
Arabische wetenschap
De overgang van de oudheid naar
de middeleeuwen gebeurde in
West-Europa op tamelijk brutale
manier: in de maalstroom van de
volksverhuizingen ging een groot
gedeelte van de Griekse en de Ro-
meinse cultuurwaarden verloren.
Het duurde eeuwen vooraleer
West-Europa zich geleidelijk van
deze achteruitgang herstelde. Pas
in de rze eeuw werden de tekenen
van een zekere culturele herop-
standing merkbaar.
In andere delen van het reusach-
tige Romeinse rijk geschiedde de
sprong van de oudheid naar een
nieuu'e tijd op geheel andere r'r'ij-
ze, voornamelijk in dat deei, dat
weldra de islamitische wereld rverd
genoemd. Bû de mohammeda-
nen bleef het klassieke erfgoed
veel beter bewaard; het werd zelfs
rijkelijk aangevuld met Perzische,
Indische en Chinese cultuurwaar-
den. Op deze wrjze kwam er in de
islamitische landen een bescha-
ving tot stand, die van de 8e tot
de r3e eeuw zonder enige tr'r'ijfel
superieur \À'as aan de Westeuro-
pese. Meer nog: \\rest-Europa
heeft aan de mohammedaanse
beschaving veel ontleend, voor-

al op wetenschappelijk gebied.
Aanvankelijk beperkte de activi-
teit van de mohammedaanse ge-
leerden zich tot de studie van de
koran en van de Oudarabische
poëzie. Maar van omstreeks Boo
af maakte men te Bagdad een âan-
vang met de systematische verta-
Iing van de Griekse r,vetenschap-
pelijke en filosofische werken.
Deze onderneming legde, de poli-
tieke verdeeldheid ten spijt, de
basis van een beschaving, die van
aan de Indus tot aan de Atlan-
tische Oceaan een merkwaardige
eenheid ging vertonen.
Net zoals de oude Grieken, ver-
wierven de mohammedaanse ge-
Ieerden zowel op het wetenschap-
pelijke als op het filosofische
terrein een merkwaardige bekend-
heid. Voor het \\resten zijn twee
geleerden van groot belang. De
eerste heet Avicenna, waarschijn-
lijk een gelatiniseerde vervorming
v an z|1n eigenlij ke Arabische naam,
die Ibn Sina luidde. Hij werd in
9Bo bij Boekhara geboren en over-
leed in ro37 te Hamada in Per-
zië, Hij was een zeer begaa{d man,
die reeds op z r -jarige leeftijd
roem oogstte met zijn filosofische,
geneeskundige, wiskundige, ster-
renkundige en natuurwetenschap-
pelijke publicaties. De tweede ge-
leerde heet Averroës, in het Ara-

astrolabiurn

,'--;, - .:: t.,,.::.r ...' ' ii :.:.

Ilierboven zie je een wereld-
kaart van Istakhri. De bo-
venkant van de kaart geeft
het zuiden aan. flieronder
is een houtsnede afgebeeld,
Arabische astrologen voor-
stellend, en uiterst rechts
een illustratie uit een Ara-
bisch geneeskundig werk.



bisch Ibn Roesjd, geboren te Cor-
doba in r rz6 en overleden te Ma-
rakesj in r r98. Averroës kan ais de
laatste grote vertegenwoordiger
van de Arabische filosofie worden
beschouwd. Zijn werken zijn voor
een groot gedeelte door de denk-
beelden van Aristoteles geTnspi-
reerd. Reeds zeer vroeg werden ze
in het Latijn vertaald en oefenden
ze grote invloed uit op westerse
denkers als Albertus Magnus en
Thomas van Aquino. Wij kunnen
ons afvragen, hoe onze middeleeu-
wen zonder Averroës zouden geë-
volueerd zijn. Feit is, dat hij aan
de basis ligt van de vernieuwing
der westerse filosofie.
Op het gebied van de wetenschap-
pen kunnen de mohammedanen
eveneens als de leermeesters van
he t Westen worden aangezien:
via de islamitische rvereld kwamen
wij met Ptolernaeus, Euclides en
Galenus in contact. De vertaling
van de klassieke geschriften was
niet alleen het werk van Arabieren,
maar ook Syriërs, .joden, Aramee-
ers en Egyptenaren hielpen hier-
aan mee. Zij beperkten zich echter
niet tot slaafs vertaalwerk, maar
vulden de teksten aan en verbe-
terden ze zelfs dank zij eigen studie.
De mohammedaanse geleerden
verwierven eveneens bekendheid
door hun wiskundige studiën.
De ,,Arabische" cijfers hebben

"ij echter niet uitgedacht; ze
namen ze vatl de Indiërs, samen
met het waardevolle nulteken,
over. Arabisch van oorsprong is

echter wel de analytische meet-
kunde en de driehoeksmeting,
alhoewel hier ook Indische in-
vloeden kunnen worden vastge-
steld. Op het gebied van de as-
tronomie hebben de Arabieren
eveneens baanbrekend werk ge-
leverd. Zij vonden talrijke instru-
menten uit ofverbeterden bestaan-
de apparaten. Zo gebruikten zij
voor het eerst het planisferisch
astrolabium orn de hoogte van de
hemellichamen te meten en waar-
op verscheidene schalen en tafels
waren aangebracht die de zee-

vaart vergemakkelijkten. 211 had-
den trouwens ook op het gebied
van de geografie een voorsprong
op het Westen, ai blijken hun
kaarten niet zô naur'vkeurig te
ztjn als die van Ptoiemaeus.
Op de u'ereldkaart van Istakhri
uit de roe eeuw wordt de aarde
als een ronde schijf voorgesteid.
De grootste Arabische geograaf
heette Idrisi, die in de Ize eeuw
aan het hofvan de koning RogerlI
te Palermo op Sicilië vertoefde.
Voor deze vorst schreef hij zijn
beroemde,,Kitab Iloedjar" (,,Boek
van Roger"). Hierin beschrijft
hij de r'vereld, zoals hij die kende.
Zo geloofde hij onder meer, dat de
aarde kogelvormig was.
De Arabieren blonken ook uit in
de scheikunde, al werd deze nog
zeer sterk door de alchimie beïn-
vloed. Hun geloof het levenselixir
te kunnen bereiden, belette hen
niet de distillatie uit te vinden.
Zij ontdekten het zilvernitraat en
vervaardigden voor het eerst al-
cohol, die zij volgens de koran
niet mogen drinken ! Ventant met
deze activiteiten waren de genees-
kunde en de artseniikunde, rvaarin
de Arabische geleerden eveneens
uitblonken. Hierbrj dient echter
opgemerkt, dat talrijke vooraan-

De mohammedaanse bescha-
ving schitterde van de Be

tot ie r 3e eeuw: de Arabieren
vertaalden de klassieke erfschat
van de Grieken en legden al-
dus de basis van een weten-
schap, waarop de westerse
cultuur zou worden geënt.
Tot de grootste ArabiscËe ge-
Ieerden behoorden Avicenna
en Averroës.
De laatste was een merkwaar-
dig filosoof; de eerste was
bovendien een knap en veel-
zijdig medicus.

staande wetenschapsmensen, zoals
Maimonides, van joodse oorsprong
waren. Zij fungeerden ais lijfart-
sen van belangrijke vorsten of
lverden als professoren aan de uni-
versiteiten aangesteld, zoals onder
meer te Cordoba. De knapste
medicus w'as ongetwijfeld Avicen-
na, de veelzijdige geleerde, die
zich ook op poëzie toeiegde. Zijn
,,Canon" is de medische encyclo-
pedie van die tijd. Hij was tevens
een sociaalvoelend mens: enkele
dagen vôôr zljn dood schonk
hij aan zijn slaven de vrijheid en
liet zijn ganse bezit aan de armen
rritdelen.
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