Fokkelien von Meyenfeldt

Ptolemaios en Cardano:

een eerste verkenning

Waarom dit verhaal?
In dit artikel vertel ik iets over Ptolemaios en geef ik een eerste indruk van het werk van
Cardano en de problemen die ik tegenkwam bij het interpreteren ervan. Over beide
onderwerpen is heel veel meer te melden. Dit verhaal biedt dan ook alleen maar een
voorzetje en naar ik hoop een smaakmaker.
Al een jaar of vijf ben ik tussen de bedrijven door bezig met het grondig lezen en vertalen
van de Tetrabiblos van Ptolemaios. Ik gebruik daarvoor de Loeb-editie uit 1940 (zie Bronnen)
met op de linker pagina de tekst in het Grieks en rechts in het Engels. De vertaler is een
vakman en blijft dicht bij de brontekst zonder al te letterlijk te vertalen. Hij weet echter niets
van astrologie en dat is hier en daar te merken.
Andere vertalingen die ik heb gelezen corresponderen niet helemaal met de oorspronkelijke
tekst. Dat komt waarschijnlijk doordat meestal niet wordt vertaald uit het Grieks. Reden
genoeg om - met vertalingen in moderne talen als steun in de rug - naar de oorspronkelijke
taal terug te gaan: het koinè-grieks. Dit was de voertaal van het Byzantijnse rijk van de 4e
eeuw v. C. tot 1453. Ook het Nieuwe Testament is in deze taal geschreven.

Daarnaast doe ik historisch onderzoek naar universitair onderwijs in de astrologie in de
middeleeuwen. Tot 1666 maakten astronomie en astrologie deel uit van het curriculum van
iedere student. Het werk van Ptolemaios was daarbij verplichte literatuur. Het is echter geen
eenvoudige materie, dus ging ik op zoek naar aanvullend materiaal dat wellicht gebruikt zou
kunnen zijn in het onderwijs en ik vond het commentaar van Hieronymus Cardanus
(Girolamo Cardano) op een Latijnse versie van de Tetrabiblos, door hem letterlijk vertaald als
Libri Quatuor oftewel Vier Boeken.
De tekst staat in deel 5 (p. 93-368) van Cardano’s Verzamelde Werken en is als pdf te
downloaden, zie Bronnen.
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1 Ptolemaios
Over het leven van Klaudios Ptolemaios is heel weinig bekend.
Hij is in ongeveer 100 nC ergens in Noord-Egypte geboren,
misschien in de antieke stad Pelusium. Cardano noemt hem
terecht of onterecht “Pelusiensis”. In ongeveer 170 nC is hij in
Alexandrië gestorven.
Ptolemaios schreef over een hele reeks onderwerpen, o.a.
geografie, astronomie, astrologie, muziek en optica.
In dit artikel staat de astrologie centraal, en voor een beter
begrip van het geheel komt ook kort de geografie aan de orde.

1.1 Verloren geraakte kennis komt terug
Na de ondergang in de vijfde eeuw van het West-Romeinse Rijk raakte het werk van
Ptolemaios in Europa in de vergetelheid. Ook Plato, Aristoteles en andere Griekse geleerden
waren hier niet meer bekend.

Inmiddels was er veel wetenschappelijke activiteit in landen als Egypte, India en Perzië, en
dit alles kwam uiteindelijk samen in Arabië: wetenschappelijke werken vanuit diverse landen
werden in het Arabisch vertaald en opgenomen in de grote bibliotheek van Bagdad.
Op 29 april 711 trok Tarik Ibn Zajid vanuit Noord Afrika met 7000 strijders Spanje binnen. In
drie jaar tijd had hij het hele Iberische schiereiland veroverd. Hij trok door naar Frankrijk,
waar hij in 732 bij Poitiers werd verslagen door Karel Martel, de grootvader van Karel de
Grote. Daarna bleef de islamitische overheersing beperkt tot Spanje en Portugal.
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Bijna 800 jaar was er Arabische cultuur op vele gebieden te vinden in Europa. Cordoba, de
hoofdstad van het islamitische rijk in Spanje, wordt vaak genoemd als de belangrijkste stad
van Europa in die tijd.
Vanaf de 11e eeuw begonnen de christenrijkjes zich te verenigen. Langzaam maar zeker
werd de islam steeds verder naar het zuiden weggedrukt, tot het laatste restje islamitisch
rijk door het streng rooms-katholieke koningspaar Ferdinand van Aragon en Isabella van
Castilië werd veroverd in 1492.
Maar al veel eerder, tegen het einde van de 11e eeuw, kwamen de christenrijkjes onder
leiding te staan van Castilië en werd Portugal op de islamieten veroverd. In die periode (12e
eeuw) begon er een enorme wetenschappelijke productie. Monniken vertaalden Griekse
werken uit het Arabisch in het Latijn, en zo kwam ook het werk van Ptolemaios weer
beschikbaar, in het Latijn.

1.2 Astrologie: onderdeel van universitaire basisopleiding
Het is niet toevallig dat in de periode dat de Spaanse monniken actief waren, de eerste
universiteiten in Europa werden opgericht: Bologna in 1088, Parijs in 1150 en Oxford in
1167. Alle studenten, wat ze verder ook gingen studeren, moesten eerst magister worden in
de Artes Liberales, de zeven Vrije Kunsten, voor ze aan een andere studie konden beginnen:
theologie, kerkelijk en wereldlijk recht, geneeskunde.

Miniatuur (Castres, Bibliothèque
Municipale, ms. 3, f. 277r, ca. 1330):
College aan de universiteit van Parijs. De
colleges werden bij de hoogleraar thuis
gegeven, of in een gehuurde ruimte. Pas
in de 15e eeuw kwamen er speciale
universiteitsgebouwen.

De opleiding tot magister in de Artes Liberales duurde een jaar of zeven, maar vaak ook veel
langer. De studenten werden nl. geacht het Latijn te beheersen als hun moedertaal,
aangezien het de internationale taal van de wetenschap was. Al het onderwijs werd dan ook
in het Latijn gegeven. Astronomie maakte deel uit van deze opleiding, en dat hield ook
astrologie in. De Almagest en de Tetrabiblos (in het Latijn) waren verplichte literatuur. Veel
studenten volgden alleen de basisopleiding in de Artes Liberales. Daarna waren ze verzekerd
van een goede positie, bijvoorbeeld als astroloog voor een vorst of een hoge geestelijke. Ook
de paus had astrologen in dienst.
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1.3 Ptolemaios over geografie en astrologie
De Almagest gebruik ik wel als achtergrond bij mijn vertaling van de Tetrabiblos, maar het
werk blijft in dit artikel buiten beschouwing. Wel ga ik heel kort in op zijn Geographia voor
de Tetrabiblos aan de orde komt.

Geographia
Om middeleeuwse horoscopen te kunnen lezen en begrijpen, is het nodig iets te weten over
het werk van Ptolemaios op aardrijkskundig gebied.

De wereld van Ptolemaios.
Kaart overgenomen van de website van Hans van Deukeren, zie Bronnen.

Ptolemaios wist al dat de aarde een bol is. Zijn coördinatenstelsel werd tot ver in de 17e
eeuw gebruikt voor navigatie. Hij verdeelde de wereld voor zover die in zijn tijd bekend was
in 180° breedte en lengte, zie kaart hierboven.
De evenaar stelde hij op 0° breedte, en dat doen we nog steeds zo. De toen bekende wereld
liep tot -10°, of zoals we dat nu noemen: 10ᵒ ZB. De huidige graden zijn iets meer dan 111
km breed/hoog, die van Ptolemaios 92,5 km. Wat de lengte betreft: in de 16e eeuw
gebruikte men nog steeds het coördinatenstelsel van Ptolemaios met enkele correcties. Hij
liet de nulmeridiaan langs de Canarische eilanden lopen, de westelijke grens van de toen
bekende wereld, ongeveer 18° ten westen van Greenwich. De nulmeridiaan daar is pas in
1884 wereldwijd ingevoerd.
De oostgrens liep door China. Japan was bijvoorbeeld nog niet bekend. De ruimte tussen de
Canarische eilanden en Terra Incognita (onbekend land) verdeelde hij in 180°.
Ptolemaios schatte de omtrek van de aarde op zo’n 33.300 km. In feite is het 40.075 km. Hij
zat er dus ongeveer 17% naast, maar met de weinige middelen waarover men toen
beschikte was zijn schatting naar mijn idee toch lang niet gek!
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Tetrabiblos
Zoals de naam al zegt, bestaat de Tetrabiblos uit vier boeken:
Boek 1: Basisbegrippen, het materiaal waarmee de astroloog werkt.
In hfs. 2 van dit boek bespreekt Ptolemaios opmerkingen van astrosceptici; die waren er ook
in zijn tijd. Hun kritiek is dat voorspellingen vaak niet kloppen, en als ze wel uitkomen is dat
gewoon een kwestie van geluk. Ptolemaios schrijft dan dat er niets mis is met de astrologie,
maar wel met de beoefenaars. Die hebben vaak onvoldoende kennis van het vak en brengen
het in diskrediet door allerlei andere trucjes te gebruiken die ze astrologie noemen, maar die
dat niet zijn (Loeb, 12/13).
Verderop in dit hoofdstuk maakt hij heel duidelijk wat volgens hem de grenzen van de
astrologie zijn. Leven begint met een zaadje. Uit ieder zaadje groeit een ander mens c.q.
wezen. Pas daarna komt de invloed van de planeten. Ervaring maakt duidelijk dat die zeker
niet triviaal is, maar je moet ook kijken naar opvoeding en omstandigheden (Loeb, 16/17).
Boek 2: Land en klimaat en hun invloed op bewoners.
Ptolemaios gaat hier onder meer in op voorspellingen die een land betreffen. Hij stelt de
vraag welke invloed een bepaald klimaat heeft op de bewoners. Ook behandelt hij behoorlijk
diepgaand de invloed van de dierenriemtekens op het weer.
Boek 3: Geboortehoroscopen.
Allereerst wijdt hij een hoofdstuk aan het vaststellen van de exacte graad van de ascendant.
Die is nl. cruciaal voor een goede duiding van de horoscoop. Dat was niet eenvoudig in die
tijd, want accurate klokken bestonden nog niet. Je hebt een astrolabium nodig dat je kunt
gebruiken op het moment van de geboorte om de exacte graad te bepalen (Loeb 228/229).
Even terzijde: de 17e eeuwse astroloog Morin de Villefranche moest (achter een gordijn)
aanwezig zijn bij de geboorte van Lodewijk XIV op 5 september 1638 om op het moment
suprême de exacte graad van de ascendant te bepalen.
De rest van het boek gaat over de vraag wat je uit een
geboortehoroscoop kunt aflezen. Aan de orde komen onderwerpen als uiterlijk en temperament, lichamelijke ziekten en
zielsziekten, tweelingen, monsters, etc., met de nodige criteria.
Astrolabium uit ca.1570, toegeschreven aan
Gerard Mercator. Het is een van de oudste
instrumenten voor het meten van posities
van hemellichamen. Uitvinder is de Griekse
sterrenkundige Hipparchus (ca 190-125 v. C.).

Boek 4: Levensomstandigheden.
In dit boek behandelt Ptolemaios bijvoorbeeld huwelijk, kinderen, vrienden en vijanden,
reizen. Verder wijdt hij een hoofdstuk aan de aard van iemands dood. Het gaat hier niet om
voorspellingen, maar om het vaststellen van de doodsoorzaak. Hij werkt dan ook niet met de
geboortehoroscoop, maar met de horoscoop voor het moment van overlijden.
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Commentaren op de Tetrabiblos
Ptolemaios geeft geen enkel voorbeeld, waardoor het vaak lastig is om precies te begrijpen
wat hij bedoelt. Wanneer je de astrologie wilt beheersen, zul je de tekst echt goed in je op
moeten nemen. Een onervaren student zal niet goed uit de voeten kunnen met alleen de
Tetrabiblos. In de loop der eeuwen zijn er daarom commentaren geschreven en voorbeelden
toegevoegd. Een zeer interessant commentaar is dat van de 16e-eeuwse geleerde Cardano.

2 De eeuw van Cardano
Speurwerk op internet leverde mij het werk van Cardano op. Hij leefde van 1501 tot 1576 en
was arts. Voor ik dieper inga op zijn persoon en zijn werk, volgt hier een korte schets van
enkele belangrijke ontwikkelingen in de 16e eeuw.

2.1 20 februari 1524, een fatale dag?
Om te beginnen was er de
beruchte datum 20 februari
1524. Op die dag stonden alle
klassieke planeten in Vissen,
evenals trouwens Neptunus,
maar dat wist men toen nog niet.
Alleen de Maan stond elders,
vanaf middernacht tot tegen 8
uur ’s avonds in de Maagd en
daarna in Weegschaal. De
horoscoop hiernaast is gemaakt
met Planetdance voor 15:00 uur
in Olintepeque (Guatemala) met
huizensysteem Regiomontanus.
Astrologen voorspelden dat de
aarde ten onder zou gaan aan
enorme zondvloeden. Uiteindelijk
gebeurde er die dag weinig
bijzonders in Europa.
Echter, in het gebied dat nu Guatemala heet, vond wel degelijk iets ernstigs plaats: de slag
bij Olintepeque. De Quiché, een Mayavolk, bleven zich verzetten tegen de Spanjaarden. Ze
vochten in de grote bergketens achter de kust van Zuidwest-Guatemala met wisselend
succes. In de loop van februari 1524 vond een reeks veldslagen plaats. Maar op die fatale
20e februari kwam de Spaanse cavalerie in actie. De Quiché hadden nog nooit een paard
gezien, raakten verward, en hun strijdmacht werd in de pan gehakt. Hun laatste koning,
Tecún Umán, sneuvelde. Volgens sommige bronnen sneuvelde Tecún Umán al tijdens een
eerdere veldslag op 12 februari in de buurt van een dorpje dat nu Cantel heet, maar de slag
op 20 februari betekende in feite het einde. De Quiché moesten zich onderwerpen aan de
Spanjaarden.
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De dag na dit gebeuren kwam het Spaanse leger aan in het vlakbij gelegen plaatsje Tzakahá,
door de Spanjaarden hernoemd als San Luis Salcajá. Er werd een mis opgedragen in de open
lucht en de eerste kerk van Guatemala werd er gebouwd. Wel een echt vissenthema!
Een paar weken later, in maart, kwamen de Spanjaarden in de hoofdstad aan. Daar werden
de leiders van de Quiché verbrand, want de Spaanse legerleider wantrouwde hun gastvrijheid. Dus stak hij meteen ook maar de hele stad in brand.
Niet lang daarna werd de nieuwe kerk in Salcajá in gebruik genomen, op Pasen. Dat viel op
30 maart in 1524.

2.2 De laatste grote astronomen / astrologen
Het was de eeuw van de laatste grote astronomen die ook astrologen waren, v.l.n.r. op
geboortedatum: Copernicus, Brahe, Galileï en Kepler. Achter het hoofd van Copernicus zie je
noet een deel van zijn horoscoop.

2.3 Reformatie
Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel

te Wittenberg. Zijn vriend en rechterhand Philippus Melanchton beschouwde deze actie als
het begin van de reformatie. Een kleine 30 jaar later uitte Johannes Calvijn zijn bewondering
voor Luther in een brief. Hieronder zie je het drietal van links naar rechts op volgorde van
dierenriemteken afgebeeld:

Johannes Calvijn
Maarten Luther
Philippus Melanchton

4
8
=

10-07-1509 te Noyon
10-11-1483 te Eisleben
16-02- 1497 te Bretten
8 van 18

overleden 27-05-1564
overleden 18-02-1546
overleden 19-04-1560

Ik vind het opmerkelijk dat de reformatie in handen was van de drie watertekens.
Melanchton was overigens behalve hervormer ook een enthousiast astroloog. Dat had hij
van huis uit mee: zijn vader heeft zijn geboortehoroscoop getrokken. Luther en Calvijn
waren uitgesproken astrosceptici, maar dat heeft Melanchton er niet van weerhouden om
als eerste de Tetrabiblos uit het Grieks te vertalen en van commentaar te voorzien, in het
Latijn overigens, toen nog steeds de lingua franca van de wetenschap.
In een ander artikel kom ik terug op deze bijzondere man.

3 Cardano
Hieronymus Cardanus of Girolamo Cardano, leefde van 1501-1576. Zijn autobiografie De
Propria Vita, voltooid in het jaar van zijn overlijden, is in 2000 in het Nederlands verschenen
als Mijn leven (zie Bronnen) en tweedehands verkrijgbaar. Het is een interessant werk, en in
een volgend artikel zal ik er nader op ingaan, evenals op Cardano’s geboortehoroscoop.

Links: Cardano als
49-jarige, medaillon
van Leone Leoni.
Rechts: 71-jaar.
Bron: Engelse
Wikipedia.

Hier volgen kort enkele feiten.
Hij was arts en daardoor geïnteresseerd geraakt in de astrologie. Zijn leven verliep niet
bepaald gelijkmatig. Aan de ene kant was hij succesvol in zijn loopbaan (uitstekend en veel
gevraagd arts, hoogleraar in o.a. Padua en Bologna), maar hij kende ook veel tegenslagen.
Hij was 69 toen hij door de inquisitie gearresteerd op verdenking van ketterij. Na drie
maanden werd hij vrijgelaten, maar hij moest zijn hoogleraarschap in Bologna neerleggen en
kreeg een publiceerverbod. Men vermoedt dat dit te maken had met de horoscoop van
Jezus die hij had opgenomen in zijn commentaar op Ptolemaios.
Zijn verzameld werk is in tien delen verschenen, tezamen zo’n 120 boeken. Zijn commentaar
op de Tetrabiblos (ongeveer 280 pagina’s) is te vinden in deel 5, hoofdstuk 5.4. Je kunt het
downloaden via de website van de Universiteit van Milaan, zie Bronnen.
Verder heeft hij ruim 60 uitvindingen op zijn naam staan. Zijn naam is nu nog terug te vinden
in de cardanaandrijving, maar die heeft hij nu net níet uitgevonden. Hij was alleen de eerste
die schreef over de cardanusring. Wie hier meer over wil weten: de informatie in de Engelse
Wikipedia is duidelijker dan in de Nederlandse.
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3.1 Opzet van de Libri Quatuor
Cardano neemt de tekst van Ptolemaios op in zijn commentaar. Hij gebruikt daarvoor een
Latijnse editie die direct uit het Grieks is vertaald, volgt de tekst op de voet en uit indeling en
lettertype is direct duidelijk of je tekst van Ptolemaios leest, dan wel het commentaar van
Cardano.
Ptolemaios zelf geeft geen enkel voorbeeld. Hij legt uit waar je op moet letten, beschrijft het
grote belang van een astrolabium, geeft heel veel regels, criteria en noem maar op, maar
een horoscoop om het allemaal wat concreter te maken kom je in zijn werk niet tegen.
Het commentaar van Cardano is daarom extra interessant: er staan 12 horoscopen in die
bepaalde punten uit Ptolemaios’ betoog illustreren. Het boek was daarmee meteen een stuk
geschikter voor het onderwijs dan de Tetrabiblos zelf.

3.2 Problemen bij het lezen van de horoscopen
Het was lastiger dan ik dacht om met deze horoscopen te werken. Ik kon de gedrukte tekst
niet altijd meteen goed lezen. Verder had ik me niet gerealiseerd dat men al eeuwenlang
met coördinaten werkte, maar dat er in de 16e eeuw nog geen tijdzones bestonden. Ook
bepaalde geografische uitdrukkingen begreep ik pas na veel zoeken, lezen en nadenken.
Bestudering van de Geographia, voorlopig overigens alleen modern materiaal daarover, was
dan ook geboden.
Daar kwam nog bij dat ik ervan uitging dat Cardano met gelijke huizen zou werken, maar
toen ik zag dat op verschillende huizenhoeken dezelfde tekens stonden, bleek die aanname
niet houdbaar. Ik probeerde het met andere huizensystemen waarmee Cardano bekend zou
kunnen zijn, zoals Alcabitus, Campanus en Porphyrius (met dank aan Jan Kampherbeek en
zijn huizenproject). Uiteindelijk bleek Regiomontanus (1436-1476) de juiste keus, althans
voor de horoscopen VII en XI.
Verder maakte hij gewoon fouten. Ik was door hun onderwerp allereerst geïnteresseerd in
de horoscopen van een “monster” (VII) en van een verdrinkingsdood (XI). Horoscoop VII
bevatte als plaatsaanduiding alleen een breedtegraad, van XI kon ik de plaatsnaam niet lezen
en de volgorde van de dierenriemtekens klopte niet. Ik begon te denken dat ik het systeem
niet goed begreep en legde VII en XI dus maar even weg. Een andere, de horoscoop van
Cosimo de Medici, bleek voor juni berekend te zijn (a In 4 juliaanse tijdrekening), maar
Cardano schrijft januari. Toen realiseerde ik me dat hij natuurlijk gewoon fouten maakte, het
was tenslotte allemaal handwerk wat hij deed.
Uiteindelijk heb ik eerst zelf zijn vierkante horoscopen zo exact mogelijk nagemaakt met
fouten en al, maar dan met duidelijker letters en kleuren om planeten wat makkelijker van
tekens te kunnen onderscheiden. Daardoor kreeg ik de zaak beter in de vingers.
Als je eenmaal goed begrijpt waarmee je bezig bent, kun je een horoscoop uitdraaien die
behoorlijk tot zeer goed overeenkomt met zo’n vierkant van Cardano.
Alleen de positie van het Pars Fortunae klopt nooit, en komt bijvoorbeeld ook niet overeen
met het Pars Spiriti (Daimon). Vermoedelijk gebruikt hij een ander pars, maar dat moet ik
nog uitzoeken.
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3.3 Drie horoscopen uit Cardano’s Libri Quatuor
Tot besluit van dit artikel neem ik drie horoscopen op met een toelichting, samen met mijn
vierkante tekening en een moderne versie van Astrodienst, en wel nr. VII: Een monster, nr.
XI: Tijdens het zwemmen gestikt en nr. II: Jezus Christus.

Horoscoop VII (boek 3, p. 263): Geboortehoroscoop van een monster
Het “monster” dat het onderwerp is van horoscoop VII, is een Siamese tweeling die op
verschillende punten, o.a. de vagina, met elkaar vergroeid zijn. Ze sterven na ongeveer twee
weken, het ene kindje een dag eerder dan het andere.
Speurwerk op internet leverde de info op (van de Italiaanse astrologe Lucia Bellizia, zie
Bronnen) dat het “monster” in Mioletonstone is geboren, een plaatsje dat niet meer bestaat
en dat 8 mijl van Oxford lag. De breedtegraad is te hoog genomen, Oxford ligt op 51°46’ NB.
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Deze horoscoop, gemaakt op astro.com, is de moderne versie van de vierkante horoscopen
op de vorige pagina. Ik heb Uranus, Neptunus en Pluto laten staan, maar ze worden uiteraard niet meegenomen met de criteria die hier volgen. De posities van de planeten komen
behoorlijk overeen met die in de vierkante horoscoop en ook de huizencusps wijken maar
weinig af. Als je bedenkt dat dit allemaal handwerk was, dan vind ik dat niet gek! Alleen de
positie van het Pars Fortunae verschilt fors met die in de vierkante horoscoop.
Ptolemaios: hoe herken je een monster uit een horoscoop?
1. De lichten staan zo ver mogelijk van elkaar verwijderd (oppositie dus). Dat is hier het
geval: a Cb.
2. Asc en MC zijn gescheiden door een malefic (f h). Klopt: h in 11.
3. Kijk naar de laatste nieuwe of in dit geval volle maan voor de geboorte. Wat is de heer
hiervan? Op 5 juli 1552 stond de laatste volle maan in 0, heer h, malefic.
4. Als 1-3 het geval zijn én de lichten staan allebei in een teken van een viervoetig dier (in
dit geval is dat alleen de a) én de twee malefics “are centered”, dan krijg je een kind dat
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je niet meer menselijk kunt noemen. (De uitdrukking “are centered” begrijp ik niet; in het
Grieks en het Latijn staat precies hetzelfde; ik moet dus nog nakijken in de Tetrabiblos
boek 1 wat bedoeld wordt.)
5. Als er naast dit alles ook nog eens geen aspect is met een benefic (d g), dan gaat het
echt om een dierlijk wezen, dus nog een graadje erger dan het vorige.
6. Een aspect met g of d maakt het een kind van het type “heilige onschuld”.
7. Voor een ander type moeten d en g de a of de b “zien”. Dat wil zeggen dat ze in
tekens staan die 60ᵒ, 90ᵒ, 120ᵒ of 180ᵒ van elkaar verwijderd zijn. Die tekens maken met
elkaar resp. een zeshoek, een vierhoek, een driehoek of een rechte lijn; ze hebben rechtstreeks verband met elkaar. In deze horoscoop “zien” d en g de b, want ze staan in
recht tegenover elkaar liggende tekens. (Ptolemaios deed niet aan orbs, al is het natuurlijk wel zo dat de werking van het aspect, van het “zien” letterlijk, sterker wordt
naarmate de hoek exacter is.) d en g staan ook nog in hetzelfde teken als de a, maar dat
wil niet zeggen dat ze elkaar zien.
In een “monster”-horoscoop waar dit fenomeen zich voordoet, is krijg je een hermafrodiet of een “harpocrates”, iemand die nooit volwassen wordt. De Siamese tweeling in
kwestie heeft maar een paar weken geleefd, en ze deelden de vagina, ook een merkwaardig seksueel fenomeen.

Horoscoop XI (boek 4, p. 352): Tijdens het zwemmen gestikt
De horoscoop “Tijdens het zwemmen gestikt” is getrokken voor het tijdstip van verdrinken.
Het gaat hier niet om een voorspelling, maar om een analyse van de doodsoorzaak.

Dit was de tweede horoscoop die ik bekeek. Ik begon met de figuur en zag het teken 2
tussen 6 en -, geen 8 te bekennen tegenover de 2, maar wel 2 x 6 achter elkaar. Op een
gegeven moment begreep ik dat Cardano een fout had gemaakt met 2, en toen zag ik pas
dat hij niet met gelijke huizen werkt. Ik dacht meteen aan Regiomontanus, en dat bleek
inderdaad te kloppen.
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En Besontij, was dat Byzantium? Want daar kun je misschien wel leuk zwemmen na middernacht. Maar de spelling was toch wel heel afwijkend, meer dan zelfs in die tijd gebruikelijk
was, leek mij. Uiteindelijk kwam ik er achter dat het om Besançon gaat in Bourgondië. Deze
plaats heette in de tijd van Julius Caesar Visontio en dat werd niet veel later Bisontio.
Cardano beschrijft hoe hij aan dit geval komt en hoe betrouwbaar de gegevens zijn.
Daarop, en op de criteria van Ptolemaios, kom ik terug in een volgend artikel. Hier alvast de
moderne horoscoop:

Horoscoop II (boek 2, p. 221): Jezus Christus
De horoscoop van Jezus Christus staat in boek 2 van de Tetrabiblos, waar een belangrijk
thema is hoe de ligging van een land en het klimaat uiterlijk en optreden van de inwoners
beïnvloeden.
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Waarschijnlijk was deze horoscoop mede oorzaak van het feit dat Cardano van ketterij werd
beschuldigd en gevangen werd gezet. Hij ziet er overigens een stuk of tien prachtige
voortekenen in. Ook hier kom ik op terug in een volgend artikel.
Cardano kiest Kerstnacht om middernacht als geboortemoment: 6 dagen en 12 uren voor
het astrologische nieuwe jaar begint, in het jaar voorafgaand aan 1, namelijk 0.
De geboorteplaats is Bethlehem, dat op 35ᵒ12’ OL en 31ᵒ43’ NB ligt.

Hij noemt geen plaats, maar wel een graad, nl. 32. Dit is de breedtegraad: sub altitudine poli
betekent letterlijk “onder poolshoogte”. Poolshoogte nemen deed men in oude tijden vooral
op zee: de breedtegraad bepalen met behulp van de Poolster.
De horoscoop bevat een paar opmerkingen en ongebruikelijke tekens waarvan ik de
betekenis nog moet uitzoeken. Ook hierop kom ik terug in een volgend artikel.
Aanvankelijk dacht ik dat in deze horoscoop gelijke huizen werden gebruikt, maar toen ik
hem goed bekeek, waren er kleine afwijkingen bij sommige cusps: asc 3ᵒ 7, maar huis 4/8
2ᵒ53’ en huis 6/12 2ᵒ43’. De verschillen zijn klein, maar ze zijn er.
Het leek me daarom een goed idee voor deze horoscoop verschillende huizensystemen uit te
proberen die Cardano gekend kan hebben. En dan blijkt dat met welk huizensysteem je de
horoscoop ook uitdraait, voor deze datum en uur de huizen vrijwel gelijk zijn. Campanus en
Porphyrius komen het dichtst bij de cusps die Cardano noteert, bij beiden bedragen de
verschillen tussen de cusps maar een paar minuten. Ook bij Alcabitius en Regiomontanus zijn
de huizen behoorlijk regelmatig qua formaat, maar de verschillen zijn groter dan een graad,
bij Regiomontanus zelfs tussen 4ᵒ en 8ᵒ.
Het lijkt er daarom op dat Cardano voor deze horoscoop een ander huizensysteem heeft
gebruikt dan Regiomontanus. Als ik alle horoscopen heb geanalyseerd, kom ik op dit
gegeven terug.
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De moderne horoscoop heb ik uitgedraaid volgens Porphyrius. Ik heb dit systeem, evenals
Alcabitius en Campanus, voor het eerst gebruikt toen ik met dit artikel bezig was en er veel
mee geëxperimenteerd. Campanus levert o.a. bij horoscoop XI een resultaat op dat sterk
afwijkt van Alcabitius, Porphyrius en Regiomontanus, die onderling dichter bij elkaar liggen.
Het lijkt mij daarom niet voor de hand liggend dat Cardano voor horoscoop II Campanus
heeft gebruikt.
Ik ben inmiddels begonnen dit alles verder te onderzoeken.
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Belangrijkste bronnen
Allereerst: Over de afbeeldingen van de astronomen en de reformatoren in par. 2.2 en 2.3
valt nog wel het een en ander te zeggen. Hier laat ik het voorlopig bij de opmerking dat ze
van de Nederlandse Wikipedia afkomstig zijn, te vinden onder de naam van de
desbetreffende persoon.

Basis
• F.E. Robbins (transl & ed.): “Ptolemy, Tetrabiblos”. In: The Loeb Classical Library. Harvard
University Press, Cambridge Mass/London 1940.
• Hieronymus Cardanus: “Claudii Ptolemæi Pelusiensis, Libri Quatuor. De Astrorum Iudiciis
cum expostione Hieronymi Cardani”. In: Opera Omnia vol. 5. Lyon 1663.
Te downloaden via http://www.cardano.unimi.it/testi/opera.html, selecteer in de linker
kolom 5.4.

Geografisch
Deukeren, Hans van:
• http://members.casema.nl/h.vandeukeren/histotron/ptol_index.htm: Ik heb algemene
informatie opgezocht via verschillende Wikipedia’s en universitaire websites, maar de
site van Hans van Deukeren vind ik echt een vondst. Deze link leidt naar de Engelse
versie, met een interactieve kaart.
• http://members.casema.nl/h.vandeukeren/ptolgids.htm: Nederlandse versie met
uitgebreide informatie in tekstvorm en zeer interessante afbeeldingen.

Historisch
• Miquel Bulnes, Reconquista. Prometheus, Amsterdam 2018.
• Gerolamo Cardano, Mijn leven. Vertaald en ingeleid door Jan Lamein. Atheneum Polak,
Amsterdam 2000.
• Verger, Jacques. Universiteiten in de Middeleeuwen. Unieboek, Bussum 1978.
• https://en.wikipedia.org/wiki/Gerolamo_Cardano
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Cardano
•

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/183553-een-geschiedenis-van-moslimsin-spanje.html
• https://www.scientias.nl/ondergang-romeinse-rijk-ging-mis/
• https://www.gerkotempelman.nl/filosofie-islam/: drie sites die informatie geven over de
teloorgang en terugkeer van kennis uit klassiek Griekenland via Arabië en Spanje.
• https://www.onthisday.com/date/1524/february/20: Op deze site kun je een
willekeurige datum invoeren, en dan krijg je te zien wat er gebeurd is. Hier vond ik dat
het de sterfdag was van Tecún Umán, de laatste leider van de Quiché Maya. Meer
informatie vinden is met dat uitgangspunt een fluitje van een cent. De Engelse Wikipedia
biedt verschillende uitvoerige artikelen en verdere bronnen.
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•

https://www.dbnl.org/tekst/hall014gesc01_01/hall014gesc01_01_0017.php: Hier komt
de afbeelding van het astrolabium vandaan die ik in dit artikel heb gebruikt.

Historisch/astrologisch
• Bellizia, Lucia: https://www.apotelesma.it/wp-content/uploads/2017/04/Ritratti.pdf :
Interessant artikel met astrologische portretten van allerlei minder of meer bekende
personen. Onder hen een jongen met drie benen, geboren in 1889. Zij vergelijkt dit geval
met dat van het “monster” uit het werk van Cardano, en vermeldt ook de geboorteplaats.
• Costantino, Mario: https://www.astrologiaclassica.it/wordpress/gerolamo-cardanospirito-inquieto-geniale-mario-costantino/: Interessante site met onder meer een goede
biografie, compleet met afbeeldingen van horoscopen uit Libri Quatuor en van Cardano
zelf in vierkante en moderne uitvoering.
• Hulspas, Marcel (2001): https://skepsis.nl/cardano/: Een uitvoerige boekbespreking van
Anthony Grafton, Cardano’s Cosmos. The worlds and works of a Renaissance astrologer.
Harvard University Press (1999).
• Kampherbeek, Jan: http://radixpro.nl/: Je zou deze website kunnen typeren als een
laboratorium. Hij bouwt er aan het programma Enigma, bedoeld als ondersteuning voor
astrologisch onderzoek; je vindt er de resultaten van zijn huizenproject (negen systemen
in kaart gebracht op het moment dat ik dit schrijf); biedt astronomische formules voor
astrologen – kortom, het is een site waar heel veel te beleven valt. Voor dit artikel was ik
blij met zijn huizenproject. Je leest niet alleen over het ontstaan, maar ook over de
formules die werden gebruikt om tot een systeem te komen. Zeer verhelderend. Verder
is voor de astrologische symbolen in de tekst gebruik gemaakt van EnigmaAstrology. Dit
font kun je downloaden van zijn website.

Deventer, oktober 2020
Fokkelien von Meyenfeldt
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