunnen worden berekend. De hieruit volgende ‘meerjarenplanning’ zou
vervolgens kunnen worden vastgelegd in zogenaamde paastabellen, die op hun beurt konden
worden verspreid onder bisschoppen en priesters. Voordeel van deze oplossing was dat dit de
mogelijkheid van terugkerende conflicten over de correcte datum zou verkleinen. Een
kloppende cyclus kon een eenduidige Paasdatum voor alle christenen garanderen.216
Helaas was het vinden van zo’n cyclus, evenals het bepalen van welke cyclus het
meest geschikt was, makkelijker gezegd dan gedaan. Juist het zoeken naar deze oplossing,
leidde herhaaldelijk tot conflicten. Er ontstonden vele uiteenlopende benaderingswijzen, die
computistische tradities worden genoemd. Zo kan grofweg worden gesproken van de tradities
van Rome, Alexandrië, Syrië en Klein-Azië, welke niet alleen onderling verschilden, maar
tevens lokaal verschillende varianten kenden. Het botsen van twee van deze tradities stond
centraal in de Paascontroverse, namelijk de tradities van Rome en Alexandrië. Geleerden in
beide steden hanteerden een ander uitgangspunt voor computus, respectievelijk de Juliaanse
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zonnekalender en de Joodse maankalender. Deze discrepanties tussen beide tradities leidden
tot verschillende manieren van omgaan met de grote moeilijkheden van het bepalen van de
Paasdatum.217
De voornaamste moeilijkheden hangen nauw samen met de drie genoemde criteria van
de paasdatum. Ten eerste de complexe verhoudingen tussen de maan- en zonnecyclus,
waarmee gegevens als de volle maan en de zomer equinox samenhangen. De lengtes van deze
cycli waren niet exact bekend en zijn bovendien onverenigbaar. De lengte van de zonnecyclus
– destijds de veronderstelde duur van de omloop van de zon rond de aarde, in plaats van
andersom – is namelijk niet even lang als een geheel aantal maancyclussen.218
Ook waren de rekengegevens van de computistische tradities – binnen de Romeinse
traditie – niet geheel verenigbaar met de Juliaanse kalender. De Juliaanse kalender is een
zonnekalender, zonder relatie met de maancyclus. Bovendien is het kleinste gegeven in deze
kalendertraditie de dag, terwijl de tijdens de middeleeuwen veronderstelde lengtes van de
maan- en zonnecyclussen – net als overigens de werkelijke lengtes van deze cycli – niet op
gehele dagen uitkwamen. Om precies te zijn, is de maancyclus 29,53059 dagen en de
zonnecyclus 365,2422 dagen lang. Tijdens de middeleeuwen werden echter de
respectievelijke lengtes 29,5 en 365,25 dagen aangehouden – exactere lengtes waren destijds
niet bekend. Hieruit volgt dat de cycli zoals eerder gesteld onverenigbaar zijn: in één
zonnecyclus van 365,25 dagen passen 12 hele maancyclussen van 29,5 dagen, met een restant
van 11 dagen. Zelfs een cyclus van meerdere zonnejaren (en dus ook meerdere
maancyclussen) zou beide gegevens nooit met elkaar in overeenstemming kunnen brengen.
Bijgevolg werd geen perfecte cyclus nagestreefd, maar een zo nauwkeurig mogelijke
benadering van de astronomische realiteit.219
Behalve dat de toegepaste lengtes van de maan- en zonnecyclus niet overeenkwamen
met de daadwerkelijke astronomische lengtes van deze cycli, was ook de lengte van het jaar in
de Juliaanse kalender – namelijk 365 dagen – astronomisch gezien onjuist. Als oplossing is
het schrikkeljaar ingevoerd: een extra dag in de maand februari voor elk vierde jaar. Immers,
na vier jaar zou het verschil tussen de kalenderdag en de astronomische dag neerkomen op
viermaal het verschil tussen de vermeende astronomische lengte van de zonnecyclus (365,25
dagen) en de lengte van het jaar in de Juliaanse kalender (365 dagen): in totaal één hele extra
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dag. Helaas was het astronomische jaar net iets korter dan 365,25 dagen, waardoor de datum
in de Juliaanse kalender en de ‘astronomische datum’ op de lange termijn alsnog uiteen
begonnen te lopen.220
Ook het derde criterium, dat van de zondag, compliceert de berekeningen. Immers, een
jaar volgens de Juliaanse kalender bestaat uit 365 dagen, wat neerkomt op 52 weken van 7
dagen en een restant van één dag. Niet alleen verschoof de weekdag van bijvoorbeeld 1
januari dan ook elk jaar met één weekdag, de extra dagen van schrikkeljaren zorgden om de
zoveel jaar voor een extra verschuiving.221
Het is, kortom, niet mogelijk om het Paasfeest elk jaar op dezelfde datum te vieren.
Computus kwam dan ook – in een zeer basale weergave – neer op het ‘uitvinden’ en
aanhouden van een cyclus waarin de drie criteria met elkaar in overeenstemming zijn
gebracht, of ten minste zo goed mogelijk tot hun recht komen. Om tot zulke cycli te komen
moesten, en daarvan waren de middeleeuwse geleerden zoals Beda zich ten volle bewust, de
astronomische realiteiten worden losgelaten, maar wel zoveel mogelijk worden benaderd.
Vandaar ook kunstmatige oplossingen zoals het schrikkeljaar, bedoeld om de discrepanties
tussen de rekengegevens en astronomische realiteiten periodiek te verhelpen. De
astronomische realiteiten werden zodoende wel degelijk in de gaten gehouden. De
Paascontroverse is namelijk herhaaldelijk door kritische geleerden aangewakkerd op
momenten waarop de berekende Paasdatum en de astronomische Paasdatum, ondanks deze
‘lapmiddelen’, te veel uit elkaar begonnen te lopen.222
Juist de zoektocht naar een zo goed mogelijk kloppende cyclus leidde tot verschillende
opties, zoals cyclussen van 8; 19; 84; 95; 112 en uiteindelijk 532 jaar. Overeenstemming over
de toepassing van één specifieke cyclus, bleef feitelijk uit tot de algemene acceptatie van het
computistische systeem dat Beda verdedigt in De temporum ratione. De vele verschillende
cycli die tot die tijd door geleerden werden geopperd en toegepast, vormden de basis van de
verschillende computistische tradities en de eeuwen durende Paascontroverse. Eeuwen lang
kon geen van deze tradities de overhand krijgen, te meer omdat er geen christelijke instantie
of persoon was met de autoriteit om een eindoordeel in het voordeel van één traditie te
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kunnen vellen dat alom zou worden geaccepteerd. Zowel Rome als Alexandrië zat gevangen
in de eigen tradities.223
Zonder hier in te gaan op alle kenmerken van de verschillende tradities, cyclussen en
het verloop van de lange geschiedenis van de Paascontroverse, is bovenstaand een heel basale
historische en technische achtergrond van Beda’s boek De temporum ratione geschetst. Beda
leefde niet alleen in een periode waarin een theologisch en wiskundig-astronomisch debat
werd gevoerd over wat de juiste computistische traditie was, hij speelde zoals al kort is
aangeduid zelf een belangrijke rol in het verloop van deze controverse. Interessant is dat het
debat werd gevoerd door geleerden uit heel Europa, waaruit volgt dat gedurende de
middeleeuwen kennisuitwisseling is blijven bestaan tussen bijvoorbeeld een ‘Engelse’
monnik als Beda en geleerden uit Rome en Alexandrië.
Een vorm van (toegepaste) natuurkennis?
Een vraag die in het kader van deze scriptie relevant is, is of computus kan worden
beschouwd als een vorm van natuurkennis. Wallis schrijft hierover het volgende, waarbij
moet worden opgemerkt dat zij uitgaat van het begrip wetenschap in plaats van een vorm van
natuurkennis:
Computus is not an easy subject to categorize. It is hard to claim it is a science, because it is
essentially an application of other sciences, particularly astronomy and mathematics. It does not
seek to establish universal principles, and it boasts no theory. It has no ancestor in the ancient canon
of the sciences, and no posterity in the modern one. On one level, it can be described as nothing
more than a complicated mathematical problem: how to find the date of Easter.224

Gezien de discrepanties tussen de computistische rekengegevens en de astronomische
realiteiten, beschouwt Wallis computus tevens niet als een observationele wetenschap of een
fysica van tijd. Wel noemt de vertaalster computus ‘a technique of patterning time into
repeating cycles according to certain conventions’. 225 Computus, zo stelt Wallis, staat
dichterbij bouwkunde, dan wetenschap; ten minste in de antieke betekenis van het woord als
tak van de filosofie die de natuurlijke wereld onderzoekt. Bovendien is het uitgangspunt van
computus een probleem, in plaats van nieuwsgierigheid en speculatie. Computus resulteert
daarnaast niet in een hypothese, maar in een product: paastabellen.226
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Desondanks bestaan er volgens Wallis redenen om de middeleeuwse computistische
tradities als een stimulans van wetenschap te beschouwen. Deze redenen hangen nauw samen
met Wallis’ typering van computus als toegepaste wetenschap, specifieke inhoudelijke
aspecten van De temporum ratione en bovenal de transplantatieverklaring uit het vorige
hoofdstuk.227
Hoewel het begrip transplantatieverklaring niet door Wallis wordt gehanteerd,
beschrijft zij een specifiek deel van de processen die ik tijdens het vorige hoofdstuk onder
deze noemer heb geschaard. De vertaalster gaat namelijk uitgebreid in op de rol van
kerkvader Augustinus in het assimilatieproces van vormen van natuurkennis en de christelijke
leer. Volgens Wallis kan worden gesproken van een nieuwe definitie van eruditie, de
zogenaamde doctrina christiana. De doctrina christiana is de titel van het manifest van
Augustinus, waarin hij zijn zienswijze op de rol van antieke geleerdheid in de context van de
christelijke leer uiteenzet. ‘Doctrina christiana sees Christian erudition as a means to an end:
the training of exegetes and preachers – men who could understand the Word of God and
convey its message accurately and persuasively.’, aldus Wallis.228
Augustinus’ uitgangspunt was een radicale onderverdeling tussen nuttige en nutteloze
kennis. Christenen hoefden niets te weten over zaken die niets te maken hadden met de
verlossing. De Bijbel was echter een dusdanig rijk, complex en mysterieus boek, dat kennis
van onder andere de antieke tradities benodigd was om de Bijbelteksten te kunnen
interpreteren. ‘Augustine invited the Christian intellectual to pillage the ‘useful’ knowledge
accumulated by the ancients, and rearrange it in forms more pertinent to the Christian
project. (…) In short, doctrina christiana involved dismantling and rearranging ancient
erudition so that it would solve specific problems of biblical interpretation of exposition.’229
En zo geschiedde, bleek reeds in het vorige hoofdstuk. De doctrina christiana werd
door vele christelijke geleerden, waaronder Beda, nagevolgd. Zoals beargumenteerd, moet dit
selectieproces niet worden beschouwd als een negatieve ontwikkeling ofwel een neergang van
de klassieke vormen van natuurkennis. Het betreft een zeer rationeel proces, dat bovendien tot
gevolg had dat een aanzienlijke hoeveelheid natuurkennis verspreid raakten in West-Europa,
tot aan de Britse en Ierse eilanden aan toe. ‘Bede inherited a body of Christian scientific
knowledge and computistical literature in which this dismantling and rearrangement was
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already well advanced.’230 Dit christelijke corpus en de doctrina christiana vormden de
uitgangspunten van het schrijfproces van Beda’s De temporum ratione.
Brigitte Englisch, zo vermeldt Wallis, heeft zelfs bepleit dat dit ‘bevrijdingsproces’
een cruciale verandering in de wetenschapsgeschiedenis teweegbracht. ‘By dismantling the
liberal arts and valorizing such instrumental applied sciences as computus, Englisch argues,
the early Middle Ages fundamentally reoriented Western science towards the resolution of
problems. This in turn changed the definition of science itself.’ 231 Computus is, zo stelt
Englisch,

dan
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wetenschapsgeschiedenis. Beda is een representant van dit langdurige proces.232
Wetenschapshistorische relevantie
Maakt dit computus tot een vorm van natuurkennis? En wat te denken van de
wetenschapshistorische relevantie van computistische werken? Mijn voorkeur gaat uit naar
een typering van computus – in algemene zin – als toegepaste vorm van natuurkennis,
aangezien gewerkt wordt op basis van gegevens uit eerder werken over vormen van
natuurkennis. Desalniettemin heeft de computistische traditie een grote wetenschappelijke
relevantie. Aan de ontwikkelingsgeschiedenis van computus kan namelijk worden afgeleid
hoe het christelijke assimilatieproces van ‘nuttige’ vormen natuurkennis verliep, evenals hoe
vervolgens op de resultaten van dit proces werd voortgebouwd. Het verloop van de
Paascontroverse kan daarnaast worden geanalyseerd als graadmeter voor de continuïteit en/of
discontinuïteit van intellectuele uitwisseling tussen West- en Oost-Europese gebieden
gedurende de vroege middeleeuwen. Bovendien kunnen speculatieve argumenten zoals die
van Englisch aan de beoefening van computus worden ontleend, die nieuw licht werpen op
het verloop van de wetenschapsgeschiedenis tijdens de middeleeuwen. Dat computus geen
vorm van natuurkennis of wetenschap is, wil niet zeggen dat de computistische traditie geen
invloed heeft gehad op de wetenschapsontwikkeling. Bovendien sluit deze typering van
computus in algemene zin niet uit dat de specifieke uitwerking of context van computus in een
boek als De temporum ratione een vorm van natuurkennis is.

De temporum ratione: een analyse
De temporum ratione is het eerste omvangrijke en samenhangende handboek over computus,
‘for though there was an abundant calendar literature before Bede’s day, it was both
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fragmented and partisan in character.’233 Beda was de eerste geleerde die één systematische
reeks van computistische principes uiteenzette en verdedigde tegenover andere tradities. De
temporum ratione was bijgevolg zowel qua vorm als inhoud een zeer innovatieve bijdrage aan
de computistische traditie, die tot op dat moment slechts bestond uit tekstverzamelingen, korte
traktaten en talloze paastabellen. Niet alleen leidde Beda’s verdediging van de computistische
traditie van Dionysius Exiguus tot de ‘overwinning’ van deze traditie op andere tradities, ook
maakte Beda’s De temporum ratione de beoefening van computus tot een coherente
discipline.234
In deze paragraaf staat zowel een zo objectief mogelijke en beknopte weergave van
Beda’s De temporum ratione als een analyse van deze brontekst als representant de boefening
van Augustus’ doctrina christiana centraal.
Opbouw en inhoud
De temporum ratione is, kort gezegd, opgebouwd aan de hand van twee nauw
samenhangende patronen, namelijk een stijgende hiërarchie van eenheden van tijd en de
grafische vormen van de kalender en een paastabel. Het boek begint met een uitleg van een
rekensysteem met vingers en handen. Vervolgens bespreekt Beda de zonnekalender, het
referentiekader van de daarop volgende computistische gegevens en berekeningen. In het
kader van de zonnekalender bespreekt de auteur de dag, de week, de maand en het zonnejaar
zelf. Daaropvolgend verlegt Beda de aandacht naar de paastabel van Dionysius Exiguus,
gebaseerd op een cyclus van 19 jaar. Alle acht kolommen van de tabel worden voorzien van
een uitvoerige toelichting: het jaar vanaf de herrijzenis van Jezus Christus, indicties,
maanepacten, zonneepacten, de maancyclus, de zogenaamde Paas terminus, de Paaszondag en
de leeftijd van de maan op Paaszondag. Hierop volgt een uitbreiding van de 19-jarige cyclus
tot de Grote Paascyclus van 532 jaar. Het steeds verder opschalen naar grotere eenheden van
tijd wordt afgerond met een wereldkroniek, evenals een bespreking van de onmeetbare tijd
van de toekomst en het einde der tijden.235
Onderstaand is de inhoud van het boek uitvoeriger weergegeven. In deze weergave is
een door Wallis aangebrachte groepering van de hoofdstukken aangehouden. Het betreft een
indeling in zes categorieën, namelijk: 1) technische voorbereiding; 2) de Juliaanse kalender;
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3) afwijkingen van maanrekening; 4) de paastabel; 5) de wereldkroniek en 6) de tijd van de
toekomst en het einde der tijden. Deze zes delen worden voorafgegaan door het voorwoord.236
Voorwoord
In zijn voorwoord bespreekt Beda het aanleiding van zijn boek, namelijk een verzoek van zijn
studenten tot een langere versie van zijn eerdere boeken De natura rerum en De temporibus.
Het merendeel van het voorwoord beslaat een verdediging van het door de auteur gehanteerde
dateringssysteem van Bijbelse gebeurtenissen in de wereldkroniek uit het 66e hoofdstuk. Beda
beroept zich in zijn verdediging op het gezag van de kerkvaders Hiëronymus, Augustinus en
Eusebius.237
1. Technische voorbereiding (hoofdstukken 1 t/m 4)
De eerste vier hoofdstukken van De temporum ratione kunnen worden beschouwd als een
technische voorbereiding op de rest van het boek. Ten eerste licht Beda verschillende
systemen toe voor het aanduiden van getallen, namelijk de voor berekeningen ongeschikte
Romeinse cijfers, een complex systeem op basis waarvan kan worden geteld met de handen
en de Griekse nummer-letters (getallen gerepresenteerd door letters uit het Griekse alfabet).238
Ten tweede geeft de auteur een uitleg van de door God geschapen tijd. Hierbij maakt
Beda een onderscheid tussen drie vormen van tijdrekening, namelijk tijdrekening volgens de
natuur, volgens gebruiken en volgens een bepaalde autoriteit. Waar de eerste vorm van
tijdrekening gebaseerd is op astronomische waarnemingen en samenhangt met de
natuurverschijnselen, is de tweede vorm van tijdrekening gekoppeld aan bepaalde conventies
en de derde vorm ontleend aan gezaghebbende teksten zoals de Bijbel. Tevens geeft de auteur
voorbeelden van elke vorm van tijdrekening. Beda benadrukt dat God de sterren geschapen
heeft als tekenen voor de seizoenen, de dagen en de jaren.239
Ten derde introduceert Beda de kleinste eenheden van tijd: minuta, partes en
momenta. Deze introductie bestaat zowel uit de etymologie van deze begrippen, een uitleg
van hun verhouding tot de eenheid ‘uur’, evenals een toelichting van het gebruik van deze
eenheden door astrologen tijdens het bestuderen van de zogenaamde Zodiac-cyclus of
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Dierenriem. [Deze cirkelvormige ‘band’ rond de aarde bestaat uit de sterrenbeelden die ook
vandaag de dag nog worden gebruikt in horoscopen.]240
Tot slot legt Beda uit hoe rekenen met breuken werkt. De auteur licht het gebruik van
breuken toe met praktijkvoorbeelden van het opdelen van een uur, een dag, een maand en een
jaar in kleinere delen. Beda benadrukt dat breuken het mogelijk maken om elke gewenste
eenheid van tijd op te delen.241
2. De Juliaanse kalender (hoofdstukken 5-41)
Het volgende deel van De temporum ratione heeft de verschillende eenheden van de Juliaanse
kalender als uitgangspunt. Echter, Beda bespreekt tevens gerelateerde onderwerpen, zoals de
maan- en zonnecyclus, gerelateerde formules, talrijke andere computistische berekeningen,
verklaringen van bepaalde astronomische waarnemingen, de relatie tussen de maan en de
getijden van de zeeën, enzovoort.242
Ten eerste beschrijft Beda de kleinste eenheid van de Juliaanse kalender: de dag. De
auteur maakt een onderscheid tussen de definitie van de ‘dag’ als de periode waarin het licht
is en de ‘dag’ als een periode van 24 uur. De auteur herleidt beide definities tot passages uit
de Bijbel. Tevens gaat de auteur uitgebreid in op de interpretatie het Bijbelboek Genesis,
waarin de zon, de dag en de nacht worden geschapen door God. Naast een weergave van de
bijbeluitleg van enkele kerkvaders, zet Beda een eigen bijdrage aan de interpretatie van
Genesis uiteen. Hierbij past de auteur zowel natuurlijke als bovennatuurlijke verklaringen toe.
Verder beschrijft Beda de verschillende momenten waarop de dag, in verschillende tradities,
begint.243
Vervolgens gaat Beda in op verschillende interpretaties van de datum van de dag van
de schepping. Waar deze dag traditioneel verondersteld wordt samen te vallen met het
moment van de equinox, bepleit Beda dat de equinox samenvalt met de 4e dag van de
schepping. De eerste dag van de schepping komt bijgevolg overeen met 18 maart. Beda’s
onderbouwing van dit standpunt bestaat uit een combinatie van theologische argumenten –
namelijk een uitleg van het Bijbelboek Genesis in het kader van een klassieke allegorie tussen
de week van het lijden van Christus en de schepping – en diverse astronomische gegevens –
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namelijk de equinox, het rijzen van de zon en de volle maan en ‘het begin’ van de Zodiaccyclus.244
Het daaropvolgende hoofdstuk gaat over de nacht. Ten eerste wordt de etymologische
achtergrond van dit begrip uiteengezet. De bespreking van de nacht (inclusief de maan) omvat
onder meer een uitleg van maansverduisteringen, een uiteenzetting over de relatieve groottes
van de aarde en de zon en een beschrijving van hoe de seizoenen en lengtegraad gezamenlijk
de variaties in lengte van de nacht veroorzaken.245
Ook in de hoofdstukken over de week wordt de etymologische achtergrond
uiteengezet. De bespreking van de week bevat een beschrijving van de klassieke relatie tussen
dagen van de week en de verschillende dwaalsterren (zon, maan, Mars, Mercurius, Jupiter,
Venus, Saturnus), evenals een opsomming van de duur van de periodes waarin elke dwaalster
de gehele Zodiac-cyclus aflegt. Het grootste deel van deze hoofdstukken gaat echter in op de
acht verschillende soorten weken: 1) de week van de schepping; 2) de conventionele week
van zeven dagen; 3) de Paasweek; 4) de week van de zevende Joodse maand; 6) de week van
de Sabbat in het zevende jaar in de Bijbel; 6) de week van het zogenaamde Joodse Jubeljaar;
7) de zeventig profetische weken van het Oude Testament waarin wordt vooruit geblikt op de
komt van Christus en 8) de week van de zeven wereldtijdperken.246
De bespreking van de maand(en) omvat zes hoofdstukken. Wederom gaat Beda in op
de etymologische achtergrond van dit begrip. Verder gaat de auteur in op de complexe
historische en eigentijdse relaties tussen de kalendermaanden en de natuurlijke maandcyclus.
De auteur benadrukt dat in het computistische gebruik van de maand en de maancyclus
conventies en autoriteit voorgaan ten opzichte van de astronomische of natuurlijke duur.
Tevens bespreekt Beda de achtergrond van de Romeinse, Griekse en Engelse maanden. Wat
de Romeinse maand betreft zet de auteur het datumsysteem uiteen. Dit systeem gaat uit van
drie dagen of ‘markeerpunten’ per maand: de dagen kalends, nones en ides. De overige dagen
van de maand tellen inclusief terug tot deze ‘sleuteldagen’. Ook bespreekt de auteur de
relaties tussen de verschillende maanden van het jaar en de plaats van de maan ten opzichte
van de Zodiac-cyclus.247
Vervolgens gaat Beda in op de verschillende aspecten van de maancyclus. Zijn
beschrijving bevat een drievoudige uitleg van de relatie tussen de plaats van de maan
gedurende deze cyclus ten opzichte van de sterrenbeelden van de Dierenriem. De eerste uitleg
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benodigt kennis van de Zodiac-cyclus, evenals astronomisch-observationele vaardigheden.
Voor wie niet over dergelijke kennis en vaardigheden beschikt, zet de auteur twee alternatieve
manieren uiteen, namelijk door middel van een berekening en – voor wie niet kan rekenen –
een tabel.248
In de daarop volgende hoofdstukken beschrijft Beda de werking en toepassing van
enkele computistische berekeningen. Eerst legt de auteur uit hoe kan worden bepaald welke
weekdag het is op de sleuteldag kalends van een bepaalde maand. Daarnaast zet Beda een
formule uiteen voor het bepalen van de leeftijd van de maan, evenals een formule voor het
bepalen van de weekdag van welke dag dan ook uit iedere gewenste maand. Voor het geval
een lezer zo ‘lazy or slow-witted [is] as to wish to know the course of the Moon without any of
the trouble of calculating’249, heeft de auteur in het 23e hoofdstuk een tabel bijgevoegd.
Tevens legt Beda een formule uit voor het bepalen van het aantal uren maanlicht aan de hand
van de leeftijd van de maan. Elk van deze formules en tabellen wordt stapsgewijs toegelicht.
De uitleg behelst onder meer het bespreken van praktijkvoorbeelden.250
Het 25e en 26e hoofdstuk van De temporum ratione verklaren twee bijzondere
astronomische verschijnselen, namelijk 1) waarom de in het bovenmaanse aether gefixeerde
maan soms ogenschijnlijk op- of neerwaarts lijkt te bewegen en 2) waarom de maan soms
boven de zon lijkt te staan, terwijl de maan in de hemelsferen onder de zon is gesitueerd.
Voor zijn uitleg van beide verschijnselen, citeert Beda kerkvader Augustinus en raadpleegt hij
‘many philosophers’.251 Beide verklaringen omvatten zowel theologische als astronomische
overwegingen.252
Ook de daarop volgende hoofdstukken gaan over natuurverschijnselen. Ten eerste gaat
Beda in op de relatieve groottes van de maan en de zon en de daaraan gerelateerde zons- en
maansverduisteringen. De auteur beroept zich uitgesproken op Plinius de Oudere ‘in that most
delightful book, the Natural History’253, evenals een tekst van kerkvader Hiëronymus. Ten
tweede beschrijft Beda de invloed van de maan op een aantal natuurverschijnselen op basis
van kerkvaderlijke teksten door Ambrosius en Basilius. Om zijn verklaring van deze
verschijnselen te bevestigen, beschrijft de auteur een uitgebreide proefsituatie – om niet te
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zeggen: experiment – met lampen in een verduisterde kerk. Specifiek gaat Beda in op de
relatie tussen de maan en de getijden van de zee.254
Vervolgens verlegt Beda zijn aandacht naar de zon, de zonnecyclus en
zonneverschijnselen zoals schaduwen. Ten eerste gaat de auteur in op de equinoxen en
zonnewendes[, respectievelijk de jaarlijkse momenten waarop de zon recht boven de evenaar
staat (en de dag even lang is als de nacht) en de momenten waarop de zon recht boven de
Kreefts- en Steenbokskeerkring staat (en op het noordelijk halfrond respectievelijk de dagen
het langst en kortst zijn)]. Beda beroept zich uitgesproken op de heidense auteurs Plinius de
Oudere en [pseudo-]Hippocrates, evenals geschriften van kerkvaders. Naast het beschrijven
van de traditionele data van deze momenten in de zonnecyclus, suggereert en beredeneert
Beda nieuwe data voor de momenten van de equinoxen en zonnewenden.255
Ten tweede benadrukt de auteur de lengte van de dag van de equinoxen universeel is,
terwijl de lengte van alle andere dagen in het jaar – inclusief de dagen van de zonnewenden –
per plaats op aarde verschilt. Ook gaat Beda in op de verschillende posities van schaduwen
aan de hand van zonnewijzers. Beda baseert zich voor zijn beschrijving op kerkvader Basilius
en de heidense auteur Plinius de Oudere. De geciteerde passage uit het werk van Plinius,
beschrijft een reeks observaties van de lengte van de dag aan de hand van zonnewijzers op
verschillende plaatsen op aarde. In het volgende hoofdstuk verklaart Beda dit verschijnsel aan
de hand van de bolle vorm van de aarde, de plaats van de aarde in het centrum van het
universum, de lengtegraad van ieder gebied op aarde en de veronderstelde draaiing van de zon
rond de aarde. In deze context licht de auteur tevens de regionale verschillen toe tussen de
waarneembare sterren. Beide verklaringen kunnen volgens Beda worden bevestigd aan de
hand van een proefsituatie met een grote berg en omliggende nederzettingen. In lijn van zijn
verklaring van de regionale verschillen tussen de duur van het daglicht op dezelfde datum,
citeert Beda in het volgende hoofdstuk een lange opsomming uit het werk van Plinius de
Oudere waarin wordt toegelicht op welke plaatsen op aarde de schaduwen en dagen
tegelijkertijd even lang zijn, ofwel welke plaatsen op dezelfde ‘oostwest’-lijn liggen en
dezelfde lengtegraad hebben.256
In het 34e hoofdstuk beschrijft Beda de complexe relatie tussen zonnecyclus, de
bewegingen van bepaalde sterren en wat de [klimaat]zones op aarde zouden kunnen worden
genoemd. Samengevat komt de beschrijving neer op een tekstuele visualisering van de
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bewegingen van de zon en enkele sterren, een vijftal daaruit resulterende zones van de
hemelsfeer en een vijftal parallelle zones op aarde. Beda vergelijkt deze [klimaat]zones op
aarde met de comfortabele en oncomfortabele gebieden rond een kampvuur in de winter. Ver
van het vuur – oftewel ver van de zon en hoog/laag op de aardbol – is het te koud en bijgevolg
onbewoonbaar. Middenin het vuur – oftewel in de zone van de equinoxen[, anders gezegd:
rond de evenaar] – is het te warm en bijgevolg onbewoonbaar. Iets verder van het vuur, maar
niet te ver weg, is het aangenaam en bewoonbaar.257
Beda vervolgt zijn beschrijvingen van met de zonnecyclus samenhangende
verschijnselen met een bespreking van de vier seizoenen en het bijbehorende weer. In dit
kader koppelt de auteur de vier humeuren van de geneeskundige humeurenleer aan de vier
seizoenen, waardoor het menselijk lichaam een allegorische afspiegeling van de
astronomische (tijd)verschijnselen is.258
De volgende besproken tijdseenheid is het natuurlijke jaar. Net als bij de eerdere
eenheden, gaat Beda in op de etymologie van dit begrip. Wederom maakt de auteur een
onderverdeling tussen verschillende betekenissen van het besproken begrip, in dit geval het
zonnejaar, het maanjaar, een jaarcyclus voor alle dwaalsterren en een specifiek jaar dat Beda
‘the great year’259 noemt. Elk jaar komt overeen met de duur van de periode waarin een
bepaalde dwaalster haar cyclus om de aarde volbrengt. Het ‘grote jaar’ wijkt van deze regel
af, omdat de duur van dit jaar afhangt van de cyclussen van alle dwaalsterren. ‘The Great
Year is when all the planets return at one and the same time to the very places where they
once simultaneously were.’260 Tevens noemt Beda kort de momenten waarop de Joden,
Grieken, Egyptenaren en Romeinen hun kalenderjaar laten beginnen, evenals de duur van
kalenderjaren in verschillende tradities. Hiermee past de auteur een indeling toe tussen
natuurlijke jaren en kalenderjaren.261
Na deze beschrijving van de verschillende soorten jaren, richt Beda zijn aandacht op
tijdrekenkundige aspecten van de zonnecyclus, namelijk de oorzaak/herkomst en
computistische gevolgen van de schrikkeljaren en de schrikkeldag. Beda’s uitleg omvat zowel
een meer beschrijvende als een rekenkundige uitleg. De auteur onderbouwt zijn verklaringen
zowel op grond van kerkvaderlijke geschriften van Augustinus, als klassieke natuurkennis.
Bovendien licht Beda toe waarom de schrikkeldag specifiek in februari in computistische
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berekeningen wordt ingevoegd. In aanvulling op zijn beschrijving van de schrikkeldag,
herinnert Beda computisten in zijn 41e hoofdstuk aan de gevolgen van de schrikkeldag voor
het rekenen met de maancyclus.262
3. Afwijkingen van maanrekening (hoofdstukken 42-42)
Het derde deel van De temporum ratione gaat over de afwijkingen in berekeningen rond de
maancyclus, evenals manieren om deze afwijkingen te corrigeren. Ten eerste bespreekt Beda
een correctie die kan worden vergeleken met het invoegen van de schrikkeldag in februari, de
zogenaamde saltus lunae. De auteur legt, met een slag om de arm, uit hoe de hiermee op te
lossen afwijking wordt veroorzaakt. Het betreft een zeer technische toelichting op basis van
astronomische gegevens. Tevens bespreekt Beda, zonder een voorkeur uit te spreken, drie
correctiemethodes.263
Ten tweede legt de auteur uit waarom de astronomisch geobserveerde maan soms
ouder lijkt dan zijn berekende leeftijd. Het betreft een complexe uitleg waarin de auteur
probeert de natuurlijke verschijnselen, computistische berekeningen en de christelijke leer
met elkaar in overeenstemming te brengen. De auteur benadrukt dat het een zeer oud
vraagstuk betreft dat ten grondslag licht aan de controverse tussen de kerken van het Oosten
en het Westen[, anders gezegd: de Paascontroverse].264
4. De paastabel (hoofdstukken 44-65)
Na alle met de zonnekalender samenhangende onderwerpen te hebben besproken, richt Beda
de aandacht op de paastabel van Dionysius Exiguus. De bespreking vangt aan met een
hoofdstuk over de historische achtergrond van de 19-jarige cyclus, waarop de paastabel is
gebaseerd. Vervolgens gaat de auteur in op twee aspecten van deze cyclus, namelijk 1) de
reeks van embolistische en gewone jaren en 2) en de opdeling van de cyclus in segmenten van
acht en elf jaar, ogdoas en hendecas genoemd. Beide aspecten hangen nauw samen met
correcties van afwijkingen tussen computistische berekeningen en de astronomische
maancyclus.265
Vanaf hoofdstuk 47 bespreekt Beda de acht kolommen van de paastabel en
bijbehorende formules, achtereenvolgens: het jaar vanaf de herrijzenis van Jezus Christus
(oftewel de anno Domini jaartelling in jaren n. Chr.), indicties, maanepacten, zonneepacten,
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de maancyclus, de zogenaamde Paas terminus, Paaszondag en de leeftijd van de maan op
Paaszondag. Achtereenvolgens licht de auteur de historische en etymologische achtergronden
van deze begrippen en computistische gegevens toe. Tevens legt Beda de toepassingswijzen
van de gegevens in elke kolom uit. Gaandeweg uit de auteur grondige kritiek op het
computistische systeem van Victorius.266
Ook zet de auteur formules uiteen voor het bepalen van de indictie; het bepalen van
het aantal maanepacten per jaar; het bepalen van het aantal zonneepacten per jaar; het bepalen
van het jaar waarin de schrikkeldag moet worden ingevoegd; het bepalen van de leeftijd van
de maan op 1 januari; het bepalen van welk jaar van de maancyclus het is; het bepalen van
welk jaar van de 19-jarige cyclus het is; het bepalen van de 14e maan van Pasen en het
bepalen van de leeftijd van de maan op Paaszondag. Elk van de formules wordt stapsgewijs
toegelicht, onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden.267
Bovendien bevat dit deel van De temporum ratione hoofdstukken over de fouten die
computisten zoals Victorius maken met het begin van de eerste maand van het jaar; de
cyclussen van de maan- en zonneepakten en hoe ze te berekenen met de handen/vingers; het
verschil tussen Pasen en het Feest der Ongezuurde Broden en de allegorische interpretatie van
het Paasfeest.268
Het laatste hoofdstuk van dit deel van De temporum ratione gaat over de 532-jarige
Grote Paascyclus. De auteur benadrukt de bijzondere aard van deze cyclus, omdat het alle
criteria voor de berekening van de Paasdatum omvat en aldus zich herhalende reeksen van
Paasdate gedurende periodes van 532 jaar oplevert. Daarnaast licht de auteur toe hoe
computus met deze cyclus gaat over zowel de tijd in het verleden als de tijd in de toekomst,
tot de eeuwigheid aan toe. Beda legt tevens uit waarom deze cyclus zichzelf na 532-jaar
volledig herhaalt.269
5. De wereldkroniek (hoofdstuk 66)
Het lange 66e hoofdstuk van De temporum ratione is een wereldkroniek, namelijk een
beschrijving van de wereldgeschiedenis vanaf de schepping tot het jaar 4680 na de schepping
van de aarde. De toegepaste jaartelling is de zogenaamde anno mundi-datering, optellend
vanaf het jaar van de schepping van de aarde.270
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Voorafgaand aan de kroniek zet Beda de acht tijdperken van de wereld uiteen, zijnde
1) het tijdperk van Adam tot Noach; 2) het tijdperk van Noach tot Abraham; 3) het tijdperk
van Abraham tot David; 4) het tijdperk van David tot de verbanning van de joden naar
Babylon; 5) het tijdperk van de Babylonische ballingschap tot de komst van Jezus Christus; 6)
het eigentijdse tijdperk van Beda, namelijk van de komst van Jezus Christus tot het einde der
tijden; 7) het tijdperk van de eeuwige sabbat en 8) het tijdperk van de eeuwige heerschappij
van Jezus Christus.271 De bespreking van de acht wereldtijdperken verloopt aan de hand van
een allegorie, namelijk die van de wereldtijdperken met de levensstadia van de mens ‘whom
the philosophers are accustomed to call “microcosm” in Greek, that is, “smaller
universe”.’272
6. De tijd van de toekomst en het einde der tijden (hoofdstukken 67-71)
De

laatste

hoofdstukken

van

De

temporum

ratione

beschrijven

de

toekomst.

Achtereenvolgens worden het resterende deel van het zesde wereldtijdperk, drie visies op het
moment van de terugkeer van Jezus Christus, het tijdperk van de Antichrist, de Dag des
Oordeels en het zevende en achtste wereldtijdperk besproken. Bovenal benadrukt Beda dat
alleen God weet wanneer de Dag des Oordeels plaats zal vinden. De auteur neemt
nadrukkelijk afstand van het idee dat elk wereldtijdperk duizend jaar duurt, waardoor het
zesde wereldtijdperk niet in het jaar 6000 na de schepping van de aarde zal aflopen en het
moment van de Dag des Oordeels onbekend is. In zijn beschrijving maakt Beda gebruik van
zowel kerkvaderlijke teksten als Bijbelteksten.273
Gebruik en manuscriptverspreiding
In de kloosterscholen bestonden, althans zo luidt de traditionele zienswijze, de opleidingen
niet uit een lesprogramma over bepaalde onderwerpen, zoals het hedendaagse onderwijs kent.
De opleiding geschiedde op basis van zelfstudie en informele begeleiding door andere
monniken. Er was geen vastomlijnd curriculum. Op basis van deze beschrijving lijkt de vaak
voor De temporum ratione gebruikt typering ‘handboek’ ontoepasselijk, omdat er nou
eenmaal geen cursussen en klaslokalen bestonden waarin handboeken werden geraadpleegd.
Hoewel er historici zijn die het ‘label’ handboek bijgevolg afwijzen, bestaan er voldoende
aanleidingen om deze naamgeving toch toe te passen. Inhoudelijke kenmerken van De
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temporum ratione tonen namelijk aan dat Beda wel degelijk programmatisch onderwijs in
computus nastreefde.274
Op meerdere plaatsen in het boek suggereert Beda het gebruik van het boek als basis
voor klassikaal of groepsgewijs computusonderwijs. Veel passages zijn geschreven alsof de
auteur onderwijs staat te geven. De beschrijvingen zijn systematisch, stapsgewijs en logisch
opgebouwd: de auteur neemt de lezer als het ware aan de hand mee in de wondere wereld van
de tijdrekening. Hetzelfde geldt voor het boek als geheel. Gedurende het boek is sprake van
een steeds verdere schaalvergroting: van dag, naar week, naar maand, naar jaar, tot
wereldgeschiedenis en zelfs de toekomst aan toe. De complexiteit van de beschrijving neemt
bijgevolg geleidelijk toe.275
Andere tekstdelen tonen bovendien aan dat Beda wel degelijk programmatisch
onderwijs gaf. Wallis noemt een reeks voorbeelden. Ten eerste benadrukt Beda veelvuldig dat
het veel gemakkelijker was om computus te onderwijzen, dan de uitleg op schrift te stellen.
Ook geeft de auteur bij elke computistische formule rekenvoorbeelden, te beginnen bij
makkelijke voorbeelden en afsluitend met gecompliceerde voorbeelden. Niet alleen wil hij dat
zijn studenten de formules kunnen gebruiken, Beda licht voortdurend toe waarom de formules
werken zoals ze werken. Bovendien houdt met het geven van verschillende methodes voor het
bereiken van hetzelfde doel rekening met de verschillende achtergronden van zijn studenten.
Beda lijkt, aldus, tijdens het schrijven diverse didactische afwegingen te hebben gemaakt.276
Vaststaat dat het boek op later moment op deze wijze is gebruikt, bijvoorbeeld tijdens
de Karolingische periode. De ca. 240 overgeleverde middeleeuwse manuscripten van De
temporum ratione, evenals de op het boek geschreven commentaren, zijn een getuigenis van
het succes van het boek. Het boek bereikte Ierland in de periode 750-800 n. Chr. en, dankzij
verspreiding door onder meer missionarissen als Bonifatius, tevens het Europese continent.
Vanaf het laatste kwart van de 8e eeuw werd het boek veelvuldig gebruikt als handboek in de
context van de Karolingische onderwijshervormingen.277
Reeds in 771 n. Chr. werd de eerste Frankische adaptatie van De temporum ratione
gepubliceerd, wat aantoont dat het boek al een belangrijke rol speelde voor Karel de Grote in
789 n. Chr. de studie van computus toevoegde aan het in deze periode vormgegeven
curriculum van klooster- en kathedraalscholen. Karel de Grote was, zo blijkt uit een
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briefwisseling tussen hemzelf en Alcuin, persoonlijk geïnteresseerd in het onderwerp. Alleen
al uit de Karolingische periode zijn 90 manuscripten van De temporum ratione
overgeleverd.278
Ook West-Europese paastabellen, waarin vanaf de 8e eeuw de door Beda verdedigde
cyclus van 532 jaar werd toegepast, tonen de grote invloed van De temporum ratione aan.
Georges Declercq concludeert, mede op basis van dit brontype, gedurende de 8e eeuw een
groeiende overeenstemming over de Alexandrijnse computistische traditie ontstond in WestEuropa, waardoor de Paascontroverse nagenoeg werd beëindigd.279
Bovendien werd De temporum ratione niet alleen om computistische redenen
geraadpleegd, maar ook uit interesse naar de astronomische gegevens in het boek. Deze
interesse in astronomie leefde aan het begin van de 9e eeuw op naar aanleiding van het
herontdekken van een lang vergeten werk van de eerder genoemde Martianus Capella, dat
Karolingische geleerden liet kennismaken met de geïdealiseerde Zeven Vrije Kunsten. Deze
gebruikswijze van het boek toont aan hoe een boek als De temporum ratione vormen van
natuurkennis transplanteerde, zowel voor computistische doeleinden als een meer directe
interesse in vormen van natuurkennis.280
Wallis spreekt bijgevolg van een keerpunt in de Karolingische periode.281 Aan het
monopolie van de door Augustinus gepropageerde houding van de doctrina christiana kwam
een einde. De astronomische gegevens die Beda voor computistische doeleinden had
opgenomen in De temporum ratione werden, evenals de door Beda geraadpleegde en
geciteerde werken, bestudeerd en gekopieerd vanwege het belang van de daarin opgenomen
vormen van natuurkennis. ‘In consequence, Bede himself was mined for astronomical
information that could be rearranged in more “classical” formats.’ 282 Het proces van
opnemen van natuurkennis in vormen van christelijke geleerdheid, werd omgedraaid.
Doctrina christiana in de praktijk
Wallis beschouwt De temporum ratione als het begin van een nieuw genre, waarin computus,
haar astronomische en cosmologische context en haar relatie met het verleden zijn
geïntegreerd tot een expliciet christelijke discipline van tijdrekening. Het boek is in feite een
samenvoeging van eerdere werken van Beda, namelijk De natura rerum (over christelijke
cosmologie), De temporibus (een computistische handleiding met een kroniek) en Beda’s
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brief aan Plegwin (een verdediging van computus tegen ketterse speculaties die tijdrekening
met zich meebrengt, bijvoorbeeld over het moment van de Apocalyps).283
Maar het boek is meer dan een samenvoeging en integratie van eerder werk van
dezelfde auteur. De temporum ratione is bovenal een herschikking van aspecten van de
klassieke vormen van natuurkennis en kennis uit geschriften van andere christelijke
geleerden. Een van de door Beda meest geciteerde en becommentarieerde werken is de Bijbel.
Zijn commentaren voorziet de auteur doorgaans van een onderbouwing op basis van
kerkvaderlijke teksten door Ambrosius, Basilius, Hiëronymus en Augustinus. Verder is uit
onderzoek gebleken dat de auteur gebruik heeft van de Ierse tekstverzameling van onder meer
computistische traktaten, die bekend staat als het Sirmond manuscript.284
De veelvuldig geraadpleegde en geciteerde heidense auteurs noemt Beda over het
algemeen niet bij naam. Alleen de naam Plinius [de Oudere] komt veelvuldig voor in het
boek, in een enkel geval zelfs in combinatie met lovende woorden over het werk van deze
auteur. Belangrijk is op te merken dat Beda waarschijnlijk niet Plinius’ gehele Historia
naturalis tot zijn beschikking had, omdat hij geen gebruik lijkt te hebben gemaakt van enkele
relevante delen van dit werk over tijd. Verder maakt Beda meermaals gebruik van De natura
rerum en Etymologiarum libri viginti van Isidorus van Sevilla. Tot slot heeft de auteur werken
van Eusebius, Solinus, Vegetius, Macrobius, pseudo-Hippocrates, Vindicianus Afer,
Vergilius, Ausonius, Priscianus en Julianus van Toledo en paastabellen van de door hem
bekritiseerde Victorius van Aquitanië geraadpleegd.285
De doelstelling van het boek lijkt tweeledig, namelijk het oplossen van specifieke
problemen bij de interpretatie van de Bijbel en het vormen van een gesystematiseerde
computistische discipline. Samen met Beda’s bronnengebruik maakt dit De temporum ratione
tot een zeer representatief praktijkvoorbeeld van de beoefening van de doctrina christiana.
Het is, ter illustratie, nuttig in te gaan op een aantal specifieke voorbeelden en passages
waarin Beda zich een beoefenaar van de doctrina christiana toont.
Ten eerste het tweede hoofdstuk, waarin de auteur een onderverdeling uiteenzet tussen
drie vormen van tijdrekening. Uit dit onderscheid tussen tijdrekening aan de hand van
natuurverschijnselen, conventies en autoriteiten zoals de Bijbel, kan worden opgemaakt dat de
auteur zich zeer bewust was van het verschil tussen de klassiek-astronomische en de
vroegmiddeleeuws-computistische benadering van de tijd. De auteur toont zich hiermee
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bekend met de klassieke interpretatie van de natuur als een apart en autonoom systeem, zij het
geschapen door God. Er bestaat zogezegd een apart natuurlijk tijdsysteem, gescheiden van de
christelijke tijdrekening. Wanneer Beda schrijft van ‘nature as our guide’286, spreidt hij
bovendien een heel vroege benaderingswijze van de natuur als tweede boek van God tentoon.
Het onderscheid tussen deze verschillende vormen van tijdrekening en hun hiërarchische
verschillen komt op verschillende plaatsen terug in het boek, bijvoorbeeld in Beda’s
bespreking van correcties in computistische berekeningen om de tijdrekening in
overeenstemming te brengen met de natuurverschijnselen.287
Ten tweede het zesde hoofdstuk, waarin de auteur zijn visie op de datering van de
eerste dag van de schepping uiteenzet. Het betreft een hoofdstuk waarin voor de doctrina
christiana typische combinatie van aspecten van natuurkennis – in dit geval astronomische
kennis – als hulpmiddel bij de interpretatie van het Bijbelboek Genesis. In dit hoofdstuk
worden letterlijk astronomische gegevens geselecteerd uit klassieke werken, om vervolgens te
worden geïntegreerd in een bijbelcommentaar. Belangrijk is dat het juist de astronomische
gegevens zijn die Beda overtuigen van een herziening van de traditionele datering van de
eerste dag van de schepping. Wallis spreekt van het verweven van wetenschap en theologie
tot één naadloos weefsel.288
Ook het negende hoofdstuk, over de zeventig profetische weken, is een goed
voorbeeld van hoe vormen van natuurkennis door Beda als dienstmaagd van de theologie
werden ingezet, namelijk als middel om de betekenis van de Bijbel uit te leggen. Het betreft
een toepassing van de doctrina christiana die in vrijwel ieder hoofdstuk een rol speelt.289
Ten vierde het zevende hoofdstuk, waarin Beda in de context van de nacht
natuurverschijnselen als zons- en maansverduisteringen, de relatieve groottes van de zon en
de aarde, de seizoenen en de invloed van de lengtegraad op de variaties van het aantal uren
licht per dag bespreekt. ‘The result is an excellent illustration of how computus served as an
organizing principle for a broad range of scientific knowledge in the early medieval
world.’290 Evenals in vele andere hoofdstukken, komen in dit hoofdstuk zeer specifieke
aspecten van klassieke natuurkennis voor, zoals het onderscheid tussen het onder- en
bovenmaanse en de substantie van het bovenmaanse (aether). Ook komt in dit hoofdstuk een
door Beda veel toegepaste didactische methode voor, namelijk het bespreken van concrete
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voorbeelden om de juistheid van beschreven natuurkennis aan te tonen. In dit hoofdstuk
betreft het een allegorie van de verspreiding van zonlicht in het heelal en de verpreiding van
het licht van fakkels.291
De voorbeelden van specifieke aspecten van klassieke natuurkennis in De temporum
ratione zijn talrijk, bijvoorbeeld het Griekse woord atom als naam van de ondeelbare en
kleinste eenheid van tijd, die lijkt te kunnen worden herleid tot de klassieke atoomleer van
Epicurus 292 ; de dagelijkse draaiing van de zon rond de aarde 293 ; de posities van de
verschillende dwaalsterren ten opzichte van elkaar en de lengtes van de cycli van alle
dwaalsterren294; de invloed van de hemellichamen op het leven op aarde295; de bolvormige
aarde, haar plaats in het midden van het heelal en de invloed van de lengtegraad op de lengte
van de dag en de zichtbaarheid van bepaalde sterren296; de interpretatie van het menselijk
lichaam als een microkosmos, de leer van de vier humeuren en hun relaties met de vier
seizoenen297 en het feit dat de maan niet zelf licht geeft, maar het licht licht van de zon
weerkaatst.298 Voor veel van deze voorbeelden geldt dat het flarden van klassieke tradities
betreft, zonder een direct relevantie voor de interpretatie van de Bijbel of computistische
berekeningen.
Hetzelfde geldt voor de achtergronden van verschillende kalendertradities en
computistische tradities, evenals de etymologische achtergronden van begrippen en bovenal
de verklaringen voor diverse natuurverschijnselen die de auteur verspreid door het boek
schetst. Met deze uiteenlopende besprekingen zet Beda een stap verder dat het integreren van
de uit christelijk oogpunt strikt noodzakelijke natuurkennis. De temporum ratione had, zou de
auteur de doctrina christiana strikt hebben nageleefd, veel bondiger kunnen zijn. Beda koos
echter voor een bredere, meer encyclopedische opzet. De auteur licht niet alleen stapsgewijs
toe hoe de Paasdatum kan worden berekend, hij legt tevens uit waarom de Paasdatum op deze
wijze kan worden berekend.
Strikt genomen is dit, vanuit het oogpunt van de doctrina christiana, overbodig.
Derhalve kan De temporum ratione worden geïnterpreteerd als meer dan een toepassing van
vormen van natuurkennis. De door Beda uiteengezette verklaringen van de computistische
berekeningen, maar ook diverse natuurverschijnselen zonder directe computistische
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relevantie, kunnen namelijk worden beschouwd als een volwaardige vorm van natuurkennis
als doel op zichzelf. Het voornaamste voorbeeld is Beda’s uitleg van het verband tussen de
maan en de getijden van de zeeën. Echter, ook Beda’s beantwoording van de vraag waarom
de maan soms op- en neerwaarts lijkt te gaan, evenals zijn verklaring van het feit dat de maan
soms boven de zon lijkt te zijn gesitueerd, is een geschikt voorbeeld. Beda zet bovendien een
beslissende stap verder dan het weergeven van klassieke natuurkennis. De auteur maakt,
onder meer in het hoofdstuk over eb- en vloed, significante correcties op informatie uit
klassieke werken.299
Naast correcties schetst de auteur op een aantal plaatsen proefsituaties en allegorieën,
die dienen ter bevestiging van de juistheid van conclusies, bijstellingen, de werking van
formules en als illustraties bij verklaringen van natuurverschijnselen. Een goed voorbeeld is
de in het 26e hoofdstuk beschreven proefsituatie met fakkels in een kerk, ter verklaring van
het feit dat de maan soms boven de zon lijkt te staan.300 Voorbeelden van allegorieën zijn de
vergelijkingen van de verspreiding van zonlicht in het heelal met de verspreiding met het licht
van fakkels en de plaatsen rond een kampvuur in de winter met de [klimaat]zones op aarde.301
Tot slot bevat het boek enkele zeer uitvoerige, meer astronomische dan computistische
hoofdstukken, zoals Beda’s bespreking van de sterrenbeelden van de Zodiac-cyclus
behorende tot elke maand van het jaar in hoofdstuk 16, maar ook de verklaring van op- en
neerwaartse bewegingen van de maan in hoofdstuk 25, de verklaring van het feit dat de maan
soms boven de zon lijkt te zijn gesitueerd in hoofdstuk 26, de beschrijving van de hemelse en
aardse zones in hoofdstuk 34 en de verklaring van het feit dat de maan soms ouder lijkt te zijn
dan de berekende leeftijd in hoofdstuk 43.
Een vorm van (toegepaste) natuurkennis?
Derhalve kan de inhoud van De temporum ratione worden beschouwd als een combinatie van
toegepaste natuurkennis en opzichzelfstaande natuurkennis. Het boek kan in de eerste plaats
worden beschouwd als een representatief praktijkvoorbeeld van de doctrina christiana. Wat
dit betreft geldt voor De temporum ratione hetzelfde als voor computus in het algemeen: het
gaat om toegepaste natuurkennis. In de tweede plaats gaat Beda, vanuit het oogpunt van
Augustinus’ doctrine, grensverleggend te werk door naast de strikt noodzakelijke integratie
van vormen van natuurkennis, ook verklaringen te geven voor de werking van computistische
berekeningen en bovendien natuurverschijnselen die vanuit de computistische oogpunt bezien
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weinig tot geen relevantie hebben. De temporum ratione bevat dan ook volwaardige,
opzichzelfstaande natuurkennis.
Bovendien spreidt Beda benaderingswijzen tentoon die eveneens door scholastieke
geleerden en de geleerden van de Wetenschappelijke Revolutie zijn toegepast, zoals het
gebruik van allegorieën en het beschouwen van de natuur als het tweede boek van God. Als
de door Beda beschreven proefopstelling met de fakkels in de kerk als volwaardig
bevestigend experiment wordt geïnterpreteerd, blijkt ook de experimentele traditie reeds in de
tijd van deze auteur te hebben bestaan. Het is echter de vraag of deze proefopstelling ooit
door de auteur in de praktijk is gebracht, iets dat overigens ook geldt voor Francis Bacon en
de door hem beschreven experimenten.302
Tot slot kan Beda, indien de eerder beschreven zienswijze van Englisch juist wordt
geacht, als representant van de vroegmiddeleeuwse probleemgerichte heroriëntatie van
vormen van natuurkennis worden beschouwd.
Wetenschapshistorische significantie
Bijgevolg is De temporum ratione wetenschapshistorisch gezien een zeer significant werk.
Het boek is bij uitstek een bron aan de hand waarvan het verloop en de uitwerking van het
christelijke selectieproces van natuurkennis kan worden geanalyseerd, te meer omdat het –
binnen de geschiedenis van computus – een zeer innovatief en invloedrijk werk is.
Het is dan ook vreemd dat wetenschapshistorici, voor zo ver zij aandacht besteden aan
vroegmiddeleeuwse auteurs als Beda en de computistische tradities, vooral een neerbuigende
houding tentoonspreiden. Vermij ontkent dat er in de vroegmiddeleeuwse periode
tijdrekenkunde werd bedreven. Cohen spreekt pas in het kader van de late middeleeuwen van
middeleeuwse tijdrekenkundige en computistische tradities, zonder dat duidelijk is of hij
hiermee ook de bijdragen van vroegmiddeleeuwse auteurs bedoelt. McClellan & Dorn
bepleiten expliciet het geringe wetenschapshistorische belang van auteurs als Beda.
In contrast met hun verwaarloosbare aandacht voor vroegmiddeleeuwse geleerden,
valt op dat deze wetenschapshistorici in hun besprekingen van de prestaties van scholastieke
geleerden, tendensen beschrijven die ook op Beda van toepassing lijkt te zijn, zoals het
beschouwen van de natuur als Gods tweede boek. In essentie komt deze benaderingswijze van
scholastieke geleerden overeen met de kern van de Augustunus’ doctrina christiana. Het is
dan ook merkwaardig dat Henry het ontstaan van deze lezing van de natuur toeschrijft aan de
Reformatie. Hetzelfde geldt, zoals reeds beredeneerd, in zekere zin voor het in
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overeenstemming brengen van natuurkennis met de christelijke leer door scholastieke
geleerden zoals Thomas van Aquino. Beoefenaars van de doctrina christiana deden precies
hetzelfde. Echter, hun bronbasis was veel beperkter. Natuurlijk, de verschillen tussen beide
periodes zijn groot, maar grofweg kan worden gesproken van dezelfde tendensen die in de
loop van de eeuwen een ontwikkelingsgeschiedenis hebben doorlopen waarvan alle schakels
het onderzoeken waard zijn.
Alleen Lindberg doet enigszins recht aan de wetenschapshistorische significantie van
auteurs

als

Beda.
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kan
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ook
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geconcludeerd

dat
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wetenschapshistorische relevantie van computus en de wetenschapshistorische significantie
van boeken als De temporum ratione – net als de transplantatieverklaring – door
wetenschapshistorici over het hoofd worden gezien.
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Slotbeschouwing
In deze scriptie zijn achtereenvolgens de volgende thema’s beschreven: 1) mijn persoonlijke
visie op de werking van de geschiedwetenschap en de terminologie waarmee deze wetenschap
kan worden getypeerd; 2) een weergave en analyse van vier wetenschapshistorische visies op
de plaats en het belang van de vroege middeleeuwen in de wetenschapsgeschiedenis; 3) een
verklaring van de nadruk op de late middeleeuwen in de wetenschapsgeschiedschrijving; 4)
een herziening van de gangbare zienswijzen op de vroege middeleeuwen op basis van twee
wetenschapshistorische studies en drie recente studies van mediëvisten en 5) een weergave en
analyse van een brontekst, namelijk Beda’s De temporum ratione. Zoals in de inleiding is
benadrukt, staan het theoretisch en de praktische hoofdstukken in dienst van elkaar. De
manier waarop is het onderwerp van deze slotbeschouwing.
Op het eerste gezicht lijkt, op basis van het casus van de vroege middeleeuwen binnen de
wetenschapsgeschiedschrijving, in de praktijk niet te kunnen worden gesproken van
functionerende geschiedwetenschap. Althans, niet in overeenstemming met de in het eerste
hoofdstuk beargumenteerde theoretische visie. Op grond van de gangbare interpretatie van de
plaats en het belang van de vroege middeleeuwen kan namelijk worden geconcludeerd dat de
wetenschapsgeschiedenis doorgaans vanuit één paradigma wordt benaderd: het paradigma
van

de

vroege

middeleeuwen

als

marginale

en

donkere

periode

in

de

wetenschapsgeschiedenis en verklaringen op basis van de chaostheorie. Dit wil echter niet
zeggen dat binnen dit paradigma geen variaties bestaan, want het tegendeel is aangetoond in
de vergelijking van de visies van Vermij, Henry, Cohen en McClellan & Dorn.
Tegelijkertijd is echter het bewezen dat in de geschiedschrijving van de wetenschap
wel degelijk meerdere paradigma’s bestaan, zoals bijvoorbeeld is aangetoond in de weergave
van het debat naar aanleiding van de Duhem-these in het hoofdstuk ‘Nadruk op de late
middeleeuwen: een verklaring’. Bovendien gaat de wetenschapsgeschiedschrijving over meer
periodes dan alleen de vroege en de late middeleeuwen. Vermij, Henry, Cohen en McClellan
& Dorn beschrijven zeer uiteenlopende strekkingen van de ‘Wetenschappelijke Revolutie’,
die zouden kunnen worden bezien als verschillende paradigma’s. Elk van deze paradigma’s
heeft bijbehorende methodologische aspecten, zoals de uiteenlopende begrippen, definities en
verklaringsschema’s, evenals de verschillende verklarende pretenties van de auteurs. Een
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typering van de wetenschapsgeschiedenis als disfunctionerend op grond van een gebrek aan
meerdere zienswijzen op de vroege middeleeuwen, is bijgevolg onjuist.
Zoals op basis van het in de voorgaande twee hoofdstukken gepresenteerde tegenlicht
is gebleken, kan bovendien worden geconcludeerd dat in de bestudering van de laatklassieke
en vroegmiddeleeuwse periodes de potentie van een nieuw paradigma aanwezig is.
Vervolgonderzoek van de transplantatieverklaring biedt over de breedte van beide periodes
een openingsmogelijkheid voor een herziening met verstekkende gevolgen.
De kansen liggen, wanneer meer specifiek naar de bronnen wordt gekeken, voor het
oprapen. Vervolgonderzoeken naar de uitvoering van Augustinus’ doctrina christiana door
auteurs als Beda en Isidorus van Sevilla, evenals onderzoek naar de Paascontroverse,
computistische tradities en Romeinse auteurs als Plinius de Oudere liggen voor de hand.
Onderzoek naar de verspreiding en toepassing van manuscripten kan bovendien uitwijzen op
welke schaal vormen van natuurkennis – al dan niet in toegepaste vorm – werden beoefend.
Wetenschapshistorische

aandacht

voor

de

Karolingische

periode

biedt

eveneens

mogelijkheden, omdat onder meer geverifieerd zal moeten worden of in deze periode
inderdaad van een keerpunt kan worden gesproken, namelijk het einde van de benadering van
natuurkennis in navolging van de doctrina christiana en een terugkeer naar wetenschap als
opzichzelfstaand doel. Bovendien bieden de al bij Beda aangetroffen tendensen – zoals het
onderzoeken van de natuur als tweede boek van God, de heroriëntatie naar het oplossen van
problemen en de aangetroffen volwaardige vormen van natuurkennis – interessante
onderwerpen voor vervolgstudies naar de continuïteit en/of discontinuïteit van de
wetenschapsontwikkeling tijdens de vroege middeleeuwen.
Zowel in het geval van de laatklassieke als de vroegmiddeleeuwse geschiedenis is het,
zoals reeds uitvoerig is beargumenteerd, noodzakelijk de gangbare grand narratives en
waardeoordelen los te laten. Verder onderzoek naar de in deze scriptie gepresenteerde
herinterpretatie van de plaats en het belang van laatklassieke en vroegmiddeleeuwse vormen
van natuurkennis vereist een benaderingswijze van de bijbehorende periodes en bronnen op
hun eigen waarde.
Kort gezegd is een terugkeer naar de vroegmiddeleeuwse bronnen door
wetenschapshistorici vereist, evenals een gezamenlijk optrekken met mediëvisten. Veel
‘pioniersonderzoek’

naar

voor

de

wetenschapsgeschiedschrijving

relevante

vroeg-

middeleeuwse bronnen is namelijk reeds volbracht door historici van de middeleeuwen. In het
historiografische debat dat aldus op gang kan worden gebracht, kan het in deze scriptie
gepresenteerde nieuwe licht als uitgangspunt worden beschouwd.
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Aldus vormt het casus van de vroege middeleeuwen een illustratie van de in het eerste
hoofdstuk uiteengezette theoretische visie op de geschiedwetenschap. Ook het omgekeerde is
echter waar, omdat de wetenschapsfilosofische visie kan worden beschouwd als bevestiging
van de noodzaak van een nieuwe interpretatie van de vroege middeleeuwen, als tegenhanger
van het huidige wetenschapshistorische paradigma. Door het bieden van nieuw licht op de
laatklassieke en vroegmiddeleeuwse wetenschapsgeschiedenis, kan het functioneren van de
wetenschapsgeschiedschrijving worden bevorderd.
Dit alles wil niet zeggen dat de oude interpretatie van de vroege middeleeuwen
volledig onjuist en/of de gepresenteerde herziening volledig juist is. Het theoretisch
onderbouwde

belang

van

meerdere

paradigma’s

voor

het

functioneren

van

de

geschiedwetenschappelijke praktijk, betekent namelijk niet dat het ene paradigma het andere
moet verdringen. Het tegendeel is het geval. Binnen het historiografische debat sluiten de
verschillende interpretaties of paradigma’s elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan, brengen het
vakgebied in balans en bieden aldus nieuwe perspectieven op het verleden.
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