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The Antikythera Mechanism:
intricate higtech in an ancient Greek astronomical computer

Samenvatting In 1901 ontdekten duikers het wrak van een, rond het jaar 70 n.Chr. gezonken,

Romeins vrachtschip bij het Griekse eiland Antikythera. Temidden van de lading bevond zich

een groene, gecorrodeerde klomp brons. Toen deze een paar maanden later openbarstte, open-

baarde zich het meest intrigerende artefact dat we kennen uit de Oudheid. Bronzen tandwielen

en fragmenten van oud-Griekse inscripties vormen de getuigen van een tot dan toe onbekend

hoog niveau van technologie in de Grieks-Romeinse wereld.

Dit verbazingwekkende stuk technologie kan het best worden gekenschetst als een mechani-

sche computer uit de 2e eeuw v.Chr. Het volgt en voorspelt cycli gerelateerd aan de zon en de

maan. De meer dan dertig aangetroffen tandwielen zijn onderdelen van een ingenieus klok-

werk. Hun functie was het volgen en voorspellen van astronomische fenomenen. Recente stu-

dies wijzen er zelfs op dat het een planetarium is geweest van alle toen bekende planeten.

Sinds de vondst van dit instrument heeft men vragen gesteld over de functie. Pas in de mid-

deleeuwen, zo'n 1 300 à 1400 jaar later, zijn er mechanismen ontwikkeld van vergelijkbare

complexiteit. Ondanks het feit dat we nu een idee hebben van de technische functie, weten we

nog weinig over zijn rol in de toenmalige wereld. Waarom lijkt deze technologie verloren te

zijn gegaan? Of is die toch overgedragen aan volgende generaties, uitmondend in de ontwik-

keling van middeleeuwse klokken?
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