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EPPUR SI MUOVE 

 

Op 21 februari 2018 publiceerde De Standaard een opiniestuk van Carine Defoort, 

hoogleraar sinologie aan de KU Leuven.  “De zon is toch ook een ster”, heette de tekst 

waarin ze “betreurt dat de KU Leuven in haar toekomstplan geen komaf maakt met de 

dominantie van het Westen in onderzoek en onderwijs”1. Als inleiding vertelde ze volgende 

anekdote: 

“Toen mijn jongste dochter in het vijfde leerjaar zat, kwam ze op een dag onthutst 

thuis. Ze had geleerd over de zon en de sterren. Toen zij in de les opgemerkt had dat 

de zon toch ook een ster was, had de juf haar terechtgewezen, want de zon was de 

zon en geen ster. Ik was opgelucht dat mijn dochter geen advies vroeg, mocht dit een 

examenvraag worden. Moest ze dan antwoorden dat de zon ook een ster was? Of 

eerder wat de juf wilde horen? Het eerste zou dapper zijn, het tweede misschien 

wijzer. De zelfverklaarde opdracht van de universiteit is natuurlijk dat we studenten 

dapper en kritisch leren zijn, maar in feite leren we hen vooral meedraaien in het 

systeem, zoals we hen dat zelf voordoen.” 

 

Wie denkt aan zonnen, sterren en manen, denkt 

uiteraard ook aan de telescoop. Niet dat er met 

het blote oog niets te zien is aan de nachtelijke 

sterrenhemel, ver van, maar het gaat dan alleen 

om lichtgevende puntjes aan het firmament. De 

eerste stap bestond uit de uitvinding van lenzen, 

en dan kwam de bril, en daarmee het beroep 

van brillenmaker. Wie bijziend is heeft een holle 

lens nodig, wie verziend is, een bolle. Het 

verhaal gaat dat in de ateliers van deze 

brillenmakers al spelenderwijs werd ontdekt dat 

men door beide soorten lenzen te combineren, 

een ver gelegen voorwerp kon zien alsof het 

dichtbij was. Europa was toen, in de 16de eeuw,  

verwikkeld in bloedige godsdienstoorlogen, in 

het bijzonder in “De Lage Landen” die men toen 

“Belgica” noemde, naar de Romeinse provincie 

die destijds de zuidkant ervan uitmaakte. De 

streek werd voorgesteld als een leeuw, de “Leo 

 
1
 Dwz “De academische overheid moet de keuze voor vakken uit andere faculteiten aanmoedigen en moet 

studenten binnen de humane wetenschapsdisciplines verplichten om minstens één vak te volgen buiten de 

vertrouwde regio.”, was haar stelling. Ter vergelijking, zie ook Bryan Van Norden, “Western philosophy is racist” 

(https://aeon.co/essays/why-the-western-philosophical-canon-is-xenophobic-and-racist) en “If philosophy 

won’t diversify, let’s call it what it really is” (https://jaygarfield.files.wordpress.com/2014/01/if-philosophy-

won_t-diversify-let_s-ca-what-it-really-is-the-new-york-times.pdf) . 
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Belgicus”, de oorlog tussen katholieken en protestanten heette de “Bellum Belgicum”2, de 

“Belgische Oorlog”. Die woedde van 1568 tot 1648, waarom wij die nu “de Tachtigjarige 

Oorlog” noemen, maar dat wisten de mensen toen uiteraard nog niet. Binnen al dat oorlog 

voeren, zou een verrekijker een belangrijk voordeel kunnen bieden. 

Na het “Plakkaat van Verlatinghe” in 1581 scheidden zeven Noordelijke provincies zich af en 

vormden een onafhankelijk bestuur. De oorlog zou echter nog lang duren. In dat nu 

onafhankelijke protestantse Noorden woonde een brillenmaker, Hans Lippershey3. Hij 

knutselde een verrekijker in elkaar, en reisde in september 1608 van Middelburg naar Den 

Haag om aan de kersverse Staten Generaal een patent te vragen voor zijn uitvinding. Hij 

kreeg het patent niet, maar het verhaal van zijn aanvraag ging heel Europa rond, en bereikte 

begin 1609 een hoogleraar wiskunde in Venetië, Galileo 

Galileï. Alleen op basis van het bericht knutselde die zelf 

zijn eigen verrekijker in elkaar, verbeterde het concept 

(op korte tijd versterkte hij de vergrotingsfactor van 3 

naar 30), en liet het aan zijn omgeving uitschijnen alsof 

hij de uitvinding had gedaan (wat dus maar ten dele 

waar was…). In januari 1610 richtte Galileï zijn 

verstrekte verrekijker op de nachtelijke hemel, en 

maakte zijn verrekijker zo tot telescoop. Dit type 

telescoop, met een bolle en een holle lens, heet 

vandaag nog steeds de “Galileaanse telescoop”4. 

De redenen waarom Galileï zijn telescoop naar de Hemel richtte, kennen we uiteraard niet, 

al is het strikt onmogelijk dat hij gemotiveerd was door een louter experimenterende 

nieuwsgierigheid, door een Spielerei. In die periode van zijn leven was Galileï al bijzonder 

vertrouwd met de “modellen” van Nicolaas Copernicus, die in 1543 De Revolutionibus had 

gepubliceerd. Daaraan was aanvankelijk weinig aandacht besteed zowel in universitaire als 

kerkelijke kringen. Terwijl Galileï zijn “verrekijker” naar het firmament hield, en keek, zal hij 

zeker één naam voor ogen gehad hebben: die van Giordano Bruno. In 1592 had Galileï een 

leerstoel wiskunde aanvaard aan de reputeerde universiteit van Padua. In 1591 was 

diezelfde plaats al voorgesteld aan Giordano Bruno, maar toen Galileï eind 1592 uit Pisa in 

Venetië aankwam, zat Bruno al in de gevangenis van de Venetiaanse inquisitie. De 

geschriften van Galileï vermelden niets over Giordano Bruno, maar het is ondenkbaar dat hij 

niet met zijn levensgeschiedenis bekend was, hem zelfs persoonlijk heeft gekend, ze hadden 

immers gemeenschappelijke vrienden en kennissen.  

Giordano Bruno behoorde tot de meest brillante geesten van zijn tijd. Zijn genialiteit 

bestond erin dat hij bestaande theorieën doordacht naar hun consequenties om ze daarna 

te combineren tot volledig nieuwe constructies in de natuurfilosofie. Onder druk gezet door 

 
2 Het centrale militair ziekenhuis was gelegen te Mechelen, in “Het Spaans Hospitaal” (waar nu TSM gelegen is), 

en de juridische strijd werd uitgevochten in “De Grote Raad”, eveneens te Mechelen, één van de drie grote 

internationale rechtscolleges van het toenmalige West-Europa. 
3 Zie: https://nl.peopleperproject.com/posts/4300-hans-lippershey-telescope-and-microscope-inventor  
4 https://explainingscience.org/2018/03/13/galileo-and-the-telescope/ 



 

3 

 
Peter Van de Ven – april 2021 

de kloosteroversten, vluchtte hij als jonge monnik weg uit Italië, en hij bleef vluchten, hij 

reisde door heel Europa om zijn nieuwe inzichten te onderwijzen en om er een gehoor voor 

te vinden. Begin 1591 verbleef hij te Frankfurt, en hij kreeg een voorstel van een Venetiaans 

edelman, bekend om zijn misleidend en manipulatief karakter, om zijn privéleraar te 

worden. Terug naar Italië? Zijn vrienden raadden het hem ten stelligste af, sterker, toen hij 

besloot om op de uitnodiging in te gaan, was hun verbijstering alom. Immers, de inzichten 

van Giordano Bruno, waren op zijn minst niet welkom in het katholieke Italië van toen. 

Anderzijds vaarden de Medici’s in Venetië een eigen, zelfstandige koers, wat enige veiligheid 

garandeerde. 

In het denken van Giordano Bruno werden natuurfilosofie, wiskunde, wetenschap en magie, 

probleemloos tot één geheel gecombineerd. Hij creëerde bijzondere methoden van 

geheugentraining, de reden waarom hij naar Venetië werd uitgenodigd. Ook wiskunde was 

voor hem bijna een soort magie. Hij frequenteerde “occulte” kringen, al eren sommigen hem 

vandaag als een icoon van het “rationalistische wetenschappelijke humanisme”5. Toen, in de 

geesten van zijn tijdgenoten, stond de Aarde stil, en draaiden de Zon, de Maan en de sterren 

errond. Planeten volgden hun eigen grillige weg. Zon en Maan waren grote gladde knikkers, 

de Maan bepaalde de grens tussen de ondermaanse en bovenmaanse werkelijkheid. De 

Hemel maakte deel uit van deze bovenmaanse wereld, de Hel zat diep onderin de Aarde. 

Sterren waren kleine lichtjes op een welbepaalde sfeer of bol waarvan de Aarde op de 

bodem lag en waarin al het andere verpakt was. Hoe zag nu Giordano Bruno de wereld en 

het universum? Welk waren zijn  inzichten? 

Nog voor 1600 behoorde Bruno tot de enkelingen die het wereldbeeld van Copernicus 

ernstig namen, dwz niet als een handig  rekenmodel voor de aanmaak van  kalenders maar 

beschouwd als waar. Hij deed echter nog veel meer dan dat. Als de zon een ster is, 

redeneerde hij, zijn de sterren ook zonnen en is het heelal oneindig. Rond al die zonnen 

draaien waarschijnlijk ook planeten, waarop wezens leven met een eigen godsdienst. 

Giordano Bruno ontwikkelde een kosmisch pluralisme waaruit hij een religieus pluralisme 

afleidde. Die oneindige wereld wordt in stand gehouden door een spanning tussen het 

Passieve en het Actieve, waardoor ook een soort onzichtbaar energieveld ontstaat dat alles 

met elkaar verbindt. Het oneindige universum bevat demonen, zowel goed als kwaad, maar 

hun spirituele kenmerken zijn niet te onderscheiden van hun materiële. Ze bestaan wel, 

maar vormen geen werkelijkheid naast die van de mens. Een onlichamelijke, onsterfelijke 

ziel bestaat dus niet. In hoeverre mensen vatbaar zijn voor de kwade demonen hangt af van 

hun innerlijke kracht en sterkte, en die hangt af van de eigen staat van zelf-ontplooiing. Ieder 

mens heeft immers een potentie in zich die hij tot actie kan brengen, kan actualiseren. Door 

het onzichtbare energieveld kunnen mensen ook een relatie, een band scheppen met de 

medemens, en een liefdevolle band stimuleert de zelf-actualisering van de ander. 

Basisbestanddelen voor zijn uitermate creatieve denkwerk haalde Bruno bij grote 

Renaissancefiguren zoals Nicolaas Van Cusa6 (1401-1464) en de Neo-Platonist Ficino (1433-

1499) , maar ook bij het occultisme van Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535). Die 

 
5 Zie Giordano Bruno Stiftung: https://www.giordano-bruno-stiftung.de/ 
6 Als wetenschapper werkte hij al aan de eerste lenzen. 
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laatste, ook steeds op de vlucht, was een protégé van Margaretha van Oostenrijk, en 

woonde daarom een tijd in Mechelen. Toen zijn wetenschapsfilosofie in zijn boek “De 

Vanitate” ter evaluatie werden voorgelegd aan de theologen van de toenmalige universiteit 

van Leuven, werden zijn gedachten verketterd, en moest Agrippa opnieuw op de  vlucht. De 

bescherming die hij genoot van Margaretha mocht niet baten, zulke zaken gingen ook haar 

macht te boven. Wat Bruno van al die denkbeelden maakte was voor zijn tijd bijzonder 

origineel7, en dat besefte hij maar al te goed. Het bewustzijn van vernieuwing maakte hem 

misschien wat onstuimig en over-enthousiast. 

Vooral omwille van zijn kosmisch en religieus pluralisme stond Giordano Bruno op de zwarte 

lijst van de Inquisitie, voor wie maar één waarheid gold (en geldt8), hij was letterlijk 

“wanted”. Toen hij (uiteindelijk ?) besefte dat hij beter niet naar Venetië was gekomen, werd 

hij door zijn gastheer aan de Venetiaanse Inquisitie overgeleverd. 

Venetië kreeg onmiddellijk na zijn arrestatie aanvragen van de Romeinse Inquisitie om Bruno 

aan haar uit te leveren. Zulks lag bijzonder moeilijk omwille van de Venetiaanse 

zelfstandigheid en omwille van de publieke opinie. Uiteindelijk vond een “geheime” 

topadvocaat  een geschikt excuus9, en tegen de lente van 1593 zat Bruno in een Romeinse 

kerker, waar hij zou blijven tot het besluit van zijn proces in januari van het jaar 1600.  

Van de rechtbank die zijn zaak behandelde was Roberto Bellarmino de belangrijkste 

kardinaal. Als uitmuntend katholiek theoloog was hij als Italiaan meerdere jaren hoogleraar 

geweest weerom aan de toenmalige universiteit van Leuven en had hij meegewerkt aan het 

Concilie van Trente, welke het katholicisme bij wijze van Contra-reformatie moest wapenen 

tegen het protestantisme. In 1930 nog, kreeg hij postuum van Pius XI de uitzonderlijke, 

belangrijke onderscheiding van Kerkleraar10. 

Na de vele jaren van opsluiting en ondervraging, stond Giordano Bruno als een gebroken 

man voor de Inquisitierechtbank. Er werd hem gevraagd (voor de laatste maal) aan alle van 

zijn ketterse standpunten te verzaken en boete te doen. Bruno weigerde, en zei dat hij 

eigenlijk niet wist wat er te verzaken viel. Mede op persoonlijk bevel van paus Clemens VIII 

en van deze Inquisitierechtbank werd hij dan overgeleverd aan de wereldlijke macht met 

volgend bijgevoegd schrijven: 

“Neem de ketter mee om hem te onderwerpen aan een gepaste lijfstraf; wij 

verzoeken u echter met aandrang de ernst van strafuitvoering zo te regelen met 

respect voor zijn lichaam zodat er geen gevaar is op overlijden of zodat er geen bloed 

zou vloeien.” 

Het eeuwig leven sparen zonder bloedvergieten, betekende een veroordeling tot de 

brandstapel. Op 17 februari 1600 werden bij Giordano Bruno bij wijze van bit twee ijzeren 

staven door de mond gestoken, opdat hij niet meer zou kunnen spreken. Zijn woorden 

 
7 Een mogelijke vergelijking met de  Chinese filosofie, en de begrippen Qi, Yin en Yang, is opvallend. 
8 De Inquisitie bestaat nog steeds maar heet nu “Congregatie voor de Geloofsleer”. 
9 De argumenten waren: hij had een keertje geen belastingen betaald , hij was geen Venetiaan en hij wou  paus 

Clemens VIII zelf spreken. 
10 Zo zijn er maar 30, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkleraar  
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waren uiterst besmettelijk. Dan werd hij ontkleed en aan een paal vastgebonden. Die werd 

omgedraaid tussen het sprokkelhout geplaatst, zodat hij daar ondersteboven hing. Hij mocht 

niet stikken door de rook. Het vuur werd ontstoken, want het vuur zuivert het vlees. 

Naar het vonnis van de Inquisitierechtbank, waarvan Roberto Bellarmino de spilfiguur was, 

stierf Giordano Bruno een afschuwelijke dood. We zijn nu 400 jaar later, wat is de relevantie 

vandaag nog? 

Laat ons eerst kijken naar de 

manier waarop het Vaticaan 

later omging met “de zaak 

Bruno”. In de loop van de 19de 

eeuw werd zijn dossier in de 

Vaticaanse archieven 

vernietigd, al zijn er nog 

enkele dossierstukken later 

ontdekt en bewaard 

gebleven. Toen tegen het 

einde van die eeuw een groep 

sympathisanten bij wijze van 

herdenkingsmonument een 

zelf-gefinancieerd standbeeld 

oprichtten op de plaats van 

executie, de Campo de’ Fiori te Rome, reageerde paus Leo XIII met grote afkeuring. In 1942 

bevestigde kardinaal Mercati dat Bruno terecht veroordeeld was, dat de Inquisitierechtbank 

alles gedaan had om hem te redden, al was het jammer dat hij daarbij geleden had. Verder 

zijn er geen kerkelijke commentaren, ook vandaag niet11. 

Het belangrijkste denkbeeld van Giordano Bruno was dan ook dat van de Aarde die rond de 

Zon draaide  in een pluralistische, oneindige kosmos. Hoe kijkt men daar vandaag tegenaan?  

In “The Sacred Universe” bespreekt de katholieke filosoof Thomas Berry de bekende “Gaia-

hypothese” van James Lovelock, de hypothese van de Aarde als levende planeet. Hij volgt 

die helemaal, tot hij op het einde stelt dat deze hypothese een verderzetting nodig heeft12. 

De Aarde is voor hem uniek en volmaakt door “Eenheid in Diversiteit”: 

“This provides us with a way of dealing with the special role of the Earth as revealing 

the deepest realms of existence with a perfection unequalled in any other mode of 

being we know of.” 

Zo komt de Aarde toch weer in het midden te staan. Echter, voor andere katholieke 

theologen is dit te pantheïstisch13: “Men moet God niet oplossen in de Aarde”. Een 

evolutietheorie zoals die van Teilhard de Chardin, met als  algemeen Einddoel  het 

 
11 De vage excuses naar aanleiding van het “nieuwe millennium” van Johannes Paulus II voor “het geweld van 

de Kerk door de eeuwen”, zijn een lachertje, “too little, too late”. 
12 Thomas Berry, “The Sacred Universe”, blz. 115 
13 Zie The Kripke Center: https://www.academia.edu/20441698/Environmental_Crisis_and_Christian_Identity  
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Goddelijke, is dan weer “te weinig Aarde”. Uiteindelijk zien we vandaag een theologie 

waarbij de Aarde een soort door God gecreëerde huisvestiging14 is voor de mens, een 

“ontgoddelijkte Gaia”15 als een geschenk van God aan de mensheid. En zo is er maar één. 

Ten derde is er het hedendaagse anti-seculiere activisme van katholieke denktanks en 

groeperingen in functie van evangelisatie. De huidige faculteit theologie van de KU Leuven is 

net als haar voorgangers nauw betrokken bij het Vaticaan en ze heeft een sterk anti-

pluralistische en anti-secularistisch profiel, 

met veel misprijzen voor “het 

multiculturalisme”. 

Het pluralisme van Giordano Bruno is dus 

ook voor vandaag een belangrijk inzicht. 

Ik kan het alleen bijtreden. Het gaat om 

de plaats van de Aarde als levende 

planeet “sui generis” in een Oneindige 

Universum, waarop mensen wonen. De 

Aarde is geen Huis met daarin “De 

Mensheid als Eén Familie”, opgebouwd 

door “Aardbewoners” die samen een 

soort intercultureel “meerkoppig 

monster” vormen, zoals deze tekening bij 

een recent cdH-opiniestuk suggereert. 

De aanstelling van Galileï als wiskunde-leraar in Padua kwam gelijktijdig met de arrestatie 

van Giordano Bruno. Een belangrijk deel van diens filosofie was een ver doorgedacht 

Copernicanisme. Vraag is dus wanneer Galileï zelf de modellen van Copernicus leerde 

kennen en wanneer hij erdoor overtuigd werd. Wanneer werd Galileo Galileï een 

Copernicaan ? 

In het werk van Galileï voor zijn aanstelling aan de universiteit van Padua zijn weinig of geen 

vermeldingen te vinden over Copernicus. Daar, in zijn nieuwe thuis, leerde hij een oudere 

professor kennen die een unieke bibliotheek samengesteld had, en die zijn mentor werd16. 

Voor Galileï was die een openbaring, daar leerde hij ten gronde de theorieën van 

Copernicus, hij las er het werk van Bruno, die toen opgesloten in een gevangeniscel zijn lot 

afwachtte. Op zeker ogenblik in die periode, in 1597, schreef hij enigszins overstuur een 

haastig bericht naar zijn jongere collega Johannes Kepler, om hem te melden hoe prettig het 

was te weten dat er toch enkelen waren met wie hij vrij over Copernicus kon spreken17: 

“Ik heb vele redenen en weerleggingen over het onderwerp neergeschreven, maar tot 

nog toe heb ik ze niet openbaar durven maken, gewaarschuwd door het lot van 

Copernicus zelf… .” 

 
14 Zie Laudate Si, en volgende bijzonder verhelderend overzicht over katholieke visies op ecologie:  
15 Zie Bruno Latour: https://octavopublicaties.nl/boeken/oog-in-oog-met-gaia  
16 Gian Vincenzo Pinell (1535-1601i https://en.wikipedia.org/wiki/Gian_Vincenzo_Pinelli  
17 Zie: https://famous-trials.com/galileotrial/1033-letterkepler 
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Wanneer Galileo Galileï in januari 1610 zijn 

zelfontworpen telescoop op de hemel richtte, zal 

hij zeker Copernicus en Bruno in gedachten gehad 

hebben, het was geen waardenvrij tijdverdrijf. En 

wat zag hij? Als de Maan een gladde knikker zou 

zijn, moest ook de schaduwrand er netjes uitzien 

als een perfecte boog, maar dit bleek niet correct. 

De schaduwrand, zo zag en tekende hij het, is 

grillig, en dus, redeneerde Galileï, heeft de Maan 

bergen en dalen, net als de Aarde. Verder zag hij 

de manen van Jupiter, de schijngestalten van 

Venus, vlekken op de zon. Het waren 

waarnemingen die de bestaande astronomie en fysica van Aristoteles en Ptolemaeus 

weerlegden, maar, en zo werd het problematisch, daarom nog niet noodzakelijk “bewezen” 

dat het model van Copernicus ook waar was. Er ontstond een bitsige intellectuele  strijd. Het 

duurde niet lang voor Galileï op zijn beurt aangeklaagd werd en moest verschijnen voor de 

rechtbanken van de Inquisitie. Zijn belangrijkste tegenstander was Roberto Bellarmino, die 

10 jaar vroeger Giordano Bruno tot de brandstapel veroordeeld had.  

Galileï had vele vrienden en sympathisanten, maar ook vijanden. Voor sommigen was zijn 

standvastigheid koppigheid. Pieter Paul Rubens schilderde alvast het tweede, je kan het zien 

in de afkeurende blik van de man die naar het publiek kijkt. De man links daarvan zou Galileï 

zijn, hier als koppigaard 

geportretteerd door Rubens bij een 

van zijn bezoeken aan Italië. 

Rubens was bij uitstek de schilder 

van Contra-reformatie, en zo zien 

we in welke mate “de zaak Galileï” 

een expressie is van de religieuze 

conflicten binnen de Tachtigjarige 

Oorlog. Roberto Bellarmino, was, 

zoals ik reeds vermeldde, één van 

de uitmuntende theologen die 

meewerkte aan het Concilie van 

Trente (1563), waarbij de Kerk zich 

duidelijk positioneerde tegenover haar vijanden, zowel binnen de Kerk (de 

hervormingsgezinde katholieken) als erbuiten (de protestanten). Het Concilie bepaalde dat 

“niemand op eigen kracht en volgens eigen inzicht het Heilig Schrift mag uitleggen op een 

manier die strijdig is met de interpretaties ervan van de Kerk, die de enige is die daarover 

mag oordelen”, en dat “overtreders gestraft zullen worden volgens straffen bij wet 

vastgelegd”18.  

 
18 Zie: “Bepaling over de uitgave en het gebruik van de Heilige Boeken”, binnen de besluiten van het Concilie 

van Trente 



 

8 

 
Peter Van de Ven – april 2021 

Galileï heeft zich steeds verdedigd met de stelling dat hij een vrome katholiek was. Alleen, zo 

argumenteerde hij, zag hij de openbaring in de waarneming van de Natuur, als aanvulling op 

en correctie van die welke neergeschreven is in de bijbel. Voor de Inquisitie was dit echter 

een “interpretatie naar eigen inzicht” en alleen daarom al (dwz ongeacht de inhoud) was 

Galileï strafbaar. 

Vele intellectuelen van die tijd richtten hun pijlen op Aristoteles, en zo ook had Galileï al 

gedaan, nog voor hij van Copernicus had gehoord. Hij had een hele studie gemaakt waarin 

hij beweerde dat Archimedes een betere verklaring had dan Aristoteles om het drijven van 

voorwerpen te verklaren. Hetzelfde gold voor Copernicus zelf. Die beweerde niet dat hij een 

nieuw inzicht bracht, maar dat hij de modellen van Pythagoras en van Aristarchus wou doen 

herleven. Door hun tegenstanders werden Galileï en Copernicus dan ook “de Pythagoreërs” 

genoemd19. De fysica en de natuurfilosofie van Aristoteles sloten echter beter aan bij de 

bijbel, en daarom verkoos de Kerk zijn wetenschap en zijn natuurfilosofie. De Inquisitie 

besloot dan ook dat de inzichten van Galileï wetenschappelijk gezien dom waren.  

Voor Roberto Bellarmino had Galileo Galileï zowel een theologische als een 

wetenschappelijke fout gemaakt, en aldus besloot de Inquisitie in 1616 over Galileï’s 

gedachten: 

"… dwaas en absurd als filosofie , en een formele ketterij omdat ze [Galileï’s visie] 

expliciet op vele plaatsen de betekenis van het Heilig Schrift tegenspreekt”. 

Daarom werd Galileï veroordeeld  om: 

“…zich volledig te onthouden  van het onderwijzen en verdedigen van deze leer en 

opinie of van ze te bespreken... volledig te verlaten... de opinie dat de Zon stil staat in 

het centrum van de wereld en dat de Aarde beweegt, en van nu af aan dit niet meer 

te omarmen, onderwijzen of verdedigen op gelijk welke manier, weze het mondeling 

of schriftelijk.” 

Hij werd verder niet gestraft, kreeg een soort garantie op vrijwaring van verdere vervolging 

(als hij zich aan de voorwaarden hield) en later vroeg paus Urbanus VIII hem zelfs om een 

boek te maken waarin hij beide systemen, die met de Aarde en die met de Zon in het 

centrum zou vergelijken als model. Galileï schreef het boek, getiteld “De Dialoog”, maar het 

werd gelezen als een verdediging van Copernicus, met een tweede rechtszaak voor de 

Inquisitie tot gevolg. In 1633 volgde dan het definitieve vonnis, waarin bevonden werd  dat 

hij “ernstig verdacht kon worden van ketterij“ (…) , en “schuldig aan de idee dat iemand een 

opinie mag koesteren en verdedigen nadat die strijdig met het Heilig Schrift werd 

verklaard”. Daarom moest hij zijn leer en zijn opinies “afzweren, verwensen en verachten”.  

Onder die voorwaarden kon hij de doodstraf vermijden, en hij werd op vraag van de 

Inquisitie veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Echter, Galileï had in de hogere 

kringen van de Kerk ook vrienden. Drie kardinalen die mee deel uitmaakten van de groep 

 
19 Zie: Thoma W. Africa, “Copernicus’ Relation to Aristarchus and Pythagoras”, 

http://faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Spinoza/Texts/Copernicus'%20Relation%20to%20Aristarchus%20a

nd%20Pythagoras.pdf  
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van tien die zijn zaak behandelden, vonden hem onschuldig en waren bij wijze van protest 

niet aanwezig toen het vonnis werd voorgelezen. Anderen konden het vonnis milderen en 

laten omzetten tot huisarrest, onder bescherming van de Medici’s. 

De levenspartner van de jonge Galilei was een Venetiaanse schoonheid met wie hij twee 

dochters had. Ze waren nooit getrouwd, en daardoor waren de dochters in die tijd ook niet 

huwbaar. De enige mogelijkheid om in zijn afwezigheid in hun levensonderhoud te voorzien, 

was hun intrede in een klooster. Eén van beide zussen met als kloosternaam Maria Celeste 

onderhield een wekelijkse correspondentie met haar vader. Ten tijde van het tweede proces, 

was ze doodongerust (“Dat ik duizend angsten uitsta zolang ik geen bericht van u krijg”). Na 

de bekendmaking van de uitspraak schreef ze deze brief20: 

Zeer Vereerde en Geliefde Vader, 

Net zo plotseling en onverwacht als het nieuws omtrent uw nieuwe beproeving mij 

bereikte, zo hartverscheurend pijnlijk vond ik het om het vonnis te moeten vernemen 

dat dan eindelijk is geveld, waarbij uw persoon even hardvochtig is gehekeld als uw 

boek. Dat alles heb ik gehoord door signor Geri lastig te vallen, want daar ik deze 

week helemaal geen brief van u had ontvangen, kon in geen rust vinden, alsof ik de 

gebeurtenissen al voorvoelde. 

Mijn allerliefste vader, nu komt het eropaan meer dan ooit profijt te trekken van het 

verstand waarmee de lieve God u heeft begiftigd en deze tegenslagen te aanvaarden 

met de geesteskracht die uw geloof, uw beroep en uw leeftijd van u vragen. En 

aangezien u dankzij uw uitgebreide ervaring aanspraak kunt maken op het volle besef 

van de bedrieglijkheid en onberekenbaarheid van alles op deze armzalige wereld, 

moet u zich niet te veel aantrekken van deze stormen, maar juist de hoop koesteren 

dat ze spoedig zullen gaan liggen en van beproevingen zullen verkeren in even zovele 

vreugden. 

Al wat ik hier zeg wordt ingegeven door mijn eigen verlangens en ook door de hoop 

op mildheid zoals die u door Zijne Heiligheid is betoond, nu hij u bij wijze van 

gevangenis zo’n heerlijke plaats heeft toegewezen, waardoor het erop lijkt dat we een 

verdere verlichting van uw vonnis tegemoet mogen zien, die nog meer in 

overeenstemming zal zijn met al uw wensen; moge het God behagen de zaken, zo dat 

het beste is, op die wijze te laten verlopen. Intussen bid ik u mij niet verstoken te laten 

van de troost van uw brieven, met daarin berichten over uw gesteldheid, lichamelijk 

en vooral geestelijk; hoewel ik mijn pen nu neerleg, laat ik nimmer af u met mijn 

gedachten en gebeden te vergezellen, waarbij ik de hoogste Majesteit smeek u ware 

vrede en troost te schenken. 

2 Juli 1633 

Uw liefhebbende dochter, Z.M. Celeste 

 
20 Zie Dava Sobel, “De Dochter van Galileï” 
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Zijn boeken werden op de lijst van “verboden literatuur geplaatst”, en zijn ideeën officieel 

opgenomen in de lijst van “ketterijen”. Tot het einde van zijn leven bleef Galileï in huisarrest. 

Hij was de gevangene van de Inquisitie, en moest zich aan duidelijke en strakke regels 

houden om daadwerkelijke celstraf te vermijden. Opdat hij anderen niet zou “besmetten” 

met zijn woorden en gedachten, mocht hij maar twee mensen tegelijk ontmoeten (het klinkt 

bekend in de oren). Niettemin lukte het hem een Latijnse vertaling te maken van “De 

Dialoog”, en om in een nieuw boek “De Twee Wetenschappen” op verborgen wijze het 

Copernicanisme te verdedigen. Het werk werd naar het buitenland gesmokkeld en 

uitgegeven in Nederland bij het toenmalige Elsevier.  

Louter natuurkundig werd het draaien van de Aarde rond haar as in 1851 definitief 

aangetoond met de “Slinger van Foucault”21. Immers, een slinger slingert steeds in hetzelfde 

vlak, en als men die een hele dag aan het slingeren houdt, draait die een hele cirkel rond: de 

afspiegeling van de aardse beweging. Daarmee lijkt de hele zaak ook definitief afgerond en 

geschiedenis, maar niets is minder waar. De “zaak Galileï” staat vandaag weer volop in de 

belangstelling, ze blijkt nog steeds of opnieuw erg relevant.  

Laat ons bekijken wat ze inhoudt, en vooral, wat niet. 

Bertolt Brecht maakte in 1938, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, samen met zijn vriend 

Hans Eisler een opera “Leben des Galilei” genaamd, of later “Life of Galileo”. Omwille van het 

Nazi-regime vluchtte hij naar de USA, en herwerkte het daar in 1947, maar moest nu ook 

weer vluchten vanwege de communisten-vervolgingen onder Joseph McCarthy. Brecht 

verhuisde dan naar Oost-Duitsland, en herwerkte het stuk voor een derde maal in 1957. In 

zijn verhaal maakt Brecht van Galileï een wetenschapper in de negatieve betekenis, hij 

associeert hem uiteindelijk met de atoombom op Hiroshima. De idee van “wetenschap als 

bron van alle kwaad” is bedenkelijk (maar niet volledig onterecht), het belangrijkste 

misverstand hier is Galileï als synoniem voor wetenschap te zien. 

Dezelfde misvatting, maar dan wetenschapsverheerlijkend, leeft in radicaal atheïstische en 

rationalistische kringen, die “de wereld willen verlossen van het geloof”. Zij zien in het 

verhaal een strijd tussen wetenschap en (bij)geloof, waarbij uit wetenschap alleen 

zegeningen kunnen voortkomen. 

Nochtans was “de zaak Galileï”, zoals de beslissing van het Concilie van Trente (1563) 

duidelijk aangeeft, in de eerste plaats een theologisch conflict. Hij had een eigen religieuze 

visie ontwikkeld, en zulks was verboden door de Kerk. Maar de zaak was net zo goed een 

wetenschappelijk conflict, nl tussen de Aristotelische en Pythagorese inzichten. Het ging dus 

om een dubbele tegenstelling,  wetenschap-wetenschap en religie-religie, en niet religie 

tegen wetenschap. 

Vandaag bestaat er ook een trend om het gegeven te bekijken als een academisch debat22, 

en zo lijkt het wel dat de straffen verantwoord waren omdat Galileï het Copernicanisme niet 

kon bewijzen en omdat hij in zijn verdediging fouten maakte (weten we nu). Op die manier 

 
21 Het gelijknamige boek van Umberto Ecco wil dan weer de onmacht van de wetenschap aantonen. 
22 Zie Maarten Van Dyck: 

https://www.academia.edu/2459740/Het_conflict_tussen_Galileo_Galile%C3%AF_en_de_katholieke_kerk  
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ontstaat het gevaar helemaal naast de kwestie te argumenteren. De “zaak Galileï” was 

immers geen academisch debat maar een rechtszaak. Een rechtszaak die geen rechtszaak 

had mogen zijn, onder bedreiging van een straf die geen straf had mogen zijn, en gevoerd 

door een overheid die ze niet had mogen voeren, nl. een religieuze overheid. Mocht vandaag 

een religieuze groepering iemand bedreigen met de doodstraf omwille van een theologisch 

dispuut, zou de persoon bevrijd en de groepering vervolgd worden. Een democratie kent 

geen ware opiniedelicten, alleen sporadisch misbruik van de vrije meningsuiting. 

De inzet van de “zaak Galileï” gaat dus over de verhouding tussen Kerk en Staat, over 

godsdienst(en)vrijheid en religieuze tolerantie, over secularisme. Daarom is het wrang om 

vaststellen dat het Vaticaan, dwz. nu diegenen die “de wereld willen verlossen van het 

ongeloof”,  vandaag Galileï tot icoon wil maken van de onderzoeker die geen tegenstelling 

ziet tussen “Wetenschap en Geloof”23, met het tweede uitsluitend het katholicisme 

bedoelend.  

Op een katholieke website24 klonk het zo in 2014: 

“Je moet Galileo Galilei niet zien als een 21ste-eeuwse geleerde die per ongeluk in de 

zeventiende eeuw terecht is gekomen. Dat zegt Guy Consolmagno sj, pr-coördinator 

van de sterrenwacht van het Vaticaan. Galileo zag geen tegenstelling tussen geloof en 

wetenschap, zoals veel wetenschappers tegenwoordig. 

Dit jaar is 450 jaar geleden dat Galileo Galilei werd geboren. Hij was een trouw 

katholiek en legde zich neer bij het vonnis dat tegen hem werd uitgesproken omdat hij 

stelde dat de aarde rond de zon draait – hoe onredelijk dit vonnis ook was.” 

Wetenschap en Kerk zijn beide bron van Waarheid, en dus kunnen ze elkaar niet 

tegenspreken, zo luidt het. Aldus wordt Galileï’s nagedachtenis, en daarmee ook term 

“Copernicaanse revolutie”, door Rome misbruikt. Als “Wetenschap” en “Geloof” elkaar niet 

tegenspreken, dan zeker ook “Kerk” en “Staat” niet, het Vaticaan misbruikt Galileï voor haar 

hedendaagse strijd tegen het secularisme in het kader van de “Nieuwe Evangelisatie”25. 

Het verbod op eigen mening van het Concilie van Trente werd door Pius IX herhaald in zijn 

encycliek “Quanta Cura”(1864). Het was voor hem een dwaling… 

de onjuiste mening voor te staan een mening hoogst verderfelijk voor de Kerk en het 

heil van de zielen, die onze voorganger Gregorius XVI z.g.  waanzin noemde dat 

namelijk "de vrijheid van geweten en godsdienst een recht is, aan iedereen eigen, 

hetwelk bij de wet moet afgekondigd en vastgelegd worden…” 

In 1965 werd die zienswijze verfijnd tot de mening dat mensen niet tot bekering 

mochten gedwongen worden, maar dit… 

 
23 Zie De Pauselijke Wetenschappelijke Academie: 

http://www.pas.va/content/accademia/en/magisterium/johnpaulii/31october1992.html 
24 Zie: https://www.katholiek.nl/actueel/galileo-een-man-van-zijn-tijd/  
25 “De meest extreme vorm van secularisme is atheïsme” heet het dan, maar dat is volkomen onzin: atheïsme 

weigert religie, secularisme weigert de theocratie, niet de religie. Secularisme verwerpt de machtsaanspraken 

van elke kerk, dus ook die van het Vaticaan. 
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doet ze geen afbreuk aan de traditionele katholieke leer omtrent de morele plicht van 

mensen en gemeenschappen ten opzichte van de ware godsdienst en de énige Kerk 

van Christus. (…) Zij zijn ook verplicht, de waarheid, eenmaal gekend, te aanvaarden 

en heel hun leven in te richten volgens de eisen van de waarheid. 

Als nu “Wetenschap en Geloof” (gedefinieerd als katholiek geloof) beide bronnen van 

Waarheid zijn, sterker, de enige bronnen, dienen ze dus door mensen aanvaard te worden. 

Andere religies zijn alleen waardevol als ze daarop voorbereiden. Een overheid die zulks niet 

aanvaard is een zieke lekenstaat, aldus Franciscus (2019)26, omdat het aan katholieken zou 

beletten hun geloof te incarneren27.  

Het katholieke alternatief daarvoor heet “gezond secularisme” (dat geen secularisme is) 

waarbinnen een “actief pluralisme” leeft (welk geen pluralisme is) in een gezonde solidaire 

samenleving (die geen vrijheid kent). Om deze theologie te belichamen wordt, zoals ik reeds 

vermeldde,  Galileï als het ideaal van de “vrome gelovige wetenschapper” naar voor 

geschoven. Hij zou zelfs binnen het Vaticaan een standbeeld krijgen. 

In aanvulling daarvan stelt men tevens dat het veroorzaakte leed in zijn tijd moet worden 

gezien (alsof misdaden tegen de menselijkheid geen misdaden meer zouden zijn omdat ze 

400 jaar geleden plaats vonden28) en dat de veroordeling van Galileï destijds een kwestie 

was van “pastorale zorg” (het was beter zo voor de samenleving die deze nieuwigheden niet 

aangekund zou hebben). 

In zijn voortreffelijk boek “Galileo, Watcher of the Skies” gaat de schrijver David Wootoon 

verder in op wat Galileï zo sterk maakte. Hij verwijst naar zijn kracht om alleen te kunnen 

staan, tegen de gangbare opinies in. Op eigen benen ontwikkelde hij een eigen 

gezaghebbende stem, waardoor een situatie van gezag en tegengezag ontstond. Het gaat 

om een naturalistische beschouwing tegenover openbaringsdogmatiek, of die tegenstelling 

wetenschappelijk of theologisch van aard is, doet eigenlijk weinig ter zake. 

Daar ligt de kern van de betekenis van de “zaak Galileï” vandaag: in hoeverre is er 

tegengezag mogelijk door zelfstandig denken in het bijzonder en door menselijke 

autonomie in het algemeen? Lukt zulks nog als geloof “wetenschappelijk” wordt en 

wetenschap een “openbaring”? Op die vraag kom ik graag terug in een volgende meditatie. 

De legende vertelt dat op het ogenblik waarop Galileo Galileï zijn knieval maakte voor de 

Inquisitie, nadat hij de tekst had voorgelezen die hem was voorgelegd, hij mompelde: “Eppur 

si muove”29. De anekdote moge onjuist zijn, ze maakt duidelijk waar het om ging. 

Blijft de vraag: hebben we vandaag de  moed om de zon een ster te noemen, en omgekeerd? 

 
26 Zie: Pope Francis Decries ‘Rampant Secularism’ That Rejects God (breitbart.com) en 

https://cruxnow.com/vatican/2017/05/pope-francis-says-egypt-trip-promoted-healthy-secularism/  
27 Zie bv (2021): https://www.nrt.be/fr/articles/evangelisation-et-promotion-humaine-la-conversion-pastorale-

selon-le-pape-francois1-3797  
28 Het is dus geen kwestie van “gesitueerde Rede” zoals Maarten Van Dyck (U Gent) meent, maar van Algemene 

Menselijkheid doorheen Tijd en Ruimte, zoals in de filosofie van Zhu Xi, Francis Hutcheson en J.G.  Herder. 
29 “En toch beweegt ze” 


