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Ten geleide 

De voltooiing van dit bock vormt het resultaat van ongeveer vi|f jaar onderzoek Wat in 
1997 begon als een doctoraalscriptie ter afronding van de opleiding Cultuur- en 
Mentaliteitsgeschiedenis, groeide in 1998 uit tot een promotie onderzoek Ik wil hier de 
personen en instellingen die mi) hebben geholpen deze studie tot een goed einde te 
brengen, uitdrukkeli|k mijn dank betuigen. O p de eerste plaats noem ik mi|n promotor, 
I lans Bots. I let schijnt niet gebruikelijk en zelfs met gepast te zijn, zo heb ik me laten 
vertellen, dat een promotor in een voorwoord bij een proefschrift wordt bedankt. Mocht 
dit inderdaad een soort van vaste regel zijn, dan lap ik die graag aan mijn laars. Niet alleen 
de wijze waarop ik tijdens mijn onderzoek ben begeleid verdient namelijk bijzondere 
waardering - het vereist een onuitputtelijke dosis geduld o m iemand, die geneigd is tot een 
zekere in chaos uitmondende verstrooidheid en bovendien de kwalijke eigenschap bezit 
regelmatig afspraken te vergeten, tot het eind toe te blijven bijstaan , maar vooral het feit, 
dat de basis voor dit onderzoek is gelegd tijdens een van onze eerste oriënterende 
senpnegesprekken, maakt dat mijn eindeloze dank hier onmogelijk weggelaten kan worden. 
I Iet idee om mijn allereerste plan voor het schrijven van een scriptie - "iets over geloof in 
magie, hekserij en occulte krachten" - een concrete gestalte te geven in de vorm van een 
studie naar zeventiendc-eeuwsc geleerdentijdschnften, was namelijk van hem afkomstig. 
Bovendien heeft hij ervoor gezorgd, dat ik, toen ik de scnptic eenmaal had voltooid, voor 
het schrijven van een dissertatie een tijdelijke aanstelling aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen heb gekregen. Dit laatste heeft ovengens met kunnen plaatsvinden zonder de 
medewerking van Hans Thijssen, mijn tweede promotor, die mijn onderzoek heeft ingebed 
in het door hem gelelde pionierprogramma "From Ar/es to Science", dat was gericht op de 
bestudering van het natuurfilosofische denken in West-Huropa van 1200 tot 1700. Daarom 
noem ik ook zijn naam met grote erkentelijkheid. De overige leden van het 
pionierprogramma betuig ik eveneens mijn hartelijke dank: hun deskundige kntiek heeft me 
behoed voor vele misstappen. 

Ook memoreer ik hier graag de bijeenkomsten van de door Wouter Hanegraaff 
voorgezeten werkgroep "ARIES", waarvan de leden vanuit verschillende invalshoeken de 
geschiedenis van de Westerse esotene bestuderen. Deze samenkomsten zijn van 
onschatbare waarde geweest voor het tot stand komen van deze dissertatie. De lezingen en 
daaropvolgende discussies en borreluurtjes hebben me diverse malen tot nieuwe ideeën en 
overpeinzingen geïnspireerd, telkens wanneer mijn onderzoek ergens dreigde vast te lopen. 
Ook dank ik mijn collega's en mede-promovendi aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 
van wie ik er twee toch even bij naam wil noemen: ten eerste mijn kamergenoot Edwin van 
Meerkerk voor zijn bedrevenheid met de computer en zijn motiverende "aura" en ten 
tweede Lisenka Fox, die me dne jaar lang heeft bijgestaan met het zoeken naar 
"gedoogzones" in een nicotinevnj Krasmusgebouw en me heeft geholpen met de uiterlijke 
afwerking van deze dissertatie. Ook de behulpzaamheid van de medewerkers van de 
verschillende universiteitsbibliotheken in Nederland, vooral die in Nijmegen en 
Amsterdam, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de verwezenlijking van dit 
proefschrift. Voor de uiteindelijke fysieke totstandkoming van dit boek ben ik Roel en zijn 
collega's van Scheepens reclame adviseurs bijzonder veel erkentelijkheid verschuldigd. Niet 
alleen hebben zij ervoor gezorgd dat dit boek op het allerlaatste moment nog van een 
omslag werd voorzien, ook het vinden van een drukken) waar dit boek razendsnel in elkaar 
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kon worden gezet, heb ik aan hen te danken. 
O p de laatste plaats wil ik vermelden dat Roel, mijn familie en mijn vrienden me 

enorm hebben gesteund, of het nu was door te accepteren dat ik grote delen van mijn vri]c 
tijd ergens in de zeventiende eeuw rondzwierf en dus niet echt aanspreekbaar was, door me 
op gezette tijden moed in te spreken, door mi] een kamer ter beschikking te stellen waar ik 
ongestoord kon werken, of door op de juiste momenten klaar te staan met koffie, wijn, 
maaltijden, dagjes sauna en een onvergeteli)ke vakantie in het oerwoud van Suriname. Ik 
draag dit boek dan ook graag aan hen op. 
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Inleiding: 
de schaduwzijde van de Verlichting 

IJ XÌ 'lil sietle m peut être qualifie "veile tle\ 
Vjimieres " φα pom une portie, on un aspeit, de \ii 

culli/re. ' 

Zo luiden de woorden van Georges Gusdorf in de slotbeschouwing van een van zijn 

standaardwerken over de eeuw van de Verlichting. In dit hoofdstuk, dat het opschrift 

"L'autre XVIIT siècle ou le retour du refoulé" draagt, wordt betoogd, dat de Yerhchring 

weliswaar een tijdperk van rationalisme, kntiek en wetenschappelijke vooruitgang is 

geweest, maar dat hiermee lang met alles over deze periode is gezegd. Bij een nauwkeurige 

beschouwing van de individuen uit de periode van de Verlichting zou namelijk blijken, dat 

een aanzienlijk aantal van de vroegmoderne geleerden met beantwoordde aan het 

standaardportret van de "espnf éclairé". Zelfs personen die we beschouwen als verlichte 

geesten bij uitstek geven blijk van eigenschappen, ideeën en oriëntaties die met 

overeenkomen en soms zelfs in strijd lijken met het Ycrlichtingsmodel Het rationalisme 

vormde volgens Gusdorf dan ook slechts een deel van de zeventiende- en achttiende-

eeuwse intellectuele cultuur. De Vcrbchnng kende, zo stelde hij, ook tal van "met-verlichte" 

kanten". Er bestonden namelijk ook sentimentalistische en rm sticke tendensen, die we 

zouden kunnen beschouwen als literaire voorbodes van de Romantiek. De/e tendensen 

zouden een tegenwicht hebben gevormd tegen het kille intellectualisme dat deze penode 

kenmerkte3. 

De door Gusdorf op de Verlichting toegepaste metafoor van licht en donker vormt 

het uitgangspunt voor dit onderzoek, zij het in een aangepaste vorm. Het beeld van licht en 

donker is namelijk ook op een andere mamer te begrijpen. Niet alleen kunnen we spreken 

over "duistere" culturele tendensen naast en tegenover het verlichte rationalisme; ook w het 

verlichte rationalisme zelf lijken we schaduwkanten te kunnen ontdekken, zoals 

wetenschappelijke debatten over wonderen, occulte krachten en de werkzaamheid van 

demonen. Het is echter nog maar de vraag, in hoeverre deze dimensie van de Verlichting 

ook werkelijk een "duistere zijde" of "schaduwkant" van het vroegmoderne intellectuele 

leven mag worden genoemd. O p deze vraag zal dit bock zich toespitsen. 

1 Georges Gusdorf, lj!ipnmpei de h pensee au veile de* Lumières, Panjs 1971,ρ 517 
2 Ibid , ρ 518 "1.C W ΙΙΓ siècle a eu ses nivons et ses ombres" 
1 Ibid , ρ 518 "au sein même du monde inrelbgible des Lumières, les valeurs, les attitudes qui s'imposcnl 
communément refoulent a Parnere-plan un certain nombre d'exigences insatisfaites, et le retour du refoule 
suscite des reclamations et protestations de plus en plus passionnées II y a, en dehors de la froide clarté 
des Lumières, un autre XVIII' siècle, qui autorise une lecture "préromantique" de cette penode 
d'intellectualisme triomphant" 
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Het onttoveringsvraagstuk 

Met zijn aandacht voor de "duistere" kant van de eeuw van de rede is Gusdorf re plaatsen 
in een trend die in de jaren zestig een paradigmawisseling in de cultuur- en 
wetenschapsgeschiedenis heeft teweeggebracht. Diverse aspecten van het vroegmoderne 
denken, die voorheen als irrelevant temide waren geschoven, kwamen in het centrum van 
de historische belangstelling te staan. Ken van deze in de wetenschapsgeschiedschrijving 
verwaarloosde elementen is de rol van magie en esoteric in het zestiende- en zevenüende-
eeuwse intellectuele leven, hetgeen sinds de publicaties van Frances Yatcs^ vanaf de |aren 
zestig een sencus onderwerp van studie is geworden. Voorheen was het gcbruikeli|k de 
Verlichting te bezien als het tijdperk van de wetenschappelijke revolutie, als een periode die 
werd gekenmerkt door een progressief verlopend proces waarin duistere filosofische 
principes plaats hadden moeten maken voor observatie, experiment en nauwkeurige 
wiskundige formules. Even paradigmatisch voor de gcschiedschn)ving over de Verlichting 
was de toepassing van het Webenaanse concept van een "Entzauberung der Welt". In een 
wereld die werd geregeerd door tolerantie, rationalisme, empirisme en verzet tegen 
autonteitsdenken en obscurantisme zou geen plaats meer zijn voor mvstiek, wonderen, 
duivels en tovenaars. Deze onttovenng is lange ti]d beschouwd als nauw samenhangend 
met, of zelfs als een gevolg van de wetenschappelijke ontwikkelingen1. Door het succes van 
de nieuwe wetenschap, zo werd algemeen verondersteld, konden magische en 
bovennatuurlijke oorzaken worden vervangen door natuurh)ke, waardoor magie, wonderen, 
geesten en demonen hun geloofwaardigheid verloren en naar het rijk der fabelen werden 
verwezen. De wereld bestond voortaan uit causale ketens die wetmatig verbepen en 
wetcnschappeli]k te beschrijven waren. 

Tegen dit dne-eenheidconcept van Verlichting, wetenschappelijke revolutie en 
onttovering van de wereld heeft Yates echter ingebracht, dat in de vroegmoderne tijd de 
grens tussen wetenschap, esotene en magie veel vager was dan tot dan toe werd 
aangenomen. Zij ging echter een stap te ver door te stellen dat de wetenschappelijke 
revolutie wortels had in magisch-occultistische stromingen, die zij aanduidde als "the 
hermetic tradition" en ten onrechte de status van een autonome en coherente traditie 
verleende1'. Ofschoon de opvattingen van Yates in de meer recente literatuur zijn 
genuanceerd, kan de uitwerking van haar stelling met worden onderschat. Sinds haar 
"onthulling", dat vele vooraanstaande beoefenaren van de meuwe wetenschap een grote 
belangstelling aan den dag legden voor wat vanuit moderne optiek pseudo-
wetenschappelijke en irrationele activiteiten lijken, heeft de bestudering van de rol van 
esotensche, magische of occulte denkpatronen een vaste plaats verworven in de cultuur- en 
wetenschapsgeschiedenis7. 

A Frances ^ aies, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Chicago 1964 en 'The Hermetic tradition in 
Renaissance Science', in (.hades S Singleton (ed). Art. .Sciente and History in the Rtnatstante, Baltimore 1967, pp 
255-274 
15 Zie bijv oorbeeld H R Trevor-Roper The huropean Witch Cra^e of the 16th and 1 ^th Centimes, 1967 (zelf heb ik 
gebruik gemaakt van een Penguin-editie, I larmondsu orth 1969), pp 109-111 
0 Zie Wouler |. I lanegraaff, Het einde van de hermetische traditie, Amsterdam 1999. 
7 1\M Rattansi, 'Some F\,dilations of Reason in Sixleenlh and Seventeenth-Ccntur\ Natural Philosopln', in 
M. 'leich en R \ o u n g (eds ), Changing Pertpectnvs in the Histor) oj Science, Ixmden 1973, pp 148-166, M Righim-
Bonelli en William Shea (eds), Rtaron. Lxpenment and Mysticism m the Saentifu Revolution, Neu 'iork 1975, 
Robert Westman en | F McGuire (eds), Ilemeticism and the Scientific Remlution, Los Angeles 1977, Charles 
Webster, From Parace/sus to Newton. SUgu and the Making of Modem Scieme, Cambridge 1982; Brian Vickers (ed ) 
Ouult and Scientifu Menta/tties in the Renaissance, ( ambndge 1984, Allen G Debus, Chemiftr}. Akhem) and the New 
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Conceptuele problemen 

Hen studie zoals deze, die zich concentreert op de receptie van magie, wonderen, 
demonische en occulte verschi)nselen in de intellectuele wereld van de vroege Verlichting, 
stuit al direct op conceptuele problemen. De termen "verlicht", "rationeel", "magisch" en 
"occult" roepen vaak begripsverwarringen op. Zo verwees het woord "occult" in de vroege 
Verlichting met naar datgene wat er tegenwoordig onder wordt verstaan. De betekenis van 
de term was grotendeels bepaald door de aristotelische traditie. De term had binnen de 
natuurfilosofie niet per se een magisch-demomschc connotatie, maar verwees naar een niet 
manifeste, dat wil zeggen: een niet onmiddelbjk waarneembare eigenschap van een object. 
In deze zin kon de genezende kracht van een gewas worden aangemerkt als "occult", 
omdat deze met op dezelfde wijze waarneembaar is als andere eigenschappen van dat 
gewas, zoals omvang, geur of kleur . Wanneer in de zeventiende eeuw een 
natuurverschi]nsel "occult" werd genoemd, bedoelde men doorgaans dat slechts het effect 
waarneembaar was, terwijl de oorzaak verborgen was'. Dit voorbeeld illustreert dat wc er 
bi) het vernchten van historisch onderzoek rekening mee moeten houden, dat de inhoud 
van een begrip als "occult" per context kan verschillen. Ook de betekenis van termen als 
"wetenschappelijk" en "rationeel" is tijd- en cultuurgebonden. 

Het probleem is hier echter, dat we zijn geneigd etiketten als "occult", 
"wetenschappelijk" en "rationeel" op essentialistische wijze te gebruiken. Gusdorfs these, 
dat de Verlichting ook tal van "met-verlichte" kanten had, is hiervan een duidelijk 
voorbeeld. Feitelijk beoordeelde hij de individuen uit dit tijdperk en hun opvattingen en 
oriëntaties op grond van wat hij zelf beschouwde als rationeel en verlicht. De vraag is 
echter, in hoeverre Gusdorfs Verlichungsconcept op de periode van de Verlichting van 
toepassing is. Zoals gezegd, stroken hedendaagse criteria voor rationaliteit niet met die uit 
het verleden. Tal van ideeën die wij tegenwoordig als irrationeel en bijgelovig beschouwen, 
waren voor menig geleerde uit de late zeventiende of vroege achttiende eeuw volstrekt 
aanvaardbaar. Stuart Clark heeft dit probleem op de voorgrond van zijn studie naar de 
vroegmoderne demonologie geplaatst'". In zijn boek Thinking with Demons heeft hij gesteld, 
dat de aanname dat het geloof in duivels en heksen zou zijn verdwenen als gevolg van de 
doorbraak van de moderne natuurwetenschap, berust op een ten onrechte veronderstelde 
tegenstelling tussen enerzijds het geloof in demonen en anderzijds wetenschap en 

Philosophy, 1550-1700, I-ondcn 1987; Bnan Ρ Copenhjver, 'Astrology and Magic', m ( liarles Β Schmitt, 
Quentin Skinner en Eckhard Kessler (eds ), The Cambridge History of Renaissance Philosoph), Cambodge 1988, pp 
264-300, Copenhaver, 'Natural Magic, Hermeücism and Occultism in Earl) Modem Science', in David (. 
1 -indberg en Robert S Westman (eds ), Reappraisals ojthe Saentifu Revolution, Cambridge 1990, pp 291 -302, 11 
Fions Cohen, The Scientific Revolution: A Htstonographical Inquiry, Chicago en Londen 1994, pp 169-183 en 286-
296 
8 Keith Hutchison, 'What 1 lappened to Occult Qualme« in the Scientific Revolution'', Ins 73 (1982), pp 233-
253, Ron Milien, 'The Manifestation of Occult Qualities in the Scientific Revolution', in Margarei | Osier en 
P L harber (eds). Religion, Saence and Worldviewx Eswyt in Honor of Richard S Westfall, ( ambndgc 1985, pp 
185-216, |ohn l lenr) , 'Occult Qualities and the Experimental Philosophy Acme Principles in the pre 
New Ionian Matter 'llicon ', History of Saence 24 4 ( 1986), pp 335-381 
0 We mogen de term "occult" ook met verwarren met het "occultisme", de naam die is gegeven aan een 
tameli|k moderne, vanaf de 19' eeuw als rodanig herkenbare stroming bmnen de westerse esotene, waarvan 
personen als Alcistcr ( row lev en Madame Blavatskv bt kende vertegenwoordigers waren en waann naast 
theosofische, ook zogenaamde "satanische" elementen waren opgenomen Zie over deze stroming VC'| 
Hanegraaff, 'Esotene, occultisme en (neo)gnostiek histonsche en inhoudelijke verbanden', Religieuze bewegingen 
in i\ederltind 25 (1992), pp 11-19 en I lanegraaff, >\Vir Age religion and Western tulture esotenasm m the mirror of 
secular thought, Leiden 1996, pp 421-442 

"' Stuart Clark, 'The scientific status of demonology', in Bnan Vickers (ed.), Ouult and Saentifii mentalities, pp. 
351-374, Clark, Thinking with demom. The idea ofmlchcraft m earl) modem Eurupe, Oxford 1997 

3 



rationaliteit. 7.i|n boek demonstreert hoe misleidend dc/c veronderstelling kan 7i|n bi) het 
bestuderen van teksten uit de periode voor 1700". Demonologische debatten en discussies 
over het occulte waren volstrekt met geïsoleerd van of in strijd met de vroegmoderne 
culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen; zi) vormden juist een wezenlijk aspect van 
de toenmalige intellectuele cultuur. 

Recentelijk heeft ook Monika Neugebauer-Wolk in de door haar geredigeerde 
bundel Aitlklimiiig inid hwlenk gewezen op dit conceptuele probleem waarmee het 
onderzoek naar het vroegmoderne rationalisme wordt geconfronteerd -

I rulliliu/citlicliL It.1t1011.1l1t.it 1st nicht m gleicher Wusi von mctajilivsischcr Spekulation 
.ibgtgreii/t wit m iinsir /e i t M.in h.it fmlineu/eitliclie ltatioiialit.it viel /u l.mgi nut der 
Ratio der Moderni virweclisilt 12 

De intellectuele cultuur van de Verlichting had, zo betoogt Neugebauer-Wolk, diverse 
dimensies, die wij tegenwoordig als "esoterisch", "religieus" of "irrationeel" zouden 
bestempelen. Zo stond in de fysica van de vroege Verlichting de gedachte centraal, dat 
God uit twee boeken gekend kon worden: de bijbel en het "bock der natuur". Beide 
werden beschouwd als uitdrukkingen van Gods wezen. Men ging ervan uit, dat de goede 
zoeker achter de natuurlijke verschijnselen de Goddelijke werkelijkheid zou kunnen vinden. 
Hij zou een dieper inzicht in Gods schepping kunnen bereiken door het decoderen van de 
symbolen en allegorieën die hij aantrof in bijbel en natuur. Dergelijke voorbeelden dienen 
ons ervan te doordringen dat de hedendaagse scheidslijnen tussen wetenschap en religie en 
tussen rationeel en irrationeel inderdaad hedendaags zijn en daarom slechts met de grootste 
voorzichtigheid mogen worden geprojecteerd in het verleden. 

O m conceptuele problemen te vermijden tracht ik dan ook in deze studie het plakken van 
anachronistische etiketten als "rationeel", "occult", "magisch" en "irrationeel" op de ideeën 
en interesses van vroegmoderne geleerden tot een minimum te beperken. Dergelijke labels 
belemmeren het zicht op de wijze waarop zulke termen in het verleden werden 
gedefinieerd en toegepast. Iets vergelijkbaars heeft ook Stuart Clark geschreven met 
betrekking tot zijn onderzoek naar demonologie in het vroegmoderne Europa. Volgens 
hem zijn de opvattingen en discussies over demonen en demonische verschijnselen pas te 
begrijpen, wanneer deze in hun eigen historische context worden bekeken. Dit vormde ook 
het doel van zijn studie: 

The aim throughout is to rescue these topics from neglect or misinterpretation by paying 
attention to the terms in which thev were originally discussed 13 

Dezelfde doelstelling ligt ook aan deze dissertatie ten grondslag. Door de discussies in kaart 
te brengen die in de penode rond 1700 werden opgeroepen door "wonderbaarlijke", 
"occulte" en "demonische" verschijnselen in de natuur, tracht ik zicht te krijgen op de 
toenmalige ideeën, noties en oriëntaties die door deze discussies worden onthuld, 
bijvoorbeeld met betrekking tot wetenschap en bijgeloof of de verhouding russen de natuur 
en het bovennatuurlijke. Of deze ideeën, noties en oriëntaties in onze eigen tijd "verlicht". 

11 Clark, ' l l i c sciemific siatus.', ρ 356 "wc are faced with the artificiaün of bringing (lic modem notion that 
there is a difference of kind between the "scienlific" and the "occult" to the imcstigation of uhal were 
simph differenci so f degree betw een \ amng conceptions of nature " 
1 : Monika Neugebaucr Wolk, 'Psoienk im 18 Jahrhundert - Aufklärung und hsoienk Fine Finlcitung', in 
Ncugcbauer Wolk (ed), Aufklärung und Ltolenk, Hamburg 1999,p 37 
11 Clark, Thinking mtb demons, ρ 160 
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"onttoverd" en "rationeel" of juist "betoverd" en "irrationeel" souden worden genoemd, 
doet niet ter zake. Dergelijke interpretaties zijn bi] het begrijpen van het vroegmoderne 
denken van geen enkel nut, maar staan dit eerder in de weg. Ze belemmeren het zicht op de 
complexiteit van en de nuances in het intellectuele leven van de vroege Verlichting. De 
term "Verlichting" in de titel van dit bock fungeert hoofdzakcli)k als een tijdskadcr of 
penodeaanduiding. Ik doel hiermee op het tijdperk grofweg tussen 16S0 en 1800 De naam 
"Verlichting" voor deze periode verwijst in deze studie eerder naar een gemeenschappelijke 
attitude die deze tijd een bijzonder karakter heeft gegeven - geloof in de autonomie van de 
rede en de ervaring; geloof in de emancipatoire functie van kritiek; geloof in 
wetenschappelijke vooruitgang dan naar de inhoud van bepaalde welomschreven 
"verlichte" opvattingen en theorieën die in de/e periode zouden hebben bestaan 

( )m aan een adequate historische beeldvorming van het vroegmoderne intellectuele 
leven een bijdrage te leveren, zal ik me in deze studie richten op de perceptie van 
wonderbaarlijke en ogenschijnlijk magische verschijnselen in de eind-zeventicndc- en 
begin-achttiende-eeuwse Republiek der Letteren. Wat was de rol die wonderen, verborgen 
krachten, geesten en demonen speelden in een door filosofie en techniek toenemend 
rationaliserende wereld? Hoe onderscheidde men wetenschap van pscudo-wetenschap en 
bijgeloof? Hoc verhielden zich de natuur en het bovennatuurlijke in de kosmologie van een 
zeventiende-eeuwsc geletterde'' O m deze en dergelijke vragen te beantwoorden, 
concentreer ik me op de verspreiding van ideeën via een in die tijd nieuw medium, namelijk 
de periodieke persN . 

Het geleerdenrijdschrift als bron voor onderzoek 

Vanaf de zevenüende eeuw maakten kranten en tijdschriften een grote opmars in West-
Europa. Naast de meer op algemene nieuwsvoorziening en op politiek gerichte 
journalistiek, die al in de eerste twee decennia van de eeuw haar intrede had gedaan, 

H Sinds 1970 wordt slecds meer gewezen op het belang van de gekirdenpenodicken \oo r di 
gcschiedhchn|\ing over het intellectuele le\en van het vroegmoderne West-huropa 'ITians \ornien dc/L rond 
1700 verschenen tijdschriften een bclangn|k aandachtsveld voor cultuurhistonci I Iierbij wordt aandacht 
besteed aan verschillende aspecten van het tijdsclinft\vc7en, zoals het redactionele beleid dat de verschilknde 
(oumabsten voerden, de inhoud, de vorm, de oplage, de verspreiding, de pnjs, hel succes, de 
wetenschappeb]k-wi|Sgenge en godsdienstige kleur \an de ti|dschnften en de aard a i imloed van het 
lezerspubliek Daarnaast heeft men zich gencht op de funcne van de geleerdenpenodicken binnen de laln|kc 
theologische, wijsgerige en letterkundige twisten die de wereld der geletterden in beroering brachten Zie 
onder meer Jean Pierre Vittu, "Le peuple est fort cuneu\ de nom elles' l'information périodique dans la 
Trance des années 1690', Studies on Τ 'ollaire and the Righteetith Century ^20 (1994), pp 105-144 en de studies van 
het l'ierre Bayle Instituut te Nijmegen H Bots (ed), Pieter Rabus en de "Roek^aal lan Rurvpe" 1692-1 ~Ό2 

l 'erkenningen binnen de Republiek der Letteren in het liiatste kwart van de 17 eeuw, Amsterdam 1974, Bots (ed ), Henri 

Basnage de Beau val en de Histoire de s Ouvrag f des Sa vans. 1687 1709 Verkenningen binnen de Republiek der heiteren aan 

de vooravond van de Veriichting. Amsterdam 1976, Hans Bots en Lerne van Lieshout (eds), Contribution a la 

Lonnatisance dei rvteaux d'information au debut du XV lUe siede Henn Basnage de Beauval et sa correspondance a propos de 

l'histoire des ouvraget det savant" (1687 1~Ό9), Amsterdam 1984, | | V M de λ'«, Pieter Rjibut (1660-1702). een 

wegbereider van de Koordnederlandse I 'erhchling, \mstcrdam 1980, Il Bots, H Hillenaar, | Janssen, I van der 
Korst en L van Lieshout, De "Bibliothèque Universelle et Hittonque" (1686 169}). een periodiek ab trejpunt tan 
geletterd Europa, Amsterdam 1981, Guus Ν M Wi|ngaards, De 'Bibliothèque Choisie" ιαη jean Le Clerc (165^ 

1736) Een Amtterdami geleerdenlijdschnft uil de jaren 1703 tot 17/3, Amsterdam en Maarssen 1986, Uigustmus 
Hubertus Laeven, De "Acta Eruditorum" onder redactie van Otto Alencke de geschiedenis van een internationaal 

geleerdenpenodiek tussen 1682 en 1707, Amsterdam 1986, Hans Bots (ed), Lu diffusion et k letture de\journaux de 

langue française sous l'Ancien Regime, Amsterdam en Maarssen 1988, Hubert Bost, Un "intellectuel" avant la lettre le 
journaliste Pierre Bayle (1647 1706), Amsterdam en Maarssen 1994 
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verschenen in de tweede helft van de eeuw meer gespecialiseerde periodieken \ D e 

groeiende wctenschappeli)ke en literaire l)edn|vighcid van de zeventiende eeuw had een 

voortdurende aanwas van de stroom publicaties veroorzaakt. De/e ontwikkeling vereiste 

nieuwe middelen, waardoor nieuw gedachtegoed op alle terreinen gemakkelijker 

verspreiding vond. Zo werd op initiatief van Denis de Sallo (1626-1669) in 1665 in Parijs 

voor het eerst het Joiinial tiei S(ai>an< gepubliceerd, in 1666 volgden in Londen de 

natuurwetenschappelijke Phihwphual 'l'rmisaition^ - gesticht door H e n n Oldenburg (ca. 

1615-1677), de secretaris van de in 1660 opgerichte Rovai Socicn - en in 1682 in I,cipzig de 

ΑιΙίΐ hniditomm, opgericht door O t t o Mencke (1644-1707). 

Nu in dne Europese landen de lexer op de hoogte werd gehouden van allerlei 

theologische, wijsgerige, letterkundige, natuurfilosofische, juridische, volkenkundige en 

historiografische wetenswaardigheden, kon de Republiek der Verenigde Nederlanden - in 

die dagen het drukkerscentrum van de wereld en het toevluchtsoord voor geleerden die op 

grond van hun vrijzinnige godsdienstige opvattingen in eigen land vervolgd werden - met 

achterblijven. Het eerste wetenschappelijke en kritische tijdschrift dat in de Republiek 

verscheen, werd geredigeerd door Pierre Bavle (1647-1706), een in Nederland woonachtige 

Franse réfugié die ook wel bekend stond als "le philosophe de Rotterdam"' . Het blad, dat 

verscheen onder de titel Nouvelles de la République des Lettres, was in tegenstelling tot de reeds 

bestaande periodieken die slechts voor een selecte en hooggeschoolde lezerskring waren 

bestemd, aantrekkelijk voor zowel de intellectuele elite als geletterde lieden die geen 

vakgeleerden waren. De formule van dit tijdschrift bleek zeer succesvol te zijn; als lezer 

ervan kon men de ontwikkelingen op tal van terreinen volgen zonder zelf hoge stapels 

boeken te hoeven doorwerken. Hierdoor konden met alleen de meest vooraanstaande 

onderdanen van de Republiek der Letteren, maar ook een bredere kring geletterden zich 

sieren met het predikaat "habile homme". Voorts kon men het tijdschrift gebruiken als gids 

o m zich te oriënteren in de immense stroom wetenschappebjkc publicaties, die in de laatste 

decenma van de zeventiende eeuw sterk aanzwol. Λ1 spoedig was Ba\les tijdschrift met 

meer de enige periodiek die hier door een naar de Verenigde Provinciën uitgeweken 

hugenoot werd uitgegeven: van 1687 tot 1709 gaf H c n n Basnage de Beauval (1656-1710) 

een maandblad uit onder de titel Histoire des Ouvrages des Savana, nadat in 1686 |ean Lc 

Clerc (1657-1736) begonnen was aan de redactie van de Bibliothèque Universelle et Histonquev\ 

die verscheen tot 1693 en later werd voortgezet onder de titels Bibliothèque Choisie (van 1703 

tot 1713)" en Bibliothèque Ancienne et Moderne (van 1714 tot 1727). Ondertussen werden de 

Nouvelles de la Repubàque des Lettres, nadat Pierre Bayle het redacteurschap had neergelegd, 

vanaf 1689 voortgezet door l x Clercs neef Jacques Bernard (1685-1718), die de publicatie 

van het blad tot aan zijn dood verzorgde. Deze in de Republiek gepubbceerde periodieken 

waren echter alle Franstalig en richtten zich tot een Europees publiek, hetgeen de uitgave 

verhaastte van een Nederlandstalig tijdschrift, dat qua opzet geheel geïnspireerd was door 

het tijdschrift van Bayle, maar geschreven in "onze eigen ronde sprake". Deze Boekzaal van 

Europe -werd in 1692 opgericht door Pieter Rabus (1660-1702) en werd na diens plotselinge 

15 Voor een beknopt overzicht \an .ille Franitabgc periodieken die in de zeventiende en achttiende eeuw 
onder de drukpers vandxin zijn gekomen, zie ) Sgard (ed), Dnlionnmrede\journaux 1600-1789, Ρ.ιπ|>. 1991 
16 Volledige me] Philosophuul Yrdti\ditioti\ vivrng <ome accompl of the pnsent Uiiaertakingx. studie* and laboun of the 
iiigetiioitt in man) tonnderublcpart* of the world 
17 / κ BOM, \Jn "intellectuel" avant la lettre en 1/mis Paul Betz, Piene Baj/e und die "Nouit/les de la République des 
Isttnn' (Erste populaninssenschattliche Zeituhnft 1684-lu8^),C,eiìe\e 1970 (eerste druk '/iinch 1896) 
18 / i e Bots (ed ) Ilenn Bawaçe de Beamalen de Hittoirv der Ouiraget de* \aian\ 
10 / i e Bots etc (eds ), Oe "Bibhotheque Uninrselle et Historique" 
:" Zie VX ijngaards, De "Bibliothèque Choice" ran Jean Le Clen 
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overlijden door diverse opeenvolgende redacteurs overgenomen, waarbi) het verschillende 
titelwijzigingcn onderging21. 

Deze Nederlandse periodieken vertonen wat karakter, inhoud en redactioneel 
beleid betreft veel onderlinge overeenkomsten: zoals reeds gezegd, waren het niet zozeer 
strikt wetenschappelijke tijdschriften bedoeld voor vakgeleerden, maar periodieken bedoeld 
voor een breder publiek, waann in de vorm van boekbesprekingen en ingezonden brieven 
verslag werd gedaan over recent verschenen publicaties en waarmee de lezer op de hoogte 
werd gehouden van nieuws uit de Republiek der Letteren". De schrijfstijl in de tijdschriften 
was dan ook aangenaam; de wat zakelijke wetenschappelijke en theologische 
verhandelingen werden regelmatig afgewisseld door wat kortere of gemakkelijker leesbare 
artikelen met een hoge amusementswaarde, zoals teksten over verre reizen, bizarre 
ziekteverschijnselen of curieuze opgravingen. Omdat de redacteurs zich richtten tot een zo 
groot mogelijk publiek, dienden zij dan ook tegemoet te komen aan de wensen van lezers 
van elke pluimage, ongeacht hoever hun interesses ook uiteen konden lopen. 

I Iet medium gcletterdentijdschnft bleek als instrument voor wetenschappelijke 
communicatie een groot succes. Via de verspreiding van dergelijke bladen zou het ideaal 
van de Republiek der Letteren, de supranationale staat van intellectuelen die zich in dienst 
van de waarheid stelden, steeds meer gestalte krijgen" . Met de verschijning van het 
geleerdentijdschnft werd er dan ook een zeer doeltreffend medium toegevoegd aan de 
reeds bestaande manieren om contacten te onderhouden met andere auteurs en 
onderzoekers"4. Via het geleerdentijdschnft waren individuele onderzoekers beter in staat 
hun ideeën te verspreiden en zich door de onderzoeksresultaten en kritieken van anderen te 
laten inspireren. Tal van auteurs profiteerden van de mogelijkheid via de tijdschriften 
bekend te worden, zodat zij ook van clkaars publicaties op de hoogte werden gehouden. 
Men bereikte zo een veel groter publiek dan de eigen intellectuele kring en kon nu ook in 
discussie treden met leden van andere gezelschappen. Zo konden via de 
geleerdenpenodieken nieuwe intellectuele netwerken ontstaan en bestaande 
wetenschappelijke communicatiekanalen worden versterkt, waarmee men de gehele West-
Europese geletterdenwereld binnen bereik kreeg. 

Niet alleen voor deze selecte groep vakgeleerden hebben de gcletterdentijdschnften 
tal van nieuwe mogelijkheden geopend. Vooral de liefhebbers die met behoorden tot 
gevestigde geleerdenknngen, profiteerden van deze informatie, die zij voorheen met tot 
hun beschikking hadden. De ruimheid van thematiek had als voordeel, dat ledere tak van 
wetenschap binnen het bereik van een grote groep lezers kwam, waardoor het aantal 
geletterde amateurs toenam. Ook namen de geletterdentijdschnften het voortouw in de 
emancipatie van de volkstaal. De doorbraak van de moderne talen in de wetenschappelijke 
wereld betekende een sprong voorwaarts in de verspreiding van ideeën vanaf het eind van 
de zeventiende eeuw. O m deel te kunnen nemen aan het leven der geleerden was kenms 
van het Latijn niet meer vereist en hoefde men met langer te behoren tot een 

21 Zie Bots (cd ), Pieter Rtibut en de Boek^tiiil vüti hurvpe; De Vet, Pieter Fuibas 
12 Hans Bots en |an de Vet, Strategie* jouniabrttques de l'Anaen Kßgime. Lis prefaces de* "Journaus de Hollande". 16X4 
1764, Amsterdam en Utrecht 2002 
: 3 Over de Repubbek der 1 .etteren, zie I lans Bols en Françoise Waquet, La République de\ l-ittres, IJan|S 1997 
Zie ook Bots en Waquet (cds). Commercium Litleranum, 1600-1750' La Communnation dans h Repubhque de* 
Lellrts, Amsterdam en Maarssen 1993 
2* hr bestonden reeds uilgcbrcide correspondcnüenefwerken rondom vooraanstaande Huropcse geleerden, 
men ondernam reizen naar de verschillende intellectuele centra en regelmatig \ onden ontmoetingen plaats in 
musea en bibbotheken Over het uitwisselen van kennis m de Repubbek der Letteren, zie Bols en Waquet, La 
République des lettre i, pp 128-141. 
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geprivilegieerde en universitair geschoolde bovenlaag"1. Λ1 met al heeft het bestaan van 

wetenschappeli |ke tiidschrifren en geletterdenpcnodieken de verspreiding van nieuwe 

ideeën, theorieën en kennis enorm bevorderd. Terecht heeft Hlizabcth Eisenstein deze 

snelle verspreiding van ideeën die het gevolg was van ontwikkelingen in de boekdrukkunst 

beschouwd als de motor van de wetenschappeli)ke revolutie"''. Jonathan Israel heeft in zijn 

onlangs verschenen bock met reden geconstateerd, dat Europa door middel van de 

geleerdenpenodickcn voor het eerst was verenigd tot één enkele intellectuele arena" . 

De succesformule van de gclcerdentijdschnften maakt deze ook geschikt als 

bronnenmateriaal voor dit onderzoek, dat erop gericht is een aspect van het intellectuele 

klimaat van de vroege Verlichting te reconstrueren. De geleerdcnpenodieken verlenen de 

historicus toegang tot de belevingswereld van de geletterden, omdat de redacteurs niet 

alleen inspeelden op de wensen en interesses van een reeds bestaand publiek, maar ook zelf 

het publiek creëerden. Als gevolg van de verspreiding van kennis en ideeën naar een breed 

en heterogeen publiek had de Republiek der Letteren zich snel uitgebreid en was er een 

nieuwe stand van geletterden ontstaan, die van de zogenaamde "habiles hommes"" . Door 

deze gerichtheid op een brede knng van geletterden verschaffen de geleerdentijdschnften 

ons een ruimer perspectief op het intellectuele leven van die ti|d en de verspreiding van 

kennis en ideeën, buiten het stnkt unnrersitaire milieu om. Behalve de grote kopstukken uit 

het verleden komen ook de minder vooraanstaande figuren in beeld, wier denkbeelden met 

zozeer ongincel waren, maar die vaak op creatieve wijze gebruik maakten van verschillende 

filosofische systemen die in die ti)d opgeld deden. Hiermee openen zi] een venster op de 

opvattingen en ideeën die in de steeds groter wordende Republiek der Letteren in zwang 

waren. Ook de brede thematische opzet van de geleerdenpenodickcn biedt voordelen aan 

het historische onderzoek: in deze bladen werden verschillende takken van wetenschap 

naast elkaar aangeboden, waarmee zichtbaar wordt, hoc verschillende wetenschappen als 

natuurwetenschap, geneeskunde, filosofie en theologie met elkaar vervlochten waren. 

Bovendien verschenen de periodieken vaak genoeg o m ons in staat te stellen de toenmalige 

wetenschappelijke ontwikkelingen en publieke discussies op de voet te volgen. We kunnen 

een beeld vormen van de concrete onderwerpen en vraagstukken die de aandacht van de 

zeventiendc-eeuwse geletterde trokken en, interessanter nog: van de polemieken die 

rondom deze vraagstukken ontstonden, van de standpunten die door deze polemieken 

werden onthuld en van de wijze waarop geletterden de bestaande filosofische systemen 

combineerden om de concrete vraagstukken en problemen op te lossen. Het is vaak aan de 

hand van deze discussies, dat we de complexiteit van het intellectuele leven van de vroege 

Verlichting in kaart kunnen brengen2 ' . 

Het onderzoek berust dan ook in eerste instantie op het materiaal dat de 

geleerdcnpenodieken me verstrekken: dit bestaat hoofdzakelijk uit ingezonden bneven en 

recensies van boeken. Pas in tweede instantie komen de in de tijdschnften besproken 

boeken en auteurs zelf aan bod. Allereerst zi]n de zogeheten "journaux de Hollande" (de 

hierboven genoemde in Nederland verschenen penodieken van Bavle (en later Bernard), 

Basnage de Beauval en Le Clerc) geraadpleegd, evenals het Nederlandstalige tijdschrift van 

-̂  H-in·* Bols, I uil utiivemlam gemeetHihjp lol Jiddemisihe knng Hmee atpeiteii met bcirvkhn^ lot de opknm^t en 
ontaikkehng lun seleenie acaaemiet engenootSLhuppen in li e\l Eurvpj Amsierd.im 1976, pp V10 
-'' l·· luabeth L hisciistein, Ihepnnttng nvolulion m euri) modem RiirOpe, < .ambndgt 1983 
:" lon.illi.in Israel, Rüduül Enhehlenment Philosoph) and the Making oj Moderni!) 1650 1Ύ50, Oxford, New ^ ork 
eie 2001, ρ 142 
2 8 Hols en Waquct, ΙΛ République des LÎ/Z/TI, pp 54-55, 92 
2" Oxer de u.iarde van hcl ti|dschnft als lustonsclu bron, zie Rermcg Xeres., 'Ilet tqaschnCl aK culturele factor 
en als historische bron', Croniek 135, laarpmK 30 (1996-1997), pp 170-182 
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Rabus. In deze ti|dschnften werden vrijwel alle mogelijke onderwerpen aan de lc7er 
voorgeschoteld, in tegenstelling tot tal van andere periodieken die ofwel aan een strenge 
censuur werden onderworpen, of hoofdzakelijk op slechts één of enkele takken van de 
wetenschap waren toegespitst. ( )fschoon deze in de Republiek gepubliceerde periodieken 
een Huropcsc functie vervulden, is het mogeLi)k dat dexe een ccnzi)dig beeld geven van de 
intellectuele wereld ten tijde van de vroege Verlichting. Zi) waren immers voor het 
merendeel geschreven door hugenoten en calvinisten, die /.éér kritisch stonden tegenover 
het katholicisme, hetgeen het redactionele beleid van deze bladen beslist heeft beïnvloed . 
Daarom zijn behalve de periodieken uit de Republiek ook de twee grootste 
gclcerdentijdschriftcn uit Frankrijk gebruikt, namelijk de in 1701 opgerichte Mé/mires de 
Tremila, een tijdschrift waarin evenals in de genoemde gcleerdentijdschriften alles de revue 
passeerde wat de Republiek der I.etteren in beroering bracht, maar dat met door vrijzinnige 
protestanten, maar door jezuïeten werd geredigeerd, waardoor er meer aandacht werd 
besteed aan publicaties en nieuwtjes uit de katholieke wereld, alsmede het Parijsc joimial des 
Sijdvam ', het geleerdentijdschnft dat als eerste het bcht had gezien en dat toonaangevend 
was geworden voor de ovenge bladen. Weliswaar had het sinds de pubbcatie van de nieuwe 
periodieken in de Republiek tal van lezers verloren omdat de inhoud minder toegankelijk 
was en de stijl minder aangenaam, toch bleef het een van de meest vooraanstaande 
periodieken in West-Europa". Ofschoon mijn aandacht hoofdzakelijk is uitgegaan naar 
deze breed opgezette gelecrdenpenodieken, bedien ik me zo nu en dan ook van twee stnkt 
natuurwetenschappelijke tijdschriften, namelijk de in 1666 door de secretaris van de 
Londense Rovai Society opgerichte Pbilosopbicul yniiistulions en de in 1699 opgerichte Histoire 
el Mémoires van de Panjse Academie Rovale des Sciences. Vertalingen van en verwijzingen 
naar artikelen en passages uit deze natuurfilosofischc tijdschriften verschenen regelmatig in 
de ovenge geleerdcntijdschriften. 

Deze studie concentreert zich op alle afleveringen van de genoemde tijdschriften 
die in de periode tussen 1684 en 1727 van de drukpers kwamen. Deze periode valt samen 
met de eerste generatie gcleerdentijdschriften, die de wetenschap toegankelijk maakten 
voor een breed publiek en zo de Republiek der Letteren een nieuw karakter gaven. Het jaar 
1684 was het jaar waann Pierre Bayle zijn Nouvelles de lu République des Lettres had opgericht; 
1727 was het jaar waann Jean Le Clerc, als laatste van de eerste generatie journalisten die in 

3,1 Onder de in de Repubbek werkzame redacteurs heerste het vooroordeel dal katholieken obicuninlismc en 
bi|gcloof stimuleerden om hun tanende machtsposme te herstellen / j j zouden dan ook een gevaar vormen 
voor de vooruitgang, zouden het doordringen van de waarheid trachten ie belemmeren en de klok \an de 
wetenschap pogen terug te zetten door achterhaalde natuur- en denksystemen te hetmtroduceren / o werd m 
de Boekzaalvan Eurvpe vrijwel alles genegeerd wat in Italie, volgens Ficter Rabus "het paapse bolwerk", \an de 
drukpers kwam, behalve enkele uitzonderingsgevallen zoals de werken van de vermaarde bloloog Marcello 
Malpigli! (1628-1694) 
11 De eigenli)kc titel luidf Mémoirts pour l'histom des sciences e! des beaux arts Het ti|dschnft staat echter \ oor.il 
bekend als Memoires de Trévoux ai Journal de Trévoux. Stnkt genomen kwam het blad met uit Frankrijk, maar uit 
het Principauté van de Duc de Maine /.le Sgard, Dictionnaire des journaux, ρ 809* "un état indépendant du 
Royaume de France" 
,2 1k heb gebruik gemaakt van de \msierdamsc ediue van hei Jourriat des Sçavans Te Panjs \erschcen het 
tijdschrift wekelijks, maar de Amsterdamse heruitgave verscheen jaarlijks ui een bundel. 
11 Ficn andere reden om behalve de tijdschriften uit de Nederlandse Repubbek ook die uil Frankrijk te 
raadplegen, vormt de boekenseleclie in deze penodieken Ofschoon m de "journaux de Hollande" uit 
Frankrijk geïmporteerde boeken uitvoeng werden besproken en ook F.ngclse en Duitse werken regelmatig 
werden gerecenseerd, lag er een nadruk op publicaties en debatten uit de Repubbek Daarentegen was het 
merendeel van de in het journal de\ Sfarans en de Mémoirer de Trévoux besproken werken gepubheeerd in 
Frankrijk Zie Bots, 'I.e rôle des périodiques néerlandais pour la diffusion du bvre (1684-1747)', in ( 
Berkvens-Slevebnck, H Bots, Ρ G I loftijzer en Ο S Lankhorst (eds ), Le Alagasin de IVnivers The Dutch 

Republic as the Centre of the European Book Trade, Leiden etc 1992, pp 53-57 
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korte ti|d Ba\les voorbeeld hadden gevolgd, de redactie van zi]n ti|dschnft neerlegde, l ier 
gaat hier o m een in intellectueel opxicht zeer woelige periode, die werd gekenmerkt door 
felle filosofische en theologische twisten en vooral door een streven naar zuivering van de 
geest ten behoeve van het uiteindelijke doordnngen van de waarheid. N'njwcl alle 
zekerheden die de traditie had gekend, werden aan het wankelen gebracht, een felle strijd 
werd gevoerd tegen de oude mechanismen van vooroordeel, bijgeloof en obscurantisme en 
de mensen werden rot kritisch denken aangezet. Een "nieuwe werenschap" was in opmars: 
de natuur werd tor in haar verste en kleinste uithoeken onderzocht Rede en empirie 
vormden de nieuwe cnrcria voor wercnschappelijkhcid, die de oude verdrongen. De 
periode 1684-1727 valt samen met wat ik aanduid als de "vroege Yerlichring". 

Ofschoon de srnjd regen bijgeloof en het vertrouwen in een nieuwe wetenschap cenrrale 
aspecren van de vroege Verlichring waren, lijkr her me ruer overbodig de geleerde scepsis 
tegen bijgeloof in deze periode nog eens nader te belichten en de in die tijd verspreide 
ideeën over magische en merkwaardige fenomenen in de schijnwerpers te zerren om re 
bcgnjpen wat een geletterde rond 1700 verstond onder "wetenschappelijk", "rationeel", 
"bijgelovig", "magisch", "natuurlijk", "bovennatuurlijk" en "demonisch" en o m ons een 
voorstelbng te kunnen maken van de wijze waarop hij de natuur zag en natuurprocessen 
uitlegde. Het volgende hoofdstuk vormt een algemene beschouwing van het intellectuele 
leven van de vroege Verlichting als een klimaat dat werd beheerst door een zich snel 
ontwikkelende wetenschap en een verwerping van "pseudo-wetenschap" en bijgeloof, maar 
waann ook een grore belangstelling bestond voor allerlei verschijnselen, die als 
wonderbaarlijk, bizar en geheimzinnig werden ervaren. Ieder daaropvolgend hoofdstuk 
vormr een aparre "case-srudy"; in elk daarvan wordr de recepue van een particulier 
"duisrer" of "occulr" fenomeen belichr, namelijk her onrsraan van monsrers (hoofdsruk 3), 
genezing op afsrand (hoofdstuk 4), de werking van de wichelroede (hoofdstuk 5) en de 
werkzaamheid van geesten en demonen in de natuurlijke wereld (hoofdsruk 6). War deze 
verschijnselen mer elkaar gemeen hadden, was dar zij geen van alle leken te beantwoorden 
aan de gangbare loop van gebeurrenissen in de wereld en her normale bevarnngsvermogen 
van de mens leken re overstijgen, waardoor zij van oudsher waren omgeven door volks 
bijgeloof. Zij waren onalledaags en raadselachtig en nepen verwarring op. Zij bevonden 
zich op het grensgebied tussen realiteit en illusie, de natuur en het onnatuurlijke of 
bovennatuurlijke. Dergelijke fenomenen confronteerden de Republiek der Letteren met de 
begrenzing van de bestaande kennis over wat in de wereld mogelijk was en wat niet, over 
welke effecren natuurlijk en welke kunsrmarig waren of beïnvloed door een intelligent 
wezen (God, geest, duivel of mens). De discussies die door deze duistere verschijnselen 
werden opgeroepen, weerspiegelen ruimere debatten over het karakter van de natuur als 
zodanig, de verhouding tussen geest en materie en de rol van God in het universum 
(hoofdstuk 7). 

Hoewel ik in de inhoud van de komende hoofdstukken her plakken van 
hedendaagse erikerrcn als "werenschappelijk", "occult", "magisch", "rationeel" en 
"irrationeel" tot een minimum zal beperken omdat ZIJ nu eenmaal geen plaats hebben in 
een boek dar erop genchr is dergelijke predikaten in hun eind-zeventiende- en begin-
achttiende-eeuwse context te begrijpen, is in een studie zoals deze een zeker 
anachronistisch gebruik van deze definiries onvermijdelijk. Zoals reeds gezegd, heeft her 
onderzoek berrekking op een dimensie van het vroegmoderne intellecruele leven, die in de 
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gcschiedschn)ving lange tijd onderbelicht is geweest. I Iet concept van een "schaduwzi]de" 
van de Verlichting vormt de basis voor mijn bronnenkeuzc: uit de enorme hoeveelheid 
geschreven tekst uit de penode rond 1700 heb ik juist die teksten en artikelen geselecteerd, 
die betrekking hebben op onderwerpen, vraagstukken, discussies en opvattingen die 
tegenwoordig als "bijgelovig", "occult", "irrationeel" of "pseudo-wctcnschappclijk" /ouden 
kunnen worden gekwalificeerd en waarvan historici lange tijd onterecht hebben 
verondersteld, dat deze door de voonxchrers van her moderne rationalisme als bijgeloof 
werden verworpen. Dit maakt dat de spanning tussen enerzijds de hedendaagse 
betekenissen van termen als "rationeel", "wonderbaarlijk", "magisch" en 
"wetenschappelijk" en anderzijds de wijze waarop dergelijke begrippen in het verleden 
werden gedefinieerd en toegepast, als een rode draad door dit boek zal lopen. Door me te 
concentreren op de perceptie van wonderbaarlijke, occulte en demonische verschijnselen 
tracht ik zicht te krijgen op de wijze waarop debatten over onderwerpen die in de ogen van 
een hedendaagse lezer weinig te maken lijken te hebben of zelfs in strijd lijken te zijn met 
wetenschappelijkheid, zich in de vroege Verlichting met wetenschap en rationabtcit hebben 
verhouden. Webswaar bestond er, zo zal verderop in deze dissertatie duidelijk worden, in 
de penode van de Verhchting geen wczenbjk onderscheid russen de /e en andere 
vraagstukken over de natuur en kunnen ze dan ook feitelijk niet worden geïsoleerd, toch 
worden ze in dit boek bebcht, omdat nadere bestudering van deze zogenaamd "duisrcrc" 
dimensie van het zevenriende- en achmende-eeuwse rationabsme ons kan leren, hoe we de 
intellectuele cultuur van de Verbchting dienen te begrijpen. Niet alleen kan dit onderzoek 
ons helpen het begnp "rationaliteit", zoals dit in de penode rond 1700 werd ingevuld en 
toegepast, opnieuw te definieren, ook zal het een perspecnef bieden op de complexiteit van 
het toenmabgc wetenschappelijke discours. Bovendien zal het ons besef van de histonciteit 
van wetenschap en bijgeloof verdiepen, alsmede dat van de relativiteit van het onderscheid 
tussen bijvoorbeeld "echte wetenschap" en "pseudo-wctenschap" of "rationeel" en 
"irrationeel", waarmee de histonsche onmogelijkheid om hedendaagse categorieën 
onversneden op het verleden toe te passen, eens te meer zal worden onderstreept. 
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Admiratio en de nieuwe wetenschap 

Quel amusement plus agréable, plus inmctnl, plus iilik zrplm digne d'ei<\ 

poumienl-ih avoir; de lontemplei, a leur\ heures de loivi, la Nature, ιί~ d'en 

lethercber les secreh, autanl qi< 'il\ nom peuvent être tonnus? Par quel chemin 

poumient-ih parvenir, plm promplement <L~plu\ niremenl, a lomioilie lu 

grandeur immense IL" la lagem admirable de l'Auteur de IT humrst Quel 

service plus utile poitrraient-ih faire c~ a la République des lettres c~ a tout 

le genre humain, que de rendre les hommes lapables d'adtmrei les Ouvrages de 

Dieu, d'une maniere digne de lui? Car enfin ce n'est pai les admirer, tomme il 

faut, que de les admirer sans y nen lomprendre; ou, pom mieux parler, on ne 

sait pas admirer les Ouvrages de la Nature, non plus que ceux de l'Art, 

quand on η 'en voit point du tout l'artifue. Vu ignorant en Peinture c~ en 

Sculpture verra des Ouvrages des plm extellem Peintres, er des meilleurs 

Sculpteurs, sans y trouver nen d'e\traordinaire;pendant qu'un connoisseur ne 

pourra pas les regarder sans s'émer sur leur exiellence, er sans faire paro/tre 

son admiration pour ces grands Ouvriers, il en est de même des Ouvrages de 

la Nature. Les ignorans voyent louther er lever le Soleil, la l^une c~ tontei 

les Etoiles, sans y prendre garde; pendant qu'un Philosophe, qui s'apperçoit 

plm distinctement du jeu de cette grande er magnifique maihtne, er qui 

entrevoit une partie de ses ressorts cacbe~, est plein d'etonnement er prêt a 

s'émer, a chaque moment, sur la grandeur è" sur la beauté de ce qu'il voit.1 

In de tijdschriften en boeken die aan het einde van de zeventiende en in het begin van de 
achttiende eeuw verschenen, werd een zeker beeld verspreid van deze periode in de 
cultuurgeschiedenis, die vanaf de negentiende eeuw de I 'erlichling zou worden genoemd. 
Zeventiende- en achttiende-eeuwse auteurs stelden hun tijd voor als een ti)dperk van 
algehele vernieuwing ten opzichte van een achterlijk verleden. De ti)d waann zij leefden 
zou niet meer worden gekenmerkt door starheid, dogmatisme en bijgeloof, maar zou 
getuigen van een nieuw wereldbeeld, een rationalistische kijk op God, mens en kosmos. 
Onder invloed van ontwikkelingen in de natuurfilosofie eisten de vertegenwoordigers van 
het in opmars zijnde "tijdperk van de rede" rationele verklaringen voor verschi)nselen in de 
natuur, die voorheen waren afgedaan als ondoorgrondelijke mystenen Gods, of onder het 
volk werden gevreesd als tekenen van Zijn toorn. Dit heeft onder historici de 
veronderstelbng doen ontstaan, dat de Verlichting had afgerekend met het geloof in 
wonderen en met de belangstelling voor het wonderbaarlijke. Wonderen en mysteries 
zouden nog slechts worden gethematiseerd om ze te verwerpen. Deze associatie van het 
begrip "admiratio" met enkel onwetendheid van de natuurlijke oorzaken en bijgelovige angst 
voor het onbekende heeft echter een zeer eenzijdig beeld van het vroegmoderne denken 

1 Passage uit een recensie van Nicolaas I lansocken· Conjectures Physiques (Amsterdam 1706) m BC 11,1707, pp 
361-362. 
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doen ontstaan. Verwondering had in de periode rond 1700 nameli|k verschillende 

gezichten, waarvan dat van het volkse bijgeloof er slechts een was Het wonderbaarlijke was 

allerminst naar de achtergrond verdwenen, maar lijkt daarentegen zelfs in het centrum van 

de belangstelling te hebben gestaan Het vreemde en curieuze, het buitengewone en 

rmstcricuze, het buitenissige en het abnormale vormt namelijk een steeds terugkerend 

thema in de gcleerdentijdschriften Met name op het gebied van de geneeskunde en al wat 

daarmee te maken had, was de belangstelling voor het vreemde, exotische en bizarre groot. 

λτΙΒοη en auteurs van medische werken besteedden bijzonder veel aandacht aan 

merkwaardige lichamelijke aandoeningen en wonderbaarlijke genezingen lien snelle blik op 

de periodieken van de twee voornaamste natuurkundige academies - die, omdat /ij gelieerd 

waren aan deze gezaghebbende instellingen, voor velen garant stonden voor 

wetenschappelijkheid - geeft van deze belangstelling voor alles wat vreemd en miraculeus 

was, een duidelijke indruk. 

Tal van merkwaardigheden en ogenschijnlijke wonderen passeerden de revue in het 

tijdschrift dat jaarlijks werd uitgegeven door Bernard le Bovier de Fontenellc (1657-1757), 

de "secrétaire perpétuel" van de Academie Royale des Sciences" Zo treffen we in de editie 

van 1709 een bencht aan over een vrouw die op 1 februan van dat jaar was bevallen van 

vier meisjes en een "vormeloze massa", die naar men vermoedde een vijfde kind bevatte. 

De volgende dag zou zij nog eens vier kinderen ter wereld hebben gebracht. ΛΙΙε kinderen 

waren levend geboren, zo luidde het b e n c h t . In de Memoires van 1713 kon men le/en over 

een man, die vier maanden lang zou hebben geslapen^. Ook kon men in het Franse 

academietijdschnft lezen over een illustere componist, die, nadat hij reeds zeven dagen 

door extreme koortsen werd gekweld, in een aanhoudend dehnum was gevallen. De enige 

remedie hiertegen, zo bleek, was muziek. Reeds bij het horen van de eerste klanken zou de 

patient tot rust zijn gekomen. Echter, telkens wanneer de muzikanten pauzeerden, keerden 

de koortsaanvallen in alle hevigheid terug. Daarom had men ervoor gezorgd, dat de zieke 

onophoudelijk was omgeven door muziek, waarna de musicus in tien dagen tijd volkomen 

was genezen 1. Een vergelijkbaar verhaal treffen we aan in een andere aflevenng van het 

tijdschnft: een danslcraar die eveneens door ernstige koortsen werd getroffen, had alle 

geneesmiddelen geweigerd die hem waren aangereikt. Toen een goede vnend op zijn viool 

enkele bekende deuntjes begon te spelen, was de zieke plotseling genezen. Zelfs de grootste 

sceptici onder de aanwezigen hadden het heilzame effect van de muziek op de dansleraar 

met kunnen ontkennen 0 . Een van de meest merkwaardige benchten in het tijdschnft van de 

Académie Royale betrof dat over een hond die verschillende talen zou kunnen spreken. 

Fontenelle liet hierbij weten, dat hij een dergelijk verhaal nooit seneus zou hebben 

genomen, als met de vermaarde Gottfned Wilhelm Leibmz (1646-1716) een ooggetuige van 

dit wonder was geweest . 

2 Fif>enU|k gaat het hier met om een, ΓΓΜ<ΙΤ om tuee )aarli|ksc tijtlschnften, namelijk de Histom de l'Académie 
Rûyak des Saences en de Memoires de Mathématique V de Physique (in de Memotres \ ersehenen lezingen, die in het 
\oorafgaande jaar aan de \cademic waren gehouden, de Httfom bcvalle commentaren \an de secretarli, van 
dt Xcadcnue op de lezingen) Ik spreek echter over "het tijdschrift" of "de pcnodiek", omdat beide steeds 
vimcn in een band uerden gepubliceerd, onder de volgende titel Histoire de l'Aiodemie Rûyale des Saences, 
Am les Memoires de Mathématique et de Ph) \iquc pour la même Année tire^ des Registres de celle Academie I loc« el ik de 
Histoire en di Memoire* doorgaans als een blad noem, noem ik /L in dl noten aN af/onderliikc penodicken 
Naar de Histoire /al ik \ erwij/en met de afkorting "HARS", de Memoires zullen worden afgekort als "MARS" 
1 H^RJ · 1709, ρ 22 
4 MARS 17Π, pp 313 318 'Histoire d'un assoupissement extraordinaire Far M Imben' 
1 H/IRJ 1707, pp 7 8 
" HARS 1708, pp 22 23 
"/•MRT 1715, pp 3-4 / ie o o k / i / i ó ó , okt 1719, pp 442 443 
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( )ok anatomische buitensporigheden genoten bi]zonder veel belangstelling. De 
tijdschriften van de natuurfilosofischc academies bevatten tal van sectierapporten en 
berichten over mismaakte dieren met bijvoorbeeld twee koppen , Siamese tweelingen ' en 
andere bizarre anatomische verschi)nselen, zoals een "monstrueuze hand"(zie figuur 1) , een 
Iers meis|c, aan wier lichaam verschillende "horens" groeiden12, of een vrouw uit wier 
lichaam plotseling de botten van een foetus tevoorschijn waren gekomen . Verschillende 
van deze vertellingen waren voorzien van rijke illustraties. ( )ok verschijnselen die de 
grenzen tussen de categorieën van planten, dieren en mineralen deden vervagen, trokken 
volop aandacht. Zo bevatte het tijdschrift van de Rovai Società met alleen tal van 
beschrijvingen van menselijke stenen (nier- en galstenen), maar ook kon men in dit blad 
lezen over een zogenaamd "plantaardig lam", dat met wortels aan de grond was 
verbonden . 

De breder opgezette gcleerdenpenodieken stonden eveneens vol wonderbaarlijkheden. 
Met verve werd in het ]oiinial de.\ Sçiiiwiis geschreven over een kippenei dat geen eigeel 
bevatte, maar in plaats daarvan een menselijk wezentje'1. ( )ok vinden we in het blad 
beschrijvingen van een jong hondje met een uitwendig hart ", een monstrueus schaap ' en 
tal van menselijke monsters. In de Nederlandstalige Boek^iiel van ile Geleerde II 'erelt, het 
vervolg op Pieter Rabus' Boekzaal van Europe, werd melding gemaakt van een vrouw, op 
wier schaamstreek zich een gezwel bevond ter grootte van een duivenei, waaruit op zekere 
dag een takje rozemarijn groeide1". Voorts werden in de Nouvelles de la République des Lettres1'*, 
de Bibliothèque Universelle et Historique2", de Mémoires de Traw/.v' en het Journal des S^ivans tal 
van cuneuze berichten afgedrukt, die reeds eerder waren gepubliceerd in de Miscellanea of 

H In het volgende hoofdstuk /al ik op de themalisenng van monsters in de vroegmoderne natuur- en 
geneeskunde dieper ingaan 
'' Bijvoorbeeld PT 20, maart 1698, pp 79-80* 'Account o fa Monstrous Calf with Iwo Heads ( ommunicated 
b\ the Right Honourable, Sir Robert Southwell, V l'.R.S '. 
111 Bi|voorbeeld PT 15, aug 1685, pp 1135-1139 'A Discourse on the Dissection o f a Monstrous Double 
( att, read before the Dublin Society by Dr Mullen', PT 23, |ul /aug 1703, pp 1417 1418 ' λη Extract o f a 
Letter to Dr Edward Tyson from the Reverend Mr Charles Ellis', AL-IRJ 1706, pp 418-432 'Observations 

sur deux enfans joints ensemble, par M Du Verne) l'aîné' 
11 MARS 1720, pp 447-451 'Description d'une main devenue monstrueuse par accideni Par M M e n ' 
l : PT 15, nov. 1685, pp 1202-1204 'A Utter from Mr St. Georg \sh. Sec of the Dublin Society, to one of 
the Secretaries of the Royal Society, Concerning a Girl in Ireland, who has several I lonis growing on her 
Body' Ook in het journal de' Sçavans werd d e « brief genoemd )dS 14, 1686, pp 66-68 'Extrait du loumal 
d'Angleterre contenant quelque chose de fort singulier, touchant une fille d'Irlande a qui il croist plusieurs 
cornes sur le corps' 
13 PT 20, aug 1698, ρ 292 'Extract from the Registers of the Philosophical Society at Oxford, October 7 
1684 Concerning a Woman who voided the Bones of a Foetus, above the Os Pubis, and bv other 
extraordinary ways' 
14 P T 3 3 , sept/okt 1725, pp 353-360 'Dissertatiuncula de agno vegetabili Scytluco, Boramela vulgo diclo 
Xuctore D ^ J o h Phil Brcymo, M D. Dantisc R S S ' 

1 5 JdS*), ]uli 1681, pp. 278-280 'Extrait d'une Lettre contenant l'histoire Λ la desenpnon d'un petit Monstre, 
ccnte d'Avignon le 22. de ce mois de luillet 1681 à . par une homme de mente en ces termes', JdS 9, sept 
1681, pp 331-336 'La fidele Relation de la figure humaine dans un oeuf de Poule déente par M Guisony D 
aggr en Med Λ Reg ordinaire dans l'Université d'Avignon à Avignon . 1681' 

"' JdS 9, mei 1681, pp 177-180· 'Observation fane à Montpellier, par M Regis Docteur en Médecine de la 
Faculté de cette Ville touchant deux petits Chiens d'une mesme ventrée qui sont ne/ ayant le Coeur situe hors 
tie la capaaté de la poitrine, envoyée à Monsieur le Pnnce à peu pres en ces termes' 
17 JdS 11, |uni 1683, pp 197-198 'Extrait d'une Lettre éente de Rumillv en Savoy e le 19 Mav dernier, à 
Γ \uteur du Journal, par le Ρ Mermdol dt P( )ratoire. Professeur en Philosophie'. 
l «BZGU"maart1724,p 341 

'"JYRLokt 1685, pp 1087-1102 en JVRL sept 1686, pp 1005-1022 
-" BUH 13, mei 1689, pp 215-222 

-'A/i/Tokt 1716, pp 1913-1924 
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Figuur 1 : Illustraties bij een bericht over een "monstrueuze hand" in het 
tijdschrift van de Parijse Académie Royale des Sciences. 
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Lipbemndes, de uitgaven van de Duitse Academia Naturae Curiosorum. Zo kon men 
vernemen, dat in hreienwalde een genezende fontein was ontstaan", dat in de mond van 
een honderdtwintig |aar oude man opnieuw tanden waren gegroeid" , dat een kind zand en 
kiezels had gegeten, die zijn lichaam via de urinewegen weer hadden verlaten" en dat een 
vrouw een meis|c had gebaard, in wier baarmoeder een kind groeide. Acht dagen na haar 
geboorte, zo luidde het artikel, was dit meisje bevallen van een dochtertje dat zo groot was 
als een vinger, maar toch levensvatbaar genoeg bleek om te worden gedoopt"1. 

De aantrekkingskracht van het curieuze blijkt niet alleen uit de onderwerpen zelf, maar 
ook uit het taalgebruik in de verschillende pcnodieken. Berichten van observaties en titels 
van artikelen en boeken waren doorspekt met woorden als "buitengewoon", "curieus" en 
"wonderbaarlijk". I Iet openslaan van een willekeurig nummer van de Pbiloiopbiuil 
TniHSiKlions levert verschillende voorbeelden op. Zo wordt in de bundel van 1698 melding 
gemaakt van een "appearance of an exlraordmary Ins seen at Chester""1', kan men lezen over 
een "Extraordinary Eruption of Water"", over de buileiiffimm lichaamslengte van een jonge 
1er, genaamd Edmund Mclloon28 of over "unusual Instruments ... for the taking am 
Substance out of the Ears, or for the scratching or tickling them, which the Chinese do 
account one of the greatest pleasures"" . 

Zoals uit deze bonte verzameling van onderwerpen en titels blijkt, bestond er onder de 
eind-zeventiende- en begin-achttiende-eeuwsc geletterden een enorme fascinatie voor 
allerhande curiositeiten, vanerend van merkwaardige lichaamsaandoeningen tot monsters, 
exotische voorwerpen en bizarre mechanische kunstgrepen. De rol van ainosilas en adruiralio 
de verwondering in de Republiek der le t teren mag dan ook met worden onderschat. 
Verwondering, nieuwsgierigheid en aandacht voor hef nieuwe, zeldzame en ongebruikelijke 
hadden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw zelfs vrijwel het gehele intellectuele 
leven geherstructureerd . 

— Miscelljnea Curiosa, dfcunac II, 1684, pp 53-56 Christian Mentzel, 'Mulierf «iimstrô pedi instar 
Chnstianorum S. Thomac strumoso ad fontem salutiferum Freyenualdcnscm accidente ubi de l'onte ilio 

quaedam obscrvatu digna praemittuntur & inscruntur' Zie ook JVRL okt 1685, ρ 1090 
-3 Miscelfama Curiosa, decunac II, 1684, pp 57-59' Chnstian Mentzel, 'Sene 120 annorum cui dentilo inlegra in 

sua senectute obtigit'. Zie ook JVRL okt 1685, p. 1091 
24 Ephemendes, centunae III, 1714, pp 13-15 |acobus Chnstophorus Scherbius, 'Ihstona de Vomiiu Λ Mictu 
lapidoso'. Zie ook Λί/Γ okt 1716, ρ 1916 

^ Miscellanea Curiosa, decunae II, 1684, pp. 163-165. Gabriel (.lauder, Toetum panens foetus recenier 
exclusus'. Zie ook NRL okt. 1685,pp 1092-1094 
2 ' ' P T 2 0 , m e i 1 6 9 8 , p 193 

-1 Ρ Γ 2 0 , oktober 1698, pp. 382-383 
y* PT 20, mei 1698, ρ 184 'An Account of one Edmund Melloon, Bom al Port I^iccstcr, in Ireland, who was 

of an extraordinarv Size Commumcaled In Dr William Musgiave, 1'cllow of the College of Physicians, and 

R S ' 

-" PT 20, november 1698, pp 391 
1" Zie Lorraine Daston, 'Neugierde als hmpfindung und Epistemologie in der Fruhmodemen Wisscnsthafi', 

in \ndreas Grote (ed ), Manvcosmos mi Mtavcosm Die Well in der Slube Zar Getchtchte des Sammelm, 1450 bi* 

1800, Opladen 1994, pp 35-59, Barbara M Benedici, 'The "(.unous Attitude" m Eighteenth-Century Bmain 
Observing and Owning', Eighleenlh-Cenlury L//i? 14.3 (1990), pp 59-98, Kane Whitaker, 'The (.ullure of 

Curiosity', in N. jardine, ) A. Sccord en E.C Spary (eds.), Culture* of Natural History, Cambridge 1996, pp 75-

90; Lorraine Daston en Kathanne Park, Wonden and the Order of Nature. 1150-1750, New York 1998, pp 13-20 

en 215-253 
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Mirabilia of buitennatuurlijke verschijnselen. 

Twee soorten wonderen werden in de periode rond 1700 onderscheiden. Op de eerste 
plaats waren er de mirttcuhi ofwel wonderen in de strikte zin van het woord. 1 Iet ging hier 
om effecten die niet ondergeschikt waren aan de wetten van de natuurlijke wereld, maar die 
direct door God werden uitgevoerd . Alle overige wonderen vielen onder de categorie van 
de mira of mirabilia. De verschijnselen die tot deze categorie behoorden, waren weliswaar 
wonderbaarlijk, maar zij onttrokken zich niet aan de wetten van de natuur. Onder de 
noemer mirabilia werden niet alleen afwijkende of buitengewone verschijnselen zoals 
monsters en zeldzame hemcltekenen verzameld, maar ook mysterieuze effecten zoals 
magnetisme en zelfs manipulaties van de natuur door magiërs of demonen. Niets of 
niemand behalve God werd namelijk in staat geacht de wetten van de natuur te overstijgen 
en werkelijke wonderen te veroorzaken. Demonische effecten waren weliswaar 
buitengewoon en raadselachtig, maar hun oorzaken behoorden tot het domein van de 
natuur ". 

Onder de geletterden van de vroege Verlichting bestond vooral voor de 
wonderbaarlijke verschijnselen die behoorden tot deze tweede categorie, die van de 
mirabilia, een grote fascinatie. Ofschoon buitengewone en wonderbaarlijke verschijnselen 
reeds in de oudheid belangstelling genoten, waren zij pas gedurende de zeventiende eeuw in 
het centrum van de wetenschappelijke belangstelling gekomen. Voor die tijd werden zij 
buiten de saentia gehouden. Weliswaar werden mira of mirabilia ook door de scholastic! 
toegeschreven aan natuurlijke oorzaken en behoorden zij daarom strikt genomen tot het 
domein van de natuur, toch werden zij, omdat zij niet beantwoordden aan de gangbare 
regelmaat van de natuur (zij waren praeter naturae ordinem'y), ondergebracht in een min of 
meer aparte ontologische categorie, namelijk die van het "preternatuurlijkc" of 
"buitennatuurlijke"". Nu was de traditionele aristotelische fysica echter van oudsher gericht 
op het reguliere, constante en universele in de natuur. Natuurfilosofen concentreerden zich 
op het uitwerken van algemene uitspraken over bepaalde soorten verschijnselen. liet 
accidentele en uitzonderlijke viel dan ook buiten het bereik van de filosofie3'. Een andere 
reden waarom buitennatuurlijke verschijnselen uit de traditionele fysica werden geweerd, is 
dat hun wonderbaarlijke eigenschappen vaak berustten op "occulte" oorzaken of 
kwaliteiten. Slechts die eigenschappen in de natuur die konden worden afgeleid van 
"manifeste" kwaliteiten van substanties, werden voor het verstand kenbaar geacht. Een 
typisch manifeste kwaliteit was de hitte van vuur; een typische occulte kwaliteit was de 
aantrekkingskracht van de magneetsteen. De hitte in het vuur, die voor verwarming zorgde, 
was direct waarneembaar door de zintuigen. Daarentegen was van een magneet slechts de 
werking waarneembaar, niet de kwaliteit waardoor deze werking werd voortgebracht. 

31 In de vroege middeleeuwen ging men dfjorgaiins uit van de opvatting van Augustinus, dat de hele naluur 
op dirtele en miiaculeuze wijze van God ailiankclijk was. De nolie van een soort autonome natuurlijke orde, 
waarvan Gods directe en miraculeuze ingrepen duidelijk dienden te worden ondersdieiden, had zich pas in de 
late middeleeuwen ontwikkeld. 
*2 In hoofdstuk 6 zal op de perceptie van demonische effecten nader worden ingegaan. 
•̂  Thomas van Aquino, Summu contra gentiles, 3,99.9. 
14 Zie voor meer gegevens over de laatmiddeleeuwse categorie van het "buitennatiiurlijke" of 
"prctemaluurlijke" Daston en Park, Wonders una the order of nature, pp. 120-133; Clark, Thinking with demons, 
hoofdstuk 16 en 17. 
15 Zie Aristoteles, Metaphysics 6.2, 1027a 20-21, in Jonathan Barnes (ed). The compiete works of Aristotle, 11, 
Princeton 1985: "There is no science of the accidental... for science is either of that which is alwavs or of that 
which is for the most part". 
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Oorzaken die niet konden worden waargenomen, werden beschouwd als niet kenbaar en 
dus als niet behorende tot het domein van de wetenschap '. 

Ycrschi|nselen die ofwel op toevallige en accidentele natuurlijke oorzaken, ofwel op 
verborgen oorzaken berustten, werden door de scholastici als ondoorgrondelijk 
beschouwd; zij konden slechts worden gekend door middel van empirisch onderzoek, dat 
echter ruct behoorde tot de universitaire activiteiten, maar vrijwel uitsluitend werd verricht 
in de werkplaatsen van ambachtslieden of in de laboratoria van artsen, apothekers en 
alchemisten. De filosofische belangstelling voor natuurwondcren had zich dan ook 
hoofdzakelijk buiten de universiteiten ontwikkeld. I Iet waren niet zozeer de academische 
natuurfilosofcn die uitzonderlijke en singuliere fenomenen m de natuurkunde 
introduceerden, maar eerder onderzoekers die weliswaar een natuurfilosofischc scholing 
hadden genoten, maar die werkzaam waren in daaraan gerelateerde onderzoeksgebieden, 
met name in de geneeskunde. Deze buiten-acaderruschc natuurkundigen legden zich meer 
toe op het in kaart brengen van afzonderlijke verschijnselen in de wereld der planten, 
dieren en mineralen dan op het ontwikkelen van causale argumentanes. 

Niet alleen het afwijkende werd vanaf de zestiende eeuw steeds meer onderzocht, ook 
werden vanaf die njd seneuze pogingen ondernomen om occulte eigenschappen van de 
natuur binnen het bereik van de fysica te brengen. Van grote invloed op de acceptatie van 
het occulte in het natuuronderzoek was de opkomst van de zogenaamde maga naturalis in 
de Renaissance. Een nieuwe generane natuurfilosofcn verplaatste de geheimen van de 
natuur, dat wil zeggen: alles waarvan de werkoorzaak voor het menselijke oog verborgen 
was, van de marge naar het centrum van het natuuronderzoek. Zo trachtte de anstotelicus 
Pietro Pomponazzi (1462-1525) causale verklaringen te vinden voor occulte werkingen in 
de natuur ', terwijl zijn leerling Girolamo Fracastoro (1483 1553) inzichten in verborgen 
oorzaken hoopte te kunnen verkrijgen door zich met zozeer te richten op de causale 
principes die eraan ten grondslag zouden liggen, maar eerder door de effecten ervan te 
onderzoeken58. In tegenstclung tot hun academische tijdgenoten streefden zij er juist naar 
het ongewone, wonderbaarlijke en onzichtbare stap voor stap te ontrafelen. Niet langer 
tevreden met de vage schijnzekerheid dat mira doorgaans op natuurlijke oorzaken berustten 
die echter met door mensen te doorgronden waren, zochten zij naar specifieke verklaringen 
voor allerlei particuliere verschijnselen, die als met-alledaags of als raadselachtig werden 
beschouwd. 

In de loop van de zestiende eeuw werd de oude opvatting dat het onwaarneembare en 
afwijkende met verstandelijk kenbaar was, steeds meer onder vuur genomen. De betekenis 
van de term "occult" verschoof van "onkenbaar" naar "nog niet bekend". Men meende dat 
alle effecten die op natuurlijke oorzaken berustten, behoorden tot het domein van de 
natuurfilosoof, waardoor steeds meer geleerden zich inspanden om wonderbaarlijke 
verschijnselen te onderzoeken. Er ontstond zelfs een soort hausse in het onderzoek naar 
occulte oorzaken en verschijnselen. Zeer populair waren met alleen de zogenaamde 
"geheimenboeken", waann men bijzondere methoden voor het genezen van ziektes, 
"geheime" recepten, technische formules en tal van andere praktische wetenswaardigheden 

36 Zie Hutchison, 'What Happened Io Occult Quahueì· in the Scicnnfic Rc\olution^1, Milien, 'The 
Manifestation of Occult Qualnies in ihc Scientific Revolution' 
17 Zijn boek De Katuralium effeduum admirandorum caunt et de ImiiHtdtionibn^ dal pas in 1556 verscheen maar 
waarschijnlijk reeds tussen 1515 en 1520 uas geschreven, waï. hoofdzakelijk gencht op magische en 
wonderbaarlijke genezingen 
38 Zijn De SjTtipalhta et Annpathia Rtrum (1546) had betrekking op besmettelijke ziektes en zogenaamde 
"sympathensche" en "antipathetische" verbanden tussen de dingen in de natuur 

19 



kon vinden ', maar ook de zogeheten pnbkmatii of lyz/foi/boeken, waarin vragen over allerlei 
merkwaardige natuurfenomenen en medische onderwerpen werden beantwoord, zoals 
"waarom wordt rood haar sneller grijs dan andere haarsoorten' '" en "waarom moet een 
mens gapen wanneer hl] een ander dit ziet doen 5 " 

Pas in de zeventiende eeuw echter werden verschijnselen met verborgen of 
rmstencuze oor/aken volledig in de f\sica opgenomen Dit was hoofd/akeli]k een resultaat 
van een verschuiving in de filosofische benadering van het begnp "natuur" In tegenstelling 
tot de aristotelische filosofie, waarin de natuur werd gedefinieerd in termen van neigingen 
en gewoontes {nulaiiiliones), ging de nieuwe filosofie uit van een natuurli|ke orde die 
universeel was en niet onderhevig aan uitzonderingen Mie werkingen in de natuur zouden 
verlopen volgens dezelfde wetten I r bestond hierdoor geen epistemologische basis meer 
voor het onderscheid tussen "manifeste" en "occulte", of tussen "natuurlijke" en 
"buitennatuurli|ke" verschi)nselcn in de natuur l^eitelijk, zo meenden Robert Bo\le (1627-
1691) en andere aanhangers van de nieuwe (mechanistische) filosofie, berustten alle 
verschijnselen in de natuur op een "occulte" of met waarneembare oorzaak, namelijk op 
het verborgen mechanisme van bewegende matenedeeltjes De taak van de filosoof 
bestond in het doorgronden van dit verborgen mechanisme Verborgen of 
onwaarnecmbare oorzaken werden dus met alleen geïncorporeerd in de nieuwe wetenschap 
van de zeventiende eeuw, we zouden zelfs kunnen zeggen dat zij het middelpunt van de 
meuwe wetenschap waren geworden ( )ok het abnormale had een bijzondere positie 
verworven in het natuuronderzoek Omda t men meende dat alle verschijnselen, ook de 
wonderbaarlijke, waren onderworpen aan dezelfde universele en onveranderlijke werten, 
beschouwde men de schijnbare uitzondering van groot belang voor het doorgronden van 
deze wetten De vreemdheid van het verschijnsel zou de natuuronderzoekcr namelijk 
confronteren met de beperktheid van zijn kenms van de natuur, waardoor hij werd 
uitgedaagd zijn opvattingen en theoneen bij te stellen, totdat de vreemdheid van het 
verschijnsel was verdwenen Buitengewone en mvstcneuze verschijnselen, ofwel mirabilia. 

^ Over de popuLinteit \an gehcimuiboLken, zie William 1 amon, Saence and the Secnts of \ature Books ofSecnh 
in Medieval and Larf) Modem Callurv, PniiCLlon 1994 
40 De inleres'.e \ oor problemala en dubia greep terug op een belangbtelling die reeds m de oudheid bestond en 
voortleefde lol ver in de achttiende tcu» De zestiende en zeventiende eeuwse Protó/wa/aboeken maakten 
deel uit van een laaimiddeleeuws genre, waann het anneke model van de pseudo anbtotclischc Pmblemata 
Anstote/ifixtrt} nagevolgd 1 ypische ondemerpen voor dergelijke boeken waren de bij/ondere kenmerken van 
dieren, vreemdt meteorologische verschiinselen, de aard van vergiften, magnetisme en de kracht van de 
verbeelding Het genre van depwblemutu was niet statisch, net als in de gchamenboeken werden er in de loop 
van de tijd allerlei onderwerpen en vraagstukken toegevoegd aan of verwijderd uil de reeds bestaande 
ver/ameling / o lag er in zeventiende ccuwst versies, wanneer deze worden vergeleken met die uit de eeuwen 
daarvoor, een relatief grote nadruk op wonderbaarlijke en occulte fenomenen, variërend van waarzeggerij, 
dromen en giistverschijnmgen tot aardbevingen en zons of maansverduistenngen Zie ( lark, Thinking with 
demons ρ 271, ληη Blair, ' \uthorship in the popular "Problemala Anstotelis'", ΐ,αή) Science and Mediane 4 1 
(1999), pp 189 227 
4 1 Robert Bovli, The οπψι of fornii and qualttie < auordw^ to the corpu a ular phihsoph), in Thomas Birch (ed). The 

II orks of the Honourable Robert Boyle, 1772, III, ρ 13 " Πι it which I clueflv aim al, is io make it probable to 
\ou b\ expemnenrs that almost all sorts of qualities, most of which have been b\ the schools either left 
uncvpbeated, or gcncnllv rt ferred to 1 know not w hal incomprehensible substantial forms, ma\ be produced 
mechamcalK, 1 mean b\ such corporeal agents, as do not cilher appear either to work otherwise than b\ 
virtue of the molion si/t figure and coninvance of their own pans (which attnbutcs 1 call llu mechanical 
affections of matter, because to them men w ilbnglv refer die \ anous operations of mechanical engines) or to 
produce the new qu ibties exhibited bv those bodies, their action ch inges b\ anv other w a\, ih in b\ changing 
the te\nire or motion, or some other mechanical affection of the bod\ w rought ujion' 
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genoten de status van biponder empirisch materiaal, dat waardevolle in/ichten in de 
onderliggende universele wetten van de natuur kon opleveren'". 

Admiratio, Curiositas en virtuosità 

De wetenschappelijke aandacht voor her wonderbaarlijke, exotische en buitengewone in de 
natuur was een onderdeel van een nieuw bewustzijn, dat naar voren was getreden in 
zestiende- en zcvcntiende-eeuwsc ontwikkelde kringen. De werkelijkheid van de aarde en 
de kosmos bleek vol ongekende diepten te zijn, waarvan enkele door toevallige 
waarnemingen waren ontdekt, en andere met behulp van nieuwe uitvindingen als de 
microscoop en de telescoop Met dergelijke instrumenten kon een nieuw scala aan 
wonderlijke organismen worden onthuld. Dagelijks groeide het besef dat het rijk van hemel 
en aarde veel meer schatten herbergde en dat de mens met zijn zintuigen tot meer in staat 
was dan men altijd verondersteld had. Het optimisme over het mogelijke bereik van de 
menselijke kennis werd gevoed door de nieuwe natuurobjecten die voortdurend onder de 
aandacht der Europese geletterden werden gebracht. Hike dag deden zich nieuwe 
verschijnselen voor, waarover de traditie altijd had gezwegen. Reeds in de middeleeuwen 
werden artsen en andere beoefenaars van een praktische natuurkunde allerlei Noord-
Huropese planten onder het oog gebracht, die de Grieken en Romeinen onbekend waren 
geweest. Naarmate steeds meer delen van de wereld in kaart werden gebracht, werd men 
meer en meer geconfronteerd met nieuwe en vreemde planten, dieren en mineralen, \fnka, 
Azië en de Nieuwe Wereld bleken al gauw zeer rijke en uitgestrekte opslagplaatsen van 
natuurwonderen waarvan men nog nooit eerder had gehoord of gelezen. De veelheid aan 
nieuwe curiositeiten overschreed al gauw de traditionele grenzen van het natuurfilosofische 
en medische onderzoek, zodat een nieuwe empirische studie noodzakelijk werd, die zich 
onafhankelijk van de traditie ontwikkelde, zoals die werd weerspiegeld in het onderwijs aan 
de Europese universiteiten. 

Gedreven door een geweldige nieuwsgierigheid waren virtuosi uit verschillende landen 
aan het werk geslagen om het njk der natuur tot in zijn verste uithoeken in kaart re 
brengen. Aan geen enkel detail van de schepping kon zomaar worden voorbijgelopen. De 
dingen werden met een nieuwe bbk gadegeslagen. Wat voorheen nauwelijks een blik 
waardig zou zijn geacht, werd nu voorzien van het predikaat "cuneux". Vrijwel alles kon de 
virtuoso verbazing en bewondering inboezemen. Niet alleen buitengewone of 
merkwaardige verschijnselen werden met bewondering tegemoetgetreden, maar ook de 
meest alledaagse zaken konden in de toeschouwer het diepste ontzag voor her 
vakmanschap en de wijsheid van de Schepper teweegbrengen^. Onder de microscoop van 
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) ontvouwde zich keer op keer een nieuw wonder; 
zelfs de meest eenvoudige insecten bleken een waar spektakel voor de toeschouwer. In een 
brief aan de Royal Society, gepubbceerd in de Philosophical Transattions, beschreef Van 
Leeuwenhoek de "wonderful Formation of that small Creature call'd a Mite": 

|it] was such an agreeable Spectacle to me, that I cou'd not forbear saving to rmself. Of what .1 
wonderful Composition is such a small Creature, whose whole Body is hardh discernable bv 
our naked Lyes'41 

*- ( lark. Thinking mlb demons, pp 252-268 
41 Whitaker, 'The culture of cunosm' 
44 PT27, |an /feb /maart 1712, ρ W) 
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In minder dan een eeuw rijd was het aanzien van het empirische natuurondcrzock enorm 

gestegen. I Iet verzamelen van gegevens over uiteenlopende gebeurtenissen en dingen in de 

natuur, dat altijd buiten het domein van de traditionele, op aristotelische leest geschoeide 

saentia was gehouden omdat men meende dat dit geen zekere kennis zou opleveren'1, werd 

steeds meer erkend als de sleutel tot wetenschappelijke vooruitgang. De geest van de 

nieuwe wetenschap was in korte tijd in vrijwel de gehele wereld der geleerden 

doorgedrongen. ( )p de universiteiten was het empirische natuuronderzoek een extra-

curnculaire activiteit geworden en in de huizen van de rijke elite was het geaccepteerd als 

een populair en lovenswaardig tijdverdrijf. Overal werd het geprezen als een van de meest 

aangename bezigheden, zoals in Jean Le Clercs bespreking van Nicolaas Hartsoekers 

(1656-1725) Coii/ei/itns Physiques, waar het wordt omschreven als "une des plus agréables 

occupations" en een "honnête loisir" '. Zijn collega Jacques Bernard beleed in een recensie 

van Jean he Clercs verzamelde filosofische werken zijn onbegrip voor diegenen die voor de 

wonderen der natuur onverschillig bleven: "Pour moi, j 'avoue que je ne puis comprendre le 

peu de curiosité de tant de personnes, qui paroissent d'ailleurs fort raisonnables, sur tout ce 

qui concerne la construction de l'Univers"17. De fvsica was een bij uitstek toegankelijke 

wetenschap geworden, die door iedereen, ongeacht achtergrond of scholing, beoefend kon 

worden. De virtuosi behoorden dan ook niet uitsluitend tot de hoogste intellectuele 

kringen, maar waren hoofdzakelijk afkomstig uit een stedelijke elite, bestaande uit 

ontwikkelde lieden die ofwel professioneel geschoold waren (artsen, apothekers, 

wondgenezers, junsten, notanssen, etc), ofwel het studeren beschouwden als een leerzame 

vrijetijdsbesteding. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in een artikel, getiteld 'A Discourse 

upon the Usefulness of the Silk of Spiders', dat in 1710 was geschreven door Monsieur 

Bon, een van de buitenlandse correspondenten van de Rovai Society: 

Next to the Principal Care which all Men owe to their more necessary and essential Duties, 
. it is requisite, that thev carefulh make choice of such Diversion», as are as well useful as 

entertaining: And as Inquiries into Nature are agreeable to all sorts of Men, of what Degree 
or Station soever, it is no wonder, that the greatest part of mankind has prefer'd this kind 
Stiid\, which has always been look'd on as a Recreation, and a means to Instruct as well as 
Divert the Mind 

\nd indeed what Amusements can we find more solid and agreeable; or in what 
Science can wc make so great a Progress with so little Pains'1 It is not the same in other 
Parts of Philosophy, where Knowledge is not to be attained without profound Meditation 
and continual Labour What a difference is there betwixt this and other Studies'1 The one 
requires some few leisure moments only, but the other a Mans whole Tunc. 

1 low then can we blame those, who sometimes amuse themselves in unfolding the 
Secrets of Nature, which costs them so little-1 Or ought any one to deprive himself of the 
like Diversions? The least Insect or Plant, or uncommon Stone, may afford us agreeable 
Reflections in the most Solitary Place Every thing induces us to admire the Infinite Power 
and Wisdom of the Creator: and I dare say, that it is undoubtedly this Wonderful Vanety, 
which appears in all his Works, that has most contributed to make the pagans themselves 
acknowledge a First Being to be the Sole Author of the Universe 

Philosophers of all Ages, and especially the Moderns, have look'd on this part of 
Knowledge as the Foundation of Natural Philosophy *' 

^ Weliswaar bevallen ook de verhandelingen van Anstotcles tal \an naimkcungc natnurobservaties, maar 
deze werden onder de noemer "namurb|ke historie" stnkt onderscheiden van het filosofische onderzoek naar 
umv ersele oor/aken 7.ie Aristoteles, Parti ofAiiimjls, 646a 8-9 
«BC 11, 1707, ρ 360 
ν NRLnm 1704, ρ 535 
« PT 27, lan/feb/mn 1710, pp 2-3 
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Als gevolg van deze ontwikkelingen in het natuuronderzoek, de doorbraak van volkstalen 
in de wereld der geleerden en de snelle verspreiding van kennis via de periodieken hadden 
zich in de periode rond 1700 enorme intellectuele omwentelingen voltrokken. De aandacht 
van de geleerden had zich voor een groot deel verschoven van de leerstukken van de 
grootmeesters uit de filosofische traditie naar alles wat "nieuw" en "vernieuwend" was. De 
Republiek der Letteren breidde zich snel uit en er ontstond een nieuwe stand van 
geletterden, die van de zogenaamde "habiles gens". Pierre Ba\le omschreef de moderne 
geletterde als "un certain esprit ... fin, et accompagné d'un discernement ... exquis", die 
stukje bij beetje de "prodiges d'érudition" zou vervangen, die onder invloed van het 
humanisme sinds de zestiende eeuw de West-Iïuropcsc intellectuele wereld hadden 
beheerst. De tijdgenoten van Ba\le blonken met zozeer uit vanwege hun eruditie, maar 
eerder door hun gefundeerde oordeel, scherpe onderscheidingsvermogen en 
weetgierigheid4". De moderne geletterde was bovenal "cuneux". In de middeleeuwse 
christelijke traditie had meuwsgiengheid een ethisch probleem gevormd, dat nauw 
samenhing met de zeven hoofdzonden en als zodanig in strijd was met admiratio, dat werd 
opgevat als het nederige ontzag voor Gods almacht. Beïnvloed door de geest van 
Augustinus had men nieuwsgierigheid strikt buiten het terrein van de wetenschap 
gehouden. Curiositas werd beschouwd als een variant van wellust en begeerte, een dierlijk 
verlangen, dat de hoge en nobele doelen van de wetenschap in de weg zou staan11. In de 
Renaissance, met name aan de vorstelijke hoven in Italië, had zich hierin een wending 
voltrokken. Hand in hand met de traditie van virtuosità had de rehabilitatie van uinositas zich 
gedurende de zeventiende eeuw verspreid over West-Huropa. Voor de nieuwe filosofen 
was nieuwsgierigheid juist een vereiste voor wetenschappelijk onderzoek. Cimositas had 
betrekking op een bewustzijn, een bepaalde manier van kijken die kenmerkend was voor 
geleerden en wetenschappers. De virtuoso was met zomaar een geleerde; hij was bovenal 
een onderzoeker en innovator. Hij bracht nieuwe kennis voort, en wel op een geheel 
nieuwe manier, namelijk door middel van waarneming en experiment. 

De term "cuneux" werd verbonden met die van "habile" of "judicieux" en stond 
voor een complex van waarden en kwaliteiten, die t\ perend waren voor de 
vertegenwoordigers van de nieuwe wetenschap. Het woord "cunosus" gold als svnoniem 
voor "virtuosus" en werd verheven tot een van de hoogste deugden van de beschaafde 
mens. Virtuosi waren met alleen herkenbaar aan hun filosofische meuwsgiengheid, hun 
openheid van geest en scherpzinnigheid, maar ook aan hun goede mameren. Virtuositeit, 
van oorsprong een Italiaans begrip (virtuosità), had behalve een prominente plaats in de 
experimentele natuurwetenschap ook een sterke invloed op de smaak van de bovenlaag van 
de West-Huropese samenleving gekregen. Het was met afgeleid van het traditioneel-
christelijke concept van wrtus (deugd), maar van het verfijnde ideaal van virtù, dat het leven 
aan de Italiaanse vorstebjke hoven domineerde. De virtuoso was de volmaakte combinatie 
van de hoveling en de geleerde: hij was zowel uitermate getalenteerd als welgemanierd51. De 
volmaakte verpersoonlijking van dit ideaal was John Locke (1632-1704), aldus Pierre Coste 

40 I lans Bots, 'Lc Dicliomiatre historique et mtique dtf Pierre Bayle m a t s u i et protocole de la République des 
Lettres', in Bots (ed ), Critique, savoir et erudition a L· velile des iumiens, \mstcrdam en Maarssen 1998, ρ 208 
*' Carlo Ginzburg, 'High and Low the 'ITicnie of horbidden Knowledge in the Sixleentli and Se\ enteenth 
Centunes', Past ΐ.~ Present 73 (1976), pp 28-41, Daston, 'Neugierde als Empfindung ', pp 35-60, Daston en 
Park, U 'ouders and the Order ofKatun, pp 122-124 
11 Voor een gedetailleerde definitie en anahse van de traditie van virtuosità, zie Walter L Houghton, 'The 
English Virtuoso in the Seventeenth Centur\'', journal ofthe Hutor) of Ideas 3 (1942), pp 51-73 en 190-219 Zie 
verder Michael Hunter, Science and Society m Riitorution Engknd, Cambridge, Neu Vork, etc 1981, pp 59-86 en 
Eamon, Science and the Semis of Nature, pp. 223-225 en 301 -318. 
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(1668-1747). In een brief aan de redactie van de Noueelkì de la KépM/qiie des 'Lettres''', die hi) 

had geschreven naar aanleiding van 1 -ockes overlijden, prees hl] de/e grote geleerde als een 

genie dat bedreven was geweest in alle kunsten en wetenschappen en bovendien had 

uitgeblonken in beschaafdheid. Locke was een man van de wereld geweest en geen 

kluizenaar-geleerde die zich opsloot met zijn eigen bespiegelingen. Coste deelde Lockes 

afkeer van de gewichtige houding die bepaalde lieden, zowel geleerden als nict-gclcerdcn, 

plachten aan te nemen om zich boven anderen te verheffen. Hierbij haalde hij de door 

Locke vaak geciteerde uitspraak van François de la Rochefoucault (1613-1680) aan: "La 

Gravité est un mvstére du Corps inventé pour cacher les défauts de l'Kspnt". 

Predicateli als "virtuoso" en "curieux" symboliseerden xo de identiteit van een 

gemeenschap van moderne geletterden of "nieuwe filosofen". De ware vertegenwoordiger 

van de Republiek der Letteren was niet alleen "savant" en "docte", maar beschikte ook 

over "esprit" en "habileté". Bovendien werd van elke moderne virtuoso verwacht, dat hi) 

op een hoffelijke wijze natuurfilosofie bedreef. Hl) was dus met alleen een geleerde, maar 

bovenal een "gentleman" of "honnête homme" , die ontvankeli)k was voor de 

onderzoeksresultaten van anderen. Iemand die werkelijk op zoek was naar waarheid en zijn 

kennis wilde verdiepen, was bereid samen te werken. Geleerden behoorden immers tot een 

bijzondere gemeenschap, een respubltca literaria, die nanonalc en confessionele verschillen 

oversteeg en waann geleerden zich inspanden voor een gezamenlijke taak, namelijk het 

bevorderen van kennis. Zo lezen we in het voorwoord bij de eerste aflevering van Bavles 

Nouvelles de la République des lettres : 

11 ne i'agit point de Religion: ü s'agit de Science, on doit donc mettre bas tous Ics termes 
c]iii divisent les hommes en différentes factions, & considérer seulement le point dans 
lequel ils se réunissent, qui est la qualité d'Homme Illustre dans la République des Lettres. 
En ce sens-là tous les Savans se doivent regarder comme frères, ou comme d'aussi bonne 
maison les uns que les autres Ils doivent dire 

Nous sommes tous égaux Ì comme enfans 
Nous sommes tous parens ƒ d'Apollon 

Men zette dit ideaaltype van de moderne geletterde af tegen dat van de traditionele 

geleerde, die het, aldus Herrn Basnage de Beauval, de redacteur van de Histoire des Ouvrages 

des Savans, vaak ontbrak aan redelijkheidszin, goede omgangsvormen en "savoir vivre". De 

"habile homme" werd in scherp contrast gezet met de scholasüci, die elkaar in hun 

eindeloze en oeverloze debatten voortdurend met zogenaamde spitsvondigheden zouden 

hebben trachten af te troeven. Zo deed Basnage de Beauval een felle aanval op 

une certaine nation de Savans, qui faute de genre pour inventer, ne se piquent que du rare 
talent d'entendre bien les vieux Auteurs, & qui ne se recriant que sur l'explication d'un 
passage obscur, ou sur la restitution d'un endroit corrompu, appellent cela la belle 
érudition ''A 

D o o r voortdurend uiting te geven aan deze moderne idealen, hebben de 

geleerdenti)dschnfren ongetwijfeld een belangnjke rol gespeeld in het creëren van een 

"verlichte" attitude. In het begin van de achttiende eeuw was de etiquette der virtuosi niet 

32 JVRL feb 1705, pp 154-177 'Lellrc Je Mr ( osic à Γ \uleur de ces Nouvelles, Λ l'occasion de la mort de 
Monsieur Locke' 
5 3 NRL maan 1684, preface 
, J H 0 5 5, apnl 1689, ρ 119 
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meer los te denken van geleerdheid. Zeer duidelijk wordt dit geïllustreerd door het 

voorwoord bi) Claude Francois Menestners (1631-1705) Bibliothèque iitrieiise et instnulive de 

divers ouvrages cmaens zr° modenies, de littérature ύ" des arts. In dit rweedelige werk, gepubliceerd 

in 1704, werden de moderne geletterden omschreven als "ceux ... qui aspirent ... à de si 

nobles connoissances, qui peuvent polir leur espnt & perfectionner leur raison dans le 

commerce des honnêtes gens". Mencstrier noemde vier dwaalwegen die men in de omgang 

en in conversaties met "gens de lettres" te allen tijde diende te vermi)den: "c'est de passer 

pour Avantuner, pour Pédant, pour Dégoûté, ou pour Critique". De "Avanfuner" 

probeerde indruk te maken door te spreken over dingen waarvan hi| in werkcli|kheid geen 

kaas had gegeten; de "Pedant" verkondigde voortdurend zijn eigen theorieën zonder ooit 

naar de ideeën van anderen te luisteren; de "Degouté" stelde zich minachtend en 

neerbuigend op jegens de woorden van anderen, terwijl de "Critique" voortdurend met 

iedereen in discussie ging". Wie zich tot de leden van Republiek der Letteren wilde 

rekenen, diende wetenschappelijke disputen op beschaafde wijze bij re leggen. Niet altijd 

werd dit ideaal echter verwezenlijkt^'. Maar al te vaak, zo klaagde Basnage de Beauval, 

vervielen ook de moderne geleerden tot kleingeestige haarklovcnjen: 

l.es Sav.ins aiment la dispute jusques à l'excès. Cetre guerre civile s'élève .1 tous momctis 
dans la République des Lettres, & la deshonore. S'il s'.igissoit toujours d'une vente' 
importante, ou de quelque nouveau phénomène dont on tâchât di développer la nature, les 
disputes seroient utiles, & divertiroient, mais un terme ambigu, un mot dont on altere la 
signification, une lettre qu'on retranche, suffit pour armer la Republique, et causer une 
guerre de cent ans " 

Niet alleen werd van de moderne geleerde verwacht, dat hij blijk gaf van "espnt" en 

"habileté", maar ook dat hij zich vrijmaakte van theoretische vooringenomenheid. De 

"habile homme" was een eclecticus. O m antwoorden en oplossingen voor vraagstukken te 

vinden, combineerde hij de verschillende filosofische en theologische systemen die hij tot 

zijn beschikking had. Zo schreef Pierre Bayle in een van zijn recensies in de Nouvelles de la 

République des lettres: "sans s'attacher à aucune secte en particulier, il faut prendre de toutes 

ce qu'elles ont de meilleur, ajuster ensemble toutes ces pièces sur de bons principes"1*. De 

taak van de filosoof was volgens Bayle het zoeken van waarheid, niet het volgen van een 

filosofisch systeem. Een geleerde diende zich bij de keuze van zijn standpunten niet te laten 

leiden door blinde gehoorzaamheid of slaafs vertrouwen in van oudsher geijkte theorieën, 

maar diende de roepstem van zijn eigen rede te volgen. Pieter Rabus, de redacteur van de 

Boekzaal van Europe, ondersteunde deze opvatting gretig. Hij wijdde dan ook een zeer 

lovend artikel aan het in 1694 te Frankfurt verschenen boek Dissertationes ... quatuor de 

philosophia seclana et elettiva van de Pruisische hoogleraar Arnold Wesenfeld (1664-1727), die 

eveneens een afkeer had van filosofisch sektansme'9. Wesenfeld verweet al diegenen die 

zich exclusief tot één wijsgerige school bekenden, dat zij met naar waarheid of wijsheid 

zochten, maar zich door het gezag van hun leermeesters beten verblinden. Zij lieten zich 

55 Claude François MeneMner, Bibliothèque Cuneute et ìttttrurttve, tome 2, Trcvou\ 1704, pp 26-27 
^ (.onfrontatics tussen maliscrende theoneen konden leiden tot zeer felle polemieken, uaann hoffebikheid 
vaak ver te zoeken was In de volgende hoofdstukken zullen verschillende voorbeelden \an /ulke debaueii de 
revue passeren 
" HOS 18, feb 1702, pp. 43-44 Zie ook Herman Broekmans, Ton Grunt|es en I lans Bots, 'Het beeld van de 
Republiek der Letteren m het ti|dschnft van Ilenn Basnage de Beam al', in Bots (ed), Heim Basnage de Beauval 
en de Htstom de* Ouvrage 1 de! Savant 1687-1709, 1, pp 109-136 
5 e N R L o k t 1685, ρ 1145 
w B/feç maart/apnl 1695, pp. 220-238. 
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intellectueel weerloos maken, waardoor hun kritische zin verdween en zij holle woorden 

aannamen als waren het godsspraken''". Dergelijke types waren volgens Rabus geen 

waarheidsminnaars, maar slechts "naam-filosofen". Echte filosofen, zo vertaalde Rabus een 

passage uit W'cscnfclds werk, waren 

zulke meifechcn, die met gcheebjk verwerpen, 't gene van andere germdheden uitgevonden, 
en overgeleverd is., nogte door 't gezag van eenen Voorganger 700 bewogen worden, dat 7e 
•il 7i)n ge/eg /onder onderscheid voorstaan, maar dewelke, kennende de /wakheid van 't 
nienseheli)k verstand, oordeelen, dat andere de Waarheid stuks-wi|ze ook gezien hebben, 
en dat di wetenschappen mit samengevoegdi en ingespanne kragten moeten voortgezet 
werden /ulkt, zigge ik, diwilke ziende, dat allerle\ wi|!-heidzoeker!>, van wat sekte die ook 
7i|n, 111 't een of 't ander stuk de waarheid, 't zy in 't geheel, of ten deeli, begrepen hibbm, 
derzelvi leeringen opgaderen, en 't gene hen daar uit nut aanstaat, /idigli|k verwerpen, 
hunne eigene gedagten en bevindinge daar b\ voegen, en vergelijken, nuts ligtvaardiglijk in 
andere berispende, nogte hun zelve pn|7eiide. tot 700 verre, dat 7e alles met een zuiver en 
vry verstand beproeven. 6 1 

Kenmerkend voor een ware filosoof was een open geest en een onbevangen 

nieuwsgierigheid. Deze wetenschappelijke cunositas werd beschouwd als de drijvende kracht 

achter het zoeken naar waarheid. Filosofische vraagstelling werd, zo meende de moderne 

geletterde, opgewekt door admiratio ofwel verering van en verbazing over de geheimen en 

wonderen van de natuur. Verwondering maakte nieuwsgierig en zette aan tot het zoeken 

van de achterliggende oorzaken. Daarom werd vervreemding soms aangewend als tactiek 

o m nieuwsgierigheid op te wekken en de opmerkzaamheid aan te scherpen. Cunositas 

beheerste de geest van de moderne wetenschap; het betrof het verlangen door te dringen 

tot in het binnenste van de natuur en de oorzaken van alle verschijnselen te kennen, in het 

bijzonder van het ongebruikelijke, het nieuwe en het exotische. Werden wonderbaarlijke en 

uitzonderlijke verschijnselen, zoals geboorten van "monster s " en Siamese tweelingen onder 

het volk nog veelal beschouwd als uitingen van Gods toorn of als tekenen van naderend 

onheil, voor de "habile h o m m e " waren zij "mirabili//', verschijnselen die de 

wonderbaarlijkhcid en gevaneerdheid van G o d s schepping vertegenwoordigden en als 

zodanig dienden te worden bestudeerd. Wanneer in hoendereieren, die door "vreemde en 

o n b e k e n d e " vrouwen waren verkocht, tussen het wit en de dooier een aantal linzen of 

erwten werd aangetroffen, probeerde de geleerde een degelijke verklanng voor het 

verschijnsel te vinden en verwierp hij de volkse overtuiging dat er tovenanj in het spel 

was6 2. Deze kloof tussen de wereldbeelden van het ongeschoolde volk en de "connoisseur" 

kon soms leiden tot harde botsingen, zeker wanneer een geleerde een zogenaamd wonder 

als puur bedrog meende te kunnen ontmaskeren. Zo stuitte de virtuoso Charles Ellis in 

1699 in Brussel op de woede van een kchtgelovige menigte, die in de ban was van een 

wonder dat zich had voltrokken in het lichaam van een kind: 

Since m\ coming to Bruxelles, I have seen a young Friesland Bov of about five years old, 
round the Pupil of whose Eye they pretend is naturally engraven Deus Meus and the same in 
Hebrew Ihis is looked upon as a prodigious Miracle in these parts; but upon nice survey mg 
it, I could perceive it was only the Ini of the F.ye, not circularly joyn'd, but lash'd out into 
Vimbnae, which here and there might be thought to form some imaginary Letters, ... But it 
was like to have been of danger to me to have discovered this matter in these superstitious 

611 Ibid,pp 220-229 
61 Ibid.pp 233-234 
·>- BZGlTmaart 1724, ρ 341 
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Countries; for .iciju.unting a Ciciitlcman m hnglish of this ('heat, one of the Mob li.ippcn'd 
to understand it, and I was fore d to make the be>t of m\ wa\ , , , 

\Tirtuositcit was daarom voor geschoolde en welgestelde amateurs tevens een reactie op 

dergelijke uitwassen van een blinde massah\sïenc, die vaak de kop opstak wanneer er 

zogenaamde "wonderen" plaatsvonden. De beredeneerde ailmmilio van de moderne 

geletterde, die op het verkn)gen van inzicht en kennis was gencht, werd nadrukkelijk 

onderscheiden van de ademloze verbazing van de domme massa, die de geest verblindde 

en het oordeelsvermogen doofde. Aan de wonderen van de schepping zou het gewone volk 

voorbijlopen zonder op of o m te kijken, terwijl men zich, aangespoord door bijgeloof, 

verdrong voor spectaculair gegoochel en zich vergaapte aan bcdncglijkhcdcn. Dergelijke 

valse wonderen konden echter gemakkelijk worden geëlimineerd door de oorzaken bloot te 

leggen. In zijn bespreking van William Derhams (1657-1735) in 1713 te Londen 

verschenen Pbysho-Tbeologp'* schreef Jean Le Clerc: 

(in peut voir .. tju'il faut être Philosophe, pour savoir admirer les Ouvrages de la Création, 
comme ils le mentent, & cjue ce (.jue le Vulgaire, accoutumé à voir ces merveilles, regarde 
sans étonnement, est capable de ravir en admiration les personnes plus spéculatives 'Λ 

O p vergelijkbare wijze had Robert Bovle in zijn boek The Christian I 'irtuoso de geleerde 

admimtio afgezet tegen die van de onwetende massa: 

There is a great deal of difference between admiration, and admiration, according to the 
degrees of knowledge of the persons that admire, and the grounds upon which tlie\ do it. 
.. besides the admiration of the ignorant, there is an admiration of the learned, which 
bnngs far greater honour to the Author of the things '''' 

Weinig achting had men dan ook voor diegenen, die volhardden in hun bewering, dat de 

wonderen van de natuur niet toegankelijk waren voor het menselijke kennen. Dergelijke 

heden zouden zich schuldig maken aan obscurantisme; met hun valse bewondering van de 

schepping zouden zij elke vorm van wetenschappelijke citmsitas in de kiem trachten te 

smoren en zo de onwetendheid in stand houden, die juist door het bestuderen van deze 

wonderen opgeheven kon worden. Met zulk onwetende verering van de wonderen der 

natuur, zo onderstreepte ook Fontenelle in het voorwoord bij de Histoire de l'Aiadémie Ro)ii/e 

des Saences van 1699, zou men met in staat zijn de werkelijke wonderlijkheid van de natuur 

te zien: 

Souvent pour mépriser la science naturelle, on se jette dans l'admiration de la Nature, ijue 
l'on soutient absolument incomprehensible La Nature cependant n'est jamais si admirable, 
ny si admirée tjue cjuand elle est connue ',7 

De geletterde bewondering voor de wonderen der natuur had een onmiskenbare religieuze 

lading. Het natuuronderzoek was niet alleen gencht op het doorgronden van universele 

natuurwetten, maar ook en vooral de Schepper van die wetten. Kennis van de 

vernuftigheid van het systeem dat ten grondslag lag aan alle verschijnselen in de natuur, zou 

^ Fi'23, |ul /aug 1703,p. 1418 
"JBC4, 1715, pp 367-385. 
'Hbid.p 384 
'* Boyle, The Chnstian Virtuoso, part 2, in Works, VI, ρ 761 
« HARS 1699, preface 
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resulteren in een dieper ontzag voor Gods oneindige wijsheid, die de hele schepping 

doordrong. ( )ok in de natuurfilosofische tijdschriften weerklonk de/e gedachte. Zo 

verklaarde Bernard de Fontenelle in het tijdschrift van de Académie Ro\ aie des Sciences: 

hu mi mot la Phvsicjuc suit & dcmcle, autant cju'il i>t pc^siblc, Ie* traces di I'liiti'lligenci' & de 
Li S.igts'-i in finii· ijui a tout produit I.a veritable I'lnhiijue s'élève jusijiia devenir uni espèce 
de '1 hi'ologie ''" 

Niet alleen zetten natuuronderzoekers zich met hun geleerde bewondering van de natuur af 

tegen onwetenden, bijgelovigen en fanatici, ook wensten velen van hen zich te 

onderscheiden van amateurs en pseudo-wetenschappers binnen de brede gelcrtcrdenknng. 

Natuurfilosofie was rond 1700 volgens menigeen een tamelijk oppervlakkig 

modeverschijnsel voor de elite geworden. Tal van geleerden klaagden, dat de meeste 

befhebbers in de natuurkunde louter vertier plachten te zoeken, zoals men deed wanneer 

men toneelvoorstelbngen bezocht in het theater6 . Wetenschappelijke demonstraties of 

experimenten waren vaak bijzonder spectaculair, zoals bhjkt uit een passage in de 'Eloge de 

M. Homberg ' in de Histoire ile l'Ainrlemie Royale : 

Il étoit sorti de ses mains des merveilles, qui étoicnt autant pour les Philosophes que pour 
le Peuple Avec quel étonnement, par exemple, ne voyoit-on pas deux Bassins de Cuivre 
exactement taillés en dcmi-sphcrcs, appliqués simplement l'un contre l'autre par leurs bords 
ou cirioiiferences, & tirés l'un d'un côté par 8 Chevaux, & l'autre du côtt' opposé par 8 
autres Chevaux, sans pouvoir être séparés'71 

Menig natuurfilosoof, zoals Robert Boyle, verzette zich tegen een overmatige hang naar het 

spectaculaire en wonderbaarlijke in de fysica ". Het wonder van de schepping lag volgens 

hem namebjk met in de raadselachtigheid en gevarieerdheid van de natuurverschijnselen, 

maar in de eenvoud van het onderbggende systeem en in de oneindige wijsheid van God, 

die de hele schepping doordrong. Filosofische admiratio diende meer op God te zijn gericht 

dan op Diens werk. Deze opvatting werd ondersteund door Fontenelle71: 

68 Ibid In de eerste decennia van de achttiende eeu\* wordl de/e verenn^ van God via de uondcren van /ijn 
schepping aanleiding tot de geboorte van een nieuw genre, namclifk de fvsico-thcologie Zie hierover | Bots, 
Tussen Descartes en Darwin Geloof en natuurwetenschap m de achttiende eeuw in Nederland, Assen 1972 
6') Michael Hunter, The Reyal Society and its Vellows 1660 1700 The Morphology of an harfy Scientific institution, 
Chalfont St Giles 1982, pp 10-11 en Hunter, Science and Society m Restoration Rngland, pp 59-86 
7 0ϋ<1ΚΠ715, pp 82-93 
71 Ibid , ρ 84 
72 Dit betekent ovengens met dat hij zelf geen enkele belangstelling toonde voor het bi|Zondere en curieuze in 
de natuur Len aardige illustratie van Boyles voorliefde voor vreemde verschijnselen \urmt zijn korte werkje 
Strange Reports Addressed to a I 'irtuoso. Fnend of the Author, met daann tien benchten over natuur- en 
scheikundige merkwaardigheden, zoals een verhaal over een vloeistof, waarvan het volume bij wassende maan 
toenam, en afnam bij krimpende maan, of een vertelling over in ijsblokken aangetroffen zwaluwen, die weer 
tot leven waren gekomen zodra het ijs was gesmolten Zie Boyle, Works, V, pp 604-609 Ook had Bo)le 
verschillende traktaatfes in de Philosophical Transactions laten plaatsen, zoals 'Obsenablts upon a Monstrous 
Head' (PT 1, juli 1665, ρ 85) en 'Some \nalomical Obscnallons of Milk found in Veins instead of Blood, 
and of Grass found in the Wind-pipes of some Animals' (ΡΓ1, no\ 1665, ρ 100) Zie II"orks, II, pp 735 736 

1 De in dit hoofdstuk geciteerde passages uit het \ oorw oord bij de Histoid et Memoiret de l'Atademie Royale des 
Saences van 1699 zijn letterlijk overgenomen m het voorwoord bij l'ontenelle's Histoire du renouvellement de 
l'Academie Royale des Sciences en M DC XCIX et les éloges historiques, Vmsterdam 1709, pp 17 19 Ook ztjn 
verschillende stukken uit het voorwoord van honlenelle ongewijzigd opgenomen in Jacques Bernards 
recensie van de Hiitotrv de l'Aiademie Royale. Année 1699 in IVRL okt 1702, pp 372-373 en in een recensie van 
de llistoirt du renourellement in ]dS 41, juli 1708, pp 56 58 
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( A n'est p.is line chose ιμκ· l'on doive compter p.imii Ics simples curiosité/ de l.i I'lnsujue, i]ii(. 
ILS sublimes refleiiiin« où elk nous conduit sur Γ Uitcur de l'Univers ("e grand Ouvrage 
toujours plus imrvcilleux à mesure <.|ΐΓι1 est plus connu, nous donne une si grande idee de son 
Ouvrier, que nous eu sentons nôtre esprit accablé d'admiration, & de respect 

De echte virtuoso concentreerde zich volgens Bo\le dan ook niet op de uitcrli)kc 

verschijning van de dingen, maar op de geheime werkingen van de natuur, die lagen 

verborgen onder de oppervlakte van de zichtbare wereld. De virtuoso was te herkennen 

aan zijn drang om rot op de bodem van de dingen te gaan door middel van zorgvuldige 

observaties en experimenten: 

.1 true virtuoso will not bi satistitd with tht obvious appearances of things, though even 
these ma\ challenge some wonder, but he will be curious about tin hidden manner, 
whereb\ those appearances or phacnomena are produced 7J 

Ciders had Boyle het verschil tussen wetenschappers en amateurs toegelicht aan de hand 

van een voorbeeld over de zwem- en duikkunst: 

In short, whereas a superficial wit, such as is freijueiith found m libertines, ma) be 
compared to an ordinarv swimmer, who can reach but such things as float upon the water, 
an experimental philosopher ma\ be compared to a skilful diver, that cannot onh fetch 
those things, that he upon the surface of the sea, but make his wa; to the ven bottom of it, 
and thence fetch up pearls, corals, and other precious things, that in those depths he 
concealed from other men's sight and reach " 

Pierre Gassendi (1592-1655) had zieh de moderne natuurwetenschapper voorgesteld als 

een venalor naturae, een jager op natuurgeheimcn, die door zijn speciale gctraindheid dingen 

zou zien, die voor anderen onzichtbaar bleven7''. Achter de schijnbaar wcinigzeggende 

feiten zou de fysicus een complexe realiteit aantreffen, die /elf niet waarneembaar was. 

Ook Francis Bacon (1561-1626) had het natuuronderzock vergeleken met de jacht. In zijn 

Oe augmentis saentianim had hij de fvsica omschreven als "rather a sagacin and a kind of 

hunting by scent, than a science"77. Zoals de jager de gedaante, conditie en bewegingen van 

zijn prooi trachtte te reconstrueren aan de hand van diens sporen, gebroken takken, 

uitwerpselen en haren, zo zocht ook de natuuronderzoeker naar sporen in de dingen, die 

hij beschouwde als zichtbare effecten van een diepere, maar onwaarneembarc mechanische 

realiteit78. De nieuwe experimentele wetenschap, voorgesteld als een speurtocht naar het 

verborgen innerlijk van de natuur, is een in tal van zeventicnde-eeuwse werken terugkerend 

thema. Zo schreef Jean Le Clerc in zijns bespreking van Nicolaas Hartsoekers C.onjeitures 

Physiques: 

74 Bode, The Chnthati I 'trtuow, part 2, ρ 761 
7 5 Bovlc, The Christian I 'irtuoso, part 1, m VCorks, V, ρ 524 
7ί' Pierre Gassendi, Syiilaema Vhtlowphuum, in Operu omnia, Stuttgart-Bad < annstatl 1964 (facsimile herdruk \an 
de uitgave Lyon 1658), Ι, ρ 126 
77 Hrancis Bacon, Oe auspicntit laenliarum, in The W'orL· of Franci\ Bacon, Stuttgart-Bad ( annstatt 1961-1963 
(facsimile herdruk \an de uitga\c' van |amcs Spedding, Robert lesile hllis en Douglas Denoti I Icalli, loonden 
1857 1874), I, ρ 633 "Sagaatas potius est el «>doratio quedam venatica, ejuam SaentiiT (Kngelse' \ertabng 
II orks, W, ρ 421) De term "science" wordt hier gebruikl in de traditionele betekenis van een abstracte 
wetenschap, gebaseerd op de principes van de logica 
7 8 ( )vcr wetenschap als een venatw, zie Famon, Science and the Secrets of Nature, pp 269-300 

29 

file:///ertabng


. tout ce que peut faire un Physicien, c'est de tâcher, comme f.nt nôtre Auteur, de deviner, 
p,ir les effets, quelle peut être la conformation intérieure des corps, qui les produisent70 

Met deze gerichtheid op de verborgen werkelijkheid van de natuur zetten de 

natuurfilosofen zich nier alleen af tegen oppervlakkige amateurs, ook achtten zi| zich 

supeneur aan de starre scholastici die het umvcrsiteitsleven beheersten. Doordat binnen de 

aristotelische filosofie de verborgen oorzaken in de natuur werden afgedaan als 

ondoorgrondelijke "occulte kwaliteiten", waren de scholastici nooit in staat geweest 

wonderbaarlijke, maar volstrekt natuurli]ke verschijnselen als magnetisme te verklaren. 

Voor de moderne geletterde was het plaatsen van een onkenbare en mysterieuze qitalitai of 

een geheimzinnige kracht achter raadselachtige eigenschappen in de natuur uit den boze. In 

plaats daarvan diende hl) voor alle eigenschappen in de natuur, zowel de bijzondere als de 

alledaagse, een verklaring te zoeken in termen van een onzichtbaar mechanisme. Hij 

verwierp de notie van sympathieën, antipathieën en kwaliteiten als inhoudsloze termen, die 

niet op echte krachten of werkingen op afstand betrekking hadden, maar slechts op de 

zichtbare effecten van een onzichtbaar mechanisme. Pas in het newtoniamsmc was er weer 

sprake van een zekere erkenning van het werkelijke bestaan van krachten, die met te 

herleiden zouden zijn tot mechanische bewegingen van matenedecltjcs. Dit nep felle 

tegenstand op van de zi)de van de mechamsten, die dit beschouwden als een terugkeer naar 

de penpathetische leer van de occulte kwaliteiten, die zi) zo gnf hadden verworpen80. De 

onwaarneembarc werkzaamheid in de natuur diende volgens de mechanisten met alleen te 

worden benoemd, maar ook te worden onderzocht en verklaard. Begnppcn als occulte 

kwaliteiten werden beschouwd als intellectuele uitvlucht. Opzettelijk zouden de oude 

filosofen, zo meende James Yonge (1646-1721), zich hebben verschuild achter 

raadselachtig taalgebruik om hun onwetendheid te verbergen 

[the] old Iphüosophers] weaned in their Natural Searches b\ some puzling Difficult), take 
refugc in Words, ascribing the Cause of Things which the\ can't discover or discern, to 
Occult (dualities, &c "' 

Pieter Rabus, de redacteur van de boekzaal ondersteunde deze opvatting. I II) verdacht 

schrijvers die zich met dichte nevels omhulden van leugenachtigheid en onwetendheid: 

Zulke gemeene Wi|sbegenge weten niets meer als plompe boeren Want wat onderscheid is 
'er tussen een boer, die, als hy gevraagd word, waarom de kompasnaalde (acus magnetica) 
zig veel eer na 't Noorden wend, als na cenig ander wereldsdeel, oprechteli]k zijn 
onwetendheid bekend, en zoodanigen Wijsgeer, die te kennen geeft, dat 7ulks door een 
overeenkommgc (Svmpathia), of 7ekere verborgene hoedanigheid (Occulta qualitas) 
geschied? als dat deze laatste de woorden van Ovemnkominge, en verborgene hoedanigheid 
verziert heeft, om zijn onwetendheid daar door met ecnigen schijn van reden te 
verbloemen *-

Men veroordeelde de filosofische grootmeesters uit de traditie ook op ethische gronden. Zij 

zouden zichzelf namelijk hebben beschouwd als bevoorrechte illuminaten, wier kenms het 

7" BC 11,1707, pp 363-364 
8,1 In hoofdstuk 7 /a] deze discussie lussen de newtoruancn en cartesiaanse mechanisten nader uorden 
besproken 
81 PT 25, lan/feb/maart 1707, ρ 2391 
8 : \ldus Pietcr Rabus in zi|n bespreking \.in Klirenfned Waller von Tsclumhaus' Medicinu Mentis, sur de artis 
inivniendaeprae^liiffneraliij(\M^ii^\b')S) Zie Biè~mei/|uni 1695, ρ 455 
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resultaat ?ou zijn van een vernuft dat ver uitsteeg boven het normale verstand. ( )pzetTeli)k 
zouden zi| dan ook hun ontdekkingen hebben verhuld in raadselachtig taalgebruik. De in een 
van de artikelen in de Boek~aa/door Picter Rabus verwoorde opvattingen van lle\dcntn]k 
Overkamp (1651-1693) illustreren deze opvatting. Volgens Overkamp zou \nstotelcs 
hebben gewild, dat niemand inzicht kon krijgen in wat hl] uitvoerde, omdat hl) alleen meester 
van het spel had willen bli|vcn. Daarom "doorspekte |hi)] z\ne schoften met hondert duizend 
onverstanelijkc konstwoorden" . ( )ok de Duitse filosoof Arnold Wesenfcld stak, / o 
berichtte Rabus, fel van leer tegen "de kuipervcn van die grootc meesters, ommc ten leer
zetel te stijgen, en hunne lessen voor orakelen te venten". ( )ok hi) zag in Aristoteles iemand 
die met zijn duisterheid van schn)vcn had geprobeerd de mensen te doen geloven dat hl) 
inzicht had in de grootste geheimen, om daarmee het oppergezag in de wi)sbegccrtc te 
kunnen voeren. Een andere zondebok was Pythagoras, die volgens hem evenals Anstotelcs 
als een god had willen worden vereerd en daarom zijn leerbngen had wijsgemaakt dat zijn 
leerwijze diepe geheimen herbergde, waardoor zij hem blind hadden gevolgd Van de/e vorm 
van bednegenj, die erop gericht was de mensen intellectueel weerloos te maken, zouden 
volgens menig "habile homme" ook de eigentijdse waarzeggers, kabbalisten, astrologen en 
alchemisten zich bedienen. Als hun kunsten al enig succes boekten, dan was dat het 
bevorderen van bijgeloof en geloof in valse wonderen. In plaats van een nuttig doel te 
dienen, zouden zulke bednegers slechts op eer en sensatie belust zijn. Het oogmerk van ware 
wetenschap was juist het opheffen van het mystene in de dingen ten behoeve van de ware 
adnuratio voor God en de schepping. Bedrog daarentegen sierde de dingen op, opdat ze 
wonderbaarlijker zouden lijken dan ze in werkelijkheid waren. Met elke vorm van 
obscurantisme diende dan ook te worden afgerekend In de nieuwe wetenschap werd helder 
taalgebruik gepropageerd. Zo kreeg Nicolaas Hartsoeker in de recensie van zijn Suite dei 
Con/eiluns Plrysiques veel lof toegezwaaid: 

Tout. est dit en peu de mots & d'une maniere fort claire & proportionnée à toi^ ceux qui 
ont une legere connoissance de la Physique & de I' \natomie. L'Auteur est tres-louable en 
ce qu'il n'a pas voulu imiter quelques Savans hommes, qui affectent de parler obscurément, 
pour n'être entendu que des gens du métier, & qui souvent sous cette obscurité cachent 
bien des supposinons incertaines & beaucoup de faux raisonnemens.8'1 

Het openbaar maken van geheimen om zo de geheimen op te heffen was evenwel een 
gecompliceerde aangelegenheid. Enerzijds werd gestreefd naar een verspreiding van de 
kennis der natuur en werd de brede toegankelijkheid van het moderne naruuronderzock 
bewierookt. Iedereen zou in staat zijn de wonderbaarlijke schepping van God te kennen, 
want de attributen van Gods almacht konden zelfs in de meest alledaagse werken worden 
aanschouwd en dit vereiste geen hoge scholing. Anderzijds waren veel natuuronderzoekers 
echter hoofdzakelijk gericht op de dieper liggende werkelijkheid van de natuur, die door 
lager opgeleiden met begrepen werden. Zij hanteerden de eigen inzichten met betrekking 
tot Gods vernuftige systeem dat onder de oppervlakte van de natuur verborgen lag, o m 
zich als kenners te onderscheiden van pseudo-wetenschappers en het gewone volk. Niet 
alleen omwille van een volmaakte wetenschap, maar ook o m sociaal-maarschappelijke 
redenen onderstreepte de nieuwe filosoof dan ook zo nadrukkelijk de realiteit van een 
geheim systeem in de natuur. Het zoeken naar en kennen van verborgen oorzaken 

83 B/è~ no\ /dec 1694, pp 433-442 bespreking van Overkamp, A/k de Medtamilt, Chirurgicale en Philosophic he 
werkin. 
84 Eamon, Science and the Secrets of Nature, ρ 288-289 
8 5 BC 20,1710, ρ 412 
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onderscheidde de natuuronderzoekers van het gewone volk en de amateurs en verbond 
hen met elkaar. Hun toegang tot het ontoegankeli|ke gaf met alleen een wetenschappelijke 
identiteit aan de zo heterogene groep van natuuronderzoekers, maar tevens een gevoel van 
superioriteit. In gezelschappen als de Ro\al Society en de Académie Rovale des Sciences 
legitimeerden de natuurfilosofcn steeds veclvuldiger hun identiteit door zich als cen 
exclusief wetenschappeb)ke elite te presenteren. Zo had Boyle verklaard: 

lo r the works of God are so worfln of their \utlior, that beside;, the impresses ot his 
wisdom .md goodness, tli.it arc left as it were upon their surf.ices, there arc a grc.it mam 
more curious and excellent tokens .UKI effects of divine artifice, in the hidden .md 
innermost recesses of them, and these arc not to be discovered b\ the pertunctor) looks of 
oscitant or unskilful beholders, but requin., as well as deserve, the most attentivi, and 
pn nip inspection of inijuisitivc and well-instructed considerers "'• 

Kennis en wijsheid waren kennelijk toch niet toegankelijk voor zomaar iedereen, maar 
slechts voorbehouden aan diegenen die een lange vorming hadden genoten. 

«O 

Admtratio vormde een cruciale dimensie van het vroegmoderne rationalisme. Admtratio had 
niet alleen betrekking op de fascinatie van de moderne geletterden voor mirabilia, maar 
stond voor een complex van waarden en oriëntaties die kenmerkend waren voor de 
intellectuele cultuur van de vroege Verlichting. De term verwees naar zowel de verbazing 
en de verwondering over de vreemdheid en gevaneerdheid van de natuur als naar het 
ontzag voor en de fewondenng van de Schepper. Daarnaast tekende admtratio de grens uit 
tussen het bi]gelo\age volk, amateurs die op sensatie en spektakel uit waren en 
natuuronderzoekers die de universele natuurwetten in kaart trachtten te brengen. In de 
volgende hoofdstukken zal de ]ournabstiekc perceptie van wonderbaarlijke en 
raadselachtige verschijnselen worden bekeken als onderdeel van dit complex van waarden 
en noties met betrekking tot admtratio: zowel uit sensatiezucht als uit de behoefte het 
bijgeloof te bestnjden en het Goddelijke innerlijk van de natuur te kunnen doorgronden, 
verdiepten geletterden zich in verschijnselen die zich bevonden aan de rand van de 
bekende wereld. Ofschoon in de gcleerdentijdschnften regelmatig werd betoogd dat het 
wonder van de schepping niet lag in de gevarieerdheid van de natuur, maar in de regelmaat 
en de eenvoud van het onderliggende systeem, werd veelvuldig het amusement van het 
onderzoek naar het curieuze in de natuur gepropageerd en werd ook vaak de 
natuurfilosofische waarde van het verzamelen van wonderbaarlijke, curieuze en occulte 
feiten verdedigd. In de geleerdenpenodieken ging geleerdheid samen met recreatie. Dit was 
een succesvolle formule: natuurlijke historie van merkwaardige verschijnselen en 
curiositeiten bood de amateuronderzoeker en tijdschnftlezer een aangenaam ujdverdnjf, en 
tegelijk was men zich ervan bewust dat het verzamelen van allerlei losse feiten de basis 
vormde waarop de wetenschap diende te worden opgebouwd. Omdat hierdoor met alleen 
professionele geleerden hun ideeën lieten horen over allerlei ongebruikelijke verschijnselen 
zoals monsters en schijnbaar magische effecten, maar ook een steeds grotere groep van 
geletterden in het onderzoek naar het vreemde en wonderbaarlijke werd betrokken, bieden 
de discussies over wonderbaarlijke verschijnselen een rijk en gevaneerd uitzicht op het 
publieke discours ten ujde van de vroege Verlichting. 

'' Bo\lt, The Christian I irtuoso, part 1, ρ S16 
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BO HOOI D M U k l Ga 

God, monsters en de kracht van de verbeelding 

( tili) de qui le\ plii\ ejmid* Ko/i 

Ailorenl /VIOT/ÎC t~ k\ Loi\ 

( tin) qui dei /oii\ full de\ Siiget 

( ehi) qui Ioni ψιιΐ qui Ioni fieni 

l'enl taut allem rei Om ratet 

l aire det Moiittret quand il veni 

AAjoutont l'imaiinalii'e, 

Piii«aiice forte er teiitilire, 

Mait bouillante er pleine de feu 

Qui t'aliatile er te fail un jeu 

D'imprimer en çiot laiatteret 

Mille C hasleaux, mille ibimeres 

Sui le Corpt dnpetit Pallai 

Doni Laminat fail le caibot 

Pour entretenir bien ielle ibote 

Qui Montlres er Prodiges taute 

l//aut tçavoir que l'Embnoii 

Au temps de ta C omeption 

E tt dam le I entre de sa mere 

D'une aussi flexible Matière 

Qu 'une are molle, er qn 'ilprend 

(Ce qui saut doute nom fiirprend) 

Telle imprettion que lu) donne 

C elle qui le porte en personne. 

Si l'expenence en failfo). 

On peut ére, je le cm) ' 

In de late zeventiende en vroege achttiende eeuw zorgden monsters voor tamelijk veel 

opschudding en discussie Geregeld werd in de geleerdentijdschriftcn melding gemaakt van 

mensen en dieren met opvallende aangeboren lichamelijke afwijkingen, zoals Siamese 

tweelingen", een doodgeboren kind met een uitwendig hart, "pendu a son colle comme une 

1 Twee fragmenten uit een gedicht \an L Bouchet (\ncicn Cure de Noguil 1c Ro\), getiteld Dt lOngim de\ 
Mouttres, afgedrukt in een bijlage ("C\triordinaire du Mercure Galani") bij de Menure Galant \an oktober 
1685, pp 84 65 

' Bi|\ oorbeeld PT 15, aug 1685,pp 1135 1139 ' \ Discourse on the Disseclion of a Monstrous Double Cm, 
read before the Dublin h o a e n b\ Dr Mullen', V\ 23, |ul /aug 1703, pp 1417 1418 'An F\lract of a I etter 
to Dr haduard Ivson from the Reverend Mr ( harlcs Hits', MAVS 1706, pp 418 432 Obser \ allons sur 
dcu\ enfans joints ensemble, par M Du \ emev l'aine' en een bncf die in 70«el de Memoires de \nmu\ (VifI 
apn l l713 ,pp 660 669) ali in het Journal des Sfinjiis (JdS 55, maart 1714, pp 344 351) uerd afgedrukt ' lettre 
de Mr de Mailb C onseiller Medean ordinaire du Roi, Doven de la hacultc de Medeanc de Rhcims cente k 
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Médaille" of een foetus met één oog, precies in het midden van het ge/icht (zie figuur 2) . 
Reeds in de oudheid werden geboorten van monsters en andere buitengewone 
gebeurtenissen opgetekend in kronieken. Zeer bekend uit deze tijd is de Ihstonn Nalumln 
van Plinius (23-79 na Chr.), dat naast zeer veel meer een overzicht biedt van een scala aan 
bizarre natuurverschijnselen, zoals kometen, aardbevingen, meteoren en wonderbaarlijke 
geboorten. Uit de vierde eeuw stamt het werk van Julius Obsequens, getiteld Ab anno urbis 
conditile qmngeiitesimo prodigiorum hber, een verzameling van diverse prodiga, die volgens de 
auteur de voor- en tegenspoed van het Romeinse volk hadden aangekondigd. 1 Iet boek 
werd in 1508 in Venetië voor het eerst gedrukt, waarna het wegens groot succes in de 
zestiende eeuw vele malen opnieuw werd uitgegeven. 

Van oudsher behoorden monsters tot een canon van onheilspellende voortekenen, 
waaronder ook kometen en vele andere zeldzame verschijnselen en gebeurtenissen werden 
geschaard1. Als gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst had er sinds de zestiende 
eeuw een popularisering van monsters plaatsgevonden, met name in de vorm van 
pamfletbenchtcn over wonderlijke geboorten'', maar ook in de vorm van boeken waarin 
allerlei verschillende prodigin op een rij werden gezet. De publicatie van het boek van Julius 
Obsequens had in de zestiende eeuw aanleiding gegeven tot het verschijnen van tal van 
andere werken over wonderen en voortekenen. De bekendste zijn het Proditiontm ac 
Ostenlomm cbromcon uit 1557 van professor Conrad Wolffhart uit Basel, beter bekend onder 
de naam Lycosthenes (1518-1561), waarin alle wonderlijke tekenen van 3959 voor Christus 
tot 1556 na Christus zouden zijn verzameld en de Histoires Prodigieuses van Pierre Boaistuau 
(ca. 1520-1566), waaraan in latere jaren diverse delen werden toegevoegd die waren 
geschreven door verschillende andere auteurs. Kenmerkend voor vrijwel alle werken uit 
deze periode is de interpretatie van wonderbaarlijke verschijnselen als tekens van Gods 
toorn en als aankondigingen van naderende rampspoed, die slechts door loutering kon 
worden afgewend. Deze traditionele interpretatie was afkomstig uit zowel het Gneks-
Romeinse heidendom als de Hebreeuwse bijbel7. Wanneer er sprake was van dergelijke 
prodigio, was de grens tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke (of zogenaamd 
"preternatuurlijke") moeilijk vast te stellen. Zowel bovennatuurlijke als natuurlijke 
oorzaken konden namelijk in het spel zijn wanneer zich een vreemd teken aan de hemel 
voordeed of wanneer er een monster werd geboren. Ofschoon men het er doorgaans over 
eens was dat het verschijnsel zelf op natuurlijke oorzaken berustte, achtte men het zeer wel 
mogelijk, dat de wil van God de werkingen in de natuur op een ondoorgrondelijke wijze 
had gecombineerd en gemanipuleerd o m een bijzonder effect voort te brengen. 

Monsters brachten met alleen vrees en onrust, maar ook sensatie. Dwergen, reuzen, 
hermafrodieten en mensen die op dieren leken of merkwaardige anatomische afwijkingen 
vertoonden, vormden sinds jaar en dag spectaculaire hoogtepunten op kermissen en 
bradeneèn. Ook waren monsters niet weg te denken uit het hofleven. Als hofnarren 
hadden zij de taak vertier te brengen aan vorsten en hun gasten. Voorts werden monsters 
bewonderd als curiositeiten. Zij waren, dood of levend, zeer geliefde objecten voor de 

mois de Décembre 1712 Au R Ρ * sur deu\ nouveaux prodiges' 
1 Η ^ Κ 5 Ί 7 1 2 , ρ 19 Zie ook 7 ^ 5 9 , μιηι 1716, pp 691-692 

^ MARS 1717, pp 285-287 O t a e n a l l o n s sur un Foetus monstrucuv qui n'avoil qu'un Oeil Par M Lattre'. 
Zieook/rfJ"7(>,iiov 1721, pp 584-586 

^ Zie Dasion en Park, Il ouden and tbc ordir ofmlure, pp 48 66 
6 /.ie Irene hwinkel. De Momln*. Deutung und tunktion ιυη II undertfburten auf Ftugbbtleni im Deulsihknd des \ύ 

Jahrhundert*, Tubingen 1995, Uinstina Hoffmann-Randall, Montier. Wunder und Kometen Sematwnsbemhte auf 

Flugblättern de\ 16 bit 18 Jahrhunderts Eine Aufteilung der Universitätsbibliothek 19. Korember 12 Dezember 1999, 
Erlangen 1999 
7 Daston en Park, Wonden and the order of nature, ρ 50 
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Figuur 2: Afbeelding van een eenogig "monster" in het tijdschrift van de Parijse 
Académie Royale des Sciences. 
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rariteitenkabinetten van vorsten en welgestelde particulieren . Ms verzamelobjecten hadden 
zi) de/el fdc status als zeldzame planten, stenen en dieren, zi) vertegenwoordigden de 
oneindige gevarieerdheid van het universum Vanwege hun zeldzaamheid waren zi) echter 
met in ieder kabinet te vinden, waardoor zij des te meer in trek waren onder diegenen die 
met hun cunositeitencollecties graag hun weelde en beschaving ten toon spreidden. Vrees 
voor monsters was dcrgeli)kc verzamelaars vreemd; zi) zagen in monsters eerder een bli|k 
van Gods vindingn)kheid dan van diens toorn Hiermee hadden zi] de opvatting van 
Plimus nieuw leven ingeblazen, die merkwaardige lichameli]kc bi]zonderhcden had 
beschouwd als ///w.r naturae, als uitdrukkingen van de onbegrensde 
vormgevingsmogcli)kheden van de natuur . Volgens sommigen vertegenwoordigden 
monsters met alleen de gevarieerdheid, maar ook de wonderbaarlijkheid en schoonheid van 
Gods schepping, hetgeen in enkele gevallen leidde tot een esthetisering van monsters Van 
"haarmensen" zoals Petrus Gonsalvus (geb. 1656) en diens kinderen" zi)n diverse 
portretten gemaakt, waarvan diverse nog steeds te bezichtigen zi)n in de W'uuderkammer in 
Ambras, het paleis van Ferdinand II (1529-1595) te Innsbruck. 

In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw waren monsters behalve als 
bronnen van onrust, vermaak of bewondering ook als objecten van natuurkundig 
onderzoek steeds meer in de belangstelling gekomen12 Rariteitenkabinetten werden meer 
en meer centra van natuurhistorisch onderzoek". Het theatrum anatomicum in Leiden 
bevatte enkele monstrueuze specirmna, evenals de beroemde collectie van Fredenk Ru\sch 
(1638-1731) in Amsterdam, waarvan een groot deel in 1716 werd overgebracht naar het 
kabinet van tsaar Peter de Grote (1672-1725) in Sint Petersburg. De tsaar had een 
bijzondere passie voor het verzamelen van monsters. Zo had hij in 1704 zijn onderdanen 
verboden kinderen met lichamelijke afwijkingen te verbergen of te doden, zij dienden naar 
het keizerlijke hof te worden gebracht Na hun dood werden zij geprepareerd en 
geconserveerd in alcohol. Niet alleen in de ranteitenkabinetten had bestudering van 

8 Voor meer o\er rameitenkabiiietten in de Renaissance, /ie Paula Findlen, '( oumng Nature', in Ν lardine, 
I \ Secord en b C Span (eds), C ullunt ofXaliiml History, < ambndgi 1906, pp 57-74, \rthur MacGregor, 
'Die besonderen higenschaflen der "Kunsrkammer"', in Grote (ed), Mjimevsmuy im Mtcmivtmo, pp 61 106, 
Daston en Park, Wondert ünd the Order of Kature, pp 68-108, 149-159, 255 290 
9 Michael Ilagner, 'Cnlighlened Monsters', in William Clark, |an Goliiisk\ en bimon Schaffcr (eds), Ibe 
Sciences m Enlightened bumpe, ( h ι cago 1999, pp 182 185 
1(1 Pbnius, Histona Naturais, VII, § 32, in Rodcnch König en Gerhard Winkler (eds) C Plimus Secundus 
Naturkunde Latetmsch Deutsch, Darmstadt 1975, VII, pp 32-33 Zie ook Paula Findlen, '|okes of Nature and 
Jokes of Knowledge The PlayfuUness of Scientific Discourse in harly Modem Europe', R£natssance Quarterly 
43 (1990), pp 292 331 
I ' / l e Lorraine Daston en Katharine Park, M 'anders and the order of nature, ρ 194 
1 : Over de wetenschappelijke perceptie van monslers in de vroege nieuwe tijd, zie Dudley Wilson, JVfjwr and 

Portents Monstmut Births from the Middle Aget to the Enlightenment, Londen en New ^ ork 1993, Michael I lagner, 
'Monstrositäten haben eine ( ìeschichte', in Michael Hagner (ed ), Der falsche Korper Beitrage %u einer gesthichte der 
Monstrositäten, Gottingen 1995, pp 7-20, |osef Ν Neumann, 'Der Missgebildete Mensch Gesellschaftliche 
VerhaltensiAeise und Moralische Bewertungen von der \ntikc bis zur frühen Neuzeit', in ibid , pp 21-44, 
Daston en Park, 'Unnamral ( onceptions The Study of Monsters in Stxtcenlh and Seventeenth-( enturv 
Trance and England', Past and Present 92 (1981), pp 20 54, Daston and Park, U anders and the Order of Nature, 
pp 173 214, Hagnci, 'Enbghicned Monslers', pp 175-217 
I I Het ranteitcnmuseum zou voortaan de plaats zijn waar contacten en netwerken nissen geleerden 
ontstonden, waar gegevens werden verzameld en waar experimenten werden uitgevoerd en met elkaar 
vergeleken ( hermsche laboratoria, bolanische tuinen en anatomiscln theaters werden hier gehuisvcsi, waar 
zowel de buitenkant als de binnenkant der natuur kon worden bestudeerd Planten en dieren werden niet 
alleen verzameld, beschreven en vergeleken, maar tevens ontleed Het ranieitenkabinet was niet alleen een 
museum, maar fungeerde vooral als werkplaats, waar men de natuur dwong haar geheimen pnjs te geven Zie 
Paula Findlen, 'Die Zelt vor dem laboratorium Die Museen und der Bereich der Wissenschaft 1550 1750', 
in Groie (ed), Macrocosmus im Microcosmo, pp 191-208 
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monsters langzamerhand de overhand gekregen, ook in de literatuur toonde zich vanaf het 
einde van de zestiende eeuw een toenemende bedrijvigheid van auteurs die trachtten de 
wonderen der natuur te systematiseren en een soort natuurlijke historie van monsters op re 
stellen, lien van de bekendstcn was de Parijse chirurgijn Ambroise Paré (1510-1590). In 
zijn rijkelijk geïllustreerde bock dat in 1573 verscheen onder de titel Des monstm el prodifes 
had hij monsters onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals monsters van de aarde, 
de lucht en de zee". Daarnaast bevatte het boek een s\stematisch overzicht van alle 
mogelijke verklaringen voor het ontstaan van monsters. Natuurlijke en bovennatuurlijke 
oorzaken sloten elkaar in het wereldbeeld van Pare niet uit Zowel de woede van God als 
afwijkingen aan de baarmoeder konden in het spel zijn \ 

Hoc groot de werenschappclijke belangstelling voor anatomische aRvijkingcn in een 
eeuw tijd was geworden, blijkt wel uit het enorme aantal publicaties over monsters m de 
periode rond 1700, waarvan vele werden afgedrukt in de tijdschriften voor natuurlijke 
historie en expcnmentele natuurfilosofie: in de russen 1685 en 1725 verschenen 
afleveringen van de Londensc Philosophical Tramactions, de Miscelluma of F^phemendes van de 
Academia Naturae Curiosorum en de Histoire el Mémoires van de Panjse Académie treffen 
we meer dan honderd artikelen over bizarre geboorteafwijkingen aan ''. Ook het jotmial de.\ 
Sçavans, dat breder was van opzet dan de tijdschriften van de academies voor 
natuuronderzoek, telde talloze beschrijvingen van monsters. De meeste van deze berichten 
vormden ingezonden brieven en waren door artsen geschreven '. I lun interesse was met 
zozeer medisch van aard, maar eerder natuurfilosofisch. Het accent lag sterk op de 
natuurwetenschappelijke aspecten van de geneeskunde en op het propageren van een 
moderne wetenschappelijke benadering - dat wil zeggen: een rationeel-empirische 
bestudering - van de eigenschappen en aandoeningen van het menselijke lichaam. Aan de 
gezondheid van de patient en de rol van de arts als genezer werd nauwelijks of geen 
aandacht besteed18. Als er een monster was geboren, nchtte men zich vnjwcl uitsluitend op 
het bestuderen van hun merkwaardige anatomie en trachtte men aan de hand van dit 
onderzoek de oorzaken van het onstaan van aangeboren lichaamsafwijkingen te 
achterhalen. Slechts een enkeling onder de geïnteresseerde medici hield zich bezig met de 
verzorging van deze bijzondere patiënten, die doorgaans in een zeer slechte gezondheid 
verkeerden, te meer omdat zij om de nieuwsgierigheid van het betalend publiek te 

1', Paré deelde niet alleen mensen of dieren met aangeboren afwijkingen in onder de categorie van de 
monsters, maar ook allerlei tot dan toe onbekende vreemde en exotische dieren 
15 Paré noemde in 7i]n boek dertien oorzaken voor het ontstaan van monsters "Les Causes des monstres 
sont plusieurs La premiere est la gloire de Dieu La seconde, son ire La troisiesme, la trop grande quanute de 
semence La quatnesme, la trop petite quantité. La cinquiesme, l'imagination La siMcsmc, l'angustie ou 
petitesse de la matrice La septiesme, l'assiette indecente de la mere, comme, estant grosse, s'est tenue trop 
longuement assise les cuisses croisées ou serrées contre le ventre La huitiesme, par cheute, ou coups donne/ 
contre le ventre de la mere estant grosse d'enfant \a neuficsme, par maladies héréditaires ou accidentales La 
dixiesme, par poumture ou corruption de la semence. La on/icsme, par miMion ou meslange de semence \& 
douziesme, par l'artifice des meschans bebstres de l'ostiere La trei/iesme, par les Demons ou Diables" 
Ambroise Paré, Des monstres et Pmdigs Édition mttqHe et commentée par Jean Ceani^ Genève 1971, 'introduction' en 
pp 4-99. 
16 Ik heb slechts de artikelen over mensen (zuigelingen, foetussen) met aangeboren afwijkingen geteld De 
talloze artikelen over hermafrodicten ( / o u d mensen als dieren), monstrueu/e dieren etc heb ik buiten 
beschouwing gelaten 
17 Tal van virtuosi «aren arts van huis uit F.xpenmcntde wetenschap werd voor een groot deel iKnir artsen 
bedreven Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de tijdschnftcn voor experimentele en natuurlijke historie 
zoveel aandacht werd besteed aan onderwerpen die een zekere verwantschap hadden met geneeskunde en 
anatomie 

"Jacques Roger, The I jfe Sciences in Eighleenth-Centmy French Thought, Stanford 1997 (vertaling van Les science! de 
la vie dans la pensee française au Χ^ΊΙΓ siede, 1963),pp 137-138 
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bevredigen1 ' , voortdurend werden opgepakt en blootgesteld aan de kou. Dit wordt 
duidelijk geïllustreerd in twee brieven van de priester Pierre Le Brun (1661-1729)"" aan de 
redactie van het joiinml as Sçavans over een Siamese tweeling, geboren te Vitry in oktober 
1706 (zie figuur 3). Een passage uit de eerste brief, die op 16 oktober 1706 te Vitry was 
geschreven, luidt als volgt: 

l.i cauhi.' de leur mort vient de cc i]ue le lait s'est caillé dans leur cstomach. La mere troublée 
par le bruit qu'on faisoit dans la maison, & par l'idée d'avoir fait des enfans monstrueux, 
n'avoit peut-être point de bon lait à leur donner ils ne vouloient point la têter, & on leur 
faisoit boire du lait de vache, bouilli, & écrémé II faut ajouter que dès le Jeudi il vint un 
grand nombre de personne; à Yitn, pour voir les enfans, & qu'on les remua sans doute un 
peu trop, pour gagner des pieces de dix sok, qu'on commenta à faire paicr pour les voir. 

In de tweede brief, die te Panjs was geschreven op 14 november, werd echter een nieuwe 
doodsoorzaak geopperd: 

qui est la maniere dont on les cmmailloit: car au heu que leur situation naturelle étoit de se 
regarder l'un l'autre, & d'imiter à peu près la figure d'un X. ils étoient tout à fait écarte;' & 
étendus sur leurs dos dans les langes, une tête à chaque bout (comme on voit à la premiere 
figure) ce qui les gênoit & affaisoit trop plusieurs parties 21 

Een natuurlijke historie van monsters 

Waarom was de interesse voor de buitensporigheden van de natuur zo groot onder de 
virtuosi? Wat hadden tweekoppige dieren en mismaakte foetussen te maken met de nieuwe 
natuurwetenschap? Volgens Bernard le Bovier de Fontenelle, de secretans van de Académie 
Royale des Sciences, bood het onderzoek naar monsters veel meer dan louter spektakel; zij 
waren volgens hem geen spelletjes of grappen van de natuur, maar vormden 
wetenschappelijke objecten, die de fysica dichter bij het doorgronden van de algemene wetten 
der natuur konden brengen: 

( )n regarde communément les Monstres comme des jeux de la Nature, mais les Philosophes 
sont trés-persuadés que la Nature ne se joue point, qu'elle suit toujours inviolablement les 
mêmes Règles, & que tous ses ouvrages sont, pour ainsi dire, également séneux. Il peut y en 
avoir d'extraordinaires, mais non pas d'irreguliers, & ce sont même souvent les plus 
extraordinaires, qui donnent le plus d'ouverture pour découvrir les règles générales où ils sont 
tous compris.— 

l<> Ouders van kinderen mcl aangeboren hchamcbjke afwi]lungcn wonnen vaak aan/ienli|ke hoeveelheden 
spaargeld uit de belangstelling van hun veelal iameli)k welgestelde bezoekers, van wie de meesten slechts op 
spektakel uit «aren, maar onder wie ook velen op grond van hun natuurkundige interesse van heinde en verre 
kwamen toestromen Toen ( harles hllis ti|dens zijn rondreis in de Nederlandse Republiek een pasgeboren 
Siamese tweeling wilde bezichtigen, kreeg hl) \an de ouders te horen dat hi| pas m het huis zou worden 
toegelaten wanneer hi| bereid was cen bedrag van driehonderd Nederlandse guldens neer te tellen' Zie PT23, 
|ul/aug 1703, pp 1417-1418 " \n lixtract of a Letter lo Dr Edward I\son from the Reverend Mr ("harles 
EUis" Wanneer een mismaakt kind was overleden, trachtte de familie deze njke bron van inkomsten dan ook 
/o lang mogeli|k te conserveren door hel lichaam met alcohol te impregneren 
•̂  (.f infra, hoofdstuk 5 
: i]dS35, )an 1707,pp 145-163 
" HAVS 1703, p. 28 
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Figuur 3: Afbeeldingen van een Siamese tweeling uit Vitry, afgedrukt in twee brieven 

van Pierre Le Brun aan de redactie van het 

journal des Sçavans 
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Deze houding ten opzichte van abnormaliteiten en monsters greep terug op een baconiaansc 
epistemologie. Reeds Francis Bacon had gehoopt zowel de gewone als de buitengewone 
vcrschi]nsclen te verenigen onder een regel. Omdat hl) meende, dat alle verschijnselen, 
inclusief de zogenaamde wonderen of "foutjes" van de natuur, uiteindelijk zouden passen in 
"some Form or fixed Law"" , hechtte hij een grote wetenschappelijke waarde aan anomabeen 
die tegenvoorbeelden voor de bestaande theoneen verschaften. Zogenaamde "foutjes" van de 
natuur zouden de verkeerde indrukken kunnen corngeren, die men van de natuur had 
gekregen doordat men zijn theoneen had gebaseerd op te weinig gegevens, of doordat men te 
veel op alledaagse verschijnselen had vertrouwd. Bacon geloofde, dat met behulp van het 
abnormale en ongebruikelijke het normale kon worden begrepen Daarom had hij zijn 
tijdgenoten aangespoord tot het ontwikkelen van een "collccnon or particular natural history 
of all prodigies and monstrous births of nature; of everything in short that is in nature new, 
rare, and unusual""1. In wetenschappelijk opzicht betekende dit in feite het einde van het 
bestaan van monsters. In de werken van zesnende-ccuwse geleerden als Ambroise Paré en 
Claude de Tesserant waren monsters namelijk nog omschreven als "contre le cours de 
nature"25 of "outre le cours de nature"3'', omdat zij werden beschouwd als niet beantwoordend 
aan of in stnjd met de gangbare regelmaat van de natuur. In het nieuwe natuurconcept van 
Bacon, Boyle en Fontenelle werd de natuur echter met meer geregeerd door gewoontes en 
neigingen, maar was deze onderworpen aan onbreekbare en universele wetten. Hierdoor 
stonden lichamelijke afwijkingen niet meer op zichzelf als uitzondenngen, maar hadden zij een 
plaats gekregen in een natuurlijke orde, die met aan uitzonderingen onderhevig was. I Iet 
monster leek zelfs een van de maatstaven of referentiepunten te zijn geworden voor een 
rationele bestudering van de natuur: het zou natuurkundigen in staat stellen de werking en 
regelmaat van het orgamsche leven beter te begnjpen. Fontenelle onderstreepte dit in het 
voorwoord bij de Histoire et Mémoires tie l'Académie Royale des Sciences van 1699. Hij verdedigde 
hienn de vergelijkende studie van zowel dieren als monsters omdat deze de werking van het 
menselijke lichaam beter inzichtelijk maakte: 

.. telle partie dont la structure est dans le Corps humain si délicate ou si confuse qu'elle en est 
invisible, est sensible & manifeste dans le corps, d'un certain Animal Delà vient que les 
Monstres même ne sont pas à negliger. La Mech.uuque cachée dans une certaine espèce ou 
dans une structure commune se développe dans une autre espece, ou dans une structure 
extraordinaire, & l'on diroit presque que la Nature à force de multiplier & de varier ses 
ouvrages, ne peut s'empêcher de trahir quelquefois son secret. 

... Ainsi les découvertes sensiblement utiles, & qui peuvent menter nôtre attention 
pnncipale, sont en quelque sorte éclairées par celles qu'on peut traiter d'inutiles. Toutes les 
Veniez deviennent plus lumineuses les unes par les autres.27 

: i Bacon, Novum Organum, in K'orL·, I, pp 281-282· "reduetanrur et comprehendaimir sub aliqua Forma sivc 
Lege certa"(Engelse vertaling in Works, IV, ρ 168) 
2A Bacon, Novum Organum, ρ 283: "Facienda emm est congenes sivc histona naturalis particulans omnium 

monstromm et partuum narurac prodigiosorum; omms denique novitatis et rantaüs et inconsueti in natura" 
(hngelse vertaling in Works, IV, ρ 169) 

^ De noue van "tegennatuurlijk" was anMotebsch van oorsprong ( )fschoon 7\\ behoorden tot hel domein van de 

natuur, werden hchamelijke afwijkingen beschouwd als sclieiidingen van de natuiirli|kc orde, omdat zi) in s(n|d 
waren met het ttbs van de natuur oKvel met de neiging {incknütw) van de natuurli|ke substantie tot zijn volmaakte 
iuteiiidcli|ke vorm In deze kosmologie vormden monsters een onderdeel \an het organische leven, waarvan 
echter de ontwikkeling op een of andere manier ergens was onderbroken en in een andere nchtmgwas gestuurd 
: ' ' l'are, Des Monstres el Prodigi, pp 3 en 151 (η I) 
2' ii/lKJ" 1699, 'préface' Deve en andere passages uit de 'preface' keerden in ongewijzigde vorm terug m het 
voorwoord bij FonteneUe's Histom du renouvellement de rAcademie Rû)ale des Saentes en λί DC XCIX el les eloget 

historiques, Amsterdam 1709 Dok werden deze woorden letterlijk overgenomen in de bespreking \an de 

Histoire de l'Aiademie in Jacques Bernards Nouvelles de la Repubbque des Ltttret van oktober 1702, pp. 363-389 
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Bi| een vergelijking van de eind-zeventiende- en bcgin-achttiende-ccuwse teksten over 

monsters met de boeken die een eeuw daarvoor waren verschenen, bli|kt dat de 

thematisering van monsters in de zeventiende eeuw drastische veranderingen had 

ondergaan. Zoals reeds gezegd, was de interpretatie van monsters veranderd, sinds 7i| 

waren opgenomen in het nieuwe concept van een systematische natuur. Ook had de term 

"monster" in de geleerdenpenodicken van rond 1700 geen profetische connotaties meer, 

maar verwees deze slechts naar de fysieke werkelijkheid van levende wezens in de natuur, 

die op grond van hun gestalte als vreemd, zeldzaam en afwijkend werden beschouwd. Voor 

de cind-zevennende-eeuwsc geletterden die in de ban waren van het rationalisme en 

empirisme, vormde de interpretatie van monsters als voortekens slechts een van de vele 

uitwassen van volks bijgeloof. Monsters waren volgens hen slechts schijnbaar in 

tegenspraak met de natuur. Predikaten als vreemdheid, merkwaardigheid, onnatuurlijkheid, 

afwijking of abnormaliteit sloegen met op eigenschappen van het natuurfenomeen zelf, 

maar werden beschouwd als noties die voortvloeiden uit het beperkte kenvermogen van de 

toeschouwer. Het plan waarmee God de natuur had geschapen, ging het 

bevattingsvermogen van de mens ver te boven, zo stelde Boyle in zijn A Vree Inqiiity into the 

Τ 'ulgarly received Notion of Nature: 

The divine Maker of the Universe, being a most free agent, and having an intellect infuntch 
superior to ours, ma\, in the production of seemingl) irregular pliacnomena, have ends 
unknown to us, which even the anomalies may be ven fit to compass 

. I did not incogitanth speak of irregularities, as if the) might sometimes be but seeming 
ones for 1 think it ven possible, that an artificer of so vast a comprehension, and so 
piercing a sight, as is the maker of the World, might, in this great automaton ot his, have so 
ordered things, that divers of them may . be thought irregular, which vet reali) have, both 
in his prc-ordination, and in the connection of their genuine causes, a reference, that 
would, if we discerned it, keep us from imputing it either to chance, or to nature's 
aberrations.28 

Een toenemende rationalisering en de opkomst van een empirische wetenschap hadden 

behalve op de betekenis van monsters ook een duidelijk stempel gedrukt op de 

berichtgeving over monsters. Belangrijk in het onderzoek naar zowel monsters als andere 

natuurverschijnselen was, dat men kon vertrouwen op het feitenmateriaal, want dit vormde 

de enige autoriteit waarop de natuurfilosoof een beroep kon doen. O m d a t berichten van 

observaties vaak het enige empirische materiaal vormden dat voorhanden was, dienden zij 

te voldoen aan strikte eisen. Het empirische fundament van de moderne fysica diende te 

zijn opgebouwd uit singuliere historische gebeurtenissen, die hadden plaatsgevonden op 

een bepaalde plaats en tijd en waarin de onderzoeker een centrale positie bekleedde. D e 

waarheid van een bericht werd doorgaans pas erkend, zodra die door een veelheid aan 

getuigen was bevestigd" . In dit vergaren van wetenschappelijk waardevol feitenmateriaal 

toont zich een duidelijk verschil met de werkwijze van Ambroisc Paré een eeuw eerder. Uit 

:e Bovle, A Free Inquiry mio the I ulgarly Rtcemd Notion of Nature (1686), in U 'orL·, V, pp 158-254 De Lati|iisc 
\ersie van dit werk, die liet/elfdc (aar was verschenen onder de titel De ipsa Natura, site libera m receptarti \aturae 
notiomm (hsquintio, werd in verschillende tijdschnften besproken ßL/H 3, dec 1686, pp 530-535, NRL· dec 
1686,pp 1384-1402,/aïl5, no\ 1687,pp 13-20 
•̂  Zie Peter Dear, 'Tottus m verba Rhetoric anil \uthont) in the Early Royal Society', lsi\ 76 (1985), pp 145-
161, Dear, 'Miracles, Experiments, and the Ordinary Course of Nature', isis 81 (1990), pp 663-683, Steven 
Shapin en Simon Schaffer, Leviathan and the Air Pump. Hobbes. Boyle, and the Experimental Life, Princeton 1985, 
pp 55-64. 
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diverse bronnen, waaronder zowel antieke en middeleeuwse literatuur als reisverhalen en 
cigenti)dse berichten, had Paré verschillende beschn]vingcn en portretten verzameld van 
menselijke en demonische monsters, fabcldieren, hermafrodieten en wezens die half mens 
en half dier waren. Met name de Histoires P/W/Ç/C/AUM van Pierre Boaistuau en Claude de 
Tesserant vormden een rijke bron voor Paré. Dit tweedelige werk, waarvan tussen 1560 en 
1594 diverse bewerkte edities waren verschenen, vormde een compilatie van tal van 
monsterverhalen, opgetekend door "plusieurs fameux Authcurs, Cìrccs et Latins, sacrez et 
prophanes". ( )ok had Paré vaak geput uit de vierdebge Histonae Ammalmm van de Zwitser 
Conrad Gesner (1516-1565), verschenen russen 1551 en 1558. Hij had zich, zo staat in het 
voorwoord bij zijn boek, eveneens laten inspireren door de geschriften van "Sainct Paul, 
Sainct Augustin, Esdras Ie Prophete, et des Anciens Philosophes, à sçavoir d'I Iippocratcs, 
Galien, Empedocle!., Anstote, Pline, Lycosthene, et autres". 

Aldus had Ambroise Paré geen onderscheid gemaakt tussen teksten van Lycosthenes 
en andere prodigiaverzamelingen en pamfletten, maar geput uit alle soorten bronnen die 
voorhanden waren. In het eind-zcvcntiende-eeuwsc onderzoek naar monsters was een 
dergelijke aanpak echter uit den boze. In de tijdschnften werd geen aandacht besteed aan 
twijfelachtige verhalen over fabeldicren, afkomstig uit onzuivere bronnen, noch aan materiaal 
dat was opgetekend door oude filosofen. Men was afkeng van boekenwijsheid bi| de 
beoefening van natuurfilosofie; de moderne wetenschapper las slechts uit het boek der 
natuur. Omdat de nieuwe wetenschap slechts op zekere feiten mocht berusten, was er in de 
natuurlijke historie van monsters alleen ruimte voor berichten over monsters, die volgens de 
regels van het wetenschappelijke discours waren opgesteld. Algemene aanduidingen van 
bepaalde soorten monsters, zoals die in het boek van Paré, konden met fungeren als basis 
voor wetenschappelijke kennis. O m relevant te zijn voor de wetenschap, moest een monster 
eerst als feit (jactuni) erkend worden50. De monsters waarover rond 1700 werd geschreven 
waren door tal van personen aanschouwd; vaak ook had de auteur zich persoonlijk overtuigd 
van het bestaan van het monster waarover hij had horen vertellen. De betrouwbaarheid van 
de berichten werd gelegitimeerd door het verstrekken van zoveel mogelijk concrete gegevens, 
zoals de plaats waar het monster was aangetroffen, de plaats en datum van de geboorte, de 
namen van de ouders, de getuigen en de berichtgever. Zeer nauwgezet in zijn berichtgeving 
was bijvoorbeeld de arts Joseph Guichard Du Yeme\ (1648-1730), die in zijn verslag van de 
geboorte van de Siamese tweeling uit Yitry" met alleen de betrokkenen met naam en 
toenaam noemde, maar ook de bevalling zelf zo nauwkeung mogelijk beschreef32. Ook 
wanneer secties werden verncht, werd zorgvuldig vermeld wie hierbij aanwezig waren 
geweest. Zo lezen wc in een verslag van Monsieur de Ville in het Journal as Sçavcins van 1680, 
dat behalve hijzelf ook de artsen Charles Spon (1609-1684) en Pierre Garmer (f 1710)33 

hadden deelgenomen aan het ontleden van een monstrueuze katA . 

( )ok illustraties van monsters waren in de loop van de zeventiende eeuw veranderd. 
Treffen we in Des Monstres et Prodiges van Ambroise Paré nog fantasierijke afbeeldingen aan 
van monsters tegen een gestileerde achtergrond, in de geleerdentijdschnften vinden we 
slechts functionele afbeeldingen. Gravures bevorderden de nauwkeunghcid van een 
observatieverslag, waardoor de lezer een "virtuele toeschouwer" van het beschreven 

1" /.ie Javier Muscoso, ' \ olkommenc Monstren und unhciKoUe Gcsulten Zur Katuraliwmng der Motulwsilal 
im 18 jahrhunderf^ in Hapier (cd ), Der falche Korper, pp 64-65 
11 Cf supra 
3 : \L4RS 1706, pp 418-432 'Observation sur dcu\ enfans joinls ensemble, par M Du Vcmev l'aine' 
" Cf. infra, hoofdstuk 5 
3'' )dS 8, |uli 1680, pp 222-226 'Histoire \natonmjue d'un Chat Monstre disséqué & examiné par M de Ville 
Π en M. aggregé au college des Médecins de Lyon 1680' 

42 

file:///natonmjue


verschi|nsel werd \ Zij vergrootten de empmsche betrouwbaarheid van een 

observatieverslag. Zo waren de illustraties bi) het bovengenoemde artikel over een 

monstrueuze kat louter ter ondersteuning en verduidelijking van de gedetailleerde 

beschrijving van het dier, dat één hoofd had, maar twee onderlichamen, twee ruggegraten, 

twee ribbenkasten en acht poten (/ie figuur 4): 

De clucuiii' i l e c o deux épinc"; partoient 24 coste;-, c'est-à-dire douze de chae|ue coste, c]ui 
s'articuloicnt à deux Sternums ditterens, de sorte que chaque Sternum recevoir d'un costé 
les extrémité/ de 12 costes de l'epnu droite, & de l'autre costé autanr de l'épine gauche, ce 
c|ui ne sera pas difficile à comprendre en jettaut les yeux sur la II & III figure c|ui tont fort 
bien remarc|uer i|ue ces 48 costes & ces deux Sternums ne formoicnt c|u'une tres vaste 
capacité de poitrine.v' 

\fl)eeldingen werden uitvoerig toegelicht, zoals ook in het geval van de monstrueuze kat: 

1 I'ig representant le Monstre couché sur l'une des Kpines du dos \ la teste H Β Β Β les A 
jambes antérieures. C.CC.C les deux Sternums, antérieur & posterieur D.D les deux 
cartilages xiphoides. Π. le diaphragme I' 1' l .K les 4 ïambes postérieures C! G. les 2 <.]iieues 

II. I'ig. representant les parties antérieures du Monstre A.A. la teste B.B les deux 
jambes antérieures C.C CCCC. les deux hpines du dos disposées latéralement D.D D D 
le Sternum antérieur li le cartilage xiphoide de ce Sternum I' le diaphragme G t i l'endroit 
où ce monstre se separoit distinctement en deux H H H II les jambes postérieures I.I les 
deux queues 

III Tig représentant les parties postérieures du monstre A.A. la teste Β Β les deux 
jambes postérieures G.CC C C C les deux hpines D D le Sternum posterieur li.lì le 
cartilage xiphoide de ce Sternum, F. le diaphragme Ci G Ci la separation en deux 11.11. les 
deux queues 17 

Hen groot aantal van de laat-zcventiendc- en vroeg-achttiende-eeuwse benchten over 

monsters bestond uit anatomische verslagen. De West-Europese natuurkundigen hadden 

immers een rotsvast geloof in het belang van het experiment, hetgeen in de geneeskunde werd 

vertaald m termen van anatomisch onderzoek. De arts Alexis Littré (1658-1725) had in zijn 

sectieverslag, dat onder de titel '( )bservations sur un Foetus monstrueux qui n'avoit qu'un 

Oeil'3" in het tijdschrift van de Académie Royale verscheen, geschreven, dat anatomisch 

onderzoek met name in het geval van monsters veel opleverde: 

La dissection des Monstres nous y fait découvrir des choses souvent plus singulières que celles 
que montre leur exteneur, & quelquefois propres à nous donner des éclaircissements sur leur 
formation v' 

Zo wees de hierboven genoemde sectie door Monsieur de Ville op de monstrueuze kat met 

de twee onderlichamen uit, dat het dier, in tegenstelling tot wat men had verwacht, 

weliswaar twee ruggegraten, maar geen dubbele ingewanden had. De kat had slechts één 

hart, één paar longen, één maag, maar wel dubbele darmkanalen en geslachtsorganen'11. 

v' Over de functie van gravures in naluurfdosofisclie teksten, tie Sliapin en Schaffer, Lmuthün and the Air 
Pump, pp 60-64 
^]dS%, |uül680,p 223 
371bid, pp 225-226 
w M4RS\1\1, pp. 285-287 Zie figuur 2 
1<, Ibid., ρ 285 
4"y<tf 8, (uh 1680, pp. 222-226 
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Figuur 4: Gravures van een monstrueuze kat. afgedrukt bij het 

sectieverslag in het Journal des Scavam 
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Het anatomische onder/.ock naar monsters stuitte echter op een groot praktisch probleem: 

lichamen van gestorven personen, zuigelingen, foetussen of dieren met lichamelijke 

afwijkingen waren uiterst zeldzaam en daarom nauwelijks beschikbaar. In januari 1685 

trachtten enkele leden van de Dublin Socicn, waarvandaan regelmatig artikelen en brieven 

naar de redactie van de Philosophien/ Trausaitions werden gestuurd, het stoffelijke overschot 

van een tweehoofdig meisje in handen te krijgen, maar tot hun teleurstelling kregen zij nul 

op het rekest: "the parties who had the propern in this monster, would not sell it" Het 

ontleden van een monstrueus lichaam was dan ook een bijzonder privilege. In Frankrijk 

beschikten enkele vooraanstaande medici en anatomen zoals Alexis Littré, Jean Méry 

(1645-1722), Joseph Guichard du Verne\ en Louis Lemen- (1697-1743) op grond van hun 

hoge positie aan het hof en aan de Académie vaker over stoffelijke overschotten dan in die 

tijd gebruikelijk was. Zo kon de Siamese tweeling die in september 1706 te Yitry was 

geboren, vnjwcl direct na het overlijden worden ontleed. Reeds de dag dat deze was 

geboren, waren geleerden ter plaatse, waardoor zij ook direct in actie konden komen toen 

de tweeling stierf. Pierre ΙΛ: Brun meldde hierover in zijn bnef aan het Joitni<il des S^ivmis: 

[ils| moururent le S.imcdi matin, l'un à quatre heures, l'autre à huit. M du Veme\ en fut 
d'abord averti à Paris, & sans perdre aucun temps, il emploi.! .lussi bien son éloquence, qu'il 
obtint du pere ces enfans morts, & les fit emporter en même temps durant les dix heures 
du soir au Jardin du Roi. Le lendemain d mit ces enfans en état d'être montrez sans 
mauvaise odeur, les fit porter au cabinet de Monsieur l'Abbé Hignon, où je me trouvai . l2 

Toch hadden ook deze invloedrijke geleerden voortdurend te maken met praktische 

problemen. Zo had Louis Lémery het lichaam van een twaalfjarig meisje in allerijl moeten 

ontleden, omdat de familie het wilde begraven^ . Ook de Lyonese arts De Ville had in zijn 

reeds genoemde sectie op de monstrueuze kat de ongelukkige consequenties van de 

zeldzaamheid van zulke monsters ondervonden. De schikking van de organen in de 

onderbuik bleek niet meer nauwkeurig vast te stellen, want het dier was reeds eerder door 

iemand onderzocht: 

Il auroit examiné avec plus d'attention les parties du bas ventre, si elles n'eussent esté 
déchirées mal à propos par une personne qui n'en connoissoit pas l'importance, & qui les 
arracha de peur qu'elles n'infectassent bien tost toutes les autres.14 

Ook uit een andere beschrijving van een monster in het Journal des Sçavans blijkt, dat een 

monster vaak verschillende malen achter elkaar, door verschillende geïnteresseerden, werd 

ontleed en onderzocht45. O p 21 juni 1701 had de vrouw van een zekere Gerard Vigneron 

in de Faubourg de Saint Jacques van Beauvais twee kinderen gebaard, die ieder tot aan het 

middenrif welgevormd waren, maar samen slechts één onderlichaam hadden. De volgende 

dag, op 22 juni, werd door de Chirurgijn Pierre Fourni r en twee van zijn confrères, de 

41 Fragment uil de notulen van de bijccnkomsl van de Dublin Soaeu op 19 |.inuan 1685, gealeerd naar Κ 
Theodore Hoppen, The Common Scientist tu the Seventeenth Century. A Stud) of the Dublin Philosophical Society, 1685 
170S, Londen 1970, ρ 105 

4-/rfJ35,|an 1707, ρ 152 
4 3 MARSÌ 726, pp 44-62 'Sur un foetus monstrueux Par M Lemery' 
4 i y^8, iub 1680, ρ 225 
4'> JJS 29, aug. 1701, pp 612-616' 'Extrait d'une lettre eente de Beauvais le 26 Juin 1701 par M du Caurroy, 
Docteur en Médecine'. 
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heren Pingart en Coutel, op de lichamen een sectie verncht, in aanwezigheid van het 

merendeel van de "magistrats" en "principaux" van de stad, die waren aangetrokken door 

het nieuwe wonder. 

On a |iii;é que cette production extraordinaire meritoit bien d'être montrée aux Curieux de 
vôtre grande Ville ("'est ροιιημιοι ausM-töt l'examen t]ue nous, avons tait, & dont nous 
avons donné acte, on a pris soin de la mettre en état de se conserver t]uek]ue tems pour 
l'envo\er à Pans, où elle doit arriver en même tems i.]ue la presente M. de l'ercourt 
l'adresse à M l'o\ Vaillant, Docteur en Médecine à Pans, pour la faire voir à M bagou, 
Premier Médecin du Roi, & la montrer en suite au Public Come |c sal que vous êtes 
curieux, vous pouvez vous satisfaire un des premiers . * 

( )mdat de leden en correspondenten van de Londensc Rovai Society echter minder vaak 

dan hun Panjse collega's beschikten over stoffeli)ke overschotten van monsters die konden 

worden ontleed, is het aantal artikelen over anatomisch onderzoek in de Pbilosopbical 

Trausactioui tameli)k gering. De tussen 1680 en 1725 verschenen aflevenngen van het 

tijdschrift bevatten wel enkele artikelen over secties op monstrueuze dieren, zoals een door 

de Ierse anatoom Allen Muilen (1654-1690) uit Dublin toegezonden 'Discourse on the 

Dissection of a monstrous Double Catt''17. Sectieverslagen die betrekking hadden op 

menselijke monsters zijn echter nauwelijks te vinden in het Londcnse tijdschrift voor 

natuurlijke en experimentele historie. Vinden we in het Franse journal des Sçavans en de 

Histoire et Mémoires de l'Académie Royale hoofdzakelijk beschrijvingen van secties op stoffelijke 

overschotten of afzonderlijke lichaamsdelen van mensen , de artikelen in de Kngclse 

Philosophical Transactions stelden hun menselijke monsters ten toon /'// toto en in leven. Het 

ging hier hoofdzakelijk om beschrijvingen van mismaakte personen, over wie verschillende 

correspondenten van de Royal Society hadden horen vertellen, om hen vervolgens te 

bezichtigen, te ondervragen en te laten afbeelden. 

Dit soort materiaal over monsters, dat in de Philosophical Transactions veelvuldig werd 

gepubliceerd, is in het tijdschrift van de Panjse Académie vrijwel afwezig. Dit had vooral te 

maken met het redactionele beleid van Fontenellc. Deze had geklaagd over een immense 

stroom berichten over monsters, waarvan de meeste echter niet wetenschappelijk 

interessant zouden zijn. De monsters in het merendeel van de berichten waren volgens 

Fontenelle louter curiositeiten, objecten van sensatiezucht van oppervlakkige amateurs. 

Kennelijk voldeden slechts sectieverslagen aan Fontenelles enteria voor 

wetenschappelijkheid49. Deze verschillen tussen het Engelse en Franse natuuronderzoek 

«Ibid .pp 615-616 
«PTIS , aug. 1685, pp 1135-1139 
46 \L4KS 1720, pp 447-451 'Description d'une main devenue monstrueuse par accident Par M. Mcry' Cf 
supra, figuur 1 
40 Ofschoon Fontenelle als redacteur van hel ti|dschnft van de Franse '\cadcmie Royale regelmatig berichten 
over monstrueuze geboorten plaatste, getuigde zi|n houding (egens monsters van enige dubbelheid 
Regelmatig klaagde hl) namelijk m het tijdschrift, dat de enorme informatie over monstruositeiten weinig 
kennis opleverde Hoogstwaarschijnlijk had zijn onbehagen mei betrekking tot de grote stroom \an berichten 
o\ er monsiers te maken met zijn ahvijzing van oppervlakkige sensaliezucht in de natuurfilosofie Deze moes! 
nuttig zijn en zich in dienst stellen van hel onderzoek naar Gods plan Deze tweeslachtige houding ten 
aanzien \an monsters en andere wonderbaarlijke verscliijnselcn is paradij^natisch voor de eind-zevenncnde-
en begin-achtticnde-ecuwse Republiek der Letteren Ofschoon menig geleerde zoals Boyle en Fontenelle 
kritiek leverde op oppervlakkige amateur-natuuronderzoekers. die hoofdzakelijk op spektakel uit waren, 
erkenden zij dat dergelijke wonderbaarlijke verschijnselen van cruciaal belang waren ν<κ>Γ het doorgronden 
van de geheimen der natuur Zie ook ).Y Cìolinski, ' \ Noble Spectacle Phosphorus and the Public ( ultures 
of Science in the Larly Rovai Socien', /<7> 80 (1989), pp 11-39 
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waar het ging om de beschikbaarheid van ontleedbare monstrucu7e lichamen en de eisen 
die aan het empirische materiaal werden gesteld, kwamen duidelijk tot uitdrukking in de 
tl]dschriftartikclen over monsters 

Een ongeluk in de natuur of Gods opzet? 

( )ok op een ander vlak week de thematisering van monsters in de 'Yrmi\(utioiis sterk af van 
die in de Histoire et Memoires. Was het ti|dschrift van de Ro\al Socien hoofd7akeli|k gencht 
op het presenteren van monstrueu/.e gevallen als zodanig, zonder dat hierbi| werd ingegaan 
op theoretische speculaties, in het wetenschappelijke centrum van Parijs werd daarentegen 
een fel debat gevoerd over het ontstaan van monsters Aan deze discussie kon nier worden 
voorbijgegaan in het tijdschrift van de academie In de late zeventiende eeuw werd 
algemeen de prcformatietheone aanvaard, volgens welke alle levende wezens direct door God 
waren gevormd bij de oorspronkelijke schepping De ontwikkeling van het e m b n o was 
volgens deze theone geen formatie van een nieuw lichaam, maar eenvoudigweg de groei 
van een lichaam dat al bestond. Het lichaam zou reeds in miniatuurvorm in het ei bestaan 
In deze kiem bevonden zich ook de kiemen van de kinderen, waarin op hun beurt de 
kiemen van de kleinkinderen lagen opgeborgen, tot in het oneindige In het tweede 
hoofdstuk van het eerste boek van zijn De la Rtcbenbe de In I 'ente had de beroemde Franse 
fvsicus en godgeleerde Nicolas Malebranche (1638-1715) gesteld, dat van iedere diersoort 
de eerste vrouwelijke dieren hoogstwaarschijnlijk waren geschapen met alle nakomelingen 
van dezelfde soort die er tot in het einde der tijden uit hen zouden voortkomen, reeds in 
zich opgesloten1". Deze theone impliceerde echter, dat God direct verantwoordelijk zou zijn 
voor het ontstaan van monsters ( )m uit dit dilemma te ontsnappen, werd geopperd, dat het 
toeval de groei van de homunculus kon verstoren Volgens Malebranche liet het door God in 
werking gezette mechanisme van de natuur ruimte voor dergelijke ontwikkelingen1 . 
Afwijkingen waren binnen zijn voorstelling het zeldzame en ongelukkige gevolg van een 
onveranderlijke orde die doorgaans de beste was voor de hele schepping Hoewel God de 
macht had deze natuurwetten te veranderen of te onderbreken, zou Hij toch aan deze 
wetten vasthouden, zelfs wanneer dit onbedoelde gevolgen had. Monsters waren dus 
volgens de Franse filosoof noch spelletjes van God, noch onderbrekingen van of variaties 
op de regelmatige orde der natuur, maar de onopzettelijke gevolgen van Gods weigenng in 
bepaalde gevallen aan zijn natuurwetten te tornen. Zij waren de pnjs die betaald diende te 
worden voor de eenvoud en regelmaat van de natuur. In zijn De L· Rechenhe de la l'ente had 
Malebranche deze gedachte als volgt verwoord: 

On peut dire en un sens que Dieu n'a pas eu dessein de fiire des monstres car il me paroît 
evident que si Dieu ne faisoit qu'un animal, il ne le fcroit j.imais monstrueux Mais avant eu 
dessein de produire un ouvrage admirable par les voyes les plus simples, & de lier toutes ses 
créatures les unes avec les autres, il a prévu certains effets qui suivroient nécessairement de 
l'ordre, & de la nature des choses, & cela ne l'a pas détourne de son dessein Car enfin 

^ In 1677 had Antoni van Leeuwenhoek een alternatief voor het ousme geopperd, naar aanleiding van zijn 
ontdekking van "ammalcutr in het mannelijke /aad Ook Nicolaas Hartsockcr had dezt ontdekt, in 1678 
Beide bleven echter ν asthouden aan de prcformatieleer volgens hen w as met de eerste \ rouw, maar de eerste 
man van elke diersoort geschapen met alle nakomelingen van zijn soort in ^ich opgesloten 
^ Malebranche had met 7i|n wijziging van de cartesiaanse metafysica lot cen occasionahstisch systeem een 
stempel gedrukt op de cind-zeventiendc- en \ rocg-achtdende eeuw se filosofie Zi|n ideeën vonden ui (al van 
publicaties hun weerklank, ook m de geleerdenti|dschnften In de hoofdstukken 6 en 7 zal ik aan hel 
occasionalisme meer aandacht besteden 
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c|U()H|ii'uii moiKtn.· tout seul >oit un ouvrage imparfait, toutefoi-: lors(.|u'il est (oint avec le reste 
des. créature;., il ne rend point le monde imparfait, ou indigne de la sagesse du Créateur, en 
comparant l'ouvrage avec la simplicité des voyes par lesquelles il est produit.'-

( )p vergelijkbare wijze had Boylc in zijn A Fm Inquiry into the I 'ulttirly Receiveri Notion oj Nutun 

uitgelegd hoe bepaalde gebreken in de natuur met Gods volmaaktheid te njmen waren . 

When I consider, how manv things, that seem anomalies to us, do frequentlv enough happen 
ui the world, I tliink it is more consonant to the respect we owe to divine providence, to 
conceive, that as (!od is a most free, as well as a most wise agent, and ma\ in main tilings have 
ends unknown to us, he ven well foresaw, and thought fit, that such seeming anomalies 
should come to pass, since he made them . the genuine consequences of the order he was 
pleased to settle in the world, b\ whose laws the grand agents in the universe were impowcrcd 
and determined to act, according to the respective natures he had given them, and the course 
of things was allowed to run on, though that would infer the happening of seeming anomalies, 
and things really repugnant to the good or welfare of divers particular portions of the 

It is not just presently to deny, or censure the providence of God, whenever we sec some 
creatures less compleatly furnished to maintain themselves or some cases less provided for, 
than we think the) might be, or seeming anomalies petmittcd, which we look upon as 
mischievous irregulandes: for the welfare of men, or of this or that other particular sort of 
creatures, being not the only, nor, in likclvhood, the principal end of God, in making the 
world; it is neither to be imagined nor reprehended, that he has not provided for the safety and 
conveniency of particular beings any further, than well consists with the welfare of beings of a 
more considerable order, and also will comport with his higher ends, and with the 
maintamance of the more general laws and customs, settled by lum among things corporeal 
So that divers seeming anomalies and incongruities, when some take into occasion to question 
the administration of things, and to deny the agency of providence, do not only comport with 
it, but serve to accomplish the design of it 55 

De Parijse arts Joseph Guichard Du Vemey, die met zijn scenes op gestorven lichamen 

vertier bracht aan het hof, kon zich echter met met deze wi)dverbreide theorie veremgen. De 

oplossing, dar met God, maar het door Hem in werking gezette mechamsche systeem in de 

natuur het ontstaan van monsters veroorzaakte, zou namelijk impliceren dat God met 

almachtig was. Hij verwierp dan ook de mogelijkheid van mechamsch toeval als verklaring 

voor het ontstaan van het levende orgamsme en geloofde stellig, dat God de directe 

oorzaak was voor het ontstaan van monsters. Lichamelijke afwijkingen, hoe merkwaardig of 

52 Nicolas Malebranche, De ta Recherche de la \ 'ènti (ed Geneviève Rodis Lewis), II, I, VU § 3, in Oeums 
CompCetes de Malebranche, Parijs 1962, Ι, ρ 245 Ook ui een bespreking van de derde editie van Malcbranchc's 
entretiens sur lu Métaphysique et sur la Reàgon (Panjs 16%) in het Journal des Sçavans werd de opvatting van 
Malebranche over de verenigbaarheid van Gods almacht en wijsheid met hel bestaan van monsters weergegeven 
"Si Dieu est déterminé à créer l'Univers, ce n'est pas sans avoir eu égard aux \oyes de l'exécuter Dieu ne peut 
former aveuglement ce dessein C'est ainsi qu'agissent les hommes Dieu a donc vu de toute eternile tous les 
ou\ rages possibles, & toutes les voyes possibles de produire chacun d'cu\, Λ il s'est déterminé à vouloir 
l'ouvrage qui pouroil être produit & conserve par des voyes qui jointes à cet ouvrage de\oient l'honorer 
da\antagc que tout autre ouvrage produit par toute autre \oye Ce principe qui es| un des plus beaux & dis 
plus féconds sert a rendre raison d'une infinite de difficulté/ qui oui paru jusqu'à present insurmonlables, 
comme pourquoi il y a lant de monstres" [JdS 25, feb 1697, ρ 114) 
51 Bo\le, A Free Inquiry mio the I 'ulgarl) received Notion of nature, pp 197-220 Zie ook BUH 3, dec 1686, pp 
533-534 en NRL dec 1686, pp 1394-1395 
^ Bovle, A Free inquiry into the I 'ulnari) receiivd Notion of Nature, ρ 164 
, 5 Ibid , p. 200 
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zelfs weerzinwekkend deze soms ook mochten lijken, waren volgens Du Yeme\ geheel 
onderworpen aan het plan van de Schepper, zij werden doelbewust geschapen. Anatomische 
buitenissigheden waren mets anders dan een direct gevolg van de vrije scheppingskracht 
van God, die weigerde zich aan één plan te houden. Monsters vertoonden de volmaaktheid 
van Zijn schepping, ook al was deze voor mensen met altijd begrijpelijk. In de lezing die hij 
naar aanleiding van de geboorte van de Siamese tweeling te Yitrv in 1706 voor de \cadémie 
Royale had gehouden en die onder de titel '( )bservation sur deux enfans joints ensemble' werd 
opgenomen in de Mémoires van datzelfde jaar, voerde hij de zeer vernuftige interne 
lichaamsstructuur van de Siamese tweeling aan als argument voor zijn overtuiging, dat Gods 
volmaaktheid gepreformeerde monsters niet uitsloot ''. De bchamen zouden namelijk op 
zo'n doelmnnge wijze met elkaar zijn verbonden, dat toeval als verklanng ondenkbaar was. Du 
Yerncv beleed zodanig te zijn verwonderd over de technische volmaaktheid van de schikking 
van de organen, dat hij het monster als mets anders kon beschouwen dan als een geniaal 
kunstwerk: 

Suivant l'ordre commun les hommes & les anim.uix à ejuafre pieds ont deux HSUS jiour 
l'évacuation des excremens de la premiere digestion, l'ime pour les solides, & l'autre pour ILS 
liquides, au beu que dans ce Monstre l'intelbgence dont je parle a voulu jiroduire deux corps 
humains joints ensemble, qui pussent être droits, s'asseoir, approcher ou éloigner les troncs de 
leur corps l'un de l'autre jusqu'à un certain point, elle a voulu conduire par un seul canal les 
excremens solides jusques dans un receptacle commun ou ils se mêlassent avec les liquides, 
afin que chacun de ces Jumeaux pût ensuite le rendre séparément par la verge On ne peut se 
dispenser de supposer cette volonté, puisqu'on en voit si clairement l'exécution |e laisse aux 
Théologiens a en chercher les raisons; mais cette volonté étant supposée, je dis que l'inspection 
de ce Monstre fait voir la richesse de la Mécanique du Créateur, au moins autant que les 
productions les plus réglées, puisqu'à toutes les preuves que nous en avons, elle ajoute encore 
celle-cy d'autant plus forte & plus convaincante, qu'étant hors des règles communes, elle 
montre mieux & la liberté & la fécondité de l'auteur de cette Mécanique si variée dans ces 
sortes d'ouvrages, car il doit passer pour constant que dans toutes les espèces des Monstres qui 
ont paru, soit qu'ils aient été examinez ou non, il ) a toujours eu une strucnirc interne aussi 
extraordinaire que leur figure exterieure a paru differente de celle des autres animaux de la 
même espece s7 

Tijdens de lezing voor de Académie kreeg Du Vemey veel bijval van de Assemblée, aldus 
Pierre Le Brun, die hierover in zijn brief aan het Journal des Sçavans verslag deed: 

M l'Abbé Bignon, dont l'éloquence vive & lumineuse enchent toujours sur ce qui se dit de 
plus beau, a fait remarquer, en louant M. du Vemey, que si les monstres ont donné beu à des 
personnes peu attentives, ou peu instruites, de former des difficultez contre la Providence, qui 
permet des dérangemens dans la nature, ils doivent à present servir d'une admirable preuve 
pour la Providence meme1 puisque variant les corps comme lui plaît, elle sçait leur donner des 
arrangemens si merveilleux, & si regubers dans l'irrégularité apparente, qu'ils peuvent faire 
autant admirer la sagesse & la toute-puissance de l'Auteur de la nature, que les objets qui nous 
paroissent les plus regubers.5* 

Ook Le Brun was door de argumenten van Du Vemev overtuigd. Hij geloofde evenmin als de 
ovenge leden van de Assemblée, dat de bijzondere wijze waarop de bchamen van de tweebng 
waren opgebouwd en zodanig aangepast, dat zij in hun merkwaardige staat toch prima konden 

56 MARS^1706, pp 418-432 
" Ib id ,p 431. 
«/«tfSS.ian 1707, pp. 158-159. 
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functioneren, door simpel toeval kon zijn veroorzaakt, of door algemene mechanische 
bewegingswetten . 

Du Yemey gebruikte zijn anatomische onderzoek om de directe verantwoordeli)kheid 
van God voor het ontstaan van monsters aan te tonen. Hl) zocht in het monstrueuze lichaam 
dan ook naar orde en svsteem. Evenals Fontenelle geloofde hl), dat een afwijkend lichaam in 
zichzelf even harmonieus en volmaakt was als een normaal lichaam. Zijn collega Louis Lemen' 
zocht echter in het monstrueuze lichaam naar ontregebng en wanorde om juist het tegendeel 
te bewijzen, namelijk dat de normale ontwikkeling op ongelukkige wijze was verstoord. Hij 
bestreed de providennalistische opvatting van Du Yerney in een lezing, die in de Alémoirvt van 
de Xcadémie Royale des Sciences van 1725 werd gepubliceerd onder de ntcl 'Sur un foetus 
monstrueux'''". Volgens hem ontstond een Siamese tweeling door een toevallige botsing van 
twee eicellen of door een mechanisch ongeluk in de baarmoeder. Ixzmerv verbond zijn thcone 
over het toeval aan het concept van een geordend universum, dat geheel was onderworpen 
aan het plan van God en diens wijze en onveranderlijke natuurwetten. Hiermee sloot hij zich 
aan bij de ideeën van Robert Boyle en Nicolas Malebranche, die zich eveneens hadden verzet 
tegen het geloof, dat monsters direct en doelbewust door God zouden zijn geschapen. 

Deze discussie over het ontstaan van monsters zou nog enkele decennia blijven 
voortduren. Beide posities werden keer op keer door diverse geleerden verdedigd, zowel de 
opvatting dat het monster reeds in het mensebjke ei of zaad bestond en direct door God was 
geschapen, als de overtuiging dat daarentegen het ontstaan van monsters diende te worden 
toeschreven aan het toeval of aan een ongeluk in de baarmoeder, waardoor een in aanleg 
volmaakte kiem verkeerd ontwikkelde61. Ofschoon deze botsing van opvattingen onder 
geleerden verhitte polemieken veroorzaakte, baseerde vrijwel iedereen zijn ideeën op dezelfde 
grondgedachte, namelijk de preformatieleer. 

Monsters als produkten van de verbeelding 

Van alle oorzaken die volgens de aanhangers van een ongeluksthese de natuurlijke groei van 
het organisme konden verstoren, had er één in het bijzonder de geleerden en wetenschappers 
sinds jaar en dag in beslag genomen, namelijk de kracht van de verbeelding. Men nam als 
vanzelfsprekend aan, dat wanneer een kind werd geboren met een mismaakt lichaam, de 
zieleroerselen van de moeder een mogelijke oorzaak daarvan waren6". Wanneer een of ander 
object een diepe indruk maakte op de verbeelding van een zwangere vrouw, zou het beeld van 
dit object een blijvende stempel kunnen drukken op het lichaam van haar kind. Volgens deze 
opvatting kon een vrouw die tijdens haar zwangerschap een sterk verlangen koesterde naar 
bijvoorbeeld aardbeien, het nsico lopen een kind met een aardbeienhuid te krijgen. Ook angst, 
afschuw en schrik zouden het lichaam van de foetus kunnen misvormen. Deze theone werd 
door de toenemend mechanistische tendens in het onderzoek naar monsters geenszins 
verdrongen, integendeel: voor tal van geleerden ten üjde van de Verlichting vormde het 
verband tussen de verbeelding van een moeder en het uiterlijk van haar nageslacht een 

^ I b i d . p 160 
" ,Λ1^Κ5·1725,ρρ 44-62 

' , , /.ie o\cr deze controverse, met name hoe dc/e in de eerste helft van de achttiende ccim plaatsvond Roger, 

The Life Saeme^ pp 318-336, Bettina Sandntter, Die Auseinandenet^imgen ^wischen LÛUIS Limer) undJaiques Benigne 
U inshw über die Entstehung von Mißbildungen 1706 1743, Tubingen 1991, Wilson, Signs and Portents, pp 150-159, 
Andrew Curran en Patrick Graille, 'The Faces of Rightecnth-Ccntun Monstrosity', Eighteenth-Century Life 21 2 
(1997), pp 1-15 
62 Zie Lester S I^ing, The Philosophy of Médecine. The hari) Eighteenth Century Cambridge, Massachusetts en 
l-onden 1978, pp 152-181, Manc-Helène Huet, Monstrous Imaginütion, Cambridge en Londen 1993. 

50 



belangn]ke filosofische kwestie, 7oals blijkt uit een passage met het opschrift 'sur certaines 

marques avec lesquelles les enfans naissent' in een artikel in de Mémoim de 'Irimiix van 

)uli/augustus 1701, getiteld 'Problèmes proposex aux Philosophes'' . In de Philosophiui/ 

'ïmiiuiiltons werden verschillende gevallen van door de verbeelding veroorzaakte 

bchaamsmisvorming ter sprake gebracht. Zeer gedetailleerd was de geïllustreerde beschn|ving 

van het hchaam van een kind dat op 29 februan 1684 was geboren in I leisagger, een klein 

dorp in Zuid )utland (zie figuur 5)'' : 

I'hc Mother of tht. Child being ni.irricd to Λ Souldicr or 1 roopcr of C oloiiel (uuiibΊ Régiment, it 
is supposed she had seen some lxid\ wounded or disfigured in the same manner, as it doth 
appear at the (.hild's Ι^ζ or I'oot \t the left lx.'g F/ç Ì3. NI there was to bt sten an oblong 
round piece of flesh of a brown and blew colour, at the cxtrcmidcs somewh.it sharpened, which 
was (ovned to the Calf of the I-ft,, i \- and could be moved or put out in from /. to i. that otlur 
piect of flesh -/. was of the same colour, but fast'ned to the l,cg, so that it could not be 
displaced At the nght foot it hath 6 Toes, that N7 was like a Bu/Zel of a Pistol, which did hang 
loos\ to the li'g, NS another Bullet somewhat bigger. Ilic face did look pretrs old, as if it had 
been 35 or 40 years ot age N5 and 6 at the forehead there have been observid such 
excrescensies as if it were artificial Ulier, which the Painter, who 3 da\s after it was dead did 
draw the scene, testifieth to have been almost spoiled or rotten, by the toLiclung of so m.in\ KM) 
of people th.it went to see this Creature But before, when the Head of the Child was turned 
against the Lght of the Sun, these Plnsical laces seemed to be very araficialh done \X ith the left 
F.ve it did l<x>k ficrceh, keeping that other close. Behind the head, there was a shapt like a Hood 
or other C )n>ameiit, which women commonly do were I lis Am/ was figured like ,» the Scheme 
sheweth, with several knots or jovnN The Tic/, which was strangely grown out of the back-part, 
N9 was a quarter of a Sealandish I ill long. The Mother of this Child being aged about 40 years, 
hath had formerly 2 other Sons, now of 7 and 9 years of Age, which are very well shaped and 
soil abve but this Monster, after it had cryed out 2 or 3 Omes, died presenth 

Aan de vreemde anatomie van ene Elizabeth Doolv, wonende in het graafschap Kilkenm in 

Ierland, werden in de Tramacliom maar befst twee artikelen gewijd''1. Haar moeder xou ti)dens 

de zwangerschap bij het melken van een koe door iets zijn opgeschrokken en daardoor van 

haar krukje zi]n gevallen. Hierbij had, zo luidde het verhaal, een uier haar bnkerslaap geraakt, 

op minder dan een centimeter afstand van het oog. Als gevolg van deze gebeurtenis, xo 

meende men, was bi) Elizabeth op exact dezelfde plaats een uitsteeksel ontstaan van ongeveer 

acht centimeter lang, dat qua vorm en grootte precies op een koeienuier leek: 

Tis very red, has a Bone in the midst about half the length of it; 'ns perforated and she Weeps 
through it; when she Laughs it wnncles up and contracts to two thirds ol its length, and it 
grows in proportion to the rest of her Body. She is as sensible there as in any other part This is 
lookt upon to be as strange an instance of the strengh of Imagination as can be produced.'1'' 

M MdT |ul /aug 1701, pp. 191-193 Het gcbmik van hel woord "problèmes" in de/e titel \onnt een directe 
venvijzing naar de />/Tï/'/rafi//d1iteratuur, het genre dat met name vanaf de Renaissance bij/onder populair was 
geworden Cf supra 
M PT 14, μιηι 1684, pp 599-600 ''ITie Dcscnpiion of a Monstrous Child, bom Fnda> the 29,', of Februan al 
a Village called I leisagger a Town in Soiitli-|utland communicated b\ Mr Christopher kralle, a member 
of the F.cclesiaMical Consistory and Provost of all the Churccs belonging to the said Diocess' 
'Λ Fi 16, |ul./aug 1687, ρ 334 ' \ Relation of an extraordinary effect of llic power of Imagination 
Communicated b\ Mr Edward Smith, Secretary to the Philosophical Society at Dublin, as H was brought 
before that Company, In Mr St. George Ash R. Soc S who had seen the thing' en PT 20, aug 1698, pp 
293-294 'Part of a I.etter from Dr \she. Lord Bishop of Cloyne, daled March the 26"1' 1687 concerning llic 
Kffects of Imagination ' 
<*ΡΓ16, |ul/aug 1687, ρ 334 
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Figuur 3: Afbeelding in de Phihsophical Transactions van een kind met aangeboren 
lichamelijke afwijkingen, die zouden zijn veroorzaakt door de zieleroerselen 
van de moeder. 
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lien ander geval van lichaamsmisvorming die aan de kracht der verbeelding werd 
toegeschreven, was dat van een kind met een grote kratervormige wond in de borst, 
waarover werd verhaald in de 'ïramactiom van )uni/)uli/augustus 1696'' . Volgens de auteur 
van het bericht kon de wond niet kon worden toegeschreven aan een louter f\ sieke 
oorzaak, zoals een moeizame bevalling. 1 Iet kind zou namelijk op natuurli|ke \vi|ze en 
zonder enige moeite ter wereld zijn gekomen. Men kon, zo meende hi|, dan ook mets 
anders concluderen, dan dat de wond moest zijn ontstaan toen de moeder twee maanden 
voor de bevalling het gruwelijke nieuws had vernomen over een man die zijn vrouw met 
diverse messteken in de borst om het leven had gebracht. 

Verschillende vergelijkbare gevallen passeerden in het tijdschrift van de Rovai 
Society de revue: zo werd in een artikel in de aflevering van maart 1697 verwezen naar een 
schokkend relaas van de Franse arts Larm over een kind dat was geboren zonder hersens, 
hetgeen zou zijn veroorzaakt door het zielclccd van de moeder, die, toen zij een maand 
zwanger was, haar geliefde uit een raam twee verdiepingen naar beneden had zien vallen en 
had gevreesd dat zijn hoofd geheel verbrijzeld zou zijn1'". In een uittreksel van enkele 
bncven van Cotton Mather (1663-1728) aan John Woodward (1665-1728) en Richard 
Waller wordt gewag gemaakt van een vrouw die tijdens de zwangerschap geen erwten had 
durven eten, omdat deze door een insectenplaag waren aangetast. \ls gevolg van haar 
bezorgdheid zou op het voorhoofd van haar kind een vreemd uitgroeisel zijn ontstaan, dat 
de vorm had van een met kevers bedekte erwt' . 

Ook in andere periodieken werden dergelijke gevallen vermeld. In de iiisloire de 
l'Académie Koyule des Sdences van 1713 stond een bericht met daarin de getuigenis van een 
moeder, die beweerde dat de verminking van het hoofd van haar kind door haar begeerte 
was veroorzaakt. Toen zij in de derde maand van haar zwangerschap inkopen deed, zou zij 
het oog laten hebben vallen op een stuk rundvlees. Vechtend tegen de aandrang het te 
kopen, had zij zich, zo had zij getuigd, gekweld de hand tegen het voorhoofd gedrukt, 
waarbij haar vingers tot aan haar kruin reikten. O p precies dezelfde plaats op het hoofd van 
haar kind bevond zich een grote holte met daann een gezwel, dat nauwelijks te 
onderscheiden was van het stuk rundvlees waarnaar de vrouw aan het begin van haar 
zwangerschap zo had verlangd ". In de Nouvelles de lu République des Lettres van juni 1686 
verscheen een korte aankondiging van cen bundel met curieuze observaties van de Haagse 
arts Cornells Stalpart van der Wiel (1620-1702), die reeds eerder in het journal de Médecine 
was besproken '. Als gevolg van haar sterke verbeelding, zo benchtte Van der Wiel, zou 
een vrouw een kind hebben gebaard, dat geen hersens, maar een doorzichtig hoofd had. 
Een andere vrouw zou zelfs een hond op de wereld hebben gezet, hetgeen cen gevolg zou 
zijn van de hondse wijze waarop zij werd behandeld door haar echtgenoot. In 1690 
verscheen in het Journal des Sçavans een artikel over een doodgeboren kind, wiens mond en 
neus normaal gevormd waren, maar wiens ogen uitzonderlijk groot waren en zich bovenin 
het voorhoofd bevonden. Daarboven zag men twee horens verschijnen, zoals bij een lam 

(>7 p7' μ; | U n /)U] /aug 1696, pp 291-292 'Part of a Letter from Dr Cvpnamii. lo Dr S\Kcstre, giMng au 
\ccounl of a Child born with a largr Wound in the Brcasi, supposed to proceed from ihe force of 

Imagination' 

<•» / ' 7 Ί 9 , maart 1697, ρ 467 
"" P T 29, apnl/mei/iuni 1714, p. 65. 

"" HARS 1713, pp 20-21 Dit benchl werd ook in het journalde\ Sfmuni aangehaald, /ic JdS 62, juli 1717, pji 
19-20 
7 1 NRL· |um 1686, pp 734-736 Monsieur l'Abbe de la Roque, die in 1686 de redactie \oerde over zowel het 
journal des Sçavans als het journal de Médecine, \ermelddc Bayles korte bespreking, zie JdS 14, aug 1686, pp 392-
393 'Extrait des nom de la Rep des Lettres contenant quelques cas fort extraordinaires, tire/ des 
observations que le Sr Yander Wiel Médecin de la Haye vient de donner au public' 
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van twee maanden oud. I Iet achterhoofd was plat en 7wart, zoals dat van een koe; de 

schouders en de rug waren van de/elfde kleur". Ook hier werd niet getwijfeld aan de 

kracht van de verbeelding. Men constateerde: 

II ν .1 lieu di' croire que l'imagination dt Li mere, ιμιι fait de fortes impressions sur le fetus, 
avoit troublé l'econiome de celui-ci Cette femme avilit perdu depuis linéique mois une 
vache de poil noir, & avoit senti cette perte avec beaucoup de douleur. 

l.a force de son imagination frappée di sa perle, avoli produit ces effets 
extraordinaires sur le corps tendre de cet infant71 

Ken van de meest bi/.arrc berichten over de effecten van de verbeeldingskracht was een in 

1725 in de Pbilosoplmal Transacltons samengevat verhaal over een merkwaardige vlek op het 

lichaam van een Duitse kapitein, genaamd Jeremias Rudolph von Walthauscn' : 

|he| was born October 24, 1680, with a ver\ singular Mole upon lus right λπτι. Shoulder, 
and Hind-part of his Side, not unlike the Branch of a Vine, with its Leaves and Cìrapes. It 
hath been affirm'd and attested both by the Deceas'd himself, and several of his Relations 
and I'riends, that his Mother, when big with Child, had an earnest Desire for Grapes, and 
impatient to sta\, till the\ were full npe, went down into the Garden to pull off some of 
those unnpe, whereupon it happen'd, that a whole branch with its Leaves and Cìrapes 
suddenly fell down upon her right Arm, which Accident much frighten'd her. Some time 
after she was brought to Bed, and the Child was observ'd to have several reddish or bluish 
Spots, beginning from behind his Shoulder, and from thence running over the same, down 
the right Arm to the Lingers. The Captain's whole nght Side was bigger than the Left b\ an 
Inch and upwards, and so continu'd (o his Death. The Veins of the right Arm were much 
rais'd, lying almost immediately under the Cuttcula, which made them very conspicuous, 
they were, besides, very much distented, chiefly between the Lilbow and Hand, where they 
were almost as big as a Man's Thumb On the Inside of the fore Linger the Vein was 
extended into a small Tumour, of a reddish, or purple blue Colour, about the bigness of a 
Nutmeg, corrugated with some lenticular I'romberances, which made it in some Measure 
resemble a Grape. The like Tumours, but not so big, were observ'd in several other Parts 
of the Arm, in the Spring Time; and as thev thought, when the Sap began to enter the 
Vines, as also when the Vines flower'd, and in Autumn, when the Wine was fermenting, the 
Captain was taken ill with violent and itching Pains in the affected Arm for some Days. 
The whole nght Side then swell'd more than usual, and the Veins and Tumours above-
menüon'd were so distended with Blood, that at last, a serous Matter was fore'd out of the 
Pores of the said Tumours, which as it gave the Patient some Relief, so he promoted it, by 
scraping the Tumours with the Edge of a Penknife If the Captain held up his affected 
Arm, the Running of the Blood backwards in the distended Veins was very visible ls 

Natuurli)k bestond er vaak twijfel omtrent de waarheid van diverse getuigenissen over 

waarnemingen van monsters. Daarom werden verhalen zoals dat over de Duitse kapitein 

voorzien van een overvloed aan details, die de waarheid zouden garanderen. Toch 

getuigden de artikelen die in de penode 1685-1725 in de geleerdentijdschnften verschenen 

echter nauwelijks van enige scepsis ten aanzien van de veronderstelling, dat afwijkingen en 

72 JdS 18, |an. 1690, pp 78 80 'hxtrait d'une Itltre de Monsieur Ie Pneur de Lugens en Champagne, sur un 
enfantement armé au mois de Mai demier' 
71 Ibid , pp. 79-80 
'4 PT 31, |ul /aug 1725, pp 347-349 'L\tract of several Letters and Certificates sait to his Majesty the King 
of Cìreat Bntaui, concerning a \erv particular Naevus Malemus or Mole Communicated b\ Dr Sieigertah], 
Physician to lus Majesn, F R S ' 
75 Ibid , pp 347-348 
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tekens aan het lichaam van cen kind het ongelukkige gevolg waren van de verbeelding van 
de moeder. I Iet geloof in de kracht van de verbeelding vormde cen van de oudste en meest 
wijdverbreide overtuigingen met betrekking tot de voortplanting, en greep terug op 
eeuwenoude theorieën. Volgens Maric-I lélène l luct zou een verloren tekst, toegeschreven 
aan Eimpedocles, de vroegste zijn waann is gesuggereerd dat geboorteafwijkingen de 
vruchten van de verbeelding van de moeder vormden". In de pscudo-anstotclischc 
Pwbk/miln is hierover ook een passage te vinden , evenals in Plinius' 1 ln/omi i^aturaln' . 
Naarmate in de Renaissance de belangstelling voor monsters groeide, werd ook het 
imaginationisme een nieuw leven ingeblazen. Tal van auteurs, zoals Pietro Pomponaz/ i , 
Theophrastus Paracelsus (1493-1541), Michel de Montaigne (1533 15<)2), Forfunius Licerus 
(1577-1657), Conrad Lvcosthenes, Ulysse Aldrovandi (1522-1605), Pierre Boaistuau en 
Ambroise Paré voerden de verbeelding van moeders aan als oorzaak voor het ontstaan van 
monsters. I Iet geloof in de kracht van de verbeelding greep niet alleen terug op de 
autoriteit van antieke theorieën en tradities, maar ook op die van de Schrift: in Genesis 30, 
31-43 wordt namelijk verhaald over de list van Jacob, die zijn schoonvader Laban een 
kudde schapen afhandig maakte door de "verbeelding" van drachtige ooien te beïnvloeden. 
Laban had Jacob beloofd dat hij hem van alle nieuwgeboren lammeren de gevlekte zou 
schenken, waarna Jacob allerlei gevlekte stokken bij de drinkbak van de schapen had 
geplaatst. Alle lammeren die daarna werden geboren, waren gevlekt. Deze passage is 
herhaaldelijk aangehaald door diverse auteurs. Ofschoon in de zeventiende eeuw tal van 
oude waarheden aan het wankelen werden gebracht of zelfs omver geworpen, had men op 
dit punt kennelijk met gebroken met de traditie. De werking van de verbeelding werd nog 
steeds verantwoordelijk geacht voor tal van monstrueuze geboorten. Deze veronderstelling 
werd met verjaagd door de mechanistische filosofie, maar werd enn opgenomen. 

Pas aan het begin van de achttiende eeuw werden openlijk kanttekeningen geplaatst 
bij deze theorie. Een directe aanleiding hiervoor was het geruchtmakende nieuws over een 
zekere Man Toft, afkomstig uit Godalming, die beweerde in de loop van enkele maanden 
zestien konijnen op de wereld te hebben gezet . Zij had dit wonder als volgt verklaard: in 

7( Hucl, Alonrtmus imagination, pp 4-S, 267 (n.17) 
"7 Anslolcle», Pmblemala, 10 10, 891b, in II orL·, 2, ρ 1380 
7fl Plinius, Hittorta Naturalis, VII, § 52, pp 44-47 
7" Zie Philip Κ Wilson, " 'Out of Sight, Out of Mind ' " The Daniel lumer-jamei. Blondel Dispute over llie 
Power of the Maternal Imaginalion', Annak of'Science 49 (1992), pp 63-85, Man Shepard, 'The Liierature of a 
Medical Hoa\ The Case of Mar) Toft, "The Pretended Rabbet-Breeder", Eighteenth Century Life 19.2 (1995), 
pp 59-77 Met name door de polemiek tussen Jacques Blondel (geb. 1665) en Daniel lumer (1667-1741) trok 
het probleem van de krach) van de verbeelding de aandacht der P'uropese geleerden Jacques Blondel 
publiceerde hierover in 1727 te Londen een verhandeling, getiteld The Strength of Imagination m Pregnant II 'omen 

Examin'd, waann hij reageerde op de bedriegster uit Cïodalming De Franse vertaling van dit werk, die m 
Leiden verscheen in 1737 onder de titel Dissertation Physique tur Li force de l'Imagination des l'emme* emeinte* sur le 
Foetus werd besproken in de Aïémotrvs de Trévoux van m a 1738 De auteur bond de stnjd aan met Daniel 
Turner, die de werking van de verbeelding van de moeder had verdedigd in cen werk dat in 1714 was 
verschenen onder de ütel De Morhis cutaneis. A Treatise oj'Diseases incident to the Skin De discussies hiero\er 
zouden nog lange ti|d bhiven voortwocden Zo verscheen in de Memoires de Tmvu\ \aii juni 1745 een 
bespreking van de in 1745 te Panjs gepubliceerde Lettres anommes ou l'on tombal le préjuge qui attribue a 
l'imagination des Mères lepouiOir d'impnmer sur le corps des Enfans. renjermés dans leur sein, lu figure de\ objet\ qui le\ ont 
frappées. In apnl 1746 verscheen in de/elfde periodiek een reactie, gemeld Dissertation sur le ^sterne de l'autew des 
Lettres Anommes, waarop twee maanden laier een tegenreactie \olgdc, in een artikel met de titel Ceci e\t la 
Réponse a la Dissertation de l'Anonime, qui avoli prétendu réfuter l'Auteur des Lettres sur l'imagination de\ femme* enteiiites. 
Ofschoon menig auteur zich in de polemiek over de kracht der verbeelding mengde, vond men geen directe 
oplossing voor het vraagstuk Zowel de imlocd van de \erbeelding als de ontwikkeling van embrvo's ble\en 
omstreden onder« erpen gedurende de gehele achttiende eeuw De argumenten van zowel Blondel als Turner 
hadden 7ich over het Europese continent verspreid en zouden de komende jaren nog door verschillende 
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de beginperiode van haar zwangerschap /ou ze tijdens haar werk op het land plotseling /ijn 
opgeschrokken door een rennend koni|n Ze had geprobeerd het dier te vangen, maar het 
was haar telkens te vlug af, zodat er aan het einde van de dag mets anders opzat dan met 
lege handen naar huis terug te keren. In de daaropvolgende weken zou haar verlangen naar 
gestoofd koni|nenvlees een obsessie /i |n geworden, nauweli|ks zou de vrouw nog in staat 
zijn geweest aan andere dingen te denken. Als gevolg hiervan hadden zich, zo beweerde zij, 
in haar lichaam allerlei merkwaardige veranderingen voltrokken en had zi) uiteindeli|k geen 
normaal kind gebaard, maar bracht / i | vrijwel dagelijks een konijn ter wereld. Het bericht 
was in 1726 als een lopend vuurtje door Londen gegaan en al gauw was het geval ook op 
het Europese continent bekend*" Diverse artsen en hooggeplaatste geleerden hadden zich 
verdrongen om zich over dit uiterst wonderbaarlijke geval te buigen. Man Toft werd voor 
verder onderzoek naar het hof in Londen ontboden, waar /ij echter al gauw door de mand 
viel en moest bekennen, dat zij iedereen om de tuin had geleid. De medici en 
verloskundigen die haar tijdens haar verblijf aan het hof hadden begeleid, werden in tallo/e 
pamfletten en prenten tot mikpunten van spot gemaakt Met de ontmaskering van Tofts 
leugen was het geloof in de kracht van de verbeelding van moeders echter nog met zomaar 
verdwenen. Ook in de achttiende eeuw kon de opvatting, dat de verbeelding van een 
zwangere vrouw haar vrucht kon beïnvloeden, nog in alle ernst worden verkondigd81. 

Zoals uit bovenstaande fragmenten uit de geleerdenüjdschnften blijkt, werd in de periode 
voor 1725 het bestaan van een causaal verband tussen de zieleroerselen van een moeder en 
de lichamelijke afwijkingen van haar kind door vrijwel iedereen verondersteld Waaruit dit 
causale verband nu precies bestond, liet men echter meestal in het midden. Slechts aan de 
"empirische feiten" werd in de periodieken aandacht besteed, aan speculaties over de 
oorzaken van de werking van de verbeelding durfden de redacteurs van de tijdschriften en 
de auteurs van de benchten zich met te wagen. Een zijdelingse opmerking in een in 1690 
aan de redactie van het journal des S^avuns gezonden bnef is het enige wat hierover in de 
tussen 1684 en 1727 verschenen geleerdenpenodieken te vinden is: 

I.es Philosophes conviennent assez du pouvoir de cette cause, mais cjuand il faut expliquer 
la maniere dont elle agit, ils se séparent, & prennent des routes diftcrentL--, par lesquelles ils 
pretendent arriver tous a la vente %1 

De meest gangbare verklaring voor het raadsel was de theorie, die Nicolas Malebranche 
had uiteengezet in zijn De h Recherche de la X'éntP. In dit boek werd het ontstaan van 
monsters uitgelegd aan de hand van een reeds lange tijd door aristotelici toegepaste theone 
over de mysterieuze verbinding van de geest en het lichaam in een mens. Deze zouden met 
elkaar in verbinding staan door middel van "dierlijke geesten" of "humeuren", voorgesteld als 
een soort vloeistof of subtiele materie. Aangewakkerd door een hevige emotie zouden deze 
"geesten" zich van de hersenen naar de verschillende delen van het lichaam bewegen, waar zij 

auteurs u orden ondersteund of \ erworpen 
8" 7ie Pierre \x Brun, DtHeniemeHt dei effets natunh d'avec ceux qui ne le sont pas, m Le Brun, Histoire Critique des 
Pratique! Superstittemet (in hoofdstuk 5 zal ik nader op dit » erk ingaan), Pan)·. 1732, I, pp 107-109 
81 Zie King, rhe philoxoph) of mediane, pp 152-181, Wilson, 'Out of Sight, Out of Mind'', pp 63-85, P.iul-
(jjbnel Boucc, 'Imagination, pregnant women, and monsters, in cighteenth-centun Fngland and hr.mce', in 
G S Rousseau en Ro\ Porter, Sexual Undenivridi of the Enlightenment, Manchester 1987, pp 86-100, G S 
Rousseau, 'Pineapples, Pregnane, Pica, and Peregrine Pickle', in G S Rousseau en Ρ G Houce, l'obias Smollel 

Bicentennial Essa) < Prewnted to LÌIÌÌ\ Knapp, Hew \ ork 1971, pp 79 109 
«z}dS\9,, lan 1690, ρ 80 
8 1 Nicolas Malebranche, De la Recherche de la I ente, 11,1, M l , Oeitms, I, pp 232-255 
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verandenngen in de stoffelijke deelt|es zouden kunnen teweegbrengen. I Iicrdoor kon het 
merkwaardige feit worden verklaard, dat iemand, die een ander pijn zag lijden, vaak zelf op 
dezelfde plaatsen pijn voelde: er zou \,inuit de hersenen een beweging van dierlijke geesten 
plaatsvinden naar die delen van het lichaam die correspondeerden met de bezeerde 
lichaamsdelen van de ander"'. Omdat de lichamen van moeder en kind gedurende de 
zwangerschap één waren, zo had Malebranche uitgelegd, werd de beweging van geesten en 
humeuren van de moeder direct doorgegeven aan het kind"1. Aangezien ongeboren kinderen 
een veel delicater lichaamsweefsel hadden dan volwassen mensen, zou de beweging van 
dierlijke geesten veel grotere verandenngen teweegbrengen in het lichaam van het kind dan in 
dat van de moeder. Malebranche had zijn uitleg geïllustreerd met een verhaal over iemand die 
zwakbegaafd en met gebroken botten was geboren, nadat zijn moeder tijdens haar 
zwangerschap een openbare executie van een crimineel op het rad had bijgewoond. Hike draai 
aan het rad zou de moeder hevig van streek hebben gemaakt en tegelijk het brein van haar 
kind hebben aangetast. Het hersenweefsel van de moeder was volgens Malebranche sterk 
genoeg geweest om weerstand te bieden aan de verwoede beweging van "geesten", maar dat 
van haar kind was verwoest, zodat het zwakzinnig was geworden. Bovendien, zo verklaarde 
Malebranche, had de beweging van dierlijke geesten in de moeder ervoor gezorgd dat zij alle 
pijn die de veroordeelde had geleden, precies had mcegevoeld. I laar eigen botten waren hierbij 
met aangetast, maar die van het kind in haar baarmoeder waren te teer geweest om weerstand 
te bieden aan de onverhoedse beweging van geesten ''. 

Deze verklanng werd vrijwel overal in de Republiek der Letteren stilzwijgend 
geaccepteerd. In alle afleveringen van de geleerdentijdschnften die tussen 1685 en 1725 van 
de drukpers kwamen, zijn slechts twee artikelen te vinden, waarin het als vanzelfsprekend 
aanvaarde verband tussen de verbeeldingskracht en het ontstaan van monsters werd 
geproblematiseerd. De arts Jean Besse, zo lezen we in het journal des S^iivans ', geloofde niet, 
dat deze twee zaken iets met elkaar te maken hadden. 

C'est, dit-il, que si cela ctoit, il faudroit que les mères qui imaginent souvent des montagnes 
d'or pendant leur grossesse, engendrassent de l'or sur le corps de leurs en fans H" 

Ook Eustache Marcot (1686-1755) stelde in zijn 'Mémoire sur un enfant monstrueux', dat 
werd afgedrukt in het tijdschrift van de Académie Royale , dat misvormingen van een 
kinderlichaam met aan de passies en verlangens van de moeder konden worden 
toegeschreven . Als angsten en andere passies werkelijk zulke effecten teweegbrachten, zo 
redeneerde Marcot, dan zou de wereld door louter monsters worden bevolkt. Welke 
moeder kon er nu negen maanden geheel vrij blijven van zorgen^ Bovendien, hoe vaak 
gebeurde het niet, dat geestelijk instabiele vrouwen kerngezonde kinderen op de wereld 
zetten? Het door Malebranche aangedragen voorbeeld van de zwakbegaafde jongen met de 
gebroken botten kon beide auteurs niet overtuigen. Volgens Besse kon ook een pijnlijke 
bevalling zoiets veroorzaken: 

84 Ibid , pp 236-238 
^ Ibid , pp 234-235 
"" Ibid , pp 238-240 
Λ1 JdS30 1, jan 1702, pp 103-116 'Recherche Analvtique de la Structure des parties du corps hum.un, où l'on 

explique leur ressort, leur jeu, & leur usage Par M Besse, Doct en Med . . Λ Toulouse 1701' 
** Ibid., ρ 112 De (oumahst leek /ich van de opvatting van Besse te distantieren, want hij liet hier direct op 

volgen "Ce sont les propres termes de Γ \uteur, a la pag 174" 
m A M R J ' 1 7 1 6 , p p 329-347 
w Ibid., pp. 334-336 
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i]iic· If tni'tu1· en sort.int du sein di M men, en .ivoir peut estre trouvé le passage trop étroit, 
&. s'étoit .unsi bnsé en plusieurs endroits '" 

Bovendien, zo meenden beide auteurs, zou het hele verhaal ook op een valse getuigenis 

kunnen berusten. Zi] achtten het goed mogeli|k, dat de moeder zelf haar kind doelbewust 

had verminkt, ofwel uit kwaadaardigheid, of uit wanhoop. Marcot opperde, dat de moeder 

mogeli)k op aalmoezen had gehoopt: 

l't i]iii Μ,-ait si celle ιμιι fit cet l.nfant ijui avoit les bras & les ).imbes rompues, étjnt réduite 
à l.i dure nécessité de m.mdier son pain, afin d'émouvoir par-là la pitié, s'attirer la 
compassion des gins charitables, & m nievoir di plus grands secours, & si elle n'en 
attribuoit pas dans lis suites la cuise au triste spectack où elle avoit assisté, i]ul n'éfoit peut-
êtn i|u'une feinte, & ijuuui couleur qu'elle vouloit donner à son crime ... Tout le monde 
sçait combini la nécessité est mginicusc, & combien elle est capabk de porter aux plus 
grands excès ''2 

Marcot twijfelde ten zeerste aan de betrouwbaarheid van de getuigenissen, die moeden; voor 

natuurkundigen en artsen plachten af te leggen. Artsen stelden hen volgens Marcot verkeerde 

vragen, die reeds berustten op de aanname, dat de oorzaak van vreemde moedervlekken of 

andere merkwaardige tekenen op het lichaam van een pasgeborene diende te worden gezocht 

in de passies van de moeder. I Iicrdoor zouden de verklaringen van de vrouwen worden 

beïnvloed, hetgeen iedere empirische waarde van deze getuigenissen teniet deed. 

1 out de même, si une l'emme accouche d'un hnfant qui porte la marque de quelque fruit, ou 
une de ces taches qu'on appelle miems malemiis, on lui demande si elle n'a pas eu envie de 
manger de ce fruit-là pendant sa grossesse, si on ne lui en a pas refusé, & si elle ne s'est point 
grattée quelque part (car ce sont des circonstances necessaires & des conditions sans lesquelles 
l'F.nfant ne seroit point marqué) F.lle comprend ce que cela veut dire, & elle répond 
ordinairement par quelque histoire, de la venté de laquelle je ne voudrois pas être garant. De-là 
se forment les faux préjugés qui passent pour maxime assurée & pour axiome, & qu'il est si 
mal-aisé de détruire, qu'on ne veut seulement pas écouter un homme qui seroit semblant d'en 
douter De là naissent ces questions qu'il est impossible de résoudre, sçavoir comment 
l'imagination de la Mere peut causer de si grands renversements dans le corps de PKnfant. Car 
s'il n'est pas vrai que cela procede de l'imagination de la Mere, & que la supposition soit fausse, 
comment résoudre la questìoii'1'1 

Naar aanleiding van de filosofische misverstanden met betrekking tot misgeboorten 

benadrukte de auteur, dat er maar één autoriteit bestond, waarop de natuurkundige een beroep 

kon doen, namelijk het feitenmateriaal zelf. Wanneer de wetenschap hiervan afdwaalde, zou 

"^ ]dS yy\,yan 1702, ρ 112 
"-ΛίΛΚ.ΠΤΙΟ,ρ 137 
^ Ihid., ρ 339 Lcn \oorbeeld van een dergelijke suggestieve vraagsielhng is te vinden m JdS 82, (uni 1727, 
pp 276-280, in een bespreking van een bericht \.ui de arts Sulsman, hoogleraar geneeskunde en anatomie te 
Straatsburg, o\er een kind /onder hoofd, giboren op 6 apnl 1726 in diezelfde stad* "Pour sçavoir la cause de 
cette difformile si extraordinaire, on demanda a la mere si elle n'avoit pas \ û couper la tête a quelque criminel, 
ou pendre quelqu'un a qui le Bourreau eût rompue la nuque du col, & lui eût panche Li tête en de\ant, elle 
répondit qu'elle n'avou nen \ιΊ de tout cela, mais que sur la fin du premier mois de sa grossesse elle a\ on reçu 
des coups sur la nuque du col, qui lui a\oient etc donner avec le manche d'une pèle a four, si rudement, que 
ce manche se rompit en plusieurs pièces, & que la douleur lui a\oil souvent fait pancher la tête en devant, elle 
a|Oula que celui qiu l'avoli frappée l'ayant poursuivie, elle s'enfuit en tenant la tête ainsi courbée, après avoir 
reçu sur les épaules & sur les bras plusieurs coups qui lui meurtrirent la nuque du col & les bras, qu'enfin elle 
a\ on toujours eu pendant le reste de sa grossesse, l'imagination occupée de ce trailement " (pp 278-279) 
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deze slechts hersenspinsels voortbrengen Daarom was bi] het verzamelen van feitenmateriaal 

alle behoedzaamheid vereist, opdat vooringenomenheid zou worden uitgesloten. 

On n'observe pas toû|oiirs de sen- troid & sans prévention, on croit voir plu;. (.[LIOII tic volt 
effectivement . On bâtit un système Mir des faux principes, on tombe dans l'erreur, & on \ 
entr.ûne le-; autres. De-là naissent les pré|ugé;- si difficiles à déraciner sur les influencer des 
Astres, les horoscopes, les enchantements, la fascinanoii, la transmutanon de- métaux, le-
poudres des SMnpatlues, &c dont presque tout le monde est infatué On parle som eut des 
choses qu'on n'a pas vues, comme -i on les avoit vues, comptant qu'elles ne sçauroicnt être 
autrement qu'on se l'imagine, ou l'on s'en tient à ce que nous en dit quelque ignorant prévenu 
baut-il donc s'étonner si la venté est encore si cachée II scroit a souhaiter que des gens 
désintéressés se douassent la peine île faire les expenenees contestées, tie marquer les tait-
douteux & les observations suspectes, afin qu'on n'établit tien sur elles parla on venfieroit ce 
e]u'oii a trouvé de vrai, & on détnnroit ce qu'on .1 imaginé de faux dans l'explication ilu 
Système de la Nature '" 

Behalve Marcot en Besse zette ook de aan de Academia Naturae Curiosorum verbonden 

medicus en filosoof Michael Ettmiiller (1644-1683) zijn vraagtekens bi) de uiteenzetting van 

Malebranche. De relatie tussen de passies van de moeder en de lichaamseigcnschappcn van 

haar kind trok hl) echter met in twijfel. Wel meende hl), dat deze relatie anders uitgelegd 

diende te worden. Ofschoon hij het mechamcisme van geleerden als Malebranche en Boylc 

niet verwierp, geloofde hl) met dat het mogeli)k was alle gebeurterassen in de natuur met louter 

matcnéle oorzaken te verklaren. Zo lezen wc in de recensie van Ertmullers Opera Omina in de 

Nouvelles de k République des hettres ': 

il ne void pas comment on en peut bien déduire la formation des Corps Organiques, & les 
Opérations internes des Animaux, telles que sont le Sentiment & le mouvement, il croit que 
l'on \ doit ajouter quelque autre chose '*' 

Kttmuller schreef de anatomische afwijkingen die tijdens de zwangerschap zouden worden 

veroorzaakt door de passies van de moeder dan ook niet toe aan een stoffelijke beweging van 

"geesten" en "humeuren", maar aan een spirituele oorzakelijkheid in de natuur. Ten grondslag 

aan de opbouw van het mechamsme van het lichaam en aan alle beweging van matcnedeelt)es 

lag volgens Kttmuller een "ingeboren natuurlijke geest"'17. De Duitse geleerde ging uit van een 

vitalistisch wereldbeeld en deed hierbij een beroep op de natuuropvattingen van Johan 

Bapnsta van Helmont (1577-1644). In navolging van Paracelsus had Van Helmont alle 

beweging in de natuur herleid tot de werking van onzichtbare "zaden" of "semina". Onder 

semina of zaden verstond hij de actieve beginselen van de natuur, die zouden zijn bezield 

door een "seminale geest". Deze geest zou opgesloten liggen in het meest innerlijke deel 

van de semina en vormde de wezenlijke kern, het levenspnncipe ervan'18. Nu zou de 

•»ΛίΛΚΠΤΙό,ρρ 346-347 
"S NRL okt 1688, pp 1077-1109 In de Phibmphnal Transactions van augustus 1685, pp 1140-1144 is een 
artikel verschenen (»er een eerdere versie van üttmuUers Opera Omma^ namelijk een I.ondense publicatie uil 
1683 In dit artikel is, in tegenstelling tot hel artikel in de Nauwlles, naii\veli|ks aandacht besteed aan de 
theoretische delen \an Fttmullers werken In het journal des Sfamnt verscheen enkele jaren later een 
bespreking van een nieuwe editie van het verzamelde werk van Kttmuller (Panjs 1690) De/e recensie was 
echter zeer beknopt en ginge\enmin in op de helmontiaanse naruurop\ at tmg van de auleur /ac JdS 18, 1690, 
pp. 243-244 
"'/VRLokt 1688, ρ 1080 
1,7 De recensent van zijn boek had de/e \ertaald met de w<iordcn "espnt mnc", "espnl naturel" en "cspnt 
universel" 
"β Zie Franz Strunz, Johann Baptist van Helmont (1577-1644) Ein Bellrag ^ur Gesihtchle der î\aturwissenschaften. 
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Schepper deze seminale geest hebben voorzien van "seminale ideeën", die zich beetje bi) 
beetje ontwikkelden en zo de uiteindelijke vorm van de materie bepaalden . I Iet ontstaan van 
monsters zou deze theonc volgens de auteur bevestigen en verduidelijken. Seminale ideeën 
plachten namelijk andere ideeën aan te trekken en zich met deze te verbinden; dit zou 
plaatsvinden op min of meer dezelfde wijze als bij de hennnenng. I let zou echter ook wel 
eens voorkomen, dat enkele vreemde ideeën zich met de seminale ideeën verbonden en deze 
in verwarring brachten. Dit laatste zou volgens Ettmuller het ontstaan van anatomische 
afwijkingen en monsters veroorzaken"10. Het ontstaan van monsters diende, zo vatte de 
redacteur van de Nouvelles samen, dus met te worden toegeschreven aan beweging van 
matenedeeltjcs, maar aan ideeën: "selon ce Principe, ce sont les idées que l'imagination de la 
Mère imprime dans le sang dont le foetus se nourrit, qui sont les causes des taches & des 
défauts qui se trouvent dans le corps de l'enfant lors qu'il vient au monde""". De journalist 
was onder de indruk van deze bespiegelingen, die hij voorzag van de predikaten "interessant" 
en "zeer geleerd" ' ". 

De verbeelding werd met alleen als oorzaak voor misgeboorten aangewezen, het 
was ook een door velen aanvaarde opvatting, dat het uiterlijk van kinderen voor een groot 
deel werd bepaald door de verbeelding van de moeder. Hierover schreef Carlo Musitano 
(1635-1714) in zijn boek, dat in 1709 te Geneve verscheen onder de titel De morins miilientm 
Tractatus en in juli datzelfde jaar in hex Journal des Sfamm werd besproken ' . 

... il ... pretend que . cette ressemblance ne vient que de l'imagination de la mere Pour en 
convaincre ses Lecteurs il raconte l'histoire suivante, dont il dit qu'on n'a confié le secret 
qu'à lui Une fille qui aimoit un jeune homme éperduement, fut mance par se·; parents à un 
autre qu'elle n'aimoit pas lille eut de son man divers enfans qui ressemblèrent tou« au 
jeune homme qu'elle avoit aimé, & qu'elle aimoit encore. Le mari sur ces apparences 
rcfusoit de les reconnoitre pour ses enfans, & ne cessoit de les maltraiter eux & leur mere. 
Ces mauvais traitemens firent bien-tôt succomber la mere qui se sentoit innocente, à la 
tentation de ne l'être plus, elle eut de son Amant un fils si ressemblant en tout à son mari, 
que le mari s'en crut le pere, & se réconcilia, de jove, avec sa femme. M Musitano fait à ce 
sujet diverses reflexions touchant ce que peut l'imagination des mères sur le foetus, & il 
prétend que si un borgne ne fait pas un borgne, ni un aveugle un autre aveugle, c'est à 
l'imagination de la mere qu'il le faut attribuer, parce que la mere a dans son idée l'image 
d'un enfant parfait1IM 

Evenals Ettmuller ging Musitano uit van een helmontiaanse natuuropvatting. De recensent 
meldde hierover: "Ce qui fait la génération de l 'homme, dit-il, est quelque chose de 
spiritueux, qui renferme l'idée de ce qui doit naître"'05. In het artikel is echter met nader op 
de uitleg van deze theorie ingegaan, want, zo deelde de journahst mede, wanneer men de 
redeneringen van de auteur naar behoren zou uiteenzetten, zou het artikel te lang worden. 
Bovendien leende de Franse taal zich volgens hem met zo goed voor een adequate 
weergave van de diverse nuances in deze in het Latijn geschreven verhandeling106. 

Leip/ig en Wenen 1907, pp 12-17, Berthold Heuiecke, Wistentchdft mid Mystik bei] B. mn Helmont (1579-1644), 
Hem, Berliin, etc 1995, pp 79-81. 
•"iVRLokt 1688, pp 1082-1084 
"" Ibid,p 10&4 
"" Ibid,pp 1084-1085 
10:!Ibid,p 1085 
lü3/<iS'45, |uli 1709, pp 69-78 
11 " Ibid , pp 72-73 
•"s Ibid,pp 73-74 
""Ibid., ρ 74 
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De Italiaanse medicus Francesco Maria Nigrisoli (1648-1714) veronderstelde eveneens een 

spiritueel principe in de natuur, dat de grondslag vormde voor alle beweging van materie. 

Zijn opvattingen zijn enigszins te vergelijken met die van Ralph Cudworth (1617-1688), 

Nicolaas Hartsoeker en de journalist Jean Le Clerc, waaraan ik in het zevende hoofdstuk 

van deze dissertatie uitvoerig aandacht zal besteden '. lien passage in de bespreking van 

zijn in 1713 te I'errara gepubliceerde Comidera^iow intorno alla zeneni^one ile viventi 

partuohirmeiite de mostri in de Mémoires de l'révoux"*' luidde: 

("'est Dieu e|iii forme |ch.K)ui' corp.s vivant], mais avec un iifetrument general, C]IK Γ \uteur 
suppose ijiii Dieu a créé pour ctt usage. Il admit . une subsunci d'uni delicatiSM, d'une 
agilité & une subtilité, d'imi force inconcevable répandue dans toutes lis parties di 
l'iinivcrs, comme le souffle di Dieu, comme un esprit universel, commi l'ami du monde, 
qui met en mouvement la mature brute & grossieri, en lui commiiiiK|u.mt celui i|ui· Dieu 
lui a d'abord imprimé "" 

Nigrisoh behoorde tot diegenen die de verbeelding van de moeder als oorzaak voor het 

ontstaan van misgeboorten en geboorteafwi)kingcn in twijfel trokken. I II) achtte het 

namelijk onmogelijk uit te leggen, hoe de fantasie en passies van een moeder een weerklank 

konden vinden in het lichaam van een foetus, dat hl) beschouwde als totaal gescheiden van 

dat van de moeder. Bovendien werden monsters ook aangetroffen bij diersoorten waarvan 

het viel te betwijfelen, of deze passies en fantasieën hadden die men zou kunnen 

vergelijken met die van mensen. Ook kende hl) tal van gevallen, waann de geboorte van 

een monster door geen enkele hevige passie zoals angst, verlangen of afgrijzen was 

voorafgegaan ' . Opvallend is, dat in de recensie in de Mémoires de 'l'révoi<\ slechts de 

spiritualistische natuuropvatting van de auteur is besproken, terwijl aan diens kntiek op de 

theorie over de invloed van de verbeelding is voorbijgegaan. 

«O 

Hen blik op de wijze waarop men het voorkomen van monsters thematiseerde en inbedde in 

een ruimere context verschaft ons een interessant en gevaneerd beeld van de 

(natuur)filoso£ische dimensie van het eind-zevendende- en begin-achttiende-eeuwse 

intellectuele klimaat. Niet alleen weerspiegelen de geleerdenpenodieken de gangbare 

opvattingen en polemieken over het ontstaan van monsters, ook bieden zij zicht op de wijze 

waarop deze opvattingen werden aangevoerd in andere debatten. Zo vormden monsters een 

centraal onderwerp in discussies over het ontstaan van levende wezens in de natuur en de rol 

van God in het universum. Bovendien zien we hoe discussies over concrete verschijnselen als 

geboorteafwijkingen gepaard gingen met speculaties over de natuur als zodanig. Was de natuur 

een passief mechanisme of een aküef organisme? Monsters werden aangevoerd om ofwel een 

ln7 Ofschoon IA' (.ICTC in zijn tijdschriften mei uitgebreid op het monsti'rvraagstuk is ingegaan, maakte hij in 
zijn bespreking van Cuduortlis The true Intelkdiijl System of the ümivrse hierover een kont* ojimerking I.e (.1ère 
onderschreef de redenenng van Cudworth, dal de vitale kracht die het universum bezielde, niet al\ ermogend 
en onfeilbaar was Hier voegde de joumalisi aan toe, dat het bestaan van monsters niet aan Goti mocht 
«orden verweten, maar aan dive vitale kracht in de natuur diende te worden toegcschre\en /.ie BC 2, 1703, 
ρ 90 
"* Λ/Λ"mei 1714, pp 810-823 
νη Ibid. ρ 820 
110 Francesco Maria Nignsoli, Cotisideraqiom intorno alla Generatone de ' inventi E piirticohrmenle de ' Mosln, Parte 
l'nma, Ferrara 1712, pp 4-5 
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mechanistische natuurvisic te bevestigen, ofwel een dergelijk beeld te nuanceren en te 
bewijzen dat de mechanische natuur was doordrongen van een geestelijk en scheppend 
pnncipe. ( )ok de rheonc over de kracht der verbeelding werd in diverse debatten als argument 
aangevoerd Zo zagen sommigen een logisch verband tussen enerzijds de mogelijke invloed 
van de verbeelding van een moeder op het bchaam van haar kind en anderzijds genezingen 
op afstand. Hierop zal ik in her volgende hoofdstuk terugkomen. 
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S O IlOOMXMUk-l G ì 

De Rotterdamse sympathiekwestie 

Alappe le wtpmid, wgmnwnl'elonm ' 

l.'elnl onje le ////r elmi fori f>enlleii\. 

Aitili i/e<l nprewnl tk< mrels men'eilleii\. 

Κ e l'ii I on pomi parie d'une mime ile me 

Que nomment ιιο\ gimtenpondre de v/mpathni 

On en roil lom krjoi/n de< ejfeli elonneintO 

Een vraagstuk waarover in de zeventiende eeuw tal van debatten werden gevoerd, had 
betrekking op de mogeli)kheid van sympathetische werkingen in de natuur. Konden stoffelijke 
bchamen elkaar op afstand beïnvloeden, en zo ja, hoe ging een dergelijke beïnvloeding in zijn 
werk? Een van deze debatten betrof de erkenning van het genezen van wonden op afstand, de 
zogenaamde sympathensche geneeskunde". Vanaf de late zestiende eeuw hadden steeds meer 
artsen en natuurfilosofen aandacht besteed aan deze merkwaardige vorm van 
wondbehandcling. Rond 1670 was er een pseudo-paracclsisch werk verschenen, getiteld 
Anhirloxis Magna. De auteur had een recept voor het zalven van wapens samengesteld, 
waarmee elke srujwond op afstand te genezen was. Het medicijn diende met te worden 
aangebracht op de wond van de patient, maar op het wapen dat de wond had veroorzaakt. 

In de laatste decennia van de zestiende en de eerste van de zeventiende eeuw groeide 
het aantal publicaties over deze wapenzalving. Dat er een sympathetische band zou bestaan 
tussen het op een wapen achtergebleven bloed en het bchaam waarvan het afkomstig was, leek 
in een ùjd, waann de interactie van substanties vaak werd verklaard in termen van 
sympathetische verhoudingen, voor vrijwel iedereen aannemelijk. De vermaarde 
natuuronderzoeker en alchemist Johan Baptista van Helmont had een enthousiaste studie 
gewijd aan deze geneeswijze, die hij relateerde aan magnetisme, hetgeen toen onderwerp van 
grote wetenschappelijke belangstelling was3. Ofschoon de voorstelling van sympathetische 
krachten door menig natuurfUosoof werd aanvaard, was deze allerminst onomstreden. De 
groeiende erkenning van de sympathetische wondkuur ging hand in hand met een 
verscherping van de knock daarop4. In de periode tussen 1608 en 1625 hebben Rudolphus 
Gocleruus (1572-1628) en Jean Roberti (1569-1651) in verschillende publicaties onophoudelijk 
de degens met elkaar gekruist over de kwestie. Gocleruus had een rotsvast vertrouwen in de 
natuurlijke magie, die hij beschouwde als een vorm van natuurfilosofie, terwijl Roberti elke 

1 Pierre Cunicillc, Le Menteur, l'anjs 1642, acte IV, scene 3 
- Eerdere versie;· \an dit hoofdsuik /ijn als artikelen verschenen Juliette van den Ulsen, 'Dt Rotterdamse 
MmpathiekttcMic (1696-1697) de coe\islenlie \an natuurwetenschap en tovenanj', Gesihiedemt IMI de 
wijsbeeeerte m Nederland documentattebkd werkgroep "Satten", 11 1 (2001), pp 97-117 en '1 he Rotterdam .Svmpath\ 
Case (1696-1697) \ Window on the Late Se\enlccnth-Ceniurv Philosophical Discourse', Ane\ Journal for the 
Study of Wettern hsotenasm, 21 (2002), pp 34-S6 
1 | Β van Helmont, De magnetica vulnerum curatione, Panjs 1621 
4 l .vnn Thomdike, A History of Magic and Experimental Science, New York en Londen 1923, VII, pp 503 50S 
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vorm van magie veroordeelde als het werk van de duivcF. Van I Iclmont was met de publicatie 
van zi|n bock De mufiieltui m/uemm umitiom in ernstige problemen gekomen met de Spaanse 
Inquisitie. Zijn verdediging van de wapenzalving werd veroordeeld als ketten], hetgeen hem 
zelfs in 1634 in de gevangenis deed belanden. 

In Hngeland was de s\mpathetische wondbehandeling geïntroduceerd door Robert 
Fludd (1574-1637). Van I lelmont en I'ludd gingen beiden uit van een neoplatoons en 
paracelsisch universum, voorgesteld als een levend geheel, waann alle dingen op basis van 
"sympathie" of "antipathie" met elkaar correspondeerden. Magnetische genezing was een 
voor de hand liggend voortvloeisel uit het bestaan van de natuurli|ke krachten die werkzaam 
waren in deze vitalistische kosmos'1. ( )mdat werd verondersteld dat dergeli|ke sympathetische 
verschijnselen de universele krachten van de natuur /ouden blootleggen, achtte men het 
onderzoek naar de verschillende eigenschappen van beweging op afstand van groot belang 
voor het doorgronden van het universum. Kennis van de machnge sympathetische keten die 
de hele kosmos aaneenbond, zou de sleutel vormen tot het ontsluiten van alle geheimen der 
natuur. 

Hoewel in Fingeland de svmpathetische gcneeswijxe was geïntroduceerd door Fludd, 
was het diens jongere landgenoot Kenelm Digb\ (1603-1665), die het gebruik van het 
sympathetische poeder had gepopulariseerd, met als gevolg dat svmpathetische genezing in 
Engeland halverwege de zeventiende eeuw zeer in de mode kwam. Aangezien deze methode 
een relatief hygienische behandeling van de wond meebracht - terwijl op afstand aan de 
genezing werd gewerkt diende de panent zijn wond schoon te houden -, leek de 
sympathensche geneeskunde vaak doeltreffender dan veel andere geneeswijzen. Hierbij moet 
ook worden opgemerkt dat de wondbehandeling in de zevcnüende eeuw bepaald met alUjd 
zachtzinnig was. Zo ging men er wel eens toe over, wonden te "behandelen" door er kokende 
olie op te gieten. 

Digby, wiens interesse in de sympathensche geneeswijze volgens zijn zeggen was 
gewekt in habe door een karmeliet die hem in diens geheimen had ingewijd, had de 
behandeling met het sympathensche poeder in 1657 toegelicht in een lezing voor 
wetenschappers te Montpellier. I lij had zijn presentatie geïllustreerd aan de hand van een 
indrukwekkende geschiedenis: enkele maanden eerder had hij het met bloed doordrenkte 
verband waarmee een ernstige wond aan de hand van James Howell, de secretans van de 
hertog van Buckingham, was verbonden, in een kom water gelegd, waann hl) een handvol 
vitnoolpoeder had opgelost. Kort daarop zou de panent plotseling van alle pijn zijn verlost en 
na enkele dagen zou de wond geheel zijn genezen . Deze lezing was in 1669 in Londen 
gepubliceerd in een boek, geüteld Of the Sympathettk Powder. A Discourse ι» a Sokmn Assembly at 
Montpelher, dat een flinke opschudding had veroorzaakt en al snel verschillende malen was 
herdrukt en vertaald*. 

5 Walter Pagel, Joan Büptistd van Hetmont Reformer of science and mediane, Cambridge 1982, pp 8-9 
6 Allen G Debus, 'Roben Fludd and ihe Lise of Gilbert's De Magnete in the weapon Salve Controversv', 
Journal of the Histoiy of Médecine and Allied Sciemei 19 4 (1964), pp 389-417 
7 Kenelm Digby, Theatrum Sympatheticum ofte 11 'onder-loneeldes P\atuitr\ 1 'criorgentheden, Amsterdam 1681, pp 3-
9 
8 Digb\ bad /i|n theone o\cr de werking \an hel s\mpathcüsche poeder in λerschiUende boeken uiteengezet 
/.o was reeds in 1644 te Panjb. een werk \erschenen, getiteld TUO lreatr\e\ In the one of which, the nature of bodies, 

in the other, the \ature of mam wule, it looked into in wa) of ditcorer) of the immortaliti of reasonable soûles In 1660 
verscheen te Neurenberg Digbv's Theatntm Sympatheticum, dal oori.pronkeli|k in het Laüpi was. geschre\en 
\ oor het sehn ten \an de/e dissertatie heb ik gebruik gemaakt van een in 1681 te \mslerdam gepubliceerde 
Nederlandse vertaling, getiteld Iheatrum Sympatheticum ofte \\ onder Toneel des i\atuurs I erborgentheden Zie over 
Digb\ en diens verdediging van het Svinpathetischc poeder Lester h King, The Road to Medial Enhghlenment 
1650-1695, Cambndge 1970, pp 100-145 
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Figuur 6: Gravure uit Kenelm Digby, Theatrum Sympatheticum ofte 

Wonder-Toneeldes Natuurs Verborgentheden, Amsterdam 1681. 

In de middelste ring is de volgende tekst te lezen: 

"De Sympathie is 't Leven Van De Natuur". 
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In zi]n verdediging van het nieuwe geneesmiddel deed Digb\ een beroep op de voorstelling 
van zeer kleine matcnedceltjes in de atmosfeer, die nu eens "atomen", dan weer "geesten" of 
"subtielste wezenhcden" werden genoemd. De beweging van matenedcclt|cs, zo geloofde hl), 
berustte op "in- en uitwendig vuur". Uitwendig vuur (het licht van de zon) zou de lucht uit de 
"ponen" van stoffelijke voorwerpen of lichamen naar zich toetrekken, alsmede de behaampjes 
die zich in deze lucht bevonden Het inwendige vuur (de warmte van bijvoorbeeld het bloed 
aan een wapen of in een stuk verband) zou atomen en de daaraan grenzende lucht in de 
zogenaamde "warme" substanties doen uitwasemen. De lege plekken werden, aldus Digb), 
onmiddellijk bezet door nieuwe atomen en lucht, die vervolgens eveneens werden 
aangetrokken door het licht of uitgewascmd door de inwendige warmte, waardoor weer 
nieuwe deeltjes de plaats van de oude innamen Zo zou er een voortdurende beweging van 
deeltjes in en uit de ponen bestaan Als zich in de aangetrokken lucht deeltjes bevonden die 
een verwantschap hadden met het lichaam waar zij naartoe werden getrokken, zou de 
aantrekking des te krachtiger zijn Volgens Digb) was het te danken aan de werking van deze 
relane dar de therapie op afstand effect had Het sympathetische poeder, dat was vervaardigd 
uit vitnool, zorgde voor gene/ing; vitnoolpocder werd vaak op een wond aangebracht om het 
bloeden te stelpen De vitnooldecltjcs werden vermengd met de bloeddeeltjes die, doordat zij 
volgens de hierboven beschreven procedure een natuurlijke neiging hadden tot hun bron, het 
transport van het geneesmiddel naar de wond Ijewerkstelligden. Volgens Digb\ werkte de 
sympathetische kuur dus als volgt, het uitwendige vuur en de "warme en vunge geesten" van 
de wond zorgden voor een voortdurende waseming van lucht en atomen van en naar de 
ponen van het lichaam; met deze stroom zouden de in de lucht verspreide bloed- en 
vitnooldecltjcs uiteindelijk terechtkomen bij de oorspronkelijke plaats van het bloed, namelijk 
de wond die genezen diende te worden Bloed was met de enige stof waarmee men een 
sympathetische genezing tot stand kon brengen. Ook door aan unne een sympathetisch 
middel toe te voegen, zouden dergelijke effecten kunnen worden teweeggebracht. 

Henricus Georgius Reddewitz: wonderdokter of oplichter? 

Naarmate in de loop van de late zeventiende eeuw nieuwe rationalistische en empiristische 
opvattingen hun intrede deden in de fysica, werd door artsen en natuuronderzoekers 
nauwelijks nog enige geloofwaardigheid toegekend aan verhandelingen die waren gebaseerd 
op de pnncipes van sympathetische magie. De goede reputane die Digbv onder zijn 
tijdgenoten had genoten, was een generatie later danig getaand en veel werd er met meer over 
het fenomeen "sympathie" geschreven. Toch kwam her vraagstuk in 1697 opnieuw onder de 
aandacht der West-Europese geletterden, naar aanleiding van de werkzaamheden van ene 
Henncus Georgius Reddewitz de Rodachbrun'", een wonderdokter, die vanaf eind 1696 in 
Rotterdam personen zou hebben genezen op afstand, 

" Digby, Tbeatrum Sympatheticum, pp 90 98, Digby, Tav Tmitttef, pp 76 79, 164-16S Mm /ou zich kunnen 
alXragen, waarom Digln, die in hel wlnool een wondgenezende kracht veronderstelde, het vitnoolpocder niet 
direct op de wond uitstrooide, maar koos voor deze tameli|k omslachtige mctluxlc I>t is echter te verklaren 
doordat Digbv geloofde, dat vitnool tviee tegenMnidige werkingen had de ene was. vast en bijtend, de andere 
vluchtig en verzachtend \lleen het verzachtendt element van het vitnool was volgen* Digbv werkzaam in de 
bvmpatheiisclie kuur Het vaMe en brandende vitnool zou zich niet aan de naar dt wond terugkerende 
bloedatomcn hechten 
111 Onder deze naam had hij in september 1696 /ijn doctorstitel behaald met een dissertatie getiteld De mm 
cathitrticorum u\u Zie O bchutte (ed ), Hel Album Promotomm ian de Académie te Harderwijk, \rnhem en Zutphen 
1980, ρ 88 In de Boekzaaltan Europe is luj och Ier steeds "Georg Hcnnk van Retnvich" genoemd 
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door ecu S\ nipathttiscli geheim , niet .illecn /ondtr siii|den, of cemg mammal wi ι kstellig 
te maken, maar /ilf-. [/onderj hem eeiug medicament in te geeven, en door luets anders, d.in 
door dagelijki., in absentie van den l.i|der, op /i)n pis te werken " 

Niet alleen beweerde deze Duitse arts wonden te kunnen helen door "een zeker poeder" door 

de unne van de patiënten te mengen, ook zou hl) op deze wijze kwalen als nierstenen, |icht en 

vallende ziekte kunnen genezen. Pieter Rabus, de redacteur van het Rotterdamse 

gcleerdenti|dschnft de Boek^im/ van humpe, was de eerste die aan deze merkwaardige arrseru| 

een artikel wijdde, nadat zijn aandacht erop was gevestigd door zijn drukker en uitgever Pieter 

vander Slaart. Een ernstig ettcrge/wel aan diens dijbeen, dat volgens de reguliere wondheler 

met zonder een chirurgische ingreep te verhelpen zou zijn, zou dankzij de ŝ  mpathetische 

behandeling door Reddewitz geheel zijn genezen. In de Boekyuil van januan/ februari 1697 

plaatste Rabus onder het opschrift '1 listone van overzeldzame genezingen' een afschrift van 

de getuigenverklaring, die Yander Slaart hem had laten opmaken op verzoek van Reddewitz ". 

In hetzelfde artikel had Rabus tevens een andere notanclc verklaring afgedrukt, die hij had 

opgemaakt voor Jacobus du Pre en Mons Joosten, twee Rotterdamse burgers die door 

dezelfde dokter zouden zijn genezen . 

( )fschoon lang met iedereen geloof hechtte aan deze wijze van wond- en 

ziektcgcnczing, had de komst van de Duitse dokter voldoende opschudding veroorzaakt om 

het verschijnen van diverse traktaatjes en pamfletten uit te lokken, waarvan enkele ook in de 

geleerdenüjdschnften onder de aandacht van de lezers werden gebracht . Zo verscheen in 

herzelfde Boekzaalnummer waann bovengenoemde getuigenverklaringen waren opgenomen, 

een bnef aan Pierre Bavlc, geschreven door de Rotterdamse stadsarts Herman Lufneu (16S7-

1744) ' \ die ook regelmatig als fysicus van zich had doen spreken"'. In deze bnef, gcütcld Over 

de OMmtekiklmd der ~o» ifnaamde sympathetisihe werking , stelde de auteur dat het abces aan het 

dijbeen van Rabus' uitgever na de behandeling door de chirurgijn Pieter Muis1" vanzelf zou 

" B ^ i a n / f e b 1697, ρ 69 
l : Bclulve als redacteur van een gelccrdenliidschnft en als pracceptor aan de Latijnse School van Roikrdam 
was Pieter Rahus ook werkzaam als nolans 
11 ß^ ian/ feb 1697,pp 67-76 
11 Gegevens oxer de Rotterdamse sympathiekwestie /ijn ook te \inden in < L Thijssin Schonte, 'Ikrmanus 
Lufneu, Stadsarts te Rotlerdam', m M ( Haiewinkel (cd ), Rûtterdamt]aarbockji.\ Rotterdam 1960, pp 180-227, 
Thi)sscn-Schoute, Ott de Ttepubhek der Lellere/i E/f Studien op het gebied der Ideeengesihiedemt ia« de Gouden Eeuw, 
Den Haag 1967, pp 141-172, Bert van der Saag, 'Pieter Rabus en \ntoni van Leeuwenhoek in de hoek^cinl van 
Eumpf^xn Bots (ed), Pieter Rjbus en de Boek^atj/tun Europe, pp 362-366, De Vel, Pieter Rabus, pp 194-199 
15 In het "\oorbcngt aan den Neerduilschcn Lezer" van de te Rotterdam bi| Barent Bos in 1697 
gepubbceerde versie van dit betoog schreef de auteur "hen seker Fransch \ nend, onzer tale onkundig, met 
wien ik over 't stuk der sympathie in gesprek was geweest, gaf mv daar toe trek, en aanleidmge, mei h.irteli)ke 
bede, dat ik in zijn spraak mijne gedagten wilde in schnft stellen, en wereldkundig maken " Lufneu wisselde 
regelmalig van gedachten over brandende problemen van zijn ii|d met Pierre Bax Ie, die lii| had leren kennen 
in de Rotterdamse knng van réfugies 
1(1 In de I\ouiv/kr de lu République der Lettres van Pierre Bayle waren twee natuurkundige verhandelingen \an 
Lufneu verschenen in het apnlnummer van 1685 had Bavle diens 'Memoire communique par M Lufneu, 
Médecin de Rotterdam, sur une experience cuneuse d'Hvdroslaliijuc' afgedrukt en m de afle\enng van 
febman 1686 had hi) diens 'Memoire communiqué par M Lufneu Médecin de Rotterdam, touchant une 
fermentation singuliere, dont il a fait l'espencnce, & dont il explique la cause' gepubliceerd, handelende o\ir 
een fermentane die was ontstaan door \ermenging van antimonium, zihcr en kwik 
17 Bk^ jan /feb 1697, pp 123 140 Deze oorspronkelijk in het hrans geschreven bnef was door Rabus naar 
het Nederlands vertaald De bnef werd (.Kik in hex Journal des Scavane besproken, zie JdS 26, jan 1698, pp 30-
33 'lettre a M *** sur l'impossibilité des operations sympathiques Par ML Docteur en Médecine a 
Rotterdam 1697' 
ia Pjetcr Muis was volgens Rabus "een van de oudste wondheelers deser stad Rotterdam" Zie de 
aankondiging van hel m 1697 verschenen Oeœnomia animaUt, of hutshouding der mensehe/ijken lichaams, uitgegeven 
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7.i)n genezen, en dat dit geenszins te danken was geweest aan de vermeende kracht van het 

zogenaamde svmpathctische poeder. ( )m de onmogelijkheid van deze genezing op afstand te 

bewijzen, deed hi| een beroep op dne grondbeginselen van mechanische beweging: 

Τ D.it ten lich.iam, m rust /ijnde, /lg nooit iMtiicrlijker wii/c /.il bewegen, ten /\ een ander 
lich.um,.. het zelve ui beweging brengt 
II Dat een licli.um m beweging 7i|iide /i|n vaart niet kan vermeerderen, ten /\ een ander liet 
zelve meer . beweging b\ zette. 
III Dat een lichaam, in beweging /ijiide, . 7i|n koer;, met zal veranderen, ten /} het 
ontmoete een voorwerp, dat het kan doen wederkecren.'" 

Als het al mogelijk zou zijn de deeltjes van de geheime stof, die door de unne werd verwerkt, 

naar de patient over te brengen - uit zichzelf konden ze immers niet bewegen - dan zouden ze 

volgens de bewegingswetten in één rechte lijn naar de zieke moeten bewegen. Lufneu achtte 

dit onmogelijk, gezien de weerstand en de hindernissen die de deeltjes onderweg zouden 

tegenkomen. En als het waar was dat ze dwars door muren en andere obstakels heen konden 

dringen, hoe konden ze dan precies bij de panent tot stilstand komen5 De oplossing van Van 

I lelmont, die aan de deeltjes van de sympathenschc stof een zeker "verstand" had 

toegeschreven, veegde Lufneu onmiddellijk als "gcbeuzel" van de tafel. Volgens de 

cartesiaanse pnncipes van Lufneu bezaten lichamen geen ziel of geestelijke vermogens. Hij 

kwam tot de slotsom, dat deze hele kwestie met betrekking tot Reddewitz berustte op louter 

bedrog. 

De Rotterdamse arts |an Schilperoort verwierp de stelling van Lufneu, dat de kunst 

van Reddewitz mets anders was dan bedrog en kwakzalven). De bewering dat Vander Slaarts 

aandoening met als gevolg van de sympathetische wondbehandeling, maar vanzelf zou zijn 

verdwenen, achtte hij volkomen ongerechtvaardigd: 

ik zoude het bestek eenes bnefs overtreden, indien ik alle de venchijnsclcn van het cttergezwel 
ende het geatrophieerde lichaam verhaalde Het welk zoo verre gekomen was, dat wanneer h\ 
zijn lichaam en quale dus aan de natuer waagde .. gevaar liep. hebbende 7e\h Meester Muis 
gezegt en getKirdeelt, dat de herstelluige door 't water bewerken zonder snijden, onmogelijk 
was -" 

Voorts meende Schilperoort, dat de schone filosofische redenenngen in de bnef van Lufneu 

met konden opwegen tegen de verschillende empinsche bewijzen van het succes van de 

sympathetische ziektebehandeling. Ofschoon de oorzaak van de sympathetische werking nog 

niet was ontdekt, konden de effecten ervan met worden ontkend. Het was volgens 

Schilperoort een teken van gemakzucht "van zoodanige luiden, die, om dat ze een zake met 

verstaan, aanstonds in openbare geschriften uitroepen dar die zaak valsch is, gelijk de I leer 

Lufneu"" . Al sinds de oudheid zouden tal van vooraanstaande geleerden en natuurfdosofen 

de waarheid van de sympathetische werking hebben bevestigd en aangetoond. Hierbij noemde 

Schilperoort een reeks namen, waaronder die van 1 lermes Tnsmegistus, Thomas van Aquino 

(1225-1274), Amoldus de Villanova (1240-1311), Theophrastus Paracelsus en Comelis 

Drebbel (1572-1633). 

door een heßebber der genas en heelkunde, (B/fc~|an /fel) 1697, pp 176-177), waann de boek7xiKclin|\ er onlliukle 
dal Mms de auteur was 
'"B&jian/feb 1697, ρ 124 < f Descartes, Principia Phihmpbiae, II, art 37-42 
•̂  |an Schilperoort, De aloude bekende mogelijkheid tan de tympathetnthe uvrkinge. ivorgesteld m een bnef aan den Heere 

, Rotterdam 1697, pp 28-29 
=' Ibid , ρ 6 
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Maar dewi|l die vol van geli|keiusseii, verbloemde en iliiKtcre woorden, raad/el*, en xcr/icrdc 
spieckwiizen /i|n, dewelke men ronder een giinsch afge/onderde bespiegeling' en keiiiiiA!<e 
van de wet der natiicre niet kan verstaan, zoo is het, dat vele van deivelver lezen, en 
onderzoekers zig daar mede ruim zoo veel als met de sympiitbetitfbe werkinge verlegen vinden, 
en derhalve .. met de I leer l.ufneu de/e geiie/mge voor valseli uitroepen : : 

Schilperoort achtte de argumenten die Lufneu tegen de mogelijkheid van een s\mpathctische 

werking had aangevoerd, ongegrond. Wel kon Schilperoort zich echter verenigen met Lufncus 

afwijzing van Digbv's corpusculaire verklaring van de sympathetische werking, want ook 

volgens hem zelfwas er tegen de theorie over een zeer fijne materie van alles in te brengen. 

In zijn ogen kon materie namelijk nooit uit zichzelf op een zo grote afstand werken. De 

wind en andere weersomstandigheden zouden de beweging van de uit het lichaam 

gewasemde matenedeeltjes beïnvloeden, waardoor het aantal deeltjes dat op de juiste plek 

belandde, zo klein zou zijn, dat zij nauwelijks enige uitwerking zouden hebben. De fout die 

Lufneu volgens zijn Rotterdamse collega had gemaakt, betrof dan ook met zozeer zijn 

weerlegging van de corpusculaire ideeën van Digby, maar zijn louter materialistische 

benadering van de natuur. Sympathie was volgens Schilperoort namelijk geen lichamelijke of 

stoffelijke werking, maar een kracht die met het denken zou kunnen worden vergeleken. 

Evenals het denken kon sympathie dingen bereiken die zich op ver afgelegen plaatsen 

bevonden. Hen sympathetische band zou evenmin als een mentale band verstoord of 

onderbroken kunnen worden door stoffcli|ke verschijnselen zoals weersinvloeden of obstakels 

in de ruimte. 

De denkinge nu te vergelijken by de zonnestralen, die op overdakte muren voor het 
meerder gedeelte afstuiten, en by gevolge niet doordringen, zoude alzoo ongerijmd zijn als 
of men de zonnestralen by de sympathetische art/eny deeltjes vergeleek, en het gewaande ergo 
versterkte, namentlijk, de zonnestralen können door de muur niet daar de zieke binnen is, 
de sympathetisihe art/eny deeltjes können daar ook met door maar wie is zoo onkundig die 
met en ziet, dat als ik denk aan een afwezige zake, dat ik die zoo wel als voor m\ kan 
nabeelden al schoon de zake, waar ik aan dagt, met duizend muren omringd was, of gelijk 
als de tegen voeters tegen my aanstond Even alzoo staat het met der ouden 
sympathetische werkmge 

... dewijl de sympathetische werkinge, zoo wel als de gedagten, geestelijk is, vrage ik 
waarom het cene niet zoo wel mogebjk is als het andere? by voorbeeld, een zieke woont in 
een nabuenge plaats en zijn water is hier te Rotterdam, wie ziet nu met dat tussehen den 
denker en tussehen de afwezendc bcdagtc zake, mitsgaders tussehen den zieken en zijn 
afwezend water een groote overeenkomst is in de werkinge: dat in het eerste door 
denkinge, die onlichamelijk is, de volkomene verbeeldinge van de bedagte zake word re 
weeg gebracht, en dat in het laatste door de sympathie, of mcdcncigingc, die ook 
onlichamelijk is, de volkomen na, of verbeeldinge van den gezonden stand van een zieke, 
door herhaalde sympathetische werkinge kan uitgewerkt worden: immers gelijk al de wereld 
bekend is, is het met de denkinge mogelijk, waarom zoude het met de sympathie 
onmogelijk zijn? . En dewijl de denkinge een geestelijke doemnge is, staande als een 
middel tussehen en van het lichaam, waar in de gedagten werken, en de bedagte zake, zoo 
kan men zeggen, dat de sympathetische werkinge, als zijnde van gelijken een geestelijke 
doemnge, door sommigen van de gemelde schrijvers .. zoo wel als de denkinge mogelijk 
gepleegt is, staande de sympathie tussehen het lichchaam, {sic.) en het daar afgescheidc 
excrementum van gelijken als een meihiim.2i 

~ Ibid , ρ 8 
-λ Ibid,pp. 10-14 
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O m aan te tonen dat s\mpathensche beweging niet op stoffeli)ke, maar op gcesteli]ke 

principes moest berusten, bediende Schilperoort zich van dezelfde bewegingswetten, die 

l.ufneu had aangevoerd ter verwerping van de sympathetische werking. Het enige wat 

volgens Schilperoort volgde uit het eerste axioma - dat inhield dat matene niet uit /ich/elf 

kan bewegen - was, dat materie met de oorzaak van beweging kon /i]n Dit betekende dat 

SMTipathctischc beweging geen stoffelijke oorzaak kon hebben Schilperoort leidde uit dit 

principe echter niet af, dat s\mpathie onmogelijk was Hen dergelijke conclusie zou te 

voorbarig zijn. Men zou volgens de arts slechts kunnen concluderen, dat de dne stoffelijke 

beginselen voor beweging die l.ufneu had aangedragen, geen natuurwetten waren waarop een 

causale verklanng voor beweging kon worden gebaseerd, maar dat deze dne 

bewegingspnncipes eerder gevolgen waren van fundamentelere natuurwetten 

Want d«. licli.imcn in der/tlver bcwegingui maken geen wetten van dt natuur, daar gaat 
iets voor Int liihaani dat bewogen word, namentlijk de oor/aak van het lx wegen tot 
|bewogen| wordm enele al/oo alle helumen ontbonden worden in dat gene waar van 7e 
gekomen /i|n, 700 volgt liet, dat het gene waar van ze gekomen zijn geen lichaam kan 
we/en, om dat eli oor/aak van het gewrochte verschillende· is, en bv gevolge zijn de wetten 
van de natuer omtrent de voortbrenginge met lichamelijk, gelijk de sympatbetiuhe genevinge 
ook niet en is, want dl zieke is nog niet genc/en, h\ moet nog gene/en worden 1λ 

Schilperoorts op 1 mei 1697 in briefvorm geschreven verdediging van de Duitse 

wonderdokter werd door Yandcr Slaart uitgegeven onder de ütel Oe aloude bekende mo^k/kbeid 

van de sympathehuhe werking, voorgesteld in een bnef aan den Heen ... Spoedig daarna, in juni 1697, 

verscheen te Rotterdam bij Barent Bos, een geduchte concurrent en gezworen vijand van 

Pieter vandcr Slaart, een Nederlandse vertaling van de in de Boekzaal verschenen bncf die 

Lufneu aan Bayle had geschreven, genteld Katunrkundig vertoog over de onmogeb/kheid dei ~oo 

genaamde sympatbeUsdie werking, Bnels-wi/^e geuhreven ... Zijn gewaande wederleggpr J.S. word onder 

anderen beantwoort Beide werkjes werden besproken in de Histoire des Ouvrages des Savait f* van 

Herrn Basnage de Beauval, een zwager van Herman Lufneu"6. 

( )ndanks alle inspanningen was het Schilperoort met gelukt de Rotterdamse 

stadsarts te overtuigen van diens ongelijk Nog steeds hield deze staande dat de 

sympathetische genezing zeer eenvoudig als een hersenspinsel kon worden ontmaskerd. 

Schilperoort, zo beweerde met alleen Lufneu zelf, maar ook Herrn Basnage de Beauval die het 

werkje recenseerde, had geen enkel steekhoudend argument gebruikt o m de toepasbaarheid 

van de mechanische bewegingswetten te weerleggen, en dus was hij er volgens hen met in 

geslaagd zijn tegenstander de wapens te ontnemen. Allerminst onder de indruk van de 

argumenten van Schilperoort, herhaalde Lufneu dat zijn dne natuurwetten de onmogelijkheid 

van een sympathetische werking afdoende hadden bewezen Schilperoorts verklanng op basis 

van een spintueel pnncipe was voor Lufneu, die slechts lichamelijke oorzaken van beweging 

erkende, mets meer dan "pannevis-taal", een "ys-koud babbelguichjc" en een "wanbakke sluit

reden" 

21 Ibul, ρ 9 De' redenering hier is als volj*! oor/aak (natmirwetten, onder welke her pnncipe \.in sympathie) 
111 gevolg (genezing \an het lichaam, beueging \an malenedee'llies) zijn \an een \erbchillendi orde Het 
effect (de gim/ing \an het lieliaam \an de patient) is stoffelijk, daarom kan de oorzaak (de svmp.ithetisclie 
wtrking), die \an een andere orde is, nut stoffelijk zijn 
: i / fOi Π, mei 1697, pp 408 417 
•̂  Zie Hans Hots (ed), hierin Benage de Beduid/ en de Hislom des Omrdges des Sditint ÎÔS'' fOO I erkenninseti 
binnen de Republiek, der Lettemi aati de vooruivnd tun de \ eriicbting, \msterdam 1976, 1, ρ 39 
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Moti hem de bolworm niet «teken, die uit mi)ne beguisselen, welke lich.inieli|k zijn, wil 
toonen, dat de knigt der Sympathie niet oiimogeli|k is; gesteld /i|nde d.u /'er geestelijker w) /e is' 
11\ moet 700 onbe/oiiiien, als die Sympatlittisdmi Doifoi we7en, om in dier voegen te redeneren, 
en li\ moet ook 700 luttel vernuft hebben .ds h\ heeft, om /ig 111 te beelden, dat h\ een etrlijki 
manier v.in schertsen verstaat27. 

De succesvolle genezingen, waarvan Reddewitz door zi|n patiënten verklaringen had laten 
opmaken en die volgens Schilperoort een onomstotelijk bewijs voor de werking van het 
svmpathctische poeder vormden, schoof l.ufneu als irrelevant terzijde. Nier de svmparheüschc 
behandeling, maar de naruur zelf had volgens hem de wond geheeld. Wondheler Muis zou de 
aandoening overschar hebben. Waarschijnlijk zou de wond reeds herstellende zijn geweesr 
voordat Reddewitz met de kuur was begonnen. De opmerking van Schilperoort, dar her 
onjuist is, verschijnselen te ontkennen omdat men ze met kan verklaren, zou geheel overbodig 
en misplaatst zijn, want wie was het er met mee eens, dat men, alvorens over te gaan tot her 
zoeken naar oorzaken van een merkwaardig verschijnsel, aUerecrsr zeker diende te zijn van de 
feitelijke waarheid van het verschijnsel zelf? 

Hoewel Lufncu het naar eigen zeggen bij deze woorden had kunnen laten, rustte hij 
met, voordat hij alle argumenren die Schilperoort had aangedragen om de toepasbaarheid van 
het spirituele beginsel te bewijzen, als broodkruimeis van de tafel had geveegd. De eerste van 
deze "ten uiterste verwarde" bewijsvoeringen berrof Schilperoorrs verwijzing naar de 
merkwaardige kracht die de verbeelding van een zwangere vrouw op haar kind uitoefende. \ ls 
in zulke gevallen, zo redeneerde Schilperoort, ongetwijfeld een geestelijke oorzaak zorgde voor 
stoffelijke veranderingen, zou dan met herzclfde kunnen opgaan voor de sympathetische 
geneeswijze? 

Ook Kenclm Digby, die een halve eeuw daarvoor naar een verklaring voor de 
sympathetische werking had gezocht, had vermoed dat de verbeeldingskracht van zwangere 
vrouwen samenhing met het principe van sympathie. In zijn boek over de s\mpathetische 
geneeskunde had Digb\ met verve verhaald over een dergelijk geval dat hij van zeer 
dichtbij had meegemaakt. Zijn nicht, die van nature zeer ijdel was en haar gezicht placht te 
verfraaien met zwarte schoonheidspleistertjes, was in verwachting van een kind. Rijkelijk 
versierd met deze cosmetica, was zij zich met in de geringste mate bewust van het gevaar 
waarin zij haar kind zou kunnen brengen, totdat Digbv haar hiervan op de hoogte bracht. 
Omdat de lichamen van moeder en kind één zijn, zo had hij haar uitgelegd, ontvangt het kind 
in zijn ziel en lichaam dezelfde beweging van "geesten" als de moeder. De indrukken die de 
geest van de moeder in beroering brengen, zouden afdalen naar het brein van het kind en een 
stempel drukken op het nog zeer zachte lichaampje, terwijl het lichaam van de moeder, dat 
veel harder is, ongeschonden zou blijven. Digby had zijn nicht dan ook afgeraden haar gezicht 
djdens de zwangerschap met de schoonheidspleistertjes te versieren, omdat de kans bestond, 
dat de baby hierdoor een grote zwarte vlek op het voorhoofd zou knjgen. Geschrokken van 
deze woorden had zij zorgvuldig alle gelaatsversienng verwijderd en elke dag gebeden, dat het 
lichaam van haar kind met geschonden zou worden. Door haar ernstige bezorgdheid echter, 
zo besloot Digbv zijn verhaal, hadden de zwarte pleistertjes zo'n onuitwisbaar beeld in haar 
verbeelding gegnft, dat het kind alsnog werd geboren met een grote zwarte vlek in het 
gezicht28. 

Waar Digby dit voorbeeld had verbonden met de sympathetische werking, had hij de 
nadruk met zozeer gelegd op de werking van de verbeelding zelf, maar op een voorstelling 
aangaande de beweging van de "geesten" en "humeuren", die, beïnvloed door de verbeelding, 

27 l.ufneu, Kjtuurkuuâig ivrloog, pp 57-58 
28 Digby, Theatrum SympatheUcurny pp 53-55 
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fysieke verandenngen in de stoffelijke deeltjes van het lichaam /ouden teweegbrengen. 

Niemand had echter ooit precies kunnen verklaren hoe het beeld van een object slechts door 

de kracht van de verbeelding een dergebjk spoor kon achterlaten op het kind. Schilperoort 

zette dan ook zijn vraagtekens bij deze stoffelijke verklanng, want hiermee was het 

s\ mpathetischc raadsel naar zijn mening geenszins opgelost. 

De \ra.ig !·> hier, wie, en hoc die deeltjes (w.int het moeten b\ de tegenwoordige Wijsgeren 
•iltem.i.il deeltjes 7ijn) van een moot /alm, mode wijn, mui/en, ha/emonden, en nog vele 
.indeie dingen, daar van de voorbeelden getuigen, door de moeder aan de vmgt ingedrukt of 
geplaatst worden? Men behoeft nut na de waarheid om te zien, de /aak ii een vder bekend en 
d.it /niks /oude geschieden door deeltjes, 't Λ door of met de allerdunste lugt ingeademd, of 
op ecnigi andere wij/e, moet bewe/en worden2'' 

t )ver dit door zowel Digby als Schilperoort aangedragen voorbeeld van het vermogen van de 

passies van een moeder o m verandenngen teweeg te brengen in het lichaam van haar kind, 

hield I lerman Lufneu het kort. ( )ngeacht of de verbeelding van een vrouw al dan met in staat 

was verandenngen te bewerkstelligen in het lichaam dat in haar baarmoeder groeide, het was 

volgens de Rotterdamse stadsarts uitgesloten dat het hier zou gaan om een sympathetische 

werking. Wanneer het kind eenmaal geboren was en was afgescheiden van het moederlichaam, 

kon de moeder namelijk zoveel passies en driften hebben als zij wilde, zonder dat deze ook 

maar de minste lichamelijke verandering in het kind zouden veroorzaken. Het voorbeeld van 

de verbeelding was volgens Lufneu dan ook niet van toepassing op het vraagstuk wat betreft 

beweging op afstand. 

Scherper was de kntiek die Lufneu leverde op de passage waann Schilperoort het 

magnetisme had aangevoerd om te bewijzen dat sympathetische beweging op spirituele 

principes berustte. Volgens Schilperoorts theorie werd de neiging van de kompasnaald naar 

het noorden veroorzaakt door een sympathetische relatie tussen de magnectsteen en de 

"Noordsche gewesten", waar, zo dacht de arts, de magneetsteen werd gedolven. Uit zijn 

veronderstelling, dat gedolven stukken zeilsteen3" onlosmakelijk verbonden bleven met hun 

bron, leidde Schilperoort af, dat iedere magnectsteen dezelfde vermogens bezat als de 

monoliet waarvan deze ooit deel had uitgemaakt. Bijgevolg zou de geestelijke kracht van 

het noorden uit de deeltjes van de magneet overvloeien op de kompasnaald, waardoor deze 

laatste naar het noorden zou neigen. Stoffelijke beginselen zouden deze beweging o p 

afstand dan ook niet kunnen verklaren, want de sympathetische kracht van het kompas lag 

volgens Schilperoort met in de stoffelijke werking van de zeilsteen zelf, maar in de geest 

van de "moedermagneet" in het noorden. Een innerlijke en geestelijke kracht bracht de 

stoffelijke beweging voort: 

F.n gelijk men weet, dat den inwendigen werker der zaden geheel wat anders is als het 
uiterlijk gewrogte zaad, 700 zal men bevinden, dat alles wat vorm heeft, uiterlijk wel een 
bepaalde, maar innerlijk een onbepaalde sphaera activitatis heeft, die men wel als gewrogt, 
maar niet als werker 111 de draaiknng betrekken kan, en vervolgens voor zoo veel uiterlijk 
bekend, de bespiegelinge veler jcgenwoordige Wijsgeren is, die men uiterlijk 111 het bepaalde 
gewrogte, innerlijk 111 de onbepaalde oorzake (juist 700 veel als lichaam en geest verscheelt) 
bevind te 7ijn En dewijl het ij/er hier de vereischtc stoffe is, waar aan de tegenwoordige en 
afwezende zeilsteen geketend werkt, of bever waar aan de tegenwoordige lichamelijke 
aanbestreken zeilsteen, als gewrocht aan de geestelijke zeilsteen, in het Noorden als oorzaak 

20 Schilperoort, De aloude bekende moççhjfcheid, ρ 17 
1" Magncctipersteen 
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werkt, w.i.irom 7<)udc' een andere stotft b\ voorbeeld op 't water van een zieke geplaatit 
ook met de tegenwoordige aan de afwe/ende können scliakelen? 

.. Waar en hoe men nu de deeltjes 7.1I t'hiiis brengen, die men wil, dat van 't eene 
moeten afgaan, om liet andere rakende te bewegen, hebbende het eene dusdanige, hef 
ander weder andere pomi, om ware het doenlijk, alle;, op de gespanne leest van 't lichaam te 
schoc\eii, en b\ ge\olg, dat 'er deeltje* van 't Noorden dm/end mijlen ot mier aan de 
bestreke kompa« roos zouden gebragt worden, is, voor /oo veel de r)'///p<i//ie//H/]f genivinge 
belangt, van de Heer l.utneii /eer wel begrepen onmogelijk te zijn, gelijk het \an di 
zeilstien en de kompas roos, van de moeder en 't voorwerp op des/elfs vrugt, \an de 
gedagten en de bedagte zake, van 't ligt en het beeld in de spiegel ook onmogelijk is dog 
men bevind egter dat de/e /oo wel als de Noord- en /uidpolen ot appuntiti, haar 
verstaanbare magt (om met van Helmont te spreken haar verstand) aan de bistnken 
komjiasroos f//~ verstaanbaar doen zijn en mede deelen 1l 

Schilperoort oordeelde, dat de beweging van het ijzer naar de magneet evenmin als de 

sympathetische geneeskunst kon worden verklaard aan de hand van de dne materiele 

beginselen van Lufneu. In beide gevallen zou er namelijk sprake zijn van een beweging op 

afstand, waarop, zoals hij reeds had betuigd, corpusculaire theorieën niet van toepassing 

waren. Een genezing op afstand moest dan ook op iets anders berusten, en wel de "geest", 

het levensprincipe dat door Van I lelmont "verstand" was genoemd. Dit levensprincipe, dat 

alle stoffelijke delen van een lichaam met elkaar verbond, ook delen die van het geheel 

waren afgescheiden (zoals het bloed of de urine van een mens of een stuk zeilsteen van de 

ertsmassa waaruit dit is gedolven), zou een sympathensche werking tussen het geheel en de 

delen veroorzaken. 

In Schilperoorts uitleg van het magnetisme zijn verschillende sporen van de 

filosofie van |ohan Baptista van Helmont te herkennen12, met name in de hierboven 

geciteerde woorden, dat de "inwendige werker" heel wat anders is dan het "uiterlijk 

gewrogte zaad". Van Helmont herleidde alle beweging in de natuur tot de werking van 

onzichtbare zaden of "semina", opgevat als de actieve beginselen van de natuur, die zouden 

zijn bezield door een "seminale geest", ook bekend als "archeus". De archeus vormde de 

wezenlijke kern, het levensprincipe van de zaden". Ofschoon de hclmontiaanse archeus de 

werkende oorzaak was die alle bewegingen in een ding of lichaam bepaalde, was deze zelf 

onbepaald. In dit opzicht was de archeus te vergelijken met de menselijke geest, die 

gedachten bepaalt en voortbrengt, maar desondanks zelf onbepaald is. Ofschoon de 

archeus een onbepaald actief principe was, bevatte deze de "ideeën" van de dingen die 

door de semina zouden worden voortgebracht, zoals bewegingen en uiterlijke 

eigenschappen". 

In de bovengenoemde passage treffen we behalve de leer van de semina een 

opvatting over "vorm" aan, die nogal afwijkt van het aristotelische concept hiervan. In 

tegenstelling tot de aristotelische vorm betrof het een multaat of uiteindeli/ke mrkelijklmd, in 

plaats van een bepalend beginsel van een ding35. De vorm betrof de gedaante, de werking, 

beweging, opbouw, de algemene en bijzondere eigenschappen van het ding, en had geen 

11 Ibid,pp. 25-28 
12 Ook William Gilbert had het magnetisme uitgelegd in termen van een spinlueel principe Zie |ean Daujat, 
Ongine* et formation oe la theone det phenomener efatnqites et magtietique\, Panjs 1945 
11 Of supra, hoofdsiuk 3 
^ Pagel, joan Baptista van Helmont, ρ 97 
" J.B van Helmont, Ortus Medianae Ik heb gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling Daeeraad ofte 
Nieuwe opkomst der geneeskunst, m nrborgen gwnd-rvgukn der Nature, Rotterdam 1660, ρ 38 " dat ile gedaente 
(forma) is de laetste volmaecklhcu, en hel uesen des genen die gebooren uordt, soo en können wi de 
gedaente met aennemen tot oorsaeke des gestelden " 
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betrekking op de oorzaken van deze eigenschappen. Volgens Van I lelmont was de vorm 
het effect dat de semina hadden voortgebracht, aangestuurd door hun innerli|ke 
vormgever, de archeus '. Schilperoort verklaarde de sympathetische werking aan de hand 
van deze filosofie. De genezing van het lichaam van de patient, opgevat als een stoffelijke 
werking van materiedeelt)cs, vertegenwoordigde de hierboven beschreven vorm. De 
svmpathctischc werking zou met tot deze stoffelijke beweging van de genezing behoren, 
maar maakte volgens Schilperoort deel uit van de spirituele innerlijke oorzaak die aan deze 
stoffelijke beweging ten grondslag lag. 

Het complexe, op helmonUaansc leest geschoeide onderscheid tussen de archeus, de 
sympathetische werking en de bewegende deeltjes in de stoffelijke "draaiknng" vormt de kern 
van Schilperoorts uiteen/etting. Svmpathie werd omschreven als de werking van de 
"inwendigen werker der zaden" of archeus, die actief was in de innerlijke "sphaera activitaüs". 
Door deze werking zou het "uiterlijke zaad", dat een eigen uiterlijke "draaikring" had, worden 
bepaald en voortgebracht. De door Digbv beschreven draaiknng van bloed- en vitnooldeeltjes 
was volgens Schilperoort dus een stoffelijk resultaat of de vorm van een innerlijke 
werkoorzaak. Omdat sympathie niet behoorde tot deze uitwendige vorm, maar tot de 
innerlijke werkoorzaak, kon deze met als werker in de uiterlijke draaiknng worden betrokken. 
Uit dit alles concludeerde Schilperoort dat de sympathetische werking met kon berusten op 
louter stoffebjke oorzaken . 

Schilperoorts uitvoenge verhandeling was echter allerminst aan Lufneu besteed. Volgens hem 
was het voorbeeld van de magneet even ongelukkig gekozen als dat van de zogenaamde 
sympathetische band tussen moeder en kind. Geen van beide zou van toepassing zijn op het 
sympathicvraagstuk. In stnkte zin was het magnetisme volgens Lufneu namelijk geen 
beweging op afstand, maar een fysieke werking van deeltjes op andere deeltjes, die 
voortdurend tegen elkaar aanbotsen. In tegenstelling tot de sympathetische werking zou het 
magnetisme dan ook wel degelijk mechanisch te verklaren zijn. Hij veronderstelde dat zowel 
het ijzer als de magneet via hun "lugtgaten" of porièn een "zeer fijne stoffe" opnamen en 
uitwasemden. Deze zeer kleine matenedeeltjes zouden voortdurend in beweging zijn tussen 
het ijzer en de magneet. De werking van de magneet zou dus met geestelijk, maar stoffelijk 
zijn en was daarom onderworpen aan de dne genoemde bewegingswetten. Voorts stelde 
Lufneu dat de magnetische werking door Schilperoort op "jammerlijke wyze" was uitgelegd. 
De voorstelling van "geestelijke" zeilstenen die zich in de "Noordsche gewesten" bevonden 
en onlosmakelijk verbonden waren met de "lichamelijke" zeilstenen, vormde volgens de 
Rotterdamse stadsarts een bespottelijke gedachtekronkel, die mets met het magnétisme te 
maken had. 

Basnage de Beauval, die deze discussie tussen Lufneu en Schilperoort in zijn 
tijdschnft had besproken, accepteerde de vitalistische theoneën van Schilperoort evenmin. 
Hij beschouwde de voorbeelden van de magneet en de kracht van de moederlijke 
verbeelding slechts als zwakke uitvluchten: 

En vertu de ces exemples, il se croit dispensé de rendre raison des effets de la poudre 
S\ mpathiijuc 3e 

Basnage onderschreef de overtuiging van Lufneu, dat de onmogelijkheid van de werking 
van het sympathetische poeder voldoende was bewezen door de dne universele pnncipes. 

^ Van Hclmont, Daçeraudt 1">P 43-44. 
'" Schilperoort, De üloude bekende mogelijkheid, ρ 9 
1 8 H O U 3, mei I697,p 414 
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die Schilperoort met zou hebben weten te weerleggen. ( )ok had hl] weinig waardering voor 

Schilperoorts stelling dat de meeste naruurgchcimcn ondoordringbaar waren . De 

journalist meende dat met dcrgcli)ke drogredeneringen de mensen eeuwenlang onwetend 

en bijgelovig waren gehouden . Met precies dezelfde uitvluchten, zo vermeldde Basnage, had 

Rcddewitx de knüschc vragen van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) trachten te 

ontwijken. ( )p aandringen van Pieter vander Slaart, die de s\ mpathetische kuur van een stevig 

natuurwetenschappelijk fundament hoopte te voorzien en de naam van de Duitse 

wonderdokter van alle blaam wenste te zuiveren, had de beroemde Delftse natuuronderzoeker 

Rcddcwitz thuis uitgenodigd. Veel wijzer was hij echter met van hem geworden Zo schreef hij 

in een bncf aan de Ro\al Societ) ": 

1 ask'd the Cìcrman, then among other things, what was become ot the I'us or Matter of 
the sore, that they said was in the sore I-egg, and that some ot it was voided during the 
operation of the Sympathctick Powder, and vet none rcmaui'd in the I.egg' I le answer'd, it 
was carried off b) the unne Then 1 Incjuir'd b\ what ways it wa«; carried off, for that it 
scem'd impossible to me to believe such a passage of it, for that it must pass through such 
small Blood Vessels near the heart, . and how it should be that this thick Pus or Matter 
should pass such cxtreaml) small Blood Vessels'1 l o which I had no other \nswer but this 
1 hat there are many things done, ot which we can give no reason J2 

Van Leeuwenhoek had zijn scepsis niet onder stoelen of banken gestoken. Het leek hem, 

ondanks alle beweringen van Reddewitz, onmogelijk gal- en merstenen te verwijderen door 

slechts een poeder met de unne van de patient te vermengen. 

Since 1 had put a stone of the kidney a whole vcar m strong wine vinegar, yet could not 
dissolve it . 1 desired he would tell me by what way this could be effected. But I had no other 
Answer, but there were many more things done in Nature than we could give Reasons for " 

Evenmin als Schilperoort het ongeloof van Lufneu had weten te overwinnen, lukte het 

Reddewitz Van Leeuwenhoek te overtuigen. Hiermee was de discussie echter geenszins 

afgelopen. Schilperoort was namebjk niet de emge die door Lufneu op de korrel was 

genomen, ook de boekdrukker Vander Slaart kreeg ervan langs. Lufneu geloofde met dat 

Vander Slaart werkelijk door de sympathetische behandeling was genezen. Ook verwierp hij 

Vander Slaarts verklaring, de reguliere wondheelkunst de rug te hebben toegekeerd. I lij 

ontkende dat de boekdrukker het verbinden van zijn wond had gestaakt. 

Hoogstwaarschijnlijk zou Vander Slaart zich regelmang van schone verbanden hebben 

bediend en zijn wond steeds hebben gereimgd. Ook plaatste de stadsarts enkele 

kanttekemngen bij Vander Slaarts bewering, dat het sympathetische poeder hem op een dag 

hevig had doen braken en purgeren: 

10 Schilperoort, De abude bekende mogelijkheid, pp 17-18 "De geurogte /akcii /ipi aan de gansche wereld, dog de 
oor/aken aan weinigen bekend namciirli)k hoe de wercltkloot in de higt is hangende waarom de tegcmocters met 
in de benedenste lugt of hemel vallen, allemaal 7aken die met tasteli|k bewezen können worden en eglir .ils 
\asle waarheden worden aangenomen" 
*' H0J13,mei 1697, ρ 417 
•" Een deel van de/e bnef werd door de secrclans van de SocietA, die levens νcrantwoordelifk was voor dt 
publicatie van de Philosophical Trwiiactiont, geplaatst in de aflevering van apnl 1697, pp 512-521 Ken Nederlandse 
versie is verschenen in 1702, in het Seivnde I 'ervolg der Bneien Zie L C Palm (ed ), Alle de Bneivn van Anioni van 
Leeuwenhoek, lasse 1989, Xll (1696-1699), pp 152-159 
'-PT 19, apnl 1697, pp 518-519 
" I b i d . p 519 
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.. het is. lichtelijk te begnipcii, d.it iemand, die met zi|n DuiNchen Meester tot diep in den 
nagt gnidi cur maakt, wel etende, en niet min drinkende . dat /egge ik, 7ulk een moet 
braken, en afgaan, daar h\ te voren een tijd lang genoodzaakt was geweest, 7ig wat matiger 
te houden, en nu den maag te veel geballast had My is genoeg bekend, hoe die deposanl en 
reqummt met eikanderen gekeft hebben, om vastelijk te ver/ekeren, dat de braking meer 
Wijn, dan het gewaande Sympathetisch geheim moet toegeschreven werden; behalven dat 
In zeit niet getuigt, dat/e door het laatste veroorzaakt zoude zijn ** 

Dergelijke aand)gingcn het Yander Slaart niet zomaar over zijn kant gaan. Spoedig nadat het 

traktaat van Lufneu was gepubliceerd, kwam er onder zi)n eigen drukpers een boekje vandaan, 

getiteld I 'eranlivoordinge van P. vander Slaart, legen de beschiildiginge hem opgtigt m liet Naliurkiinag 

vertoog over de Onniogelijkheid der ψο genaamden Sympallxlisihe werhnge van Dr. Herman Ijt/neii. 1 lierin 

is ingeÌMl liei geliiigschrifl ι/αη 'Γ. Cremer <ύΊ. wegens de gene^inge van een Beenimler cH. door de 

Sympalhetisibe werking van de Heer Reddennis. In dit pamflet schreef Vander Slaart dat Lufneu 

hem van onwaarachtigheid betichtte, omdat hij met kon verkroppen dat hij vijfentwintig 

gulden had verloren in een weddenschap die zij hadden gesloten. D e verbolgen uitgever 

citeerde het van 21 januan 1697 daterende briefje van Lufneu: 

Ik ondergeschrevene bekxwc aan Mr vandcr Slaart te bet.den de somme van vijf en twintig 
gulden, indien hy door middel van het water (ofte anden. door het zoo genaamde 
Sympathetisch middel door den befa.imden George Hendrik van Reddewits geappliceert) van 
zijn accident in het dye-been, zonder applicane van einig ander middel word genezen.'15 

In het gekibbel over en weer werden nog twee andere personen betrokken. O m het gchekel 

van Lufneu aan banden te leggen en het succes van de sympathetische kuren van dokter 

Reddewitz te onderstrepen, had Vander Slaart aan zijn verantwoording een getuigenis van een 

zekere Thomas Cremer toegevoegd. Deze verklaarde dat Reddewitz zijn kleinzoon in slechts 

negen dagen had genezen van allerlei ernstige kwalen die door de reguhere wondgenezers 

maandenlang tevergeefs waren behandeld. Cremer verkondigde dat de arts W. Rijkwaart deze 

succesvolle genezing had bevestigd. Lufneu was echter allerminst onder de indruk van deze 

verklaring: op 10 juli 1697 beantwoordde hij Yander Slaarts traktaatje in zijn pamflet De 

Boekverkooper P. vander Slaart, In si/n vabheid duidelijk ontdekt, en Kortelijk afgwe^en, waann hij 

verkondigde dat Thomas Cremers betrouwbaarheid als getuige even weinig overtuigend was 

als die van Pieter vander Slaart. Bovendien zouden de woorden van Rijkwaart zijn verdraaid, 

hetgeen deze laatste beaamde in een getuigenis, afgelegd op 9 juli 1697. Weliswaar had de arts 

erkend dat de uitwendige kwalen van de jongen waren verdwenen, maar hij was er allerminst 

van overtuigd geweest dat de jongen ook inwendig geheel genezen was. 

Thomas Cremer, die danig in zijn wiek was geschoten door de aantijgingen van 

Lufneu, reageerde op zijn beurt in een op 3 augustus 1697 gedateerd geschriftje met de ùtel 

I 'erdedignge van Thomas Cremer, en de fijnen, wegens de gene^nge van ^ijn ^oons ςοο», tegen de Lefdeloo^e 

beschuldiging van den Arts Herman Lufneu, in ςτ/// hekekchrifi door hem genaamt, Den Boekverkooper 

P. I '.S. in ^r/n vakheid duidetijk ontdekt, en kortelijk ajgewe^n. Ak of ^j in haargtuigemssen ontmuwe 

begaan hadden. Hierop volgde Lufneu met lien Spegli je voor Thomas Cremer, Advocaet der 

Pisbewerkers, en Groot hervormer der Holkndsche Tale \ waarop Cremer antwoordde met hen 

"M Lufneu, natuurkundig ivrtoog, pp 38-39 
4 5 \ ander SLurl, I 'erantivoordtng, ρ 11 
46 Thomas Cremer had in zijn pamflei gesuggereerd, dat aan het Nederlands \an Lufneu evenveel mankeerde 
als aan diens verstand Hij had de slechte schrijfstijl van Lufneu aangevoerd als teken \an diens onnozelheid, 
nadat Lufneu zelf de duistere taal van Schilperoort had aangevoerd als hewijs voor diens duisterheid van 
geest 
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I 'ergmolg/iituie mor den Rollenìiimscbeii Kiionrpol, 0/ den irersloorden Dr. Henmiii Ijijneii. Met dit 
pamflet lijkt het geschil, dat uiteindebjk nog maar zeer weinig te maken had met de werking 
van het sympathetische poeder - de aantijgingen varieerden van taalbarbansmc tot vleien) bi) 
de "]uffert)cs" -, ten slotte te zijn beëindigd, althans op papier. 

I Iet is grotendeels aan Pictcr vander Slaart te danken, dat wc de ontwikkeling van de 
discussie omtrent de Rotterdamse svmpathiekwcstie stap voor stap kunnen volgen. De 
uitgever kon het vraagstuk met laten rusten, voordat hij in het gelijk was gesteld. I leel de 
wereld der geleerden moest weten welke wonderen zich in zijn stad hadden voltrokken. De 
succesvolle s\ mpathetische genezingen mochten met in de vergetelheid raken, want, xo 
dacht hij, /ij zouden van onschatbare waarde zijn voor de toekomst van de geneeskunde en 
de natuurwetenschap. De boekverkoper was dan ook hoogst verontwaardigd toen niet 
alleen Lufncu, maar ook Van Leeuwenhoek - die hij nota bene zelf met Reddewitz in 
contact had gebracht - de kunsten van de begaafde Duitser openlijk bagatelliseerde. Waar 
Van Leeuwenhoek en Schilperoort de pamflcttcnoorlog al spoedig achter zich lieten, zou 
de stnjd tussen Vander Slaart en Lufneu nog enkele maanden voortduren. Ofschoon de 
discussie was begonnen als een natuurfilosofisch dispuut, steeg deze al spoedig niet meer 
uit boven het niveau van een nogal platvloerse kijfpartij. Dit was hoogstwaarschijnlijk de 
reden, waarom de redacteurs die aanvankelijk bereid waren geweest in hun periodieken 
aandacht te schenken aan de svmpathetischc opschudding te Rotterdam, de rest van de 
pennenstnjd weldra links heten liggen. 

Receptie van de sympathetische geneeskunde in de Republiek der Letteren 

Wat was de positie van de tijdschriftredacteurs in de svmpathiekwcstie'' We hebben reeds de 
mening van Henn Basnage de Beauval gezien in diens recensie van de werkjes van 
Schilperoort en Lufneu. Hij geloofde met in een spirituele oorzakelijkheid, maar gaf de 
voorkeur aan de corpusculaire filosofie. Toch valt met met zekerheid te zeggen, of de 
redacteur van de His/oire des Qiimiges des Samns de mogelijkheid van een s\ mpathetische 
genezing volledig uitsloot. Wel oordeelde hij, dat verklaringen zoals die van Digbv 
ontoereikend waren en dat er door kwakzalvers gemakkebjk misbruik kon worden gemaakt 
van soortgebjke "onverklaarbare natuurgeheimen". Pietcr Rabus, de redacteur van de Boekzaal, 
die zich veel dichter bij de hitte van de stnjd bevond, bleef even terughoudend als zijn 
Franstabge collega. Kennebjk wist hij met goed raad met de gebeurtenissen en discussies die 
zich om hem heen afspeelden. Ofschoon hij normabter niet zo op zijn mondje was gevallen, 
onthield hij zich in dit geval van commentaar: 

Wat zal ik zeggen'' meer menschen hebben wettige getuigenissen laten opstellen, dat 7) door 
de gemelde werking op hunne pis van zware quälen zijn genezen<7 

Voorts verontschuldigde hij zich voor het plaatsen van dit artikel door te benadrukken, dat 
hij de verklaringen met op eigen initiatief in de Boekman/ had afgedrukt, maar louter op 
aandringen van zijn uitgever^8. Na zijn vertabng van de bnef van Lufneu heeft Rabus het hele 
thema laten rusten , op een vluchtige bespreking van een heruitgave van Digb\'s Tbedlnim 

J 7 ß^ | jn / f e l ) 1697, ρ 76 
w Ibid , ρ 67 

" Fas nadat dt' samenwerking tussen Rabus en Yander Slaart beëindigd was en Vander Slaart de redactie \an 
de Boekzaal had overgenomen, \ erschcen er in hel tiidschnft weer een artikel over de mogelijkheid \ an de 

77 



.S)wpti/heticitMv' na. ' lo t dusverre hadden rationele argumenten en ervaring volgens hem weinig 

opgeleverd. Webswaar had de ervaring geleerd dat er patiënten genezen waren, maar het was 

nog steeds met zeker of dit al dan niet aan het sympathensche poeder te danken was geweest. 

Daarom kon de Boekzaalschnjver zich noch met de argumenten van de voorstanders, noch 

met die van de tegenstanders van de sympathetische gcnecswi]ze tevredenstellen. Hoe dan 

ook lijkt hi| de mogeli|kheid van een svmpathenschc werking niet geheel te hebben 

verworpen, want hl) liet ruimte open voor nieuwe verklaringen. 

I let /v met de 7aak gelegen /<><> .ils 't wil, ,il kan ik dezelve met reden met bcgn)pen, ten minste 
met diiideli|k wisk<>nstigli|k, nogt.iiis /oude /e wel können geschilden m.ur ik wcnschti wel, 
d.\t men m\ daar van wat kla.iri.ler be/effing gat, als ik tot nog toi gi/ien hebbe 

De verklaring die Digb\ had gegeven, overtuigde Rabus allerminst. ( )p basis van de ervaring 

had Digb) de werking van het sympathensche poeder een bewezen feit geacht. Genezingen 

deden zich nameli|k voor, zo had hij betoogd, wanneer het sympathensche poeder was 

gebruikt. Bovendien bestond er geen thcone die het tegendeel kon bewijzen. Deze redenering 

was echter niet gebaseerd op werkelijke experimenten, maar op gedachtenexperimenten5 '. 

Voor Rabus en zijn Franstalige collega's was Digby's theorie dan ook uiterst onbevredigend, 

aangezien er geen enkel concreet bewijs Ijestond, dat de vermeende sympathetische werking 

echt had plaatsgevonden. Jacques Bernard schreef in zijn Nouvelles de Ici République des heitres: 

"La plupart de ces expériences sont tout-à-fait fausses"1". Jean Le Clerc, de redacteur van 

achtereenvolgens de Bibtiothèque Universelle et Historique, de Bibliothèque Choisie en de Bibliothèque 

Ancienne et Moderne meldde: "Du moins est-il sûr que la plupart des faits, qu'allègue le Chevalier 

Digby, ont été inventez à plaisir"51. 

Over het algemeen stond men sceptisch tegenover deze wondergeneeskunst, maar 

tot een regelrechte ontkenning zoals die van Lufneu kwam het meestal niet. Pierre Bayle 

bijvoorbeeld, aan wie Lufneu zijn eerste verhandeling tegen de sympathensche kuur had 

gencht, stond met geheel afwijzend tegenover de genezingen van Reddewitz. Reeds voordat 

hij de bnef van Lufneu had ontvangen, had hij zelf een bnef geschreven aan een vriend, 

waarin hij de doeltreffendheid van de werkzaamheden van de Duitse dokter erkende: 

II est certain, qu'il a guén des personnes, & qu'il a fait suer quantité des gens. J.cs Médecins 
enent contre lui, avec la denuere fureur; & comme il y a en ce Pais plus de gens que par tout 
ailleurs, qui ont l'habitude de nier comme impossible tout ce qu'ils ne comprennent pas, il se 
trouve bien des personnes, qui üennent le même langage que les Médecins. Mais ne pouvant 
nier les faits, savoir que les Malades n'aient sué, ils disent que c'est l'effet d'une imagination 
prévenue. Pour moi, je ne tiens pas impossible que physiquement parlant, on ne fasse suer un 
homme en mettant quelque chose dans son unne.s< 

sympathetische werking Ditmaals uaren de wonderen vernchl door een zekere Johanna Helt en enc Anna 
/uur, die van Reddcvutz de kunst hadden geleerd Deze gctuigschnften vertellen min of meer hetzelfde 
\erhaal als ile eerder m de Boek^tjjl afgedrukte getuigenverklanngcn een schijnbaar ongeneeslijke kwaal, 
viaarbi) de gevestigde artsen de hoop al hadden opgegeven, was op wonderbaarlijke wipe genezen op afstand, 
nadat de pauenten, die dagelijks hun unnc naar de genezer hadden toegezonden, dne weken heug hadden 
gezweet, gepurgeerd en gebraakt Zie B/è^nov/dec 1701, pp 447-458 
*· l)k~ sept /okt 1697, pp 365-367 
; | Bcity |o Dobbs, 'Studies in the naturai philosoph) of Sir kenclm Digb\', Ambi\ 18 (1971), pp 11 en 15, 
King, The Road lo Mediml hnüghlenmeiit, ρ 145 
^JVRLfeb 1706, ρ 205 
^BUHIS, sept 1690, pp 208-209 
"̂  Bayle, Lettres de Air Bayle, i/m dei Remarque* par Mr. Des Mai/eau\, in Ba\le, Oeu\ res Diivrse*, IY, pp 731 -
732 
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Robert Bovle, die voor allerlei "occulte" natuurverschijnselen mechanistische verklaringen had 

trachten te vinden, was eveneens voorzichtig geweest in zijn uitspraken over het 

svmpathetische poeder. ( )ndanks zijn scepsis had hl) de werking ervan nooit volledig 

uitgesloten. V,inge/ien verschillende methoden van de volksgeneeskunde reeds succesvol 

waren gebleken, beschouwde hi| sencus onderzoek noodzakebik. In het verzamelen van 

medische gegevens diende volgens hem elke vorm van voonngcnomenheid te worden 

vermeden". Nicolas Lemen" (1645-1715) ontkende de mogeli)khcid van s\mpathetische 

genezing evenmin, ook al gaf hl) toe dat er veel bi]gelovigc on/in over dit onderwerp werd 

geschreven. Π venais Bo\lc en Digb\ koos hl) voor een corpusculaire verklaring. Ui) 

veronderstelde dat de deelt)es van het medicijn door bloeddeeltjes naar de wond werden 

getransporteerd. I loc deze deeltjes nu exact op de juiste plaats konden terechtkomen, wist hij 

met precies te zeggen1"'. I loewel Lemen' met twijfelde aan de successen die de wondkuur op 

afstand in enkele gevallen had geboekt, raadde hij zijn panenten deze behandelwijze toch af: 

car pour une personne qui en aura reçu du soulagement, il \ en aura cent cjui n'auront pas 
apjierçû l'effet, & la cause en est, ijue les parties volatiles du vitnol ont esté détournées de l.i 
playe du malade par quelque vent, ou parce que la Jilujiart des gens ont le sang trop subul & 
trop en mouvement pour estre figé par une si petite quantité du vitnol " 

( )mdat niemand goed raad wist met de hele kwestie, hield men meestal een slag om de arm, 

zoals de beroemde Fncse dominee Balthasar Bekker (1634-1698): 

Ik laat de geneeskundigen betwisten / wat kraght natuurli|k in die salve 7\ / geloovende 
allcenlik dat verscheidene dingen daar in niet geheelik te verwerpen / en nochtans alle met 
aanncemchjk en zijn.58 

Deze auteur, die in zijn destijds zeer omstreden boek De Betoverde Weerttd de invloed van de 

duivel naar het njk der fabelen had verwezen1 , kon met betrekking tot svmpathetische 

genezingen slechts uitbrengen, dat als een dergelijke kuur inderdaad effect had, dit slechts op 

basis van de kracht der natuur kon plaatsvinden, en met door middel van demonische 

intervenne. 

al weten wy met hoe gemerkt ons menigte van dingen tot op heden onbekend 7Ì|n / ende 
word noch dagelijkx ontdekt het gene lang verborgen was 

Een soortgelijke terughoudendheid in het vellen van een oordeel treffen we aan bij de 

Harderwijkse hoogleraar in de geneeskunde, Gerard Goris (gcb. ca.1657), die toegaf te geloven 

dat er iets waarachtigs stak in de sympathetische geneeskunde, al was het slechts door 

inbeelding60. Slechts een enkeling, zoals de jezuïetenpater Jean Galimard, wiens boek La 

55 Bovlc, Certain Physiological Essigs, ρ 346, 'ITiomdikt, A History of Magic and Experimental Saemes, Vili, pp 
195-196, King, The Read to Meditai Enlightenment^ 77 
^ Nicolas Ijemerj, Court de C.hymie. contenant la Maniere de fain tes Operations qui tont en magf dans la Medeane. par 
une Methode facile. Am des Raisonnement sur Chaque Operation, pour rinstruction de ceux qui veulent Rappliquer a cette 
Science (11' editie, l-ciden 1716), pp 492-495 
" Ibid , pp 494-495 
^ Balthasar Bekker, De Betoverde Vi'eenld. ̂ nde een grondig ondersoek van '/ gemeen gvoelen aangaande de geesten. 
derselnr aart en vermogen, bewind en bednjf: alt ook. 't gene de menschen door deceiver kraght en gemeenschap doen: in ner 
boekin ondernomen, \mMerdam 1691-1693, IN', pp 145-147. 
f Cf. infra, hoofdstuk 6 
<•<· BZGIV'(eb 1717, pp 222-226 
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Pbilowpbie du Pnine te Parijs in 1689 was verschenen, was geneigd de vermeende cffccren van 
het sympathetische poeder en de wapenzalf aan demonische tovenanj toe te sehn]ven' . 
Ofschoon discussies over s\mpathcüsche genezingen na 1700 in de meeste tijdschriften met 
of nauwelijks meer aan de orde kwamen, was de interesse voor het onderwerp met geweken. 
Veit Riedlin (1656-1724), een arts uit Ulm die was verbonden aan de Academia Naturae 
Cunosorum, publiceerde in 1709 een verzameling van verslagen over medische 
behandelingen, waaronder ook een merkwaardige genezing op afstand. In de boekbespreking 
in het JoHniul de\ Sçavuns'' werd de/e kort beschreven: 

Uil Midiem Iure ayant autrefois etc fait piteomucr jiar les Iroupcs ck ITinpireur dans la 
guerre contri. It lure, fur amine à IT.mpiriur, ijiu lui dimanda si la gouti itoit lonnuc in 
1 urijuic commi en Mlcmagni' 1 A Médecin ri|i()iiibt iju'illi \ attligioit plusieurs pirsoiines, & 
rapporta qu'elle s'v guénssoit m la numeri suivante On fait des sianfications sur la partii 
malade, puis on primi le sang ijui en sort, & on l'enferme dans un oeuf i|u'on a vuldé on 
bouche bien cet oeuf, on le donne a une pouli à couver, & ensuite on le jette à un chien 
affamé, ijui l'avale sur le champ, & qui ne manque point peu di temps après di divenir tout 
galeux, le malade s'apperçoit alors que ses douleurs diminuent, & il reçoit un soulagement 
considérable '', 

In 1750 verscheen er in de Mémoires de Trévoux nog een artikel over Charles Dioms' Dissertation 
sur le Taemii ou ver plat (Panjs 1749), waann een lange verhandeling over Digby en het 
sympathetische geheim was opgenomen ' . 

BO 

Ofschoon de geneeskunst van de Duitse wonderdokter al spoedig de aandacht van de 
natuurfilosofcn verloor, heeft deze Rotterdamse episode voor de hedendaagse historicus 
een meer dan louter anekdotische betekenis. Weliswaar leverden behalve Bayle en Van 
Leeuwenhoek vooral minder vooraanstaande geleerden en geletterden de grootste bijdrage 
aan de polemiek, toch is het vaak aan de hand van discussies zoals deze, dat we de 
complexiteit van het eind-zeventiendc-eeuwse intellectuele leven enigszins in kaart kunnen 
brengen. Ofschoon men zich behoedzaam opstelde jegens het occulte in de natuur, werd 
het onderzoek naar verschijnselen zoals sympathetische beweging van cruciaal belang 
geacht, met alleen o m eeuwenoude vergissingen en vooroordelen te overwinnen, maar ook 
om kennis te verkrijgen over de natuur als zodamg. Juist in deze gevallen zouden de 
verborgen eigenschappen van de natuur in het licht treden. Het onderzoek naar deze 
geheime werkingen zou inzichten kunnen opleveren in de umvcrsele samenhang van het 
umversum, die rond 1700 door de meeste geleerden werd gedcfimeerd als een mechamsmc. 
In een intellectuele wereld die werd beheerst door atomisten behoorde Schilperoort tot een 
natuurfilosofische minderheid. Toch was hij met de enige die een vitalistische kosmologie 

"' ßUH 18, sept 1690, pp 208 209 Jean lx· Clerc had hel aiiieurschap leu onrechte toegesilireven aan cm 
anden |e/iuct, nameli|k Blaise disberl (1657-1737) lui Philompbie du Pmice uerd ook in het journal <k\ Sçaimh 
girecmsitnl, zie /iiflS, 1690, pp 24-26 
1,1 JdS 47, juni 1709, pp 628-632 'D \ in Riedlini Ulmensis Curarum Medicanim, in quihus \ani Casus, 
Ilistorui, &: Obsinanonei·, eoqui ipso multa Mcdicinam magis illusirantu, partim lonfirmantia, & impnmis 
Praum Mcdicam e\crceniibus jppnme ulilia continentur, Millenanus Ulmac 1709' 
61 Ibid.pp 631-632 
M Mifl feb 1750, pp 477 486 
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verdedigde, zoals is gebleken uit de discussies over het ontstaan van monsters. In 
hoofdstuk 7 zal ik hier nog op terugkomen. 

( )ndanks de grote verschillen in de achterliggende opvattingen en ontologieen, 
weerspiegelt vrijwel elke verhandeling het systematische rationalisme dat de nieuwe 
wetenschap van de late zeventiende eeuw kenmerkte. De nieuwe filosofie werd in feite 
gehanteerd o m uiteenlopende theorieën te legitimeren: waar de een het cartésianisme 
aanvoerde o m de natuurlijke en mechanische kracht van het s\mpathctische poeder te 
bewijzen, gebruikte de ander dezelfde filosofie om de mogelijkheid van een sympathetische 
werking te verwerpen. Zij die zich niet konden verenigen met het idee van een uit louter 
mechanische beweging bestaande natuur, gebruikten het cartesiaanse model om de 
ontoereikendheid van louter stoffelijke verklaringen aan te tonen. Ieder paste de nieuwe 
filosofie aan zijn eigen overtuigingen en principes aan, hetgeen resulteerde in een kleurrijke 
verzameling filosofische verklaringsmodellen. 
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De wichelroede-episode te Lyon 

On entend ionwiHWnmit pur la iicitiietle nue pelile 

bramile foimlme, qui leime des deii\ »min\ tonine un 

l'eau, vir leumtan\, e~ un plmieut s antre* ihim's 

qn 'un veut demitvnr ' 

Niet alleen het vraagstuk over wondgenezing op afstand lokte rond 1700 felle debatten uit 
over de mogeli|khcid van sympathetische werkingen in de natuur, ook de beweging van de 
wichelroede was het onderwerp van verhitte discussies. Door de tijden heen is van de 
wichelroede een tamcli)k algemeen gebruik gemaakt, waarbij men zich baseerde op de 
veronderstelling, dat het mogelijk zou zijn om met behulp van deze roede ondergrondse 
waterbronnen of ertsaders te ontdekken. Het wichelroede fenomeen was met name vanaf de 
Renaissance, de tijd waann de occulte dimensies van de natuur in het centrum van de 
natuurfilosofische belangstelling waren gekomen, een veelbesproken kwestie geworden. 

Een van de eerste boeken waann de werking van de wichelroede is bestudeerd, zou 
dateren uit 1420 en was volgens de titelpagina door Dasilius Yalennnus geschreven, maar 
volgens Karl Kiesewctter is de ware auteur een zekere Andreas de Solea geweest". Deze had 
het uitslaan van de roede toegeschreven aan dampen die uit water of erts zouden opstijgen en 
door de roede zouden worden opgezogen. Elke ertssoort zou haar specifieke dampen bezitten 
en bij elke dampsoort zou een specifieke roede passen. Velen waren echter een andere mening 
toegedaan en heten zich geringschattend uit over het gebruik van de wichelroede. Zo was in 
het jaar 1556 te Basel het boek De re meUilhia hbn XII van de arts en alchemist Georg Agricola 
(1494-1555) verschenen. De auteur had zich in het vraagstuk verdiept naar aanleiding van de 
verhalen die onder het mijnwerkersvolk circuleerden. Sommigen meenden dat de tak van een 
hazelaar het meest geschikt was voor het opsporen van ertsen. Anderen geloofden dat elke 
ertssoort een specifieke houtsoort vereiste. De een betoogde dat een zekere kracht in de 
ertsgangen de oorzaak voor de beweging van de roede vormde, terwijl de ander het uitslaan 
van de wichelroede toeschreef aan de wijze waarop de tak werd vastgehouden. Weer een 
ander beweerde dat de vorm van de roede de werking ervan bepaalde, \gncola had echter al 
deze fysische verklaringen verworpen. Hij stelde, dat dingen die een zekere aantrekkingskracht 
bezaten, het andere niet in boogjes zouden laten bewegen, maar in een rechte bjn naar zich 
zouden toetrekken. De wichelroede bewoog volgens hem dus met krachtens uitwasemingen 
uit de aarde. De vorm van de tak en de wijze waarop deze werd vastgehouden, hadden naar 
zijn mening evenmin iets te maken met het vinden van ertsaders. Het zou puur toeval zijn, dat 

1 Pierre Le Brun, HiUoirv critique des pratiques titpentitieuiei qui ont séduit les peuple* ç? embarusse les Solans avec la 
methode e r kt principe* pour discerner kï effets naturels d'avei ceux qui ne le wtit pa^ Parijs 1732 (eerste druk 1701), II, 
ρ 319 
2 Dit \ierk is uHgege\en onder de titel Bersbnch of De Aletalùs Zie Karl kieseuetfer. Die Geheimwissensihaflen, 
I.eip/igl894, ρ 382 

83 

file:///gncola
file:///ierk


men wel eens op ondergrondse metalen stuitte. In de meeste gevallen liepen de pogingen om 

iets te vinden echter op mets uit I Iet gebruik van de roede had volgens Agncola dan ook 

geen enkel effect O m met de wichelroede werkcli)kc successen te boeken, zou men moeten 

kunnen toveren Verkregen effecten dienden namebjk niet te worden toegeschreven aan de 

wichelroede, maar aan de kracht van de toverformules die bi| het wichclrocdclopen werden 

uitgesproken 

Der /..mix rsrab, mit dem die Zauberer genau wii nut Kingen, Spiegeln und Kristallen Gange 
aufsuchen, kann /war die lorm einer Gabel haben, doch ist es von keinerlei Bedeutung, ob 
er gerade oder nach irgendeiner anderen I igur geformt ist Denn nicht in der Gestalt der 
Rute steekt der 1 influii, sondern in den Zauberspruclien eler Lieder, ehe leh nicht 
wiedergeben dart noch mag 

.. Der wahre Bergmann benutzt, da wir wollen, daß er ein trommer und ernster 
Mann ist, den Zauberstab nicht, und da er ferner der Natur der Dinge kundig und verstandig 
sein soll, sieht er ein, daß ihm die Wünschelrute nichts nutzen kann, sondern er beachtet die 
natürlichen Kenn/eichen der Gange4 

Behalve Agricola had ook zijn ti|dgcnoot Theophrastus Bombastus van Hohenheim, alias 

Paracelsus, zich sceptisch over het wichelroedelopen uitgesproken. Volgens hem was het 

slechts het geloof, dat de roede deed bewegen1, \thanasius Kircher (1602-1680) geloofde 

evenmin dat uitwasemingen uit water of metaal een wichelroede konden laten bewegen. 

Net als Paracelsus meende hij, dat het uitslaan van de roede werd veroorzaakt door een 

onbewust bedrog van degene die deze vasthield6 In andere werken was daarentegen het 

gebruik van de wichelroede aangeprezen, zoals in het in 1638 te Gouda gepubliceerde boek 

Philosopha Mosaua van Robert l'ludd en in Physuomm sen saenliae naturalis hbn novum van 

Petrus Molinaeus (1568-1658), dat enkele jaren later, in 1645, te Amsterdam was 

verschenen. In Engeland had de fysicus Robert Boyle aandacht geschonken aan het 

wichelroedevraagstuk en een nader onderzoek bepleit7. Toch leek deze kwestie enigszins op 

de achtergrond van de wetenschappelijke belangstelling te zijn geraakt, totdat een 

opzienbarende gebeurtenis, die zich in 1692 te Ljon had voltrokken, weer een nieuwe 

stroom discussies in gang zette. O p 5 juli van dat jaar, omstreeks nen uur 's avonds, was er 

een roofmoord gepleegd op de Lyoncse wijnkoper Antoine Bourbon Savetier en diens 

echtgenote. Toen de plaatselijke autoriteiten er met in bleken te slagen de daders te vinden, 

werd de hulp ingeroepen van Jacques Aymar, een boer uit de Dauphiné die de reputane had, 

met behulp van een wichelroede misdadigers te kunnen opsporen8. Binnen een maand had 

deze de moordenaars gevonden . 

3 Georg Agricola, De Re hUtalliCd Xwotj Butrber wm Berg mia Huttewveseri, (facsimile' herdruk van de derde 
uitgave), Dusseldorf 1978, pp 30-^1 
4 Ibid,pp 31-33 
, Paracelsus, De Natura Rerum, IX, De Online Morborum Irmnbdium, I 
u Kircher, Alagner stve de arte magnetua, Rome 1641, Kìundus subterraneus, \msterdam 1664 
" PT2, no\ 1666, ρ 332, Bovle, Certain PhysiologicalEsia) < ami Other Tracts (1661) in II orh 1, pp 342 343 
a In ecu bnef \.in Jt-an-Baplisie Pandiot aan Monsieur Daquin, Premier Médecin du Ro\, afgedrukt in de 
\lmim Galani\ai\ okl 1692, pp 13-64, is de wichelroedeloper "|acques \vmard Vcma\" genoemd 
" De/e episode is ook beschreven in lean-Louis Vissierc, ΊΑ' Pere Lebrun, Malcbranclii el la radiesthésie', in 
Centre Meridional de Rencontres sur Ie W i l siècle (eds ), Madame de Semgm Moùcn et la mediane de son tempr 3' 
lolloque de Marseille, Marseille 1973, pp 173-187, Paul | Morman, 'Rauonalism and ihc üecult The 1692 C asc 
of Jacques Avmar, Dowser Par E\cel/encé', Journal of Popular C ullurv 19 4 (1986), pp 119-129, Michael R Lvnn, 
'Di\uiuig the Lnhghlenment Public Opinion and Popular Science in Old Regime France', Isis 92 (2001), pp 
34 54 
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Jacques Aymar, detective met het stokje 

Deze merkwaardige geschiedenis was in Frankrijk als een lopend vuurtje rondgegaan en was 

\oor tal van geleerden een onweerstaanbaar onderwerp van studie Intellectuelen \an allerlei 

pluimage trachtten de aard van dit verschi)nsel uit te leggen Theologen debatteerden over de 

morele implicaties % an het wichelroedelopen, waarbij /i) zich a h rocgen of de \ aardigheid \ an 

Jacques \\mar afhankcli|k was van enige duivelse intenenne \strologen bogen zich o\er 

mogelijke astrale invloeden en probeerden het tijdstip \an \\mars geboorte 70 nauwkeurig 

mogelijk \ast te stellen, terwijl natuurkundigen zich afvroegen, of de wichelroede waarvan de 

Franse boer zich had bediend, werkte volgens dezelfde bcwegingspnncipcs als de magneet D e 

ene erudiete verhandeling volgde op de andere Dank zij dergelijke publicaties en de vele 

discussies, brieven en artikelen werd het geval \vmar tot ver over de 1 ranse grenzen bekend " 

Dit blijkt wel uit de woorden van Pieter Rabus in de Boek^ikif 

Nauwelijks ι·, 'er in dc7c, of nabuenge landen, t-tnig imrstig onderzoeker der 
Nituurkunck of nieuwsgierig lezer van allerlev maren ons uit \ ranknjk overkomende die 
onkundig kin zijn van de btmgtc uitwerkingen, welke men btvonden heeft, dat zeker boer 
(akob Aymar magOg is te bewijzen, luet alleen in het nasporen van witerbronnen, 
bergstoffen, en verborgene schatten, maar ook van \lugtende dieven moorelers enz alles 
door behulp vin een wichelstokje, dat hv in zijne handen houd, en waar mede In achter 't 
geheim raakt Die histone is door vliegende gerügten zoo kennelijk, dit ze bij geen 
mensch verdagt van valsheid kan zijn De zake is in levendige geheugemsse " 

Zo werd in menig publicatie beschreven he>e deze boer, geboren in 1662 en afkomstig uit 

Saint Vcran in de Dauphine, te L\on was ontboden om de moordenaars op te sporen Hij 

was, zo vatte Pietcr Rabus het verhaal samen, met zijn zoektocht begonnen op de plaats waar 

de moord gepleegd was, "omme daar van zijn gewonen indruk te krijgen, met het njsjen in 

den hand, naar ouder gewoonte" Cip deze plaats, de wijnkelder van \ntoine Bourbon 

Savetier, vertoonde \ \mar in het bijzijn van Monsieur 1c Procureur du Roi en Monsieur Ie 

I leutenant Criminel een opmerkelijk gedrag Hij "bevond zig ontroerd, zijn pols verhief zig, 

als in een felle koorts, en 't njsje draaide vhegens na beide de zijden, daar de man en de vrouw 

waren vermoord gevonden" Met behulp van de wichelroede en "door 't gevoelen der 

innerlijke ontroering" had hij vervolgens de moordenaars te water en te land gevolgd, waarbij 

elk bed waann zij hadden geslapen en elke tafel waaraan zij hadden gegeten door de roede was 

aangewezen Aymar zou zelfs hebben kunnen vaststellen uit welke gla7en de moordenaars 

hadden gedronken Uiteindelijk dacht de boer hen te hebben gevonden in een legerkamp te 

Sablon Hij had zich hiervan echter met met zijn wichelroede durven overtuigen, uit angst 

door de soldaten te worden bespot en opgepakt Daarom was hij teruggekeerd naar L\on, om 

zich in het bezit te stellen van enkele aanbevelingsbrieven Bij zijn tweede aankomst bij het 

10 Zie onder meer de talloze bne\en en \ erhandelmî en elle tuhsen augustus 1692 e-n sejilcmber 1693 zijn 
gepubliceerd in hel populaire in Panjs uitgcge\cn maandblad Mercure Gulant Zie ook Pierre Gamier, 
Dissertation Physique en forme de Lettre tl Monsieur de Seve Seigneur de Flèchent Conseiller du Roi c~i Dan' laquelle il eil 
prouve que les talens extraordimaim qu a Jacquet Aymar de ÎUUTV avec une Baguette le\ Veurtnen c~ let I oleun j la pute 
de trouver de leau largent lathe let bomet trantplanteer c v dependent d'une caute tret naturelle C tret ordinaire L\on 
1692, Pierre Chauvin, Lettre a Aiadame la Marquise de Seno^an \ur le\ moyent dont on tetl tem pour deiouinr le\ 
Complices dun assastinat commit a Lyon le cinquième juillet 1692, 1 von 1692, M I I de \ allemont, L*i Physique 
occulte ou Traite de la Baguette Divinatoire, Amsterdam 1693, Pierre Le Brun Lettret qui decouirvnt iillution det 
Philosophes sur la baguette c~ qui détruisent leurs systèmes, Pinjs 1693, Ix Brun, Htttoire critique des pratiquet 
superstitieuses, Panjs 1702 
11 B^maart/apnl 1694, ρ 358 
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kampement waren de misdadigers echter reeds vertrokken. De weg die de wichelroede 

vervolgens aanwees, voerde uiteindeli|k naar de poorten van een gevangenis te Beaucaire. Hier 

ontdekte Avmar één van de drie moordenaars, een gebochelde man, genaamd Joseph Arnoul, 

die slechts een uur tevoren wegens een kruimeldiefstal was gearresteerd. Deze bekende, na te 

zijn herkend in verschillende herbergen waar hl) onderweg had gegeten en geslapen, alle details 

van de misdaad en werd te Lyon ter dood veroordeeld. De twee medeplichtigen, wier spoor 

\vmar tot in de verste uithoeken van het Franse koninkn)k had gevolgd, bleken te zijn 

gevlucht over zee, in de richting van Genua. 

I loewel de moordenaar die door A\mar was opgespoord, een uitgebreide bekentenis 

had afgelegd en de wichelroede tijdens de zoektocht had bewogen op alle plaatsen waar de 

misdadigers waren geweest, werd het noodzakelijk geacht de bijzondere gave van de Franse 

boer met een aantal expenmenten te venfieren en van mogelijke verklanngen te voorzien. 

Daarom was hij in het bijzijn van verschillende personen weer in de kelder van de 

wijnhandelaar geleld, om enkele staaltjes van zijn bijzondere kunst te laten zien12. Wederom 

had de roede zich op de juiste plaats bewogen. In een anonieme brief in de Mercure Galant 

lezen we: 

On crut qu'il cstoit à propos de faire mie experience jilus particuliere de son secret, & pour 
cela, comme on avoit trouvé la serpe dont les Meurtriers s'cstoient servis, on fit plusieurs 
autres serpes de la même grandeur, & on les porte dans un fardin où elles furent enfouies 
en terre, en presence de M' l'Intendant, sans cjue cet homme les vist On le fit passer sur 
toutes avec sa Baguette, & elle tourna seulement sur celle dont l'on s'estoit servy pour le 
meurtre. On lu\ banda les veux, après ijuov on cacha les mesmes serpes" dans l'herbe, & 
on le mena au Leu où elles tstoient. La Baguette fit toujours ses mouvemens sur la mesme 
serpe, sans remuer sur les autres.H 

Vervolgens had Aymar verschillende proeven afgelegd in het huis van Matthieu de Sève, "le 

Lieutenant Général" in Lyon, wederom in de aanwezigheid van diverse "personnes très-dignes 

de foi"15. Hier had hij met behulp van zijn wichelroede een bediende aangewezen, die de heer 

des huizes zou hebben bestolen. Slechts eenmaal had de wichelroede geen enkele reactie 

gegeven. Dit was tijdens een expenment, waarbij hem werd gevraagd uit te vinden wie de 

beurs van Monsieur de Puget, een van de aanwezigen, had ontvreemd. De verklaring voor dit 

falen was, aldus Aymar, dat er geen sprake was van een echte misdaad, maar slechts van een 

onschuldige grap. De wichelroede zou in het geval van werkelijke diefstal beslist hebben 

bewogen . 

12 In lx? Brun, Lettre* 7\yn diverse verslagen van de/e uichelroede-expenmenteti opgenomen een bnef 
geschreven door Monsieur le Procureur du Roi (tevens verschenen als artikel m de Mercure Galant van 
september 1693), een bnef van 'une personne de qualité' aan Monsieur l'Abbé Bignon (sinds 1691 voorzitter 
van de Académie Royale des Sciences te l'anjs), observaties van |ean-Baptistc l'anthol, een verslag van 
Monsieur l'Abbc de la Garde en een verslag van Pierre Gamier Zie Le Brun, Histoire critique des pratiques 
superstitieuses, 111, pp 255-264 
11 Mercure Gaknt mei 1693, ρ 104 "Mr le Chevalier de Montgivraut, homme de bon espnt, & grand 
Phvsicien, lts cacha (rois fois" 
N Mercure GaLint aug 1692 1, pp 121-122 /ie ook over du expenment de geliugenis van de I.vonesi ans 
lean-Baptislc Panlhot. Mercure Gabnt (M 1692, ρ 29 
^ De/e personen waren Pierre Gamier, Matthieu de Sève (Monsieur le Lieutenant General de Lyon) en diens 
echtgenote. Monsieur r\bbé son oncle. Monsieur l'Abbc de Saint Romain en Monsieur de l'uget. 
16 Gamier, Duseriation Physique (Voor deze shidie heb ik gebruik gemaakl van een in 1732 te Panjs verschenen 
heruitgave van Pierre l̂ e Bruns Hiftom mtique des pratique* tuperttüieute*, vvaann het boekje van Garnier ui /i|n 
geheel is opgenomen; deel UI, pp 50-117), pp 109-110 
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De zaak Avmar had zoveel opschudding veroorzaakt, dat er ccn stroom discussies over de 
aard van de wichelroede en de mogeli|khcid van de werking ervan in beweging werd gezet. 
Dne gerespecteerde artsen uit Lyon waren in eerste instantie veranrwoordeli|k voor het 
uitgroeien van een lokale controverse tof een internationaal wctenschappeli]k debat: Pierre 
Chauvin, Pierre Garnier en Jean-Baptiste Panthot (ca. 1640-1707)' . Alledrie waren zij 
verbonden aan het College des Médecins te Lvon en hadden zi| de gebeurtenissen rondom 
A\mar op de voet gevolgd. Volgens hen berustte de gave van A\mar op natuurlijke 
principes die mechanisch konden worden verklaard. Er was hier, zo meenden zi), volstrekt 
geen sprake van magie of iets bovennatuurlijks. In een brief aan Monsieur Daquin, 
"Premier Médecin du Roy"1", schreef Panthot: 

l'effet merveilleux du Baston .. a mis tant d'espriN à la gêne, pour en connoistre les cuises, 
& ... a tait raisonner si différemment les plus éclairez, en sorte cjue plusieurs surpris de la 
nouveauté de l'avanturc, & de la difficulté de découvrir par tjuelle vertu le Haston produit 
des effets si surprenans, croyent e|uc tous ces I'lie'iiomencs proviennent des causes 
surnaturelles, & qu'ils ne peuvent arriver que par Magie 

D'autres plus naturalistes, moins scrupuleux, & plus attache/ aux sentimens de la 
nouvelle Philosophie, attribuent la cause de ces prodiges au fiux continuel des corpuscules 
différemment figurez, & par cette raison capables d'agir si diversement suivant les 
différentes vertus, & les compositions des corps qui les reçoivent ''' 

De opvattingen en redeneringen van de dnc artsen werden ondersteund door de priester 
Pierre Le Lorrain de Yallemont (1649-1721) en uitgewerkt tot een systematische 
verhandeling die in 1693 te Parijs en Amsterdam verscheen onder de titel L·/ physique oiculle 
ou traité de la baguette divinatoire, et de son utilité pour la déiouverle des sonnes d'eau, des minières, des 
trésors cache^ des voleurs et des meurtriers, lugti/s, avec des principes qui expliquent les phénomènes les 
plus curieux de la nature. Dit werk werd in zeer korte tijd in verschillende talen vertaald en 
verschillende keren herdrukt. Ook werd het in de verschillende gelccrdcnti)dschnftcn 
uitvoerig besproken2". Evenals Garnier, Panthot en Chauvin benadrukte De Yallemont dat 
het wichelroedelopen mets met magie te maken had. Het waren volgens hem louter 
charlatans geweest, die deze gift van de natuur hadden omhuld met allerlei bijgelovigheden 
als spreuken en onzinnige rituelen. Pieter Rabus schreef hierover in zijn recensie in de 
Boekzaal van Europe: 

17 Cïamier, Dissertation Physique, Chauvin, Ltttre . sur tes moyen* (hvenals het werkje van Gamier is ook deze 
verhandeling afgedrukt in het derde deel van I.e Bruns Histoire critique (pp 1-49). Van de/e \CTSIC heb ik 
gebruik gemaakt.), Panthot, 'Lettre de Monsieur Panthot à Monsieur Daquin, Premier Médecin du Roy, sur 
l'histoire de la baguette', Merture Galant okt 1692, pp 13-64 en 213-222 De werkjes van Gamier en (.hauvin 
werden in de Bibliothèque Umverselle et Historique en de Boekzaal van Europe in écn recensie besjiroken, zie BL7H 
23, dec 1692, pp 524-536 en B/è; maart/apnl 1693, pp 336-337 In het Journal dei Sfarans werden twee 
artikelen gewijd aan het werk van Chauvin, zie JdS 21, jan. 1693, pp. 21-29 en JdS 21, feb 1693, pp 98-104 
18 Merrure Galant oktober 1692, pp 13-64 en 213-222 
"Ibid, pp. 40-41 
-"JdS 21, mei 1693, pp 323-331, BUII 25, sepi. 1693, pp 268-279, HOS 10, nov 1693, pp 98-116, B ^ 
maart/apnl 1694, pp. 357-366 Pieter Rabus, die de ütelpagina's van alle met-Nederlandstalige werken voor 
zijn lezers vertaalde, heeft die van De Vallemonts boek als volgt vertaald "De \erborgene natuerkunde, of 
verhandeling van de Wichchclrocde, en des/elfs nutheid, tol onldckkingc der waterbronnen, bergstoffen, 
verhole schatten, dieven, en vlugtende moorders, met beginssclen, die de onbekendste schijnssels der Nature 
ontvouwen" In 1696 verscheen le Panjs een tweede edine van hel \Aerk \an De \ allemont, dat eveneens in 
de Boekzaal ion werd besproken, zie Bk^ mei/juni 1696, pp 492-495. "in dezen druk vermeerderd mei een 
verhandeling van de /eilsteemge oor/aken, genezing door medeneiging, aan- of overzettingen, en hoe 't met 
de minnedranken gelegen is, door een navorsser van de Natuer" Mijn verwijzingen naar hel bock van De 
Vallemont betreffen de/c versie 

87 

file:///ctsic
file:///erborgene
file:///Aerk


Ι .η gelijk alk- lutuiirgehcimcn voor alle man met begrij]ieli)k /ijn, /oo gebeurt het wel, dat 
de gene, die 7ig daar van plegen te bedienen eenige fratsen daar bi| gebruiken, omme die 
zeldzame uitwerkingen voor d'oogen der onkundigen eenen anderen glimp te geven, al< 
d'eenvoudige kragt der nature meebrengt, geli|k al* belevingen, gebaarden enz ^ 

I let zogenaamde pact met de duivel als oorzaak van de werking van de wichelroede diende 

bi| voorbaat te worden uitgesloten. Garnier had dit onderbouwd met het gegeven, dat tal 

van personen over deze gave bleken te beschikken, zonder dat zi] zich hiervan ooit bewust 

waren geweest2 2. Bovendien, zo vulde De Vallemont hem aan, o m de mogeli)kheid van een 

natuurlijke oorzaak voor dergelijke merkwaardige fenomenen te verwerpen en duivelse 

inmenging te veronderstellen, was het noodzakeli)k alle natuurlijke oorzaken te kennen en 

te hebben onderzocht" . Geïnspireerd door de woorden van Van Hclmont in diens De 

Miigneluii I 'ulnerum Curaliom beschuldigde de Franse priester zi)n demonologische 

tegenstanders van blasfemie: wie aan de duivel de eer toekende die alleen God kon 

toekomen, deed Gods majesteit tekort. Wonderbaarlijke fenomenen zoals de werking van 

de wichelroede berustten volgens De Vallemont namelijk op de geniale natuurwetten, die 

God had geschapen om het universum te besturen24. 

Een ander veel gehoord vooroordeel dat de dne auteurs bestreden, betrof de 

voorstelling van astrale invloeden. Kvenmin als de uiteenzettingen over stilzwijgende 

duivelspacten zouden geboortehoroscopen enige verklaring kunnen bieden, want onder het 

sterrenteken waaronder Aymar was geboren, waren ook vele anderen geboren, die met over 

de gave van radiesthésie beschikten, terwijl onder tal van andere constellaties weer wel 

wichelroedelopers waren geboren. 

Laissons-donc au Cicl les Htoüeh, & faisons sur la l'erre usage de notre raison, avec latjuelle 
ne connoissant que la volonté de Dieu pour Etoile, tous Pactes implicites ou explicites 
nous seront inutiles pour rétablissement de notre bonne fortune.25 

Ook de traditionele scholastieke filosofie zou de ogen van de wetenschappers door de tijden 

heen gesloten hebben gehouden door zich, wanneer het aankwam op het geven van 

verklaringen voor verborgen natuureigenschappcn, steeds te hullen in raadselachtig taalgebruik: 

Quand J a été question d'expliquer les phénomènes de la nature, ils ont appelle à leur 
secours les qualité^ réelles, les formes substantielles, & les termes pompeux de sympathie, 
à'anttpathte, & de vertus occultes, sous lesquels on leur reprochera toujours d'avoir voulu 
cacher leur ignorance 26 

Il ne faut pas dissimuler que ces Philosophes tâchoicnt de faire entendre ce qu'ils pensoient 
par sympathie Ils disoicnt que c'est une convenance ou conformité de qualité" naturelles d'humeurs ou 
de tempérament, qui font que deux choses s'aiment, se cherchent, tù" demeurent en repos ensemble Mais 
certainement il faut qu'ils rcconnoissent à leur tour que quiconque n'en dit pas plus, insinue 
assez tju'il n'y entend rien On ne doute pas de cette convenance, & de cette conformité de 
qualité^ mais on demande ce qui la produit, & ce qui en est la cause efficiente C'est ce 
qu'on ne sauroit expliquer sans la philosophie de corpuscules.2" 

: i B^maart/apn! 1693, ρ 360 
•̂  Gamier, Diìsertationphysique, pp 96-99 
21 Vallemont, Physique occulte, ρ 369 
24 Ibid , ρ 375 ' 
2 5 Chauvin, Lettre, ρ 38 
2(1 Vallemont, Physique occulte, ρ 42 
2" Ibid., ρ 50 
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In navolging van de dne artsen uit Lyon bracht De Vallemont de beweging van de 

wichelroede terug tot mechanische principes in de natuur. Hi) betoogde, dat de door 

Descartes, Gassendi en Boyle uiteengezette wetmatigheden universeel waren; dat deze 

golden voor alle natuurprocessen, zowel de zichtbare als de onzichtbare, de gangbare als de 

bizarre, de manifeste als de occulte" . 

La Nature n'.i qu'un seul mécimsmc dans toutes ses tipirarioiis & la Philosophie de·. 
corpuscules est la seule, ιμιι puisse rendre raison des nicrveillis de la s\mpatlm.. & du 
mouvement de la Bariletti I )ivmatoirc 2'' 

l'osi bien avancer que c'est là une principe & um eli f, pour si tain entni dans lis sien t-, 
dont il semble ιμιι· la Naturi nous ait voulu dirober la connois>anii, & sur lisqmls la 
Philosophie de Π'.cole nous a donné |UM]ues ici si pin de lumières 1" 

De titel van het bock, "de occulte fvsica", mocht dan ook met verkeerd worden uitgelegd, 

lien van de natuurfilosofie te onderscheiden "occulte" wetenschap bestond eenvoudigweg 

niet, omdat vreemde en occulte effecten in de natuur op dezelfde wetmatigheden berustten 

als alledaagse en zichtbare effecten. 

Bij het verklaren van de beweging van de wichelroede diende men uit te gaan van 

een mechanische werking van de natuur; beweging zou plaatsvinden door aansroting, 

zoals bi) een mechanisch werktuig. Ogenschi]nli)k zou er bij het uitslaan van de 

wichelroede sprake zijn van beweging op afstand, maar dar was volgens de Vallemont 

slechts gezichtsbedrog. Geen enkel lichaam kon bewegen, zonder door een ander lichaam 

in beweging te worden gezet. ( )ok in het geval van een bewegende wichelroede was er 

sprake van een fysiek contact tussen lichamen. O m deze mechanische beweging te 

begnipen deden Chauvin, Garnier en De Vallemont een beroep op de cartesiaanse 

voorstelling van een onzichtbare subtiele materie, bewegend in de lucht tussen zichtbare 

lichamen in. 

un genre moyen d'agents volatils, très subtils, & tris actifs, ιμιι' nous nommerons 
indifféremment Corpuscules, Parlnules de lu watim. Atonies, matière subtile. Car pour le nom il 
importe peu; & cela ne ménte pas après tout, qu'il \ ait un schisme, & une division entre les 
Cartésiens, & les Gassendistes, puisque ce n'est qu'une même Philosophie dans le fond, & 
que l'on peut expliquer par les atomes de Gassendi tout ce que l'on explique par la mature 
subtile de Descartes.31 

Lucht, zo legde De Vallemont uit, vertoonde tal van overeenkomsten met water. Luchtdeelt]es 

konden zich even moeiteloos met elkaar verenigen als van elkaar losmaken. Ze waren 

ontvankelijk voor warmte en kou en in staat aangename en onaangename geuren op te nemen. 

Evenals waterdeeltjes zouden luchtdeeltjes stromen en dingen binnendringen bi) het vinden 

van de minste doorgang ". Materiedeeltjes die in deze lucht verspreid waren, zouden op hun 

beurt de eigenschap hebben, het wezen te behouden van het geheel waarvan zij zich hadden 

afgescheiden. Hierdoor zouden de deelrjes op sommige lichamen dezelfde invloed uitoefenen 

^ Ibid, preface 
2" Ibid,ρ 40 
^ Ibid,ρ 46 
" Ibid,pp 42^13 
«Ibid,ρ 57 
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als het gehele lichaam waaruit zij uitgewasemd waren . Voorts zouden deze stofdeeltjes 

onderling evenveel verschillen vertonen als de lichamen waaruit zi| voortvloeiden. 

Deze van de denkbeelden van Descartes, Gassendi en Bovle afgeleide atoomleer 

moest het uitslaan der wichelroede verklaren; de "a tomen" van de uit ondergrondse water-

of ertsaders opstijgende dampen /ouden in de talnjke "ponen" van de tak trekken en deze 

naar beneden doen uitslaan. De Yallemont en de artsen uit Lyon beschouwden de beweging 

van de wichelroede als een bijzondere vanant van het magnetisme: wanneer magnetische 

deelt)es die rondom de aarde circuleerden, een magneetnaald ontmoetten, zouden zij deze in 

hun richting draaien en hem parallel aan hun lijn over de aardbol brengen 1 letzclfdc zou 

gelden voor wateraders en voor de sporen van gevluchte criminelen: de atomen die hieruit 

verticaal in de lucht opstegen, zouden in de wicheltak dringen en de/e naar beneden dwingen. 

1 Iierdoor zou de tak in een verticale stand worden gedraaid, evenwijdig aan de opstijgende 

dampen. Wanneer een magneetnaald reeds eerder met magnetische deeltjes in aanraking was 

geweest, zou deze nog steeds van die deeltjes zijn doordrongen, waardoor de aantrekking 

tussen de naald en nieuwe magnetische deeltjes des te sterker zou zijn. Met dit laatste zou ook 

kunnen worden verklaard, waarom Jaques Aymar, voordat hij op hoevenjacht was gegaan, 

zich eerst naar de plaats van de moord had begeven. De wichelroede zou namelijk met 

reageren op de deeltjes van de gevluchte misdadigers, wanneer deze met eerst hun 

uitgewasemdc deeltjes in zich had opgenomen en daardoor "magnetisch" was geworden . 

(aijuet. Aymar, cjui en est imprégné tout le premier, lui en commuiutjue un petit tourbillon, en 
la touchant, (''est, pour ainsi due. Jaques Aymar, qui aimante l.i Baguette; sans quoi elle ne 
prodiuroit pas son effet35 

Volgens deze verklaring was de wichelrocdeloper dus een soort menselijke magneet, terwijl 

zijn roede werkte als een kompasnaald. Weliswaar gingen de corpusculaire beginselen van 

het magnetisme op voor elke beweging van de wichelroede; toch zou de beweging van 

atomen en luchtdeeltjes iets complexer zijn wanneer niet naar water- of ertsaders werd 

gezocht, maar naar de sporen van gevluchte criminelen. Zoals het pubbek met eigen ogen 

had kunnen aanschouwen, hadden de in de wijnkelder achtergebleven sporen van de 

misdadigers vreemde en sterke reacties teweeggebracht in het lichaam van Jacques Aymar, 

zoals benauwdheid, koortsaanvallen, flauwtes en braakneigingen. De boer had verklaard, 

dat bij het zoeken naar water of muntstukken met dezelfde pijnlijke gewaarwordingen in hem 

werden opgewekt als wanneer hij moordenaars en andere misdadigers opspoorde. Hij zou 

namelijk mets voelen als zijn roede op water of goud stuitte. Ook zou hij met de wichelroede 

geen verschil kunnen voelen tussen grondwater en verborgen schatten, maar hij zou wel de 

sporen van de ene misdadiger van die van de andere kunnen onderscheiden. Elke misdadiger 

zou namelijk andere emoties oproepen, naar gelang het particuliere misdrijf. Dit laatste zou 

echter alleen mogelijk zijn nadat hij met zijn wichelroede op de plaats van het misdnjf was 

geweest"'. 

De Yallemont verklaarde Avmars merkwaardige aanvallen van hevige pijn en 

misselijkheid aan de hand van dezelfde theorie, die Garnier en Chauvin in hun Dissertation 

Physique en Lettn à Marhme ίι Marquise de Seno^an hadden aangevoerd. Hun hypothese berustte 

op een aan het werk van Santono Santono (1561-1636)3' ontleende voorstelling, dat zich in 

3 1 Ib id, pp 47 a i 63 Als voorbeeld worden vitnooldcelljeb. genoemd, die, naddl /ij zich van het 

svmpathetü-che poeder hebben afgescheiden, dezelfde geneeskrachugc eigenschappen zouden behouden 
1 4 l b i d , p p 81 90, Gamier, Dtmrtulmii plnsique, ρ 81-81 
1 5 BUH 25, sept 1693, ρ 274 
3 6 Gamier, Dissertation Ph) ttque, pp 110-112 
1 Ibid , pp 64-65 "C'est lui qui nous a appris précisément qu'il sort tous les jours de nôtre corps par 
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het weefsel van het menselijke lichaam een enorme hoeveelheid ponen bevond. Vu de/e 
ponen zouden allerlei zich in de lucht bevindende atomen onophoudelijk het lichaam 
binnenkomen, terwijl andere deeltjes via deze weg het bchaam /ouden verlaten De auteurs 
verbonden deze theone over onzichtbare uitwasemingen aan het cartesiaanse model van de 
werking van mensebjke passies op bchaamsorganen Volgens dit model beïnvloedden passies 
en ideeën van de geest de beweging van "dierbjke geesten", de subtiele materie die vanuit de 
hersenen via het ruggenmerg naar alle delen van het bchaam stroomde 

De toepassing van deze voorondersfelbngen op het merkwaardige verschijnsel dat 
\ \mar werd gekweld door allerlei lichamelijke en geestebjke aandoeningen, zodra hij de 

moordenaars op het spoor was, luidde als volgt ( )fschoon elk bchaam voortdurend deel 
uitmaakte van het proces van onzichtbare uitwaseming en constant deeltjes afscheidde en in 
zich opnam, waren de hoeveelheid en de aard van de deeltjes afhankebjk van de bron waaruit 
zij voortkwamen. Deeltjes die uit een water- of ertsadcr wasemden, verschilden dus sterk van 
atomen die tijdens een misdaad uit het bchaam van een mens wasemden Geweld, angst en 
andere passies zouden gepaard gaan met "agitations inténcurcs trcs-violentcs", evenredig aan 
de aard van de passies. Deze ontregelden de "humeuren" en "dierbjke geesten" in het bchaam, 
die voortdurend in verbinding stonden met de bloedcirculane, waardoor de uitwaseming van 
atomen uit het bchaam zou versnellen en toenemen en de eigenschappen van de deeltjes 
zouden veranderen De dampen die uit het bchaam van een misdadiger wasemden, zouden 
scherp en bijtend worden. Zodra \ \mar een dusdanig ontregelde menigte atomen via de 
ponen zijn bchaam binnenkreeg, zou er een bovenmatige gisting in zijn bloed optreden. De 
deeltjes zouden zeer onstuimig ronddraaien, hetgeen volgens De Yallemont, Chauvin en 
Gamier de merkwaardige behamebjke svmptomen van de boer veroorzaakte ( )p de/e wij/e 
zou ook zonder wichelroede het spoor van een misdadiger gevoeld kunnen worden De 
wichelroede fungeerde, zoals reeds gezegd, slechts als een soort kompasnaald. Het vormde 
een hulpmiddel, dat kon worden gebruikt wanneer de inwendige koortsen zwakker werden en 
van het spoor werd afgeweken. De werkebjke magnetische werking voltrok zich in de 
wichclroedelopcr zelf"1. 

Het gegeven dat de roede met in de handen van iedereen werkte, zou met de/elfde 
theone kunnen worden uitgelegd. Niet iedereen zou namebjk hetzelfde reageren op de in de 
lucht ronddnjvendc onzichtbare deeltjes. Het temperament, het bruisen van het bloed en de 
"vungheid" van het bchaamsgestcl zorgden ervoor, dat de stroom van deeltjes die het bchaam 
werden uitgestuwd, bij de een veel krachtiger zou zijn dan die van de deeltjes die het bchaam 

l'insensible transpiration, plus d'excremens qu'il n'en sort par les voves sensibles des unnes, des selles, des 
crachats, &c" Zie ook ( hauvin, L£Îtrv, ρ 23 en Vallemont, Physique occulte, pp 148 155 I Iel werk An de stüïuü 
mediana \an Santono, dat in 1614 voor hel eerst in Venetië was gepubliceerd en waanan al gauw tallo7e 
Latijnse edities en Franse, Engelse, Italiaanse en Duitse vertalingen waren \erschenen, was geduretuk dt 
gehele /eventiende eeuw door artsen veelvuldig gebruikt als naslagwerk Uu diverse ondcmicken naar de 
menselijke stofwisseling had Santono geconcludeerd dat er meer iysisch meetbare stoffen het lichaam 
ingingen dan verbeten \lle afschcidingsstoffen die met behoorden tol uitwerpselen, unnc en /ichtbare 
transpiratie, had hl) de naam "onwaameembart uirwaseming" gegeven Ook Robert Bovle heeft zich door 
deze theone van onw.nmeembare uitwaseming laten beïnvloeden Hl) noemde het boek van Saiiiono in zijn 
h\penmefiÏs and Cormderiittons about the Porosi/) of Bodies, zie U 'orL· Ιλ , ρ 762 

^ Chauvin, Littre, ρ 21 " que toutes les Idees de l'ame, qui regardent la conservation du corps, telles que 
sont celles qui soni accompagnées des sentimcns i t des passions, seront lou|Ours suivies du moiiMtnui! des 
esprits animaux " Cjamicr, Dissertation Physique, ρ 65 "Que les passions de l'ame sont capables de faire de 
grands changemens dans nos humeurs, A par consequent dans les Corpuscules qui sortent dt nôtri corps par 
transpiration, puisqu'ils sont des portions de ces mêmes humeurs" 

^ Vallemont, Physique occulte, pp 175 176 en 294 296, ( hauvin, Lettn, pp 21-24, CJamier, Dissertation phynque, 
pp 69 70 
4,1 Vallemont, Physique occulte, ρ 296 
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trachtten binnen te dringen, terwi]! de/e hi) de ander juist veel zwakker was. I Iierdoor konden 

sommige mensen van nature bijzonder gevoelig zi|n voor de botsing met bepaalde zeer kleine 

matcncdecltjes, die door anderen niet in de genngstc mate werden opgemerkt. Zo zouden 

oude mensen, in tegenstelling tot jongeren, zeer bevattelijk zijn voor de koude en vochtige 

atomen van de avonddauw. De dauwdccltjes zouden door de lichamelijke uitwaseming van 

jonge mensen worden teruggedrongen en belemmerd in het uitoefenen van de invloed die zij 

hadden op ouderen, wier lichamen met zo veel deeltjes uitademden. De auteurs kwamen dan 

ook tot de slotsom, dat het talent van Avmar was gelegen in de unieke opbouw van zijn 

lichaam, die de atomen in de lucht toestond zijn ponen binnen te dringen en zo de 

pijnscheuten en trillingen te veroor/aken". 

cc premier mobile de l.i Baguette IK jiciit êtn .nitre tjiie l'cm.mation des Corpuscules du corps 
de [actjues \)m.ir, cjui arnvc Λ l'occision de l'.ilter.ition ijue produit chès lui la piste du 
meurtrier, & ijui n'amve pas elles un autre, chès ejui cette piste ne produit pas une pareille 
altération, à cause de la difference individuelle de la texture de leur corps, & de leurs 
humeurs 12 

Pierre Gamier beschouwde deze argumentatie tevens als de sleutel tot het begrijpen van de 

oorzaak van het verichil tussen sympathetische en anOpathctischc beweging: wanneer de 

uitwasemende deeltjes van een object of lichaam in de natuur andere deeltjes de toegang 

beletten, diende men te spreken van antipathie. Hielden de deeltjes daarentegen de weg open 

voor andere deeltjes, dan was er sprake van sympathie". Ook De Yallemont was ervan 

overtuigd, dat deze thconc behalve het m\stene van de wichelroede nog veel meer raadsels in 

de natuur zou kunnen oplossen. 

V.t je puis dire ejue si l'on avoit une fois expbejué clairement la cause du mouvement de la 
Baguette Divinatoire sur les sources d'eau, sur des trésors cachez & sur les traces des 
criminels fugitifs, ü n'\ auroit plus nen de si occulte dans la nature, ejui ne fût bientôt 
dévelopé, & mis dans un grand jour ** 

Vooral de geneeskunde zou volgens De Yallemont baat hebben bij een atomistische kijk op 

de natuur. Corpusculaire theoneen zouden tal van mogelijkheden openen voor het onderzoek 

naar besmettelijke ziekten . Wanneer artsen meer rekening hielden met de onophoudelijke in-

en uitademing van in de lucht dnjvende deeltjes, zouden zij vele padènten op eenvoudige 

wijze kunnen genezen, bijvoorbeeld door telkens de lucht in de kamer te verversen en 

geneeskrachtige dampen te verspreiden46. Ook zouden uitwendige geneesmiddelen 

doeltreffender kunnen worden gebruikt, naarmate meer onderzoek werd gedaan naar 

onzichtbare in- en uitwaseming. Doordat het lichaam via de lucht atomen van het 

geneesmiddel in zich zou opzuigen, zou het middel met alleen de plek waarop het werd 

aangebracht, maar ook het lichaam van binnen kunnen genezen47. Aan deze onzichtbare in- en 

41 Ibid, pp 294-295 Pietcr Rabus, de redacteur \an de Boekspal, was onder de indruk van deze 
overpeinzingen. "b\zonder diepzinnig is het dertiende hoofddeel, waar in deze Godgeleerde hninschman, 
aanloond, hoe 't bi|komr, dat het wichclstokje niet draail in de handen \an een ygeüjk, en waar toe 't zelven 
van nooden is, indien de kragl bestaat in den man, die het vast houd" Zie Bk™ maart/apnl 1694, ρ 364 Zie 
(jok Chauvin, L^flrv, pp 34-36 
42(ìaniie'r, Diwertuhon physique, ρ 77 
«Ibid, ρ 67 
4", Yallemont, Ph)\ique ouw//i·, preface 
^ Ibid.pp 171-174 
46 Ibid , pp 59-60 
47 Ibid , pji 178-183 Ook Robert Bovle had de aandacht gevestigd op de inwendige werking van uitwendige 
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uitadcming van atomen door alle delen van het lichaam /ouden ook de verrassende effecten 

van de sympathetische geneeskunde en de wapenzalving kunnen worden toegeschreven" 

De mechanistische verhandelingen over de werking van de wichelroede werden door de 

verschillende recensenten /eer positief beoordeeld. Z o schreef de )ournalist van het joi/nut/ 

tiet Sfiiiwns over het in De Yallemonts boek uiteengezette principe van onzichtbare 

uitwaseming. 

Il dit la-dcssus Min de belles choses, & qui o n t este si goutees des •.ς.η.ιιι-, ιμιΊΙ \aiit mieux 
\ renvovtr les l u n e u x , <.]iie d'en d o n n e r un extrait i|ui ne peut pas le, r e p r c s t n t i r dans la 
(uste étendue que Γ \ u t t u r leur a elonnee *'' 

De recensie eindigde met de woorden 

Il n'\ a personne qui ne soit oblige de reconnoitre que ce li\re contient beaucoup 
d'érudition, & un grand nombre d'expériences qui conviennent parfaitement bien au 
sujet w 

De priester Pierre Le Brun had echter geheel andere opvattingen over de toepasbaarheid 

van de cartesiaanse natuurwetten op het wichclroedcvraagsruk Reeds voor de 

opzienbarende episode te Lyon had hl) zich in een briefwisseling met Nicolas Malebranche 

over deze kwestie gebogen, naar aanleiding van enkele geruchtmakende verhalen over het 

succesvolle optreden van wichelrocdclopers op het platteland rondom Grenoble De twee 

beroemdste "Devins", onder wie Jacques Aymar, pretendeerden de juiste plek van 

heimeli)k verplaatste grenspaaltjes te kunnen vinden en kamden de gehele Dauphinc af, met 

goedkeuring van verschillende regionale autoriteiten. In 1693 publiceerde Le Brun als 

reactie op de verschijning van de werken van Chauvin, Garnier en De Yallemont deze in 

1689 geschreven brieven, samen met nog enkele andere, in een bundel, getiteld I^et/m qui 

deioumnt l'illusion des Philosophes sur la baguette, et qui détruisent leurs systèmes^. De meeste van 

de/e brieven waren reeds in omloop, voordat ze in de bundel werden gepubliceerd1" 

Lnkele jaren later, in 1701, verscheen te Panjs en Rouen het boek Histoire critique de\ 

pratiques superstitieuses'1', waann Le Brun zijn opvattingen nader had uitgewerkt Het werk 

werd uitvoerig besproken in het Journal des SçavanS*, de Memoires de Trmwv", de Hntoire des 

geneesmiddelen Zie Boyle, E\-penmenls and Considerations about the Powsity of Bodies, pp 766-769 
4a ( ham in, Littrt, pp 30-32, Vallemom, Physique occulte, pp 183-202 
" / ^ Ι , mei 1693, ρ 325 
^ ' I b i d . p 331 
Sl De briefwisseling uit 1689 is behalve in l.c Bmns Littns qui découvrent Illusion de* Philosopher sur h BoEitctte levens 
opgenomen in Malebranche, 'Correspondance et actes (1638 1698)' (ed \ndre Robinet), in Oeumt co/riplètes de 
Ma&bmncbe, XIII, Panjs 1961, pp 500 519 en 527-533 Het derde deel van de door mij gehanteerde versie van l.e 
Bruns Histoire cnüque des pratiques superstitieuses van 1732 bevat naast de verhandelingen van ( hauvin en Gamier 
enkele boeven tut de Mercure Gähnt, alsmede een heruitgave van Le Bruns Lettres qui decoutjent llllusion der Philosophes 
sur la Baguette Van deze versie van de Lftfrerheb ik gebruik gemaakt bij het schnjvcn van de/e dissertatie Het werk 
werd besproken i n / i f 21, juni 1693,pp 399-401 en ]dS 21, juli 1693, pp 450-451 Ι η Η Ο Γ Π , ο ϋ 1695, pp 63 72 
verscheen een recensie van de tw cede druk, die m 1696 in Panjs zou worden gepubliceerd 
5 : Tussen augustus 1692 en september 1693 waren diverse van deze bnevcn afgcdrukl m dl Menurt Galant 
" De volledige titel luidt Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit les peuples c~ embarasse les Sfatali' 
i/m ta methode C les principes pour discerner les effets natureh d'am ceux qui ne le sont pas 
^ y ^ J O l J e b 1702, pp 169-179 
^ Λ/ί/Γ jan 1702, pp 3-16 Met name aan de tweede cdiuc, die te Panjs verscheen in 1732, werd in dit 
ujdschnft volop aandacht besteed ZicAii/Tokt 1732, pp 1661 1681, nov 1732, pp 1825 1850, dec 1732, 
pp 2013-2038 
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Figuur 7: Gravure van een wichelroedeloper, afgedrukt in Pierre Le Brun, 
Histoire critique des pratiques superstitieuses, Parijs 1732. 
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OumiÎÇS des Samiiii"' en de Nouvelles de la République des i^eltres". 

Centraal in de publicaties van Le Brun stond de vraag, of het vinden van 

grondstoffen, voorwerpen en personen met behulp van een wichelroede al dan niet op 

natuurlijke oorzaken berustte. Behalve de ervaring, dat de roede alleen het spoor van een 

misdadiger aanwees, zolang dex.c zijn schuld nog niet had bekend, waren er nog andere 

feiten die twijfels over de natuurlijkheid van de oorzaken opnepen. Zo zou de roede met 

uitslaan wanneer deze bij de kust van de zee of bij de oever van een nvicr werd gehouden, 

maar zou deze wel worden aangetrokken door water dat onder de grond verborgen was. 

Kdelc metalen daarentegen zouden kunnen worden opgespoord, ongeacht of deze zich 

onder- dan wel bovengronds bevonden. De reactie van de roede bij heimelijk verplaatste 

grenspaaltjes was volgens Le Brun en Malebranche eveneens een raadsel, dat niet louter 

natuurkundig verklaarbaar was. De roede zou namelijk reageren op stenen van ongeacht 

welke soort, mits twee personen samen hadden besloten deze als terreinafbakening te 

gebruiken. lien besluit van beide landeigenaars deze steen niet meer als zodanig te 

gebruiken, zou tevens het einde van het uitslaan van de wichelroede betekenen. Wanneer 

grensstenen heimelijk verplaatst waren, zou de roede uitslaan op de plaats waar zij volgens 

de afspraak hadden behoren te staan, ' loch kon volgens Le Brun noch een afspraak, noch 

een heimelijke verplaatsing verandenngen aanbrengen in de natuurlijke opbouw van de 

grenssteen. ( )ok de verklaring van een wichclroedeloper, dat zijn tak slechts reageerde op 

datgene waarnaar hij op zoek was, wekte het vermoeden, dat louter natuurlijke verklaringen 

met van toepassing waren op de werking van de wichelroede. De intentie van de 

roedeloper veranderde immers mets aan de materiele eigenschappen van de roede en 

datgene wat men trachtte op te sporen1 . Matenélc oorzaken, zo benadrukte Malebranche, 

werkten altijd op dezelfde wijze wanneer de stoffelijke omstandigheden hetzelfde waren: 

Il est visible ijue lts causes materielles n'ayant ni intelligence, m liberté, elles agissent 
toujours de la même maniere dans les mêmes circonstances des corps, ou dans les mêmes 
dispositions de la mauere qui les environne, & cjue dans les causes purement materielles, il 
n'\ a point d'autres circonstances ijui déterminent leurs actions, tjue des circonstances 
materielles; cela est certain par l'expénencc, & même par la raison, lorsqu'on reconnoît cjue 
les corps n'ont ni intelligence ni liberté, & qu'ils ne sont mus que lorsqu'ils sont poussés, & 
qu'ils ne peuvent être poussés, sans être choqués & jiressés par ceux qui les environnent. 
De-là il est évident.1''' 

Malebranche en l e b r u n heten zich dan ook met overtuigen door de talrijke mechanistische 

verhandelingen, die naar aanleiding van de Aymar-episode werden aangedragen door tal 

van "gens qui passent pour Physiciens"''". Hen groot struikelblok in de verhandelingen van 

Gamier, Chauvin en De VaUemont betrof hun hoogstwaarschijnlijk van Bovle afgeleide 

theone, hoc de van een gevluchte misdadiger afgescheide atomen lange tijd in de lucht, op de 

wind en op de golven van de zee konden drijven, zonder hienn allengs verloren te gaan6 '. 

Pierre Le Brun achtte het onmogelijk dat de uit een lichaam uitgewasemde deeltjes in weer 

en wind intact bleven en lange tijd over schuimende zeeën en woelige nvieren reisden, 

zonder hun kracht te verliezen en uit elkaar te worden gedreven. Nog minder 

% HOJ· 18, mei 1702, jiji 227-242 
"NRLiuli 1702, pp 43-70 
^ Le Brun, Letttts, pp 137-144 
s" Bnef van Malebranche aan I,e Brun, in lx Brun, Littrts, pp 142-143 
"" Le Brun, Littns, ρ 194 
61 Boyle geloofde, dat uil cen lichaam uitgeu asemde "effluvia" ongeveer r\\ ee jaar m de lucht konden bli|\ en 
/ae Boyle, Tracts about the Cosmical Quuhtie f of Thing* etc, in U 'orks. III, pp 316-317 
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geloofwaardig vond hi| de redenering, dat deze deelt)es gedurende een lange tijd, soms zelfs 

jarenlang, zouden achterblijven op dezelfde plaats. Niemand kon immers ontkennen dat de 

lucht alti|d het stempel droeg van de plaatsen waar zi) vandaan kwam. Als met de wind de 

warme en vochtige atomen uit warme streken werden meegevoerd, dan moest hetzelfde 

gelden voor de atomen die zich van een menselijk lichaam hadden afgescheiden'1". Een 

ander argument tegen het vermeende behoud van uirgewasemdc deeltjes was de ervanng, 

dat een hond de sporen van bijvoorbeeld een haas steeds minder goed kon volgen, 

naarmate de tijd verstreek. De eerste dag zou het spoor nog duidelijk te ruiken zijn, maar 

op de tweede en derde dag zou de hond zich steeds vaker vergissen' . Garnier, die reeds op 

een dergelijk bezwaar was voorbereid, had volgehouden, dat dergelijke vergissingen te 

wijten waren aan her feit dat een hond slechts zijn reukzintuig gebruikt. Jacques \vmar 

daarentegen zou de sporen van de moordenaars met zijn hele lichaam waarnemen, 

waardoor hij deze zelfs na jaren nog zou kunnen vindenM. Hierop antwoordde Le Brun, dat 

het in beweging zetten van het hele lichaam van een wichelroedcloper veel meer 

matenedecltjes vereiste dan slechts het prikkelen van de neus van een hond. Naarmate de 

tijd zou verstrijken en steeds minder uitgewasemde deeltjes op de plaats zouden 

achterblijven, zou een wichelroedcloper dan ook veel minder kans hebben een spoor terug 

te vinden dan een hond'' . 

Ten slotte benadrukte Le Brun de misplaatstheid van De Vallemonfs analogie 

tussen de wichelroede en de magneetnaald6''. Zelfs een zeer sterke magneet zou slechts op 

een beperkte afstand werkzaam zijn. Hoe kon dan een houten roede worden aangetrokken 

door water, wanneer dit meters diep onder de aarde was verborgen? Bovendien was de 

werking van de wichelroede kennelijk onderworpen aan de intenties van de 

wichelroedeloper, terwijl die van een magneer niet veranderde zolang de stoffelijke 

omstandigheden gelijk bleven. Daarom weigerden Le Brun en Malebranche de uitingen van 

de roede gelijk te stellen met die van de magneet: 

Il se tourne vers le Nord & il attire le fer, mais c'est toujours dans les mêmes circonstances 
phvskjues. Il ne faut pas qu'une certame personne le tienne à la main, l'intention, les 
circonstances morales n'y changent nen. C'en est assez pour juger que l'effet est naturel, 
quoiqu'on ait de la peine à le concevoir''7 

Instemmend met een passage uit De la Rechenhe de la l'enté van zijn vriend Malebranche 

beschreef Le Brun hoe vaak geletterden de natuur verkeerd beoordeelden, doordat zij de 

resultaten van hun favoriete onderzoek plachten te projecteren op zaken die er geen 

verband mee hielden. Zo zou William Gilbert, na de wonderbaarlijke eigenschappen van de 

magneet te hebben bestudeerd, tal van effecten in de natuur onterecht hebben 

toegeschreven aan magnetische beweging68. Volgens Le Brun leed De Yallcmont, die in 

1692 een verhandeling had geschreven met de titel Description de Γαιηαιι qui s'est formé à la 

pointe du clocher neuf de N. Dames de Chartres, aan dezelfde blindheid, toen hij zijn theoneen 

over het magnetisme toepaste op de gave van Avmar. Hij had dit reeds eerder betoogd, in 

een anonieme 'Lettre touchant la Baguette', verschenen in de Mercure Galant van januari 

1693: 

6 : l x Brun, Utlres, pp 207-21T 
o' Ibid , pp 2VS-238 
M (ïamier. Dissertation physique, pp 79-81 
^ Lc Bmn, Lettes, ρ 237 
' " I b i d pp 322-313 
6 7 Le Brun, Histoire Critique, 1, ρ 163 
6 8 Lc Brun, Lettres, pp 322-313 Malebranche, De la Reihenhe de k l'enté, ρ 277 
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Pour-moi l'.idniirc ijiic des j'en·« d'esprit a\ent .iv.incé des choses dont il·, nroient 
assurcment, s'ils ne les avoient dites eux-mêmes; mais ou volt bien comment on en vient-l.i 
Persuadé t|iie l'on est de l'action des corpuscule··, & trapé par les effets meneilleux de 
l'aiman, i|uelt|UL prodige i|u'ni] propose, on le compare dans l'obscurité, on croit \oir 
quelque rapport, on aide aux con|ictures. on nsque peur être, insensiblement on assure, & 
quand on s'est uni fois engage, on tient terme, & il n'est plus nui qui étonne'''1 

Omdat de roede in tegenstelling tot de magneet die in dezelfde fvsische omstandigheden 

alti|d hetzelfde effect had, ook aan de intenties van de wichelroedeloper gehoorzaamde, 

moest dus een andere verklanng dan een louter matencle worden gevonden. Tenzij er 

bedrog in het spel was, konden deze vcrschi|nsclcn zich volgens Malebranche en 1-e Brun 

niet voordoen zonder de ondersteuning van een "cause intelligente". Beide theologen 

oordeelden dat deze intelligente oorzaak niets anders kon zi|n dan een demon. God noch 

een engel zou namelijk o m een lichtvaardige reden als het vinden van water, goederen of 

personen ingri|pen in de natuur . 

ί Iet idee dat de beweging van de wichelroede berustte op een overeenkomst met de 

duivel n e p echter een nieuw probleem op. Zoals Garnier, Chauvin en De Yallcmont reeds 

hadden opgemerkt, sloeg de roede uit in de handen van tal van vrome lieden, die zich nooit 

met welke duivel of demon dan ook zouden inlaten. Als oplossing voor dit probleem 

maakte Le Brun een onderscheid tussen expliciete en impliciete duivelspacten. In 

tegenstelling tot een expliciet pact zou een impliciete overeenkomst onbewust en zonder 

het aanroepen van een demon tot stand kunnen komen, lien impliciet pact betrof volgens 

de auteur een handeling die geen natuurlijk verband hield met het te behalen effect. 

Volgens deze opvatting zou ieder die een wichelroede tussen de handen hield, een impliciet 

pact met de duivel sluiten. Niet de natuur, maar de duivel zou de effecten van deze ijdele 

handeling bewerkstelligen, door de natuur op kunstmatige wijze een handje te helpen. Het 

concept van impliciete pacten met de duivel was allesbehalve origineel, maar greep terug op 

de ideeën van Thomas van Aquino. Deze had het verrichten van zogenaamd "magische" 

handelingen, die echter geen enkele natuurlijke relatie hadden met de beoogde effecten, 

opgevat als het zenden van "tekens" aan de duivel. 

De door Le Brun uitgewerkte stelling van Malebranche, dat de fvsieke eigenschappen van 

een persoon of een object met konden veranderen door afspraken, intenties of diefstal, 

werd ondersteund door tal van tijdgenoten, die zich aanvankelijk achter de verklanngen van 

Vallemont, Garnier en Chauvin hadden geschaard. Mocht Henri Basnagc de Beauval zich 

al hebben laten meeslepen door de argumenten van De Vallemont en de twee artsen uit 

Lyon, uiteindelijk hadden die van Le Brun hem overtuigd van hun ongelijk. Zo lulden 

enkele regels in de recensie van de Le//res: 

Il est certain que les Physiciens ne sauroient former un système vraisemblable sur la 
découverte des meurtners par le villageois de Lion Le fait est ici confirmé & vérifié, par 
des expenences qu'il n'est pas facile de contester.71 

Toch stelde de redacteur van de His/oire des Ouvrages des Savans zich terughoudend op ten 

aanzien van het beroep dat de theologen hadden gedaan op de werkzaamheid van geesten 

ù', Mercure Galant, jan 1693, pp 28-29 Zie (Mik Le Brun, Histoire mticjui. III, pp 427-436 
"" Le Brun, Ltttrts, pp 144-145,265-287 
71 H0J12,okt 1695, ρ 70 
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en demonen, door velen "l'asile de l'ignorance" genoemd". Aan het slot van zijn 

bespreking van Le Bruns 1 lisloin· mliqiie merkte hi) voorzichtig op: 

On trouvera peut-être qu'axant voulu prononcer sur les superstitions en Theologien & en 
Philosophe tout ensemble, il en a dit trop, ou trop peu η% 

Anderen reageerden explicieter op Le Bruns introductie van de duivel in een natuurkundig 

vraagstuk, vooral omdat deze oplossing afkomstig was van Malebranche, die juist vanwege 

zi|n rauonalisme en zijn verzet tegen bijgeloof grote faam genoot in de Republiek der 

1 .etteren. 'Aa luidden de woorden van een niet bi) naam genoemde tegenstander van Lc 

Brun en Malebranche in de Menmv Galant van januari 1693: 

est-il possible, c]u'un si habile homme crove, qu'il \ a de la diablerie dans Ie 
tournoiment de la baguette sur les sources, lul qui creuse si fort dans la Physique, qui 
admet si difficile les miracles, qui traite d'illusion presque toutes les histoires des 
Demonographes, & qui employe tout un chapitre de la Recherche de la Venté, pour 
expliquer naturellement ce que la plupart attribuent à la sorcellerie? f xla me passe.7·1 

In een bnef die was geplaatst in de Mercure van februan 1693 werden beide theologen 

scherp veroordeeld: 

.. ils ignorent la cause du mouvement de la Baguette, l'explication qu'on leur en donne ne 
leur plaît pas, cela leur suffit pour recourir au démon ls 

pour moi qui n'entreprens ici que d'en éloigner le démon, |e dis que 
l'insuffisance des raisons devroit seulement inviter ceux qui n'en sont pas satisfaits, à en 
chercher de meilleures, puisqu'il est certain, comme on l'a dé|a montré, qu'il y doit avoir 
une cause naturelle de ces effets 76 

Hoewel bepaald niet iedereen sympathiseerde met de demonologischc uitspraken van 

Malebranche en Le Brun, leken zij toch het gelijk grotendeels aan hun kant te hebben 

gekregen: vnjwel iedereen ontkende de natuurlijk-mechanische oorzaak van de beweging 

der wichelroede. Zo had Pierre Sylvain Regis (1632-1707) in het Journal des Sçaixms een 

artikel laten plaatsen, waann hl) Aymars wichelroedekunst in navolging van De Vallemont 

en de artsen uit Lyon had uitgelegd aan de hand van de theorie over de uitwaseming van 

atomen. Nadat hi) echter de brieven en arükelen van Le Brun had gelezen, gaf Regis toe dat 

hij zich had vergist. Le Brun schreef hierover in zijn Histoire critique: 

Ce qu'il y a d'assez remarquable & ce que )e dois dire à l'honneur de la modestie de ce sage 
Philosophe, c'est que dès qu'il eut lu dans son ht, où il est détenu par la goûte, ce que 
('avois éent sur son système, il me fit dire qu'il approuvoit de tout son coeur ce que j'avois 
écrit, & qu'il étoit bien fâché d'avoir laissé imprimer ses re flexions 77 

O p 17 december 1701 verklaarde Fontenelle dat het boek van Le Brun de unanieme 

goedkeuring had gekregen van alle leden van de Académie Royale: 

72 Ibid pp 70-71 
^HOS 18, m a 1702, ρ 242 

"4 Mercure Caktit, μη 1693, ρ 34. Zie ook I.e Brun, Histoirv critique, III, pp 435-436 
7 S Le Brun, Histoire critique. III, ρ 442 
7'> Ibid , ρ 457 
7 7 Ibid, Ι, pp 153-154 
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ΙΛ· R 1' 1.ι Brun Protri, de POratoirc, .n.int présenté à l'Acidcmu- un I-ivrc intitulé, Hista/ir 
Critique des Pmliqnes Sirperstitieitses, qui onl \edml les Peifpki <Ù" embmiis\é les Sumiiir Sur ]ii]ucl il 
souhaite d'avoir le Sentiment de la Compagnie RUe a iiomnu pour l'examiner le R. 1' 
Malebranche, Messieurs du I Ianni, (ìallois, Dodart, De la Hire & moi, & après l'avoir lu 
chacun en particulier, nous Mimnies comenus tous ensemble, i]ue li Livre étoit plein di 
recherches curieuses & bien raisonnées i]ue les principes i]iii \ sont établis pour démekr ci 
qui est naturel d'a\i'c ce qui ne l'est pas, sont solidis, & que les pratiques qu'on \ combat 
sont di pures impostures des hommes, ou doivent avoir des causes qui ne peuvent être 
rapportées à la Physique, supposé la venté des faits, dont on n'a pas entrepris la discussion 
lin foi de quoi fai signé le present ( Certificat \ Pans ce 17 Dcccmbri 1701 H 

Ook in een artikel over de door Ilenricus (Christianus de I lennin (ca. 1655-1703) 

becommentarieerde reisbrieven van de classicus en alchemist Jacob Tollius (1633-1696) in 

de Nouvelles de lu République des lettres'' werd het thema kort aangeroerd en werd De 

Yallemonts Physique occulte verworpen. In de eerste en vijfde brief had Tollius gesproken 

over de gewoonte van mijnwerkers in Opper-Saksen en Hongan]c, om met behulp van de 

wichelroede naar goud, zilver en andere metalen te zoeken. Ofschoon vaak kostbare 

ertsaders aan het licht kwamen, zou deze werkwijze de werklieden echter geen grote 

n)kdommen opleveren. Zi) zouden namelijk, zo meenden de mijnwerkers, regelmatig 

worden bedrogen door een demon, die voortdurend de schatten zou verplaatsen. Bij deze 

passages had De Hennin de gelegenheid te baat genomen o m over dit onderwerp uit te 

weiden, waarbij hij fel van leer trok tegen alle cartesianen die de effecten van de roede 

toeschreven aan een uitwaseming van atomen. Het verbaasde Tollius' goede vriend dat juist 

daar waar volgens hem de meeste redelijkheid te verwachten viel, een overvloed aan mooi 

beredeneerde onzin werd aangetroffen. Het geven van fysische verklaringen voor de 

beweging van de wichelroede was volgens hem mets anders dan in een delirium toch te 

willen worden geleid door het verstand. De Henmn bestreed her gebruik van 

natuurkundige verklaringen in deze kwestie aan de hand van dezelfde argumenten die de 

kern hadden gevormd van Le Bruns betoog. Als er een natuurlijke aantrekkingskracht 

bestond tussen enerzijds water en metaal en anderzijds de wichelroede, dan zou de roede 

altijd moeten werken, ongeacht door wie deze werd gehanteerd. Het gegeven dat de 

wicheltak beantwoordde aan de intenties van de wichelroedeloper, bevestigde de 

ontoepasbaarheid van louter mechanische verklanngen. Deze passages uit Tollius' Epistolne 

itimrariae werden ook aangehaald in Pierre Le Bruns Histoire entiqui". 

Niet alleen door het verschijnen van beide werken van Le Brun had de discussie een andere 

draai gekregen, ook de geruchtmakende afgang van Jacques Aymar, die ondertussen voor 

heel geletterd West-Europa een beroemdheid was geworden, had hiertoe bijgedragen. Toen 

hij op het hoogtepunt van zijn roem door Henn-Jules, de pnns van Condé, naar Panjs was 

ontboden om zijn kunsten te demonstreren, had zijn wichelroede het laten afweten. Niet 

alleen had de roede geen enkele reactie gegeven op plaatsen waar goud lag verstopt en waar 

watergangen onder de grond hepen, maar zelfs in de Rue Saint Denis, waar kort tevoren 

een bloedbad had plaatsgevonden, had de staf geen enkele beweging gemaakt, noch waren 

er veranderingen opgetreden in de lichamelijke conditie van de boer. De wichelroede had 

78 (*ontenelle, 'Kxtrait des Registres de l'Acad Royale des Sciences', in Le Brun, Histoire Critique, I, pp \iii-
\civ 
7<' JVRL apn] 1700, pp 363-381 Ilei in 1700 re \msterdam gepubliceerde boek uerd ook besproken in hel 
Journal des Sçavans van mei 1700 
811 Le Brun, Histoire Critique, II, pp 468-473. 
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de diverse proeven te Versailles en het paleis te Chantilh evenmin doorstaan"'. De 
Yallemont, die l>i) deze proeven aanwezig was geweest, beleed evenwel dat hl) niet twijfelde 
aan Aymars vaardigheid: 

le l'ai vu deux ou trol*, heures par |<>iir prcM^uc un mois durant, & on peut croire c]ue dans 
tout ce temi· l.i |c l'ai tourné & retourné comme )e devois II est certain e]ue la Baguette 
divinatoire lui tourne entre les mams sur les eaux, sur les métaux, & sur les traces des 
voleurs & des meurtriers fugitifs. 

De zogenaamde mislukkingen deden aldus De Vallemont mets af aan de waarheid van zijn 
corpusculaire verklaring van de beweging van de wichelroede. Men mocht volgens hem uit 
een kleine misser met te veel conclusies trekken, want, zo schreef hij, ook Bovle had 
opgemerkt dar een factor in staat was de orde van natuurlijke oorzaken te beïnvloeden en 
het verloop van een experiment te verstoren. 

Si Jacques Aymar se bazarde donc à des essays, qui ne lui réussissent pas, on ne s'en 
étonnera point, pour peu qu'on se soit formé une juste idée de la conduite de la Nature, & 
qu'on ait étudié la Physique par les expériences. Gar on saura que le mécanisme de la 
Nature demande une propornon si exacte dans l'arrangement, dans la force, & dans le 
mouvement des causes, que le moindre obstacle en renverse les effets ^ 

Het falen van Aymar te Panjs was volgens de Franse priester hoofdzakelijk te wijten 
geweest aan alle commotie, die de boer van zijn stuk had gebracht en daarmee ook diens 
ontvankelijkheid voor de in de lucht dnjvende matenedeeltjes had verstoord. In het Journal 
des Sçavans werd zijn argument geciteerd: 

on ne peut pas toujours avoir la sensibilité propre à cette opération, comme il arme fort 
naturellement qu'on n'a pas toujours assez appétit pour soujier: & il est sans doute bien 
surprenant que des gens qui se piquent d'estre Physiciens, affectent de ne point reconnoitre 
une chose si sensible ^ 

Ondanks de steun van personen als De Vallemont had de boer uit de Dauphiné in de ogen 
van vrijwel iedereen een jammerlijke flater geslagen. ( )ndcr invloed van Aymars debacle en 
overtuigd door de argumenten van Le Brun, gaven tal van auteurs, die zich aanvankelijk 
door de redeneringen van de voorstanders van het gebruik van de wichelroede hadden 
laten overtuigen, al gauw hun vergissing toe. Een van hen was Jacques Bernard, de 
redacteur van de Nouvelles de la République des Lel/res: 

Qu'y a t-il de plus ingénieux, par exemple, que le Système de Mr. L'Abbé de Vallemont, 
pour expliquer les merveilleux effets de la Baguette divinatoire, il est si bien imaginé qu'on 
est presque tente à croire, qu'il faut nécessairement que les effets s'en ensuivent, tels cju'on 
les suppose dans ce système. Mais après tout on découvre, que les Phénomènes qui lui ont 
donné heu sont des faits imaginäres, qui ne peuvent par conséquent avoir de cause reelle, & 
voila tout le système ruine, en même tems que la vertu merveilleuse de la Baguette 
divinatoire.84 

'" Over dn onaangename avontuur van Jacques \ymar /i|n getuigenissen opgetekend duor de pnns van 
Condé zelf en door Monsieur Robert, "procureur du Ro\ au Chastclct de Pans" Zie Alenure Gülant, a|">nl 
1694, pp 263-294 Zie ook JdS 21, apnl 1693, pp 277-278. 
K Vallemont, Physique occulte, preface (!f Bovle, Certain Ptystologual Estci)s and Other Traas, pp 340-341 
8V<tf':>l,mcil693,p 328. 
M KRL sept 1703, pp 286 287 
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Het onderwerp kwam in de ti)dschnftcn dan ook nauwelijks meer aan de orde. In een 

bespreking van een tweede editie van Pierre Bavles Outioiiain iinlonque el Critique in de 

No/tpelles van juni 1702 werd terloops verwezen naar het veronderstelde bedrog van Avmar. 

De goedgelovigheid van het volk was volgens de auteur een ernstige /lekte; hl) hoopte dat 

men zich deze episode zou blijven herinneren, opdat niet steeds opnieuw dezelfde fouten 

zouden worden gemaakt"1. Slechts Joseph Chambon (1647-ca. l^SS) haalde de episode 

rond Avmar in 1714 nog eens op. In een verhandeling over mijnen in zijn Traile Hes Métaux 

el ik) Minéraux el ties Remèdes qu'on en peul href' noemde hij het verhaal een duidelijke proeve 

van de werkzaamheid van "esprits magnétiques": 

L'esprit mctiillujue ijui polissi & ιμιι agit sur l'esprit magiientiue ijui. le sang di ci.-
personnes contient, cause une grande commotion d.ins tout leur corps, & m.ilgré leur 
résistante leur arrache la baguette des mains ... Quand on .1 ce don on peut avec un peu 
d'intelligence, & de bon sens, pousser cette vertu si loin, ijue les esprits foibles pourroicnt 
s') tromper, en le prenant pour un sortilege ou pour l'effet de i.|iicli|uc' pact, comme il arrive 
à l'occasion de ce (.icijues Aimar.97 

De "vertu magnétique" was volgens Chambon met alleen te vinden m ecn 

wichelroedeloper, maar ook in bijvoorbeeld vitriool, dat daarom zeer geschikt was als 

svmpathetisch poeder"". I lij gaf dus ecn andere uitleg aan de svmpathctische wondgenezing 

dan Digbv, die met in het vitnoolpoeder een magnetische kracht had verondersteld, maar in 

de van de patient afkomstige stoffen, zoals bloed of urine*". 

Pieter Rabus als pleitbezorger van de wichelroede 

Was de interesse voor de wichelroedeproblematiek na de flop van Jacques Aymar in de 

meeste tijdschriften al gauw naar de achtergrond verdwenen, in de Boekzaal van Lii/mpe 

kwam de discussie pas goed op gang na 1695. Pieter Rabus, de redacteur van het tijdschnft, 

was zeer geïnteresseerd in de werking van de wichelroede en beschouwde deze als een 

normaal natuurverschijnsel, vergelijkbaar met het magnetisme. Zijn verklaring komt sterk 

overeen met de uitleg van De Vallemont, Chauvin en Gamier '. Evenmin als de dne Franse 

auteurs deed hij enig beroep op demomsche of bovennatuurlijke oorzaken om het 

wichelroedeverschijnsel uit te leggen, maar moest hier zelfs hartelijk om lachen: 

... de domheid waant, dat des duivels konstenanj hier onder speelt. Λαιι d'.inder kant, wierden 
d'er ook gevonden, die 't vremd behulp van 700 een stokje, of njsje voor wat hoogers zagen, 
en bygelooffelijk verhieven, dan 't waarlijk is. ... Andere ('k moet lachen t'wijl ik het schnjvc) 
weten deze roede of staf ui den Bibel te vinden d'Hen zegt, dat het de roede is, van welke 
Mozcs zig bediende, toen hy water uit den rots sloeg. Een ander reutelt, dat het te vergelijken 
is by den njksstat van Assucrus, welke Esther kuste, en waarom 7C alles verkreeg, wat ze 
begeerde )a daar zijn d'er die de woorden Davids in zijn 23 harp/ang hierop passen. Uir slok, 
en uw staf vertrooste my. 

Hoor nog bet mooje dingen Deze staf, of stok, is ook uit vader Homeer te halen 

8S NRL |um 1702, pp 677-678 
«o I Iel werk werd besproken in Mdï feb 1715, pp. 288-303. 
87 (.hambon, Traite de\ Métaux et de* Minéraux et de\ Rfffiedes qu'on eu peut tirer, Panjs 1714, ρ 5 
•w Ibid., ρ 38 
^ Cf supra, hoofdstuk 4 
g,,B/èîmei/,unil697,pp 421-424 
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VX .int lilt !>· di roc di, wilki Pjlljs nii|n I k i r I'USM.-. deed vir|mgdigcn 
B\ \ irgijl is lut di sl.ingi staf van Merkuur, w.i.ir nudi In de hel i)|X'iit, m toesluit, 

winden en onwiders m klem houd of andirs, du roidi met wilke die allerberugtsti tooveres 
der ouden, mevrouw (.im, menschen m busten hirsiliiip Findeb)k ook dl wonden, 
wichilstok dir Roomsthi wichelpapcn Dit alles /al mm stillen by de hoogdravendi 
benamingm, ibi di ( In misti n tot vcrbiilding dis filo/ofisclim stuns hebben uitgivondm '" 

Pieter Rabus kwam met alleen als lezer met de wichclroedekwcsüe in aanraking, maar ook in 
de praktijk. In een bnef aan Xntoni van Ixeuwenhoek vertelde hi|, dat een Delftse kennis 
van hem, "een geleerd en eerlijk man, door zijne schnften en Wiskonstigc uitvindingen 
vermaard" en die eveneens bevnend was met Van Leeuwenhoek zelf, ook de kunst van het 
wichelroedelopen verstond' Rabus had webswaar een groot vertrouwen in de woorden van 
zijn kennis, maar, zo schreef hij, "zien gaat evenwel voor horen /eggen, en eigen ondervinding 
gebrak 'er dus verre aan, omme met zuivere vcrgcwissing over dat vremd bcdnjf [zich] /elven 
te können voldoen". Hierop was de man naar Rotterdam gekomen, om Rabus de werking van 
de roede te demonstreren. In de handen van zijn zoon, die met hem was meegekomen, had de 
roede zelfs nog heftiger bewogen dan in die van hem zelf. Ook de rest van het aanwezige 
gezelschap had de roede uitgeprobeerd, maar niemand bleek de gave te hebben goud of zilver 
op te sporen, behalve Rabus' echtgenote, die "het aanvattende .. maar het goud of zilver 
naderde, het wringen en draaijen van 't zelve bijna even zoo sterk als de jonge Heer V.B. 
gewaar wierd" In haar handen had de roede geen enkele keer gefaald, zelfs niet na meer dan 
twintig proeven. 

Niet iedereen was echter zo overtuigd van mevrouw Rabus' onfeilbare gave als haar 
echtgenoot. Toen zij in het najaar van 1696 in een tuin te Amsterdam ten overstaan van een 
groot gezelschap een reeks proeven nam, werd haar talent door de aanwezigen sterk in twijfel 
getrokken. Een groep Amsterdammers, onder wie ene Ten Kate, betichtte haar zelfs openlijk 
van bedrog. Evenmin werd zij geloofd toen zij te Haarlem was uitgenodigd voor het 
vemchten van enkele experimenten in de huizen van Antoni van Dale (1638-1708) en de met 
hem bevriende Koolaard. Vooral de daar aanwezige leden van het Collegium Physicum 
Harlemcnse , onder wie Cornebs van Houten (1662 1734) en de apotheker Jan Tnoen (1659-
1721), uitten hun ongeloof aan haar speciale gave. Rabus was hierover uiterst verontwaardigd 
en zette zijn Boek^ati/in om zijn tegenstanders ervan langs te geven \ Hij trachtte Van Dale in 
de affaire te betrekken, maar deze wenste in het conflict tussen Rabus en het Collegium geen 
enkele partij te kiezen. Ook hoopte de Boekzaalredacteur op ondersteuning door Van 
Leeuwenhoek Bovendien leek deze, omdat hij met zijn ontsluiting van de wereld van het 
onzichtbare een geheel nieuwe dimensie had toegevoegd aan de natuur, zich in magnetisme 
verdiepte, zich met stoorde aan gangbare theoneen en daarnaast ook een seneus bestnjder was 
van vooroordeel en bijgeloof, de bij uitstek aangewezen persoon om emge helderheid te 
verschaffen inzake het wichelroedemvstcne Hoogstwaarschijnlijk heeft hij Rabus echter even 
weimg steun geboden als Van Dale. Uit enkele korte opmerkingen in een bnef die Van 

'" B ^ m a a r t / a p n l 1694, pp 360-^62 
η2 Bk~ mci/|uni 1696, pp 495 501 'Bnef van d m Scho)vcr deh Bock/aak aan \ntonv \an Leeuwenhoek 

afgevaardigt over een /onderlinge histoni \an goud, /iKer, of ändert bergstoffen met een Iweesprankebg 
lak|e \an een boom Ie ontdekken' 
01 De/e wordt in di bnef mcl bi| naam genoemd, maar slechts aangeduid als. de "Heer k Υ Β Raad der stad 

" Ook wel "Collegium medico pharmaceuticum" genaamd 7ie Mcindin Cvirs, 'Die 'Orakel' von \ntonius 

van Dale (1638 1708) Fine Streuschnft', Lw. Vili 2 (1981), ρ 246 

* Bkz maart/apnl 1697, pp 371 373 'Bekendmaking' en Bk- inei/|uni 1697, pp 389-437 T e n bnef, 

geschreven \an den .Schn|\er dt/er tweimaandebike uittreksel'; aan zijnen \nend den Heere Ilennk Miennk, 

Vmstcrdammer Dat is Fen opregt \ erhaal \ an eemge proev en der Vt ichchclroede' 
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leeuwenhoek reeds het jaar daarvoor aan Kalms had geschreven en die was afgedrukt in het 

Bockzaalnummer van |uli en augustus 1697, blijkt namelijk dat de Delftsc natuuronderzoeker 

met echt overtuigd was van de werkzaamheid van de wichelroede: 

De persoon hier ter \tcdc'"' in wiens li.ind de /on gcn.i.midc Wiclichcl-roede (ai.) onl.mjr- n.i 
de niet.ikn boog, heb ik /edert on/i laatste /.imcnspr.uk, al-s ni\ /ehen geen volkomen 
genoegen könnende geven, een en .indcr maal ten proeve gestelt, en euukliik gc/ien, (.lat de 
\X ichchel-roede, geen neiginge meer tot het gout of zilver badile De persoon wa-; daar over 
vemr, oordtelende, schoon 't nu ijiiam te missen, dat hef wel weder /oude komen, als men 
versehe roeden beschikte, dog het is daar mede wederom mislukt /oo dat Int hier /oo vast 
met is, als tot uwent, in de handen van ..''7 

Hoe de discussie verder is verlopen, is met bekend. Na 1697 werd er in de Boek^inl geen 

melding meer gemaakt van het omstreden onderwerp. 

S O 

Hoewel de controverse over de wichelroede na de flop van Aymar al gauw in de 

vergetelheid raakte - de laatste "grote" publicatie hierover was Le Bruns Histoire critique uit 

1702 - hadden de gebeurtenissen te Lyon tal van West-Europese geletterden tot een debat 

aangezet. Weliswaar leverden behalve vooraanstaande filosofen als Malebranche vooral de 

minder prominente geleerden de grootste bijdrage aan de polemiek, toch is de doorwerking 

van filosofische ideeën vaak in de verhandelingen van deze "kleinere" denkers het best in 

kaart te brengen. De modellen van Garmer, Chauvin, Vallcmont en Kabus waren met 

zozeer origineel, maar veeleer een creatief gebruik van verschillende aristotelische en 

mechanistische ideeën die aan het einde van de zeventiende eeuw in zwang waren. 

Vrijwel elke verhandeling weerspiegelt het systematische rationalisme dat het 

intellectuele klimaat van de late zeventiende eeuw kenmerkte. Alle partijen verzetten zich 

tegen bijgeloof, hoewel hun opvattingen over bijgeloof ver uiteen liepen. Zo verwierpen 

personen als Kabus, De Vallcmont, Chauvin en Garnier de opvatting, dat de wichelroede 

zou uitslaan krachtens magische bezwenngen of demonische invloeden, terwijl anderen, 

zoals Le Brun en Malebranche, juist het geloof dat het effect van de wichelroede natuurlijk 

was, als bijgeloof beschouwden. Volgens hen dacht een wichelroedcloper een natuurlijk 

instrument te hanteren, terwijl hij in feite door demonen werd misleid. Hij zou namelijk een 

handeling vernchten die geen natuurlijk verband hield met het effect en slechts een 

uitwerking had, wanneer de duivel de natuur manipuleerde. Weer anderen, zoals de Panjse 

natuuronderzoekers en de leden van het Haarlemse Collegium, beschouwden beide 

bovenstaande opvattingen als bijgeloof. Volgens deze laatste groep sloeg de wichelroede 

namelijk met werkelijk uit, maar was er slechts sprake van bedrog. 

Ook is opvallend, dat alle partijen bij het aanpakken van het wichelrocdeproblcem 

de moderne regels voor zuivere wetenschap in acht hielden. De voornaamste basis voor 

adequate kenms van de natuur was - hiermee stemde iedere geletterde in — een fundament 

van betrouwbaar feitenmateriaal. O m de oorzaken van de dingen te kunnen achterhalen, 

was het vereist te weten hoc de dingen de facto waren. O m geloofwaardig te zijn, moesten 

feiten door getuigen gestaafd zijn. Experimenten dienden te worden gedemonstreerd aan 

een kritisch en betrouwbaar publiek. Experimentele kenms diende pubheke kenms te zijn. 

I lier wordt de bovengenoemde heer Κ Y.B bedoeld 
B^jul/aug 1696, p. 151 
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I loc meer getuigen, des te groter de betrouwbaarheid van het feit ". Deze criteria voor de 
betrouwbaarheid van observatieverslagen waren in de wichelroedekwestie van groot belang. 
Omdat het hier, zo stelde de auteur van een in de Alenv/ir Gahml afgedrukte brief, ging om 
feiten die zeer onalledaags waren, dienden deze door een groot aantal exacte en 
nauwkeurige getuigen te worden geobserveerd en gerapporteerd: 

car il en faut revenir à proportionner le nombre & la ijualité de» témoignages aux degré/ de 
surprenant & d'extraordinaire dont est le fait'''' 

Bi| de demonstraties en proeven met de wichelroede werden gekwalificeerde geleerden 
verzameld en trachtte men het spektakelclemcnt te minimaliseren. Geleerde experimenten 
dienden namelijk, zo meende men, duidelijk te worden onderscheiden van de kunsten van 
goochelaars en bedriegers, die niet probeerden de natuur te doorgronden, maar er slechts 
op uit waren het publiek te vermaken. Vooral waar het experimenten met "magische" en 
spectaculaire verschijnselen betrof was het nsico groot, dat toeschouwers meer zouden 
worden aangetrokken door sensatiezucht dan door verlangen naar kenrus "". De kunsten 
van Aymar werden bijgewoond door artsen, fysici, vorsten en hoge ambtenaren; die van 
Rabus' echtgenote door onder anderen de aan de Rovai Society verbonden Van 
Leeuwenhoek, de Haarlemse arts en bijgeloofbestnjdcr Antoni van Dale, de Rotterdamse 
stadsarts I lerman Lufneu en de leden van het Haarlemse natuurkundige gezelschap. 

Niet alleen de wijze waarop het experimentele onderzoek plaatsvond en werd 
opgetekend, maar ook de diverse interpretaties van het cmpinsche matenaal weerspiegelen 
de nieuwe tendensen in de filosofie. Het cartesiaanse rationalisme beheerste overduidelijk 
het intellectuele leven rond 1700, maar toch dient hierbij een kanttekening te worden 
geplaatst. Iedereen paste de mechanistische filosofie aan zijn eigen overtuigingen en 
principes aan. Was het niet om de natuurlijk-mechanische werking van de wichelroede te 
bewijzen, dan was het wel om juist de onmogelijkheid van een natuurlijke oorzaak te 
bewijzen en de werking aan duivelse intelligenties toe te schrijven of zowel het een als het 
ander naar het njk der fabelen te verwijzen. De discussies over de werking van de 
wichelroede bieden een duidebjk perspectief op deze filosofische diversiteit binnen het 
eind-zeventiende- en begin-achttiende-eeuwse mechamcisme. 

"8 Me\ en Sli.ipm en Simon Schaffer, Lenalhaii and the Air-Pump, pp 55-59 
'"' Ais/rare Caiani, mei 1693, pp 77-78 De bnef «as te Saumur op 18 apnl 1693 geschreven naar aanleiding 
\an de benchten en dütcussics o\er Jacques Avmar 
ll"1 Zie Gohnski, 'A Noble Spectacle' 
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S O H O O T O M υ κ 6 G 5 

Wetenschap en demonologie 

Ter cere ι an den dieml vtm God alleen 
Il aar ml men leere m de~e boo^e tijden 

d'Onwetenbeiden byeeloof beitnjden 
(Aib1 meid ~c tan een ydei doih beslieen J1 

Il e Ime m an ate and a plaie, wherein a/1 itonet 0/ mti/jiraflr or olbei magKal 
fea/s, are by man) even of the ime fιιφeιted, and l>) too man), that would pin 1 fot 
wtti derided and e \ploded yet an) one relation of a supernatural phaenomenon 

bein^full) proved and dui) verified, suffices to evince the thine, tonteuded foi, and, 
lonsequentl), to invalidate some of the athnttt phmibletl arvitment*2 

De zeventiende eeuw is vaak. gekenschetst als de eeuw van de rede en van een definitieve 

breuk met de traditie Onder invloed van rationalisme en empirisme /ouden alle gangbare 

wetenschappelijke verklaringen van de natuur 7i)n omvergeworpen Duistere filosofische 

principes moesten plaats maken voor observatie, experiment en nauwkeurige wiskundige 

formules Kortom, de zeventiende eeuw was de eeuw van de ive/einJkippe/i/ke revolutie \ ven 

klassiek als het beeld van de wetenschappelijke revolutie is het beeld van de /eventiende 

eeuw als het tijdperk van de onttovenng van de wereld In een wereld die zou worden geregeerd 

door tolerantie, rationalisme, empirisme en verzet tegen autonteitsdenken en 

obscurantisme was geen plaats meer voor duivels en tovenaars Dc7e ontto\ ering is lange 

tijd beschouwd als nauw samenhangend met, of zelfs als een gevolg van de 

wetenschappelijke ontwikkelingen De demonen van hemel en aarde die ooit de kosmos 

hadden bevolkt en de lotgevallen van het mensdom op velerlei wijzen hadden beïnvloed, 

zouden geen overlevingskansen hebben binnen een werkehjkheidsconccptie die berustte op 

het vertrouwen dat het "hoe" en "waarom" der verschijnselen vanuit onderliggende 

natuurwetten verklaard konden worden De wereld bestond voortaan uit causale ketens die 

wetmatig verbepen en wetenschappelijk te beschrijven waren3 

Deze moderne voorstelbng van rationahsme en onttovering onder geleerden die 

leefden rond 1700, lijkt bij een vluchtig bladeren door de geleerdentijdschnften te worden 

bevestigd Tovenarij leek alle overtuigingskracht te hebben verloren In 1726 schreef een 

journahst van de Memotres de Trévoux dat slechts in achtergebleven gebieden nog in magie 

werd geloofd Hij omschreef magie als 

1 Fragment uit een gedicht \ jn Picter Rabus, dat werd afgedrukt in diens Boekzaal ondi r de titel 'Antwoord 
aan den /eer \ ermaarden I Teere \ntoni van Oalc, Arts' / l e B ^ n o v /dec 1693, ρ 501 
2 Frat>ment uit ten brief van Robert Bovli aan (osepli Glamill, gedateerd op 18 september 1677 Citatemi 
uit Michael Hunter, Robert Boyli (1627 1691) Scntpulostt) and Science, W-oolbmlgt 2000, ρ 102 
1 Zie bijvoorbeeld Hugh I rev or Roper I he Eurvpeun 11 itih Cm^e of the 16th and 17 th Centuries, 
I larmondsworth 1969, pp 109 111, Keith ITiomas, Relie/on and the Decline of Maga Studies m popular belief m 
sixteenth and seventeenth centur) England, Trowbridge en I-onden 1971, pp 377 en 643, Oe \ et, Pieter Rabiis, pp 
147 148, lonathan Israel, The Dutch Pjpublu its Rise Greatness and Fall 1477 1806, Oxford 1995, pp 925 931, 
Israel, Radical Enlightenment, pp 4 6 
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le p.irt.igc de ijuclqueii miscr.iblo l'Atre ou de i|iicK|iics vieille;. Cannila {su.), rétr.mchte 
tout au plus d.iiih (.]uekiue pais de montagnes, ou confinée ,ιιΐλ extrémité/ de IT.urope dans 
les Isles du Nord, la Scandinavie, la Russie.4 

Tovenanj, zo nam recensent Jacques Bernard de woorden van Pierre Bavlc over in zijn 

bespreking van diens Wéponse ιιιι\ Questions d'un Prowucial, was een "Art t rompeur" en was dit 

alti|d gewccst\ Pieter Rabus, de redacteur van de Nederlandstalige Boek^tiiil van YLurope, 

presenteerde zi)n tijdschrift als een waar manifest tegen bijgeloof. Hi| beschouwde 

voorlichting over en kennismaking met recente bevindingen zoals die van Antoni van Dale, 

Pierre Ba\le en Balthasar Bekker als de instrumenten bi) uitstek o m dit kwaad te li)f te gaan: 

Na gedaan ondcr/oek van al liet bedrijf der ('lialdeen, \\ i|/en, looveraars, Ciooclielaars, 
Waarzeggers, Wdbcscliouwcrs, Mompelaars, Bele/ers, Be/weerders, Huiksprekers, 
Droomers, Dooden-vangers, \'eni|n-mengers, deboortele/ers, Geluk-zeggers, 
I Iandbeki|kers, Hexen, I.eversnuffelaars, Outaarbegapers, Vogclramers, Wolkengissers, 
Starrenwikkers, Trony-begluurders, Nagtdwalers, Vyermikkcrs, en na 't uitvorschen van al 
hunne benamingen, |wordt| gecne de minste schemenng van een Heischen Geest luer 
geleden . , maar de ganschc Tooverkraam onder de voet gewo^ien '' 

Het zou echter voorhang zijn, aan de hand van dergelijke uitlatingen te concluderen dat het 

onderwerp tovenanj aan het einde van de zeventiende eeuw onder invloed van de 

ontwikkehngen in wetenschap en filosofie alle actualiteit had verloren. De verhouding 

tussen magie en wetenschap was veel complexer. In dit hoofdstuk zal ik aan de hand van 

diverse laat-zcventiendc- en vroeg-achttiende-eeuwse ti)dschnftartikelen over magie en 

demonisme de plaats van tovenanj en het geloof in geesten in het toenmalige denken over 

de natuur trachten te herdefiniëren. Hierbij breng ik tevens een aantal vooronderstellingen 

ter discussie, die lange ti)d het histonsche onderzoek naar magie hebben gedomineerd. 

H e t e inde van de heksenvervolging 

Een vooronderstelling die een nadere bestudenng van de recepne van magie en demonisme 

ten tijde van de vroege Verlichting in de weg heeft gestaan, is de gemeenplaats, dat het 

verdwijnen van de beruchte heksenprocessen een overtuigend bewijs vormt voor de 

marginalisering van magie en duivelsgeloof rond 1700. In de Republiek werden heksen al 

vanaf het begin van de zeventiende eeuw met meer terechtgesteld; ook in Frankrijk had 

men de gerechteli)ke problemen met betrekking tot hekseri) erkend en had Lodewijk XIV 

in juli 1682 een meuwc wet opgesteld, die het onmogelijk maakte dat mensen op grond van 

magie werden veroordeeld. Toch was het geloof in tovenanj hiermee met verdwenen; men 

had slechts de rechtspraak gewijzigd. ( )ver het feitelijke bestaan van pacten met de duivel 

en bezetenheid viel volgens de mcesten mets met zekerheid te zeggen. Zo meende Pierre 

Bayle weliswaar de meeste heksen te kunnen ontmaskeren als geesteszieken of bednegers, 

maar hij verwierp met het bestaan van demomsche tovenanj als zodanig; hij hield hier een 

slag o m de arm. In ieder geval was de vraag naar de realiteit van heksen met van belang 

voor de rechtspraak, zo legde Bavle uit in zijn Réponse au\ questions d'un prownaal, dat werd 

besproken in de Nouvelles de lu République des Lettres van november 1703 en de 

Tweemmindelijke Uittnkseh (het vervolg op Rabus' Boekt^uil van Uurope) van maart/april 

'MJTàcc 1726, ρ 2226 
"ΛΚ/.ηΐΛ 1703, ρ 576 
" Tweemaantklijhi Uittreksib lub/augiisnis 1701, ρ 62Ì 
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1704 . Bi] het straffen van misdadigers deed het er met toe of er al dan met sprake was van 
echte bezetenheid of een werkelijk pact met de duivel. De rechtspraak kon slechts gericht 
zijn op zekere feiten, niet op vermoedens. Strafbaar waren dan ook niet degenen die van 
hekseri] werden beschuldigd, maar diegenen die anderen schade trachtten te berokkenen 
door middel van tovenarij. ( )ok diegenen die zich inbeeldden dat zij een pact met de duivel 
hadden gesloten, dienden volgens Bayle te worden bestraft. Zij waren even schuldig als 
echte heksen, want zij nepen immers de duivel aan en kozen dus bewust voor het kwaad . 
Behalve tegen deze gewaande heksen had de nieuwe Franse rechtspraak bijzondere 
maatregelen getroffen tegen diegenen die profiteerden van het bijgeloof van het volk, 
charlatans die zich voordeden als tovenaars, heksen of schatvinders. In de Meuwim de 
Trévoux van 1726 werd de kern van de nieuwe wet tegen tovenaars die sinds 1682 van 
kracht was, nog eens als volgt samengevat: 

La Loi regarde ceux qu'elle condamne par rapport aux maux dont on les· cornarne d'etri les 
auteurs; & laisse indécise la question, si c'est par rintervention du Dublc qu'ils les 
procurent, ou par un effet purement naturel de leur malice '' 

Dat excessen zoals de heksenprocessen te Loudun in 1634 tot opluchting van de 
meerderheid der leden van de Republiek der Letteren in grote delen van West-Europa 
definitief tot het verleden behoorden1", betekent dus met dat tovenanj en duivelse 
interventie met meer als reëel werden beschouwd. Flvenmin impliceerde het einde van de 
heksenjvervolging dar het tovenanjvraagstuk als zodamg achterhaald was. Ten onrechte 
hebben onder anderen Hugh Trevor Roper, Hans de Waardr en Jacob van Sluis gesteld, dat 
De Betoverde W'eereld, het boek waann Balthasar Bekker duivelse inmenging in de wereld 
afdeed als een hersenspinsel, nauwelijks nog actueel zou zijn toen het werd gepubliceerd, 
omdat heksenprocessen vnjwcl overal waren afgeschaft en dus het geloof in een werkzame 
duivel en in de werkzaamheid van magie en hekseri) in de late zeventiende eeuw uit de 
intellectuele belevingswereld zou zijn verdwenen . Het ging hier louter o m de 
rechtskundige besluitvorming, dat alleen nog maar op basis van feiten kon worden 
gehandeld. Rechtskundige beslissingen en uitspraken dienden evenals 
natuurwetenschappelijke uitspraken met op vermoedens en theorieën, maar op 
onbetwistbaar feitenmateriaal te berusten. Dat vraagstukken over de mogelijkheid van 
geestelijke inmenging uit de rechtspraak werden geweerd, simpelweg omdat men hierover 
steeds in het duister bleef tasten, betekende geenszins dat zulke kwesties ook op de overige 
terreinen van het intellectuele leven als irrelevant werden beschouwd. Integendeel, de 
onbekendheid van de rol van geestelijke wezens in het door God geschapen natuurlijke 
universum vormde de kern van tal van natuurkundige, filosofische en theologische 
discussies aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. Waren er 
onzichtbare machten die greep hadden op de mens en zijn wereld? Bestond er een invloed 
van geesten op het lichaam, en zo ja, hoe was dat te onderzoeken en bewijzen? Kwcsnes 

7 iYRLnov 1703, pp 553-588 en Tmemaandelijke Uittreksels mòanIvpri 1704, pp 284-293 
" Bavle, Riponte aux questions d'unpmnnaal, in Bayle, Oeuvres Diivrses, III, pp 562-564 
"Λί,/rdec 1726, ρ 2260 

"' Het in 1692 te Amsterdam \erscheiicn uerk van de hugenootbc predikant Nicolas Aubin (1655-ca 1702), 

getiteld Histoire des Diübles de Lûudun. ou de tu Posernon des Reùg/euses Uryutinef. zr* de L· Condamnation C du tuppbie 
dXJrbain Grandier, Curé de ta même vilte, \\ erd besproken in HOS 9, jum 1693, pp 558-562, B(7H 24, maart 1693, 
pp 224-228 en B^ ju l . / aug 1693, pp 56-61. 
11 Trevor-Roper, The Eurvpean mtch-cra^e of the si\teenth and seivnteenth centunes, ρ 109, Hans de VVaardt, Tovenj en 

samenleving Holtand 1500-1800, Den Haag 1991, pp 253-255, Jacob van Sluis (cd), Bekkenana, Leeuwarden 
1994, ρ 14 
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rondom de verhouding tussen lichaam en geest of rondom de invloed van engelen en 
duivels op de wereld waren aan het einde van de zeventiende eeuw geenszins passé. De 
door Dekker aangesneden problematiek van de geestenwereld stond internationaal in de 
belangstelling en hield velen in haar greep. Verderop in dit hoofdstuk /al ik hierop 
uitvoeng terugkomen. 

D e strijd tegen het bijgeloof 

( )ok hebben cultuurhistorici al re gemakkelijk aangenomen, dar de discussie over rovenari) 
werd gevoerd russen modernen die /ich hadden laren beïnvloeden door de nieuwe 
werenschap en conservarievcn die zich beten leiden door godsdiensr en rhéologie. De 
vooruirsrrevendc geleerden zouden magie en duivelse inmenging in de wereld hebben 
achterhaald, terwijl de conservatieven bleven vasthouden aan traditionele opvattingen over 
het machtsbereik van de duivel. Deze r\pering levert een vertekend beeld op van de 
complexe relatie tussen geloof in de duivel, theologie, werenschap en religieuze 
overtuigingen in deze periode. Een duidelijk vensrer op deze complexireir vormr de 
conrroverse die was onrsraan naar aanleiding van de publicanc van Balthasar Bekkers boek 
De Betoverde Ween/d. Deze strijd valt met re begrijpen, zolang deze wordr beschreven in 
rermen van een confber russen enerzijds moderne werenschap en filosofie en anderzijds 
rradinoneel religieus geloof. 

In de hisronografic over Bekkcr is de voorsrelhng van de bcsrnjder van her bijgeloof 
voortdurend overbelichr. Zo hebben W.P.C. Knurrel, Paul Hazard en ). de Ver de Friese 
godgeleerde sreevast afgeschilderd als een "held van de Verlichting", als een "kampioen 
tegen bijgeloof' of als een rationalist, die een dapper gevecht leverde voor waarheid en 
tolerantie'2. Deze Bekkcr is echter een produkt van latere rijd. Her is de Bekker van de in de 
ncgenricnde eeuw door Knurrel gecanoniseerde rradirie. In diverse recenre srudies die zijn 
gewijd aan de beroemde Friese dominee, is deze voorsrclling van allerlei kanttekeningen 
voorzien en is vooral veel aandachr bcsreed aan Bekkers rol als rheoloog en predikanr in de 
eind-zevenriende-eeuwse gereformeerde kerk. Zo hebben W Bergsma en Jacob van der 
Sluis beroogd, dar De Betoverde li 'eereld nier zozeer dient re worden gelezen als een 
werenschappelijk onderbouwde bestrijding van bijgeloof, maar dar zijn offensief regen her 
bijgeloof hoofdzakelijk een aansporing ror her ware geloof vormde . 

Nier als held van de Verlichting, rarionalist of moderne filosoof richtte Bekker zich 
regen her geloof in rovenan) en demomsme, maar als zedenkundig opvoeder. In her 
voorwoord van De Betoverde Weere/d srclde hij zich voor als een vroom chnsren, die als geen 
ander her arheisme besrreed en de waarheid van de gereformeerde kerk verdedigde. Als 
predikanr nep Bekker op godzalig re leven; als carecherisch onderwijzer verwierp hij elke 
vorm van lichrgelovigheid. In her voorrbesraan van her bijgeloof zag hl) de groorsre 

12 W Ρ ( knuttel, Btittbasar Bekker. De bestrijder iati bijgelooU '••-Grav enhage 1906, pp 362-363, l'aul Ha/.ird, ί_ώ 
mse de la con\cie»ie eumpeenne 1680 1715, P.inis 1961, ρ 1S6, De Vet, PieterRabiii,p 223 
n \X' Bergsma, 'Balthasar Bekker alb. predik.mt, dienaar en doctor'. It Bedke;! 58 2/3 (1996), ji 74, (acob \an 
Sluis, 'Ballliasar Bekker m 1683 Kometen, Reizen a i de \ roege \ erlichting'. De Atbttmide Eeuw 30 2 (1998), 
ρ 127 Dat Bekker zijn strijd tegen het bijgeloof \ ooral beschouwde als een godsdieni.tigi daad, is o\engens 
ook reeds betoogd in de studies \an K.nultel en De \ et, waann Bekker een vertegenwoordiger \an dt 
reformatorische \ erlichting wordt genoemd In dc7c werken wordt e\enwel gesteld, dal Bekkers kritiek op 
traditionele op\attingen o\er de macht van de duivel \oortkwamen uit filosofisch ralionalisme, en dat vooral 
het cartésianisme het w apen w as w aarmec Bekker /i|n stn|d tegen het geloof in dun els en geesten \ oerdc 
Deze opvatting dient naar mi|n mening te worden genuanceerd 

108 

file:///oortkwamen


bedreiging voor het welslagen van de reformatie, omdat het de gelovigen zou misleiden en 
wegvoeren van de eigcnli]ke kern van het geloof, nameli|k het kennen van de leer van de 
schrift. Dit voorbijgaan aan de schnft noemde hl) "gereformeerd zi)n op si)n paapsch" . 
Zolang de gereformeerde kerk haar leden met adequaat onderwees in de betekenis van de 
bijbel, de eruge autoriteit waarop men het geloof kon baseren, was zij volgens Bekker geen 
haar beter dan de Roomse kerk, die in plaats van haar onderdanen in te wi|dcn in het 
woord Gods , het volk blind had gehouden en om de tuin geleid met wonderverhalen over 
heiligen en legenden over duivels11. Bekker achtte het voor de toekomst van het 
christendom van cruciaal belang, dat men ophield te geloven uit gewoonte en opvoeding of 
uit ontzag voor de autoriteit van de predikant, zonder de schnft te verstaan. Hiermee 
vormde het boek een aanval op het voefianisme dat de hervormde kerk in de Republiek 
domineerde. Met hun dogmatische geloofsdoctnne zouden de voetianen oprechte 
religiositeit ondermi|ncn. 

Doordat de schrift met of nauwelijks werd begrepen, werden er aldus Bekker 
allerlei verkeerde ideeën over de duivel op nagchouden. Hij had dan ook die fragmenten 
onderzocht, waann geesten aan de orde kwamen, om aan te tonen dat de schnft lang met 
zoveel vermeldde over de macht en werkzaamheid van geesten (met name duivels en 
demonen) als doorgaans werd aangenomen. Nergens in de bi|belpassages waarin de 
woorden "engel" en "duivel" waren gebruikt, werden volgens Bekker uitspraken gedaan 
over de natuur en de macht van deze geesten als zodanig"'. Nu was de schnft volgens 
Bekker bedoeld om de mensen tot vroomheid en deugdzaamheid aan te zetten, en met om 
de natuur uit te leggen of filosofische vraagstukken op te lossen. Dat laatste was de taak 
van de rede, die, zo verklaarde hl) op cartesiaanse wijze, uitwees dat geesten onstoffelijk 
waren en geen enkele verwantschap met de matcne hadden. Ms onafhankelijk van elkaar 
bestaande substanties waren stof en geest totaal van elkaar gescheiden. De enige 
uitzondering was de mens, die door God op wonderbaarlijke wijze was geschapen met een 
dubbele natuur . Over de interactie tussen lichaam en geest was op basis van de rede vast 
te stellen, dat de menselijke ziel slechts door middel van het eigen lichaam op een ander 
lichaam kon werken. Dat geestelijke substanties die zelf geen lichaam hadden, zoals engelen 
en duivels, op lichamen konden werken of lichamelijke functies konden vervullen, was 
volgens Bekker hoogst onwaarschijnlijk en kon met door de rede worden bewezen'*. 

De werking van demonen op het lichaam kon volgens Bekker evenmin aan de hand 
van de schnft worden bewezen. Het grootste deel van het tweede boek van de Betoverde 
W'eereld is gewijd aan de uitwerking van Bekkers gedachte, dat in de bijbel zelf geen aktief 
opererende duivels te vinden waren, als men het boek juist interpreteerde. Zo zouden tal 
van passages uit de oorspronkelijke tekst van het Oude Testament, die doorgaans werden 
gebruikt om het traditionele geloof in de werkzaamheid van geesten te ondersteunen, 
onjuist uit het Hebreeuws zijn vertaald en geen betrekking hebben op goede of kwade 
geesten, maar op natuurkrachten of menselijke daden en eigenschappen. De verhalen in het 
Nieuwe Testament waarin Chnstus geesten had uitgedreven, moesten evenmin letterlijk 
vertaald worden: het ging hier namelijk met over het verjagen van duivels, maar over het 
genezen van zieken. De Gneken en Joden hadden krankzinnigen en epilepüci altijd op deze 
wijze aangeduid. Wanneer Chnstus en de evangelisten spraken over het uitwerpen van boze 

14 B.ilthasjr Bekker, Leen der Genjormeenien Kerken I 'au de I 'r)e 'S.ederlanden, \msterdam 1696, pp 460-461 /.ie 
tmk Berpsma, 'Balthas.ir Bekker als predikanl', pp 73 en 75 
'S Bekker, De betoverde Weere/d, IV, ρ 274 
1 6 Ibid , II, pp 2-3, 43-49 
1 7 I b i d , p p 2-6 
1 8 I b i d , p p 38-42 
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geesten, bedienden zi) /ich dan ook slechts van het taalgebruik van hun volk en hun n)d . 
I Iet boek De Betoverde W'eerelti had behoorli)k wat stof doen opwaaien. De hierin 

neergelegde demonologischc opvattingen deden een grote stroom van vlugschriften en 
publicaties het licht zien"". De rechtlijnige voctiaanse theologen verguisden Bekkers boek 
als goddeloos en zorgden ervoor dat de Fnese dominee werd afgezet en zelfs van het 
avondmaal werd uitgesloten Ondanks de commotie die was gecreëerd door Bekkers 
gebruik van het cartesiaanse dualisme in de eerste hoofdstukken van zijn tweede boek, was 
het zijn bi)bclexegese die het meest radicale deel van zi|n denken vormde. Door uit te gaan 
van de accomodatictheone, die berustte op de gedachte dat het woord Gods in de bijbel 
was aangepast aan de belevingswereld en het beperkte bevattingsvermogen van de mens, 
begaf Bekkcr zich in de geschillen rond de hermeneutische strijdvraag, die sinds enkele 
decennia zeer actueel was. Met zijn figuurlijke uitleg van de bijbel stak hij in het hart van de 
heersende kerkelijke doctrine. De dominante voetiaanse vleugel van de Nederlandse 
gereformeerde kerk beschouwde de letterlijkheid van de bijbel juist als de basis van het 
geloof en erkende de macht van de duivel als een openbanngsgegeven"'. 

Ofschoon Bekkcr in zijn bock gebruik had gemaakte van cartesiaanse argumenten, was zijn 
kritiek op traditionele religieuze ideeën met betrekking tot geesten en demonen met zozeer 
voortgekomen uit filosofisch rationalisme, maar eerder uit zijn opvattingen over het geloof 
en de betekems van de schrift. Zijn werk dient vooral te worden gezien als aansluitend op 
reeds langer bestaande kritische impulsen van binnenuit de kerk. Bekkers anti-dogmatismc 
en zijn nadruk op een ethisch christendom vormden het intellectuele erfgoed van het 
bijbelse humanisme van figuren zoals Erasmus (1469-1536), \rminius (1560-1609) en 
Grotius (1583-1645). Bekkers bijbelexegese grijpt terug op de filologische traditie van het 
humanisme, die aandacht voor de geschiedenis en evolutie van taal bevorderd had, hetgeen 
had geresulteerd in de moderne bijbelknnck". Het waren deze impulsen, zo beschrijft 
Andrew Fix in zijn boek Fulkii Antfb, die tot een bredere acceptatie van nieuwe 
wetenschap en filosofie hadden geleid". Niet de cartesiaanse metafvsica vormde het 
voornaamste en meest doeltreffende wapen tegen het traditionele geloof in duivels en 
geesten, maar de moderne exegetische methodes waarop cartesiaanse criteria voor waarheid 
werden toegepast. Bekkers cartesiaanse argumenten vormden slechts een klein deel van zijn 
omvangrijke vierdelige werk. 

Terecht stelt Andrew Fix dan ook, dat de cartesiaanse metafysica feitelijk van 
ondergeschikt belang is geweest in Bekkers stnjd tegen het bijgeloof. Bekkers cartésianisme 
vormde meer een wapen tegen de religieuze autoriteit van het door hem geminachte 
voetiamsme dat de Nederlandse hervormde kerk domineerde, dan een diepgewortelde 
overtuiging24. In zijn dissertatie over Pieter Rabus beschreef J. de Vet de controverse 
rondom Bekkers boek echter als hoofdzakelijk een dispuut tussen cartesianen en hun 
conservatieve calvinistische tegenstanders25 Deze interpretatie van de Bekker-controverse 
berust op de veronderstelling, dat het cartésianisme als zodamg in stnjd was met het 

'" Ibid, pp 42 244 
: " Yixjr meer gege\ens o\er de contrmerse rondom Bekkcr, /ie De \ et, Pieter Rjbus, pp 221-331, \ndrew l'ix, 
l'iilfai Atieels Rdllhtisar Bek&r. Spint Belief, and C onfeisioiiühtm tn the Seivnleenth Centur) Dtiteb Repub/it, Dordrecht 
etc 1999, pp 83 106, Unici, RüdiialLnuthteimenl, pp 375^105 
21 Zie Bergsma, 'Balthasar Bekker als predikanl', ρ 84, Fi\, l'aile» Angels, pp 59-79 

~ F i \ , i-altenΑιι^Ιί,γ,χ, 127 151 
^ l b i d , p 128, 155 

^ I b i d . p 11 Zie ook H\, '1 loc ( artena.ui!. vi as Balthasar Bekker"'', il Reaken 58 2/ 3 (1996), pp 118-137 
^ De λ el, Pieter Rjhu,, ρ 285 
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traditionele geloof in geesten '', een veronderstelling die ook werd aangehangen door tal van 

conservatieve tijdgenoten van Bekker, zoals de voetiancn Johannes N'errijn (-f ca. 1698)", 

Henncus Bnnk (1645-1723)2β en Melchior Leidckker (1642-1721)2", die meenden dar het 

cartésianisme onvcrmi]deli)k rot atheïsme en materialisme zou Ι ε « ^ ^ " . De relatie russen de 

nieuwe filosofie en het traditionele geloof in geesten was echter uiterst complex. 

Cartesiaanse argumenten waren met per definitie onvererughaar met het geloof in de 

werkzaamheid van demonen in de wereld, maar konden worden aangevoerd o m de 

traditionele demonologie zowel te weerleggen als te ondersteunen 1 1, zoals ook de bijdrage 

van Nicolas Malebranche en Pierre Le Brun aan het debat over de wichelroede laat zien ". 

( )ndcr de tegenstanders van Balthasar Bekker bevonden zich behalve anti-

cartesiaanse confessionalisten ook auteurs zoals Johannes van der Waeven (1639-1701) , 

Henncus Groencwegen (1640-1692)1J, Johannes Aalstius (1660-1712) en Paulus 

Stcenwinkcl (1662-1740) \ die cartesiaanse argumenten juist aanvoerden o m de traditionele 

demonologie te bevestigen. D e vier theologen gingen eveneens uit van een dualisme tussen 

lichaam en geest, maar hadden een occasionalistische draai gegeven aan hun verklaring van 

de interactie tussen deze twee onafhankelijk van elkaar bestaande substanties. Zij bestreden 

Bekkers opvatting, dat de werking van geesten en demonen op de wereld der matcne met 

rationeel te bewijzen was. Het feit dat lichaam en geest totaal van elkaar waren gescheiden, 

impliceerde volgens hen niet dat geesten niet op lichamen konden werken. Geen enkele 

geschapen geest, noch die van de mens, die Bekker volgens hen onterecht had opgevat als 

verenigd met het bchaam , ' ', was evenwel uit zichzelf hiertoe in staat. Dit kon slechts 

plaatsvinden door de kracht en de wil van G o d . Evenals de ziel van geesten en demonen 

vormde de menselijke ziel slechts een accidentele oorzaak voor lichamelijke bewegingen. 

De wil van geschapen geestelijke substanties gaf aanleiding aan G o d o m bewegingen in 

lichamen te bewerkstelligen. Hierdoor vormde de werkzaamheid van geesten op lichamen 

een "geduerig wonderwerk des allerhoogsten", aldus Aalstius en Steenwinkcl". Volgens 

Aalstius en Steenwinkel waren Bekkers "vremde gedagten" over de werkzaamheid van 

geesten met afkomstig van Descartes; juist op dit punt zou de auteur van de Betoverde 

2 " l b i d , p 148 
2 7 Johannes Vemjn, Aatimerckjugetï op de Betoferde Werelt van Dr Bj/rbdtjr tìekker. Nopende de Cieesteii, en hun 
vermogen, en bj^onderhek den Staet en mag des Duyveb, Amsterdam 1692 Zie ΰ£ς; jul./.iug 1692, pji 131-138 
2Η Henncus Bnnck, De Godslasteringen van de Amsterdamsche Predikant Dr. Balthasar Bekker, Ter M'OaruhoHMng van 
alk Vrvometn derLande, Wederleydln de Vorreden voorde Toet-Sleen der Waarheiden derMeymngen, Dlrecht 1691 
^ Melchior Leidekkcr, Dissertatw Histonco-Theologtca de vulgato nuper Betken w/umtne et Scnptuarum auctontate et 
ventatepm Christiana Religione apologtica, Utrechl 1692 Zie ook ß ^ j u l /auj; 1692,pp 113-123 
Vi Over de oppositie van Leidekker en Vemjn tegen Bekker, /ie De Vel, pp 285-296 en 301 -306 
11 Andrew Fix, 'Balthasar Bekker and (he Cnsis of Cartesiamsm', History ofEurvpean ideas 17 (1993), pp 575-
588, jonathan Israel, 'The Bekker Controv ersics as a Turning Point in the Historv of Dutch Culture and 
Thought', Dutch Crossing 20 2 (1996), pp. 8-9 
12 C f supra, hoofdstuk 5. 
33 Johannes van der Wacycn, De Betooverde Weereld van D. Balthasar Bekker onderzocht en weederlegt, Hraneker 1693 
Zie ook B/feçnov /dec 1693, pp 467-477 
M Henncus Groeneuegen, Pneumatua, ofte leer van de Geesten. Zijnde Denkende en Redelijke Wesens, m II 'elk Beivesen 
word. dat de ^elve Geesten, en wel hijsonder Engelen, ςρο Goede als Quade. Oefenen dadelike werkingen, volgem haren natuur, 
op Lichamen, Enkhmzen 1692 Zie ook Bk^\\\\ /aug 1692, pp 123-131 
3 5 Johannes Aalstius en Paulus Steenwinkel, Zedige aanmerkingen waar m de Gronden en de daar op gebouwde 
redeneringen van de \ï"ijtberOemden Heer Dr. Balth Bekker, Nopende den Aard en Werkingen der Geeiten aan Godi Woort 
en de Reden getoetst worden, Dordrecht 1693, Zie ook Bk^nov /dec 1693, pp 477-482 
36 Volgens Bekker had de mens een dubbele naluur De mcnseli|ke 7iel kon op een ander lichaam werken 
door tussenkomst van haar eign (mijn cursivenng) lichaam (Cf supra). Zie Bekker, De Betoverde Weervld, II, pp. 
38-42. 
" Aalstius en Steenwinkel, Zedige aanmerkingen, pp 151-159 Zie ook B£~no\ /dec. 1693, pp 481-482 
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Il 'eere/tl van Descartes' beginselen afwijken. Zi) claimden dat zi) zelfhef ware cartésianisme 
hadden gehanteerd om Bekkers demonenleer te weerleggen1". 

( )fschoon de standaardinterpretatie van Bekkers verzet tegen geloof in heksen en boze 
geesten dus aan de nodige nuancering toe is, gaat het mi)ns inziens ook weer te ver, als 
reactie op deze historiografische traditie het belang van Bekkers stn)d tegen bijgeloof te 
bagatelliseren. Zo is bi]voorbeeld door Jan Wim Buisman betoogd, dat het eigene van 
Bekker niet zozeer zijn stnjd tegen het bijgeloof was, maar zijn opvattingen over geloof en 
bi)bclexegese . Dat hl) deze nu juist heeft toegepast in een bock over heksen en duivels 
was volgens Λ. Th. van Deursen niet meer dan een "speling van het lot"40. ( )fschoon ik 
hun opvatting ondersteun, dat Bekkers strijd tegen het bijgeloof lange tijd anachronistisch 
is geïnterpreteerd en dat de "Verlichtingsintcrpretatic" meer zegt over de historici dan over 
Bekker zelf, lijkt de door hen geponeerde stelling, dat heksen en geesten voor Bekker 
zomaar een willekeurig onderwerp vormden, omdat de demonologie geen brandende zaak 
meer was in de tijd dat de beruchte Fnese dominee zijn werk publiceerde, alleszins 
aanvechtbaar. Ook zij hebben al te gemakkelijk aangenomen dat hekserij en magie niet 
meer relevant waren omdat heksenjachten vrijwel overal waren beëindigd, waardoor zij ruct 
in staat zijn geweest magie in haar bekkenaanse context te zien. 

Het geloof in tovenarij en demorusme speelde wel degelijk een centrale rol in 
Bekkers evangelische stnjd. In het duivelsgeloof toonde zich volgens hem namelijk de 
erbarmelijke staat waann het christendom verkeerde en hoe gebrekkig de gereformeerde 
theologen tot dusverre waren gebleken in het volbrengen hun missie, namelijk het geloof 
zuiveren van alle overblijfselen van katholieke superstitie. Bijgeloof tastte de eer aan die 
men God diende te bewijzen. Dit motief vormde voor Bekker de motor achter het 
schrijven van zijn Betoverde Weerel^'. Dezelfde gedrevenheid blijkt ook uit een van zijn 
eerdere werken. Reeds in 1683 had de omstreden godgeleerde zich uitdrukkelijk tegen het 
bijgeloof uitgesproken, in een publicatie over het geloof in kometen als goddelijke 
voortekens voor naderende rampspoed ". Niet alleen door de duivel zoveel macht toe te 
schrijven, dat deze in staat zou zijn pacten te sluiten, verderf te zaaien en allerhande 
wonderen te verrichten, deed men de "onbegnjpelike Majesteit" van God tekort. Ook de 
verwachting dat God de mensen wonderbaarlijke tekens als kometen zou zenden om hen 
te waarschuwen of straffen, vormde in Bekkers ogen een krenking van Zijn verhevenheid. 
Alleen de in de bijbel overgeleverde wonderen waren volgens hem afkomstig van God of 
Christus. Alle ovenge wonderen, die buiten de schrift zouden hebben plaatsgevonden, vielen 
onder de categorie bijgeloof of zelfs ongeloof, aangezien deze suggereerden, dat het woord 
Gods in de heilige schrift niet overtuigend genoeg was. Nergens, zo had Bekker aangetoond, 
sprak de schrift over kometen als Goddelijke tekens. Als er iets was waaraan men kennis 
over de toekomst zou kunnen ontlenen, dan zou dit alleen het Woord Gods zelf zijn4'. Het 
duiden van kometen was volgens de Fnese godgeleerde dan ook een "sonde"44. Wie zich 
overleverde aan waarzeggerij, beroofde God van diens opperste gezag en misleidde zichzelf 
met een valse godsdienst. Alleen God heerste over de natuur en kon in de toekomst zien. 

18 Aalstnii. eil Sleenwinkcl, Zedig aanmerkingen, pp 171-175 Zie ook β^ς; no\ /dec 1693, ρ 480 
w Un Wim Buisman, 'Bekkers uraak Balthasar Bekker (1634-1698), de Nederlandse accomodaticiheone en 

Nederlandse protestamse theologen, 1750-1800', De Acbltiende Beuw, 30.2 (1998), ρ 97 

"' \ Πι \ an Deursen, 'Inleiding- Ballhasar Bekker na driehonderd |aar', ƒ/ftu/fe«; 58 2/3 (1996) ρ 72 
4 1 Van Sluis, 'Balthasar Bekker in 1683', pp 129-130 
42 Bekker, Onderwek van de betefonwge der kometen, by gelegenthetd van de gene. die in de jaren 1680. 1681. en 1682, 

gegebenen hebben, \nislerdam 1683 

" I b i d . p 66 
" Ibid , ρ 70 
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Waarzeggers waren hiertoe met in staat, ook niet met de hulp van de duivel41. 
Bekker betoogde dat het geloof in voortekenen, duivels en geesten in wezen 

afkomstig was van heidense invloeden op het christendom*. Hij citeerde graag uit het boek 
De OrcMilii van zijn vriend Antoni van Dale, die zich eveneens tegen valse profetie, 
afgoden] en bijgeloof had uitgesproken4*. Van Dale bestreed het traditionele idee, dat de 
orakelen uit de oudheid dank zi| duivelse inmenging over magische krachten hadden beschikt, 
waardoor zi| in staat /ouden zijn geweest in de toekomst te kijken en allerlei wonderen en 
bovennatuurlijke effecten te veroorzaken. Kvenals Bekker meende hij, dat geen enkel schepsel 
over een dergelijke macht beschikte. Volgens hem hadden deze wichelkunsten met op 
demomsche krachten berust, maar op hst en bedrog van de heidense priesters /elf, die uit 
begeerte naar macht en rijkdom misbruik hadden gemaakt van het bijgeloof en de 
onwetendheid van het volk . In 1696 verscheen van zijn hand een tweede werk over de 
afgodsdienst, getiteld Anlonii van Dale Polmtri Harkmeiisu disserlalioms ώ online m progresm 
ìdoloktnae <ύ° sitperstilioiinm: de vera m julsapmpbeha; uti <Ó" de diwnatioiiibiis idololalriai ]iiAieonim. In 
verschillende geleerdentijdschnften werden Van Dales werken lovend ontvangen1 . 

Niet alleen deelde Van Dale Bekkers opvattingen over waarzeggerij, ook ontkende 
hij, dat met de komst van Christus de duivels waren verjaagd en de orakelen waren 
opgehouden te bestaan . De christelijke kerk had dergelijke wondcrverhaaltjes met nodig om 
haar leer te ondersteunen, en was beter af zonder al dit bijgeloof. Van Dale stelde, dat de 
mirakelverhalen waarmee het chnstendom in de loop der eeuwen was opgesierd, mets te 
maken hadden met het woord van God, terwijl zij toch nog steeds voor goede munt werden 
aangenomen. Bovendien zouden zulke fabeltjes het atheïsme bevorderen. Door deze 
onzuivere aanslibselcn bij hun allcrvroegste wortelen te ontmaskeren, meende Van Dale ze 
schadeloos te kunnen maken. De reformatie zou pas geheel voltooid zijn, zo verkondigde hij 
evenals Bekker, wanneer de allerlaatste overblijfselen van de afgodische demonenleer waren 
geëlimineerd. Met hun ontmaskering van magie, waarzeggen] en duivelswerk hoopten 
Bekker en Van Dale met zozeer een verkeerde kijk op het universum te bestrijden, maar 
vooral Gods eer en glorie te herstellen. 

Balthasar Bekker en Antoni van Dale waren niet de enigen die op een dergelijke 

•,s Hekkcr, De Betoverde Weereld, ΠΙ, pp. 129-136 

"> Ibid, I 
λ1 Van Dale had in 1683 een zeer omvanpnjk werk over de oorjipfong v(ui superMiüe en jfgodenj in de \<x)r-
chustebjke Ujd geschreven, gedleld De Orucuhs fithtiiœmm Dissertütiones dune, quarum pnor de ipsonwi dumlione at 
defectu, postenor de eorundem auctonbus. Acceat et Scbeéasma de mnsecratiombus Ethmas De/e erudiete verhandeling 
werd in 1686 door Bernard de Fontenclle bewerkt tot een boek, getiteld Histoire des Oraties, dat geschikt was 
voor iedereen die kon lezen 
40 Zie over Van Dale en diens stnjd tegen het bijgeloof De Vet, Pieter Rabus, pp. 205-220 en Mcindert iivers, 
'Die 'Orakel' von Antonius van Dale (1638-1708) eine Streitschrift', LKW VIII 2 (1981), pp 225 267 
*' Van Dale, De Oracu/is, 'Pracfaoo ad l.ectorem' 
50 De allereerste editie van Bayles tijdschrift opende met een lovende recensie van De Oruiu/is Zie XRL maart 
1684, pp 1-18 Ook werd de inhoud van het boek beknopt weergegeven in het Journal des Sfaiant, zie JdS 12, 
apnl 1684, pp 143-145 In de Boekzaal werden aan De Ongine ac Prvgnssu idololatnae maar liefst Mer 
hoofddelen gewijd· B/fe:- jan /feb 1696, pp 47-57 en pp 57-63, B/è~ maart/apnl 1696, pp 252-262, i)/è~ 
mei/jum 1696, pp 441-451 Ook werd het boek besproken in HOS 12, feb 1696, pp 246 258 De 
bespreking in he\ Journal des Sfavantvan een latere druk van dit boek (Amsterdam 1699) \ormdc mei meer dan 
een inhoudsopgave, /ie JdS 29, no\ 1701, pp 729-734. De tweede druk van De Oraculis werd besproken in 
B ^ ç n o v / d e c 1700, pp 436-463 De Nederlandse vertaling, die in 1687 te \msterdam \ersclieen onder de 
litel Verhandeling van de Oude Orakelen der Heidenen, werd besproken in de hibbotheque Onwerselle \an |ean l x 
Clerc, zie BUH 7, no\ 1687, pp 344-351 In zijn ven olgtijdschnfl, BC 3, 1704, pp 106-171, wijdde Le Clerc 
een zeer uitgebreid artikel aan het gehele oeuvre van Van Dale en enkele jaren later plaatste hij in hetzelfde 
blad een "éloge" van de Haarlemse geleerde, kort na diens overlijden, zie BC 17, 1709, pp 309-312 
51 Van Dale, De Oraculis, 'PracfaDo ad Lectorem' 
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wijze het geloof in magie bestreden. De pcnode rond 1700 Let de werkzaamheid zien van 
een groot aantal geleerden die als bestn)ders van allerlei vormen van l)i|gcloof, obscurantisme 
en bangmaken) zich verdiepten in de oudheid, met als doel de allervroegste wortelen van deze 
plagen bloot te leggen. Het leggen van parallellieën tussen het antieke heidendom en 
eigentijdse vormen van godsdienstig bi|geloof bleek zeer zuiverend te werken Nog nooit was 
de wereld van de oude Clncken en Romeinen door zovele geleerden zo grondig doorsnuffeld 
als aan het einde van de zeventiende eeuw Uit vtijwcl al deze onderzoeken die de 
verwevenheid van heiden en christendom raakten, leek men dezelfde conclusie te kunnen 
trekken, namelijk dat het oude bijgeloof al in een zeer vroeg stadium de chnstelijkc traditie was 
binnengedrongen, hetgeen de zeer betreurenswaardige godsdiensfverbastenng tot gevolg had 
gehad1". 

In deze beweging van geloofszuivenng hadden ook de vanuit de Republiek 
opererende journalisten een duidelijke positie ingenomen, met name Pierre Bavle en Picter 
Rabus. In de eerste aflevering van zijn Nouvelles de la République des lettres wijdde Bavle een 
uitgebreid artikel aan Van Dales De Oraiulis, waarin hij zijn waardering voor de auteur niet 
onder stoelen of banken stak - in weerwil van zijn belofte onpartijdig te recenseren en 
slechts de mening van de auteurs weer te geven1 . Bovendien had hij twee jaar daarvoor 
evenals Bekker een verhandeling over het duiden van kometen geschreven, getiteld lettre a 
MA^A.D.C. Docteur de Sorbonne ou il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la philosophie et de la 
theologie, que les iometes ne sont point de presage d'aucun malheur. Avec plusieurs observations historiques; 
et la réfutation de quelques erreurs populaires^. Zoals Bekker en Van Dale de verkeerde ideeën 
over de duivel hadden teruggevoerd tot de oudheid, had ook de "philosophe de 
Rotterdam" de bijgelovige opvatting dat de hand van God achter de kometen werkzaam 
was, in verband gebracht met heidense afgoderij Hl) achtte het onmogelijk dat God 
kometen naar de aarde zou sturen om de gelovigen te waarschuwen en tot naleving van de 
zeden aan te zetten, aangezien dat zou betekenen, dat God de mensen met behulp van 
wonderen zou aanzetten tot afgoderij" Bovendien had de geschiedenis van de oude 
heidenen aangetoond, dat niemand bij het zien van kometen en andere 
hemelverschijningen een beter leven was gaan leiden. Men had in plaats daarvan allerlei 
bijgelovige rituelen uitgevoerd, in de hoop de goden weer gunstig te stemmen5 ' ' Bavle had 
zijn onderzoek naar het geloof in kometen en andere prodigio die de toekomst zouden 
kunnen onthullen, uitgevoerd met dezelfde gedrevenheid als Bekker en Van Dale: Gods eer 
was in het geding Bayle had zijn kometenboek met zozeer geschreven als 
wetenschappelijke en wijsgerige bestnjding van de vergissing, dat kometen ongeluk zouden 
aankondigen, maar eerder als aanval op de autoriteit van de katholieke kerk: door 
parallellen aan te wijzen tussen het katholicisme en het heidendom ondermijnde hij de 
kathoheke aanspraak op onfeilbaarheid". 

Bavles collega Pierer Rabus, de redacteur van de Boekzaal van Europe, onderstreepte 
in zijn blad eveneens keer op keer dat bijgeloof het ware geloof aantastte. Als 
tijdschriftuitgever achtte hij het zijn verantwoordelijkheid zijn lezerspubliek te 

^ De Vel, Pieler Rabus, ρ 149 
3 1 NR1. maart 1684, pp 1-18 

^ In 168Ì \erschein een bewerking \.in dit boek, getiteld Pensee\ diverses erntet a m doiteurde Sorbonne, a t'muisio« 
de la Comete qui parut au mois de décembre M DC 1-ΥΧΛ' In 1705 \er&cheeii een venolg op dit werk ondtr de 

titel Conlinuütton des Penseet dnvrsei emte\ a un Doileurde Sorbonne a fouasiou de la Comete qui parut au mois de Oeiembrv 
Ì680 Ou rvponse a plusieurs dijjnulte^ que Monsieur *** a proposées a l'Auteur In het Journal des Sçaians werd deze 

χ crsie uitgebreid besproken, ζκ}dS 35, jan 1707, pp 58-70 en 197 208 
"̂  Bavle, Pensees dwerse^ in Ba\le, Oeuire* Dnvrset, III, ρ 40 
5 0 Ibid, ρ 41 

''7 Zie Walter Re\, hsio) s ou Pierre Bayle and rvlieious lontrvnrr). Den Haag 1965, pp 11 74 
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ondcrnchten, zoals predikanten de plicht hadden als herders hun kudde te leiden. Rabus' 

uitlatingen over het geloof in duivels, geesten en tovenari) weerspiegelen zijn afkeer van 

religieus fanatisme en zijn antikatholicisme, die als een rode lijn door alle afleveringen van 

zijn gclcerdenti)dschnft loopt. Zo had de Roomse kerk zich volgens de Boekzaalrcdacteur 

altijd gretig van het bijgeloof bediend om haar gezag te vestigen en zich te verrijken. 

Priesters hadden de angst voor de duivel uitgebaat door heilig water, spreuken en andere 

dingen te verkopen, die de mensen zouden beschermen tegen duivels kwaad. Rabus was 

ervan overtuigd, dat de hele christelijke wereld door deze "wonderlijk konstige streken ... 

thans nog in de allerduisterste nagt van nare onwetendheid |zou] leggen", ware het met dat 

Sommige Pausen, en hun vee ('k wil /eggen, /oo gen.uimk geestelijke, m kloosterbroèrs) 
hunne onbeschaamdheid /oo hoog in top hadden gevoerd, d.it die, ten l.utsten den Interen 
van vuile huichelen ... gelegentheid gaf, om dat groote dekkleed der verborgenthcden In de 
slip te vatten, en, met het zelve op te ligten, de bedrogene werelellingen ... te doen /leti, elat 
die opgesmukte kerkpop,. van 't hoofd tot de voeten een enkel schrikgedrogt is ^ 

De katholieke kerk had, zo verhaalde Rabus, haar bedrieglijke machtsspel zo ver 

doorgevoerd, dat zij uiteindelijk door de mand was gevallen, hetgeen in de zestiende eeuw 

tot de grote kerkhervorming had geleid. De geloofszuivenng die door deze beweging was 

aangezet, was volgens haar beijveraars echter nog lang niet voltooid: velen zouden nog te 

zwak zijn om zich daadwerkelijk dienstbaar te maken aan de waarheid. De eeuwenlang 

door priesters aangewakkerde superstitie en afgoderij hadden in de geesten der gelovigen 

zeer diepe wortels geschoten, waardoor de reformatie, die de laatste eeuw verschillende 

overwinningen had geboekt, nog steeds verzet ondervond. Na het overlijden van Rabus 

werden de publicane van het tijdschrift en de strijd o m geloofszuivenng op een even 

gedreven wijze voortgezet. Zo schreef een opvolger van Rabus in het tijdschnft dat 

ondertussen was omgedoopt tot de Boek^ael vun de Geleerde Werelt. 

In de onwetende tyden te veel betrouwende op de dommigheid van het Volk, heeft Rome die 
beuzelkraam durven invoeren, welke nu haerc grootste schande, en een steen des aenstoots 
voor haer is, en haar by andere ge/uidheden doet bespotten en uitknten Ln w.iarhk die 
beu/elkraam maekt dat 'er cene groote overeenkomst russchen het Paepsche en het 
Heidensche Rome is De heelc, halve en dnequart Goden van oud Rome, zvn ui het nieuwe 
alleen van naem verandert Het waren toen Goden, en nu 7\n het Heiligen Het Wywater is 
gekomen in plaets van het aqua lustralis De valsche Mirakelen, de beu/eluigen en 
kiiiderachügheden van het een en het ander /yn zeer gelyk. Men vindt aen beide kanten de 
zelfde onbeschaemtheit, dezelve verkeertheid van verstaut, en de /elfde quaedaerdigheit ^ 

Ook I lenn Basnage de Beauval, de redacteur van de Histoire des Ouvrâtes des Savans, liet in 

zijn tijdschrift zijn afkeer van het bijgeloof blijken. Zo beleed hij in zijn artikel over Van 

Dales De Orìgine ac Progress« Idololatriae: 

l'athéisme et la superstition sont deux extrémité/ également éloignées de la vraye Religion 
Ce sont deux écueils contre lesquels la raison de l'homme, incapable de tenir un juste 
milieu, ne manejue guéres de naufrage 6 υ 

'»B^jul/aug 1696, ρ 102 
5<> BZCK sept 1722, ρ 295 
6"ΗΟ.Π2, feb 1696, p. 246 
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Ofschoon het bijgeloof een even grote bedreiging voor het geloof vormde als het atheïsme, 
zou de katholieke kerk slechts hef atheïsme hebben bestreden en het bijgeloof ongemoeid 
hebben gelaten: 

Pour l.i iiuperstitinn, elle a trouve moms d 'obsudes et l'on .1 fait molili d'effort pour la 
der.iciner des esprit!-1 soit iju'on ait ]ugé qu'il tallo» moms prendre de pn:cautic>ii> contre 
elle, «oit que le·; Prêtres avent cru cette disposition favorable, pour la crédulité dont ils 
avoient besoin''1 

Reeds eerder had de hugenootsc ti]dschnftredacreur zich hierover uitgelaten; in zijn 
ïolénwa' da Re/igons was hl) fel van leer getrokken regen de katholieke kerk, omdat deze 
bijgeloof en religieus fanatisme zou hebben bevorderd. 

Bijgeloof vormde een centraal thema in de religieus-ideologische polemieken die aan het einde 
van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw werden gevoerd. Het 
vertegenwoordigde in de ogen van menig protestants geleerde een even grote bedreiging voor 
de religie als het groeiende atheïsme. Het refereerde aan alles wat met de godsdienst in stn)d 
was, zoals heidendom, afgoden), papisme, bangmakeri), schijnheiligheid, obscurantisme en 
onbekendheid met Gods Woord. Ofschoon de nieuwe wetenschap het intellectuele leven 
diepgaand had beïnvloed, werd de stnjd tegen het bijgeloof met zozeer vanuit een door de 
moderne natuurwetenschap gestimuleerd streven naar vooruitgang aangebonden, maar 
vooral vanuit een religieuze overtuiging. De ware christelijke godsdienst, de juiste verering 
van Gods almacht en alwetendheid vormde de inzet van geschriften tegen bijgeloof1". Het in 
menig histonsch werk over de Verlichting besproken gevecht dat auteurs als Balthasar 
Bekker, Antoni van Dale en Pierre Bayle hebben geleverd tegen verkeerde opvattingen 
over duivels, geesten en tovenaars valt dan ook met te begrijpen zonder dit in zijn 
religieuze context te plaatsen. Hun werken dienen te worden bekeken in het licht van een 
lange strijd, die was ontwikkeld uit humanistische en reformatorische impulsen en het 
geloof van binnenuit omwoelde. 

Ofschoon in vnjwel alle geleerdcnti)dschnften het bijgeloof werd verworpen, distantieerden de 
journalisten zich van de radicale demonenleer in het boek van Balthasar Bekker. ^Mleen de 
redacteur van de Boek^cui/koos, zij het in zeer bedekte termen, partij voor de Fnese dominee' . 
Hierdoor kwam hij echter in ernstige problemen met de Rotterdamse kerkeraad, die een felle 
campagne tegen de Boekzaal startte en de burgemeester trachtte te overreden, de publicatie van 
het blad te verbieden. Wegens de heftige reacties die de publicatie van Bekkers boek had 
uitgelokt, stelden de ovenge tijdschriftredacteurs zich dan ook uiterst terughoudend op, om 
het voortbestaan van hun tijdschnft niet in gevaar te brengen. Toen Le Clerc in september 
1691 in zijn Bibhothèque Vniverselle een artikel aan de eerste twee delen van Bekkers boek 
wijdde, deelde hij zijn lezers mede, dat hij het van belang achtte hen op de hoogte te houden 
van het tumult dat de Republiek in zijn greep had. Mensen die de Nederlandse taal met 
beheersten, wilden weten wat er in de Republiek aan de hand was. "C'est ce qu'on n'a pas cru 
devoir refuser, à leur cunosité"". I x Clerc verklaarde, dat hij het als zijn plicht beschouwde 
Bekkers opvattingen zo getrouw mogelijk weer te geven, ook al kon hij deze met geheel 

61 Ibid , ρ 247 

^ Dil uordl duideli)k geïllustreerd door de aJii het begin \,in dit hoofdstuk geciteerde regels uit Rabus' 
lofzang op Van Dale 
'^ Zie De Vel, Pieter K^/w, pp 2^9-250 Hel eerste en tw eede boek \ an De betoivrdc II 'cervia w erden besproken 
in B/fe~ jul /aug 1692, pp S2-113, hel derde en vierde m Bk^ sept /okt 1693, pp 335-357 
M B U H 2 1 , s e p t 1691, pp 122-155 
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goedkeuren. Basnagc de Beauval Uct evenals Ικ; Clerc weten dat hij sommige van Bckkem 

opvattingen tegen het bijgeloof redcli]k achtte, maar diens radicale ontkenning van duivelse 

krachten in de wereld wel móest verwerpen: "mer que le Diable puisse avoir aucune part à 

tout ce qui se passe dans le monde, c'est à l'égard de bien des gens presque autant que si l'on 

arrachoit Dieu de son ciel"''\ Weliswaar, zo meende men, had Bckkcr de fanatici en 

obscurantistcn enkele overtuigende argumenten tegengeworpen met betrekking tot hun 

bijgelovige opvattingen over magie, demonen en het kwaad, toch vormde zijn regelrechte 

ontkenning van demonische macht een even zo grote bedreiging voor het geloof als het 

bijgeloof /elf. 

( )ok Pierre Bayle durfde de realiteit van de invloed van de duivel en het bestaan van 

demonische magie met tegen te spreken, ofschoon hij in de meeste particuliere gevallen van 

tovenanj slechts waanzin of bedrog meende aan te treffen. De theoretische basis voor het 

geloof in of de verwerping van magie bet hij ongemoeid. Zelfs Nan Dale, die volgens Rabus 

de meeste demonen Ijeschouwdc als "pucre verziersselcn van menschen-herssens' ", erkende 

de werkelijkheid van duivelse inmenging in de wereld der natuur en de mogelijkheid van 

duivelse l>ezctenheid. Volgens de Haarlemse arts leed het geen twijfel dat Chnstus en zijn 

kruisgezanten werkelijke duivels hadden uitgedreven. ( )p de discussie over de werking van de 

duivel op de stoffelijke wereld ging hij in zijn boeken echter met in. I lij vernchtte zijn 

historische onderzoek naar de herkomst en de verbreiding van het demonengcloof zonder 

zich te mengen in wijsgenge en theologische controversen over de aard en invloed van de 

duivel als zodanig. Deze liet hij bever over aan de godgeleerden, zo verklaarde hij in de 

'Dedicatio' bij zijn Dissertatioms de Origine ac Vmeressu Idoloktnae. 

Met deze wat meer gematigde denkbeelden van Antoni van Dale kon echter ook lang 

niet iedereen zich verenigen. Le Clerc ondersteunde Van Dales opvatting, dat de duivel met 

beschikte over het vermogen in de toekomst te kijken, maar evenals Ba} Ie zorgde hij er 

evenwel voor te zeggen dat hij met met alle opvattingen van Van Dale akkoord ging6 . 

Fontenelle, die Van Dales Oe Oramks voor een groter pubkek had herschreven, verwierp diens 

ontkenning van de realiteit van demomsche magie. In het voorwoord bij zijn His/oirv des Oracles 

stelde hij, dat ofschoon de duivel met de werkzame hand achter de heidense orakels uit de 

oudheid was, met alle magie op bedrog berustte: "je declare que sous le nom d'( )racles je nc 

pretens point comprendre la Magie, dont il est indubitable que le Demon se mêle". ( )ok Pierre 

le Lorrain de Vallemont was deze opvatting toegedaan. Hoewel hij iedere duivelse invloed op 

de beweging van de wichelroede ontkende11, wees hij van Dales loochemng van tovenanj van 

de hand. Rabus maakte hiervan melding in zijn recensie van De Vallemonts Physique occulte: 

Zie dog, de geleerde man belagt wel 't onnoozel praatje van 's duivels vermogen ui de/e en 
gene zaken, die hv acht natuurlijk te zijn ... , dog egter vat hy den 1 leere Anton} van Dale bv 't 
hoofd .. 't Is b\ hem een beesogheid, dat men over al ttHjveraars wil hebben, en die 
verbeelden, als of ze gemeen waren· maar evenwel geeft hy 't den naam van godloosheid, te 
loochenen dat 'er toovcraars /ijn, te weten zulke, die hunnen doop verloochent hebben, om 
7Ìg aan den duivel te verbinden Daar zijn 'er, zegt hy, maar zeer weinige m 

Ofschoon bijgeloof in de gehele Repubbek der Letteren werd verworpen, waren de 

opvattingen over magie en duivelse macht allesbehalve gelijkluidend. 

^ HOS 7, mei 1691, pp 410-411 
60 β&-πο\ /dec 1696, ρ 50 

"7 BUH 7, nov 1687, ρ 347 en N R L maart 1684, ρ 18 
6 8 Cf supra, hoofdstuk 5 
6 · , B^maart/apnJ 1694, pp 365-366 

117 



Demonologisch onderzoek in de context van moderne natuurwetenschap 

Uit het voorgaande is gebleken, dat de opmars van het rationalisme geenszins betekende 
dat magie en demonologie geen enkele rol meer speelden in de intellecrucle wereld rond 
1700. Het enorme aantal publicaties over magie en demorusme laat zien, dat demonologie 
met het verdwijnen van de heksenprocessen en de doorbraak van de moderne 
natuurfilosofie zeker geen afgesloten hoofdstuk vormde. Ook blijkt de stelling onhoudbaar, 
dat rationalisme en demonologie elkaar vijandig gezind waren. De inspanning van menig 
zeventiende-ceuws geleerde om het bijgeloof met wortel en tak uit te roeien, kan niet 
worden aangevoerd als bewijs voor een overwinning van de rede op her geloof in actief 
opererende duivels. 

rivenrmn als de cartesiaanse filosofie was het empirische natuuronderzock met het 
geloof in geesten en demonen in stnjd. Feitelijk ging het bij de zeventiende- en vroeg-
achtticnde-eeuwsc demonologie en fvsica om een zoeken naar een natuurlijke orde, waann 
het bestaan van demonische effecten werd verondersteld . Sommige geleerden pleitten er 
dan ook voor, gevallen waann sprake was van tovenanj, duivelse inmenging of 
geestverschijningen, seneus te onderzoeken. Het was voor hen een uitdaging geworden om 
mvsteneuzc verschijnselen die zich bevonden op het grensgebied russen het 
bovennatuurlijke en het natuurlijke, van solide causale verklanngen te voorzien. I Iicrmee 
bewees men met alleen een dienst aan de gezondheid van het menselijke 
oordeelsvermogen, maar ook en vooral aan de fysica zelf. Zoals reeds naar voren is 
gekomen in het tweede en derde hoofdstuk van deze dissertatie, spraken raadselachtige en 
"occulte" verschijnselen vaak alle gangbare opvattingen en theoneén over de natuur tegen. 
Hierdoor waren anomalieën van grote waarde voor het natuuronderzock, want door 
onderzoekers te confronteren met de beperktheid en de tekortkomingen van hun 
filosofische s\ sternen, brachten zij de fysica een stap dichter bij het doorgronden van de 
aard en het wezen van de natuur als zodanig. Demonische en magische verschijnselen, zo 
betoogt Stuart Clark in zijn boek Thinking with Demons, vormden anomalieën bij uitstek71. 
Via de studie naar tovenarij en demonische effecten als verschijnselen in de fvsieke wereld 
onderzocht men natuurfilosofischc problemen met betrekking tot de realiteit en het bereik 
van demonische werkingen in de natuur en (hcr)definiccrde men de afbakening van de 
domeinen van het natuurlijke, het bovennatuurlijke en het demonische. 

Injecta of ingetoverde voorwerpen 

Van alle bizarre verschijnselen die de demonologie aandroeg, wekte het vraagstuk van de 
zogenaamde "ιημάίΓ - intovenngen van allerhande voorwerpen bij mensen in het lichaam -
bijzondere belangstelling op. Zo werd in de Mémoires de Trévoux' en in het Journal des 
S (avails verhaald over Magdelainc Monn, een jonge vrouw uit het Franse plaatsje Courson, 
die het slachtoffer zou zijn geworden van deze vorm van tovenanj. Volgens Magdclaines 
getuigenis had haar buurvrouw, met wie zij al sinds geruime tijd op gespannen voet leefde. 

"" ( l.irk. Thinking unlh Demoni, pp 151 152 
1 Ibid , ρ 158 Clark omschn|fl demonologie hier .ils. "the sliid\ of anomalies piir exiellerhe" en als "a \ einde 

for conceptual and empirical puz/lc-solving" 
: \ldT no\. 1717, pp 1789-1806 bespreking \an een boekje, getiteld Hiflorrv de ia Fille malefiaee de Connoti. 

At-et une Disserlütion Phyuque mr ie Maléfice. Par Monueurhange. Conseiller. Medean du Roy, l.tsieux 1717 
'^JdS 63, maart 1718,"pp 339-351 idem 
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ti|dens een ruzie de volgende vloek over haar uitgesproken: "autant de paroles que je te 
dirai ce seront autant de diables qui t'entreront dans le corps". Hierna had Magdclaine 
gedurende een periode van enkele maanden grote hoeveelheden rupsen en een levende 
hagedis uitgebraakt. Het was echter niet bi] het braken van insecten en reptielen gebleven, 
want na verloop van enige maanden kreeg de jonge vrouw regelmatig aanvallen van 
duizeligheid te verduren, die gepaard gingen met stekende pi|ncn over haar hele lichaam. 
Toen de Heer Du Bois, een wondgenezer uit het nabijgelegen stadje l-arvaques, Magdelainc 
op 10 juli 1716 onderzocht, voelde hij vlak onder haar hoofdhuid iets hards. Toen hij 
voorzichtig dne incisies aanbracht, kwamen er tot zijn verbazing een naald en twee spelden 
tevoorschijn. ( )p 22 juli onderzocht hij de vrouw opnieuw en vond in haar linkerarm zeven 
spelden en een naald. ( )p 10 september verwijderde de arts nog eens zes spelden, deze keer 
uit de linkerborst. De daaropvolgende maanden kwamen steeds weer nieuwe naalden en 
spelden tevoorschijn uit het lichaam van de patient. Voor nader onderzoek werd zi| op 28 
januari 1717 overgebracht naar het hospitaal te Lisicux, waar zi) dag en nacht werd 
geobserveerd. Ook hier bleef men steeds opnieuw spelden en naalden in haar lichaam 
ontdekken, in aanwezigheid van vaak meer dan honderd, en soms zelfs duizend "personnes 
de distinction", die op de opmerkelijke geruchten waren toeges t roomde 

Tijdens Magdelaines verblijf in Lisieux hadden de artsen die haar observeerden het 
volgende opgemerkt: de spelden waren van verschillende grootte, stuk voor stuk misten ze 
de knop en leken ze met een schaar te zijn doorgeknipt. Ook hadden de artsen een vast 
patroon in haar zonderlinge ziektebeeld ontdekt: enkele dagen voordat de spelden en 
naalden verschenen, werd de patient telkens gegrepen door koorts en misselijkheid, waarbij 
ze soms bloed ophoestte. Vervolgens voelde ze op verschillende plaatsen in haar lichaam 
een stekende pijn opkomen en verscheen op die plaatsen onder de huid iets hards, waarna 
de spelden ongeveer dne dagen nodig hadden om de oppervlakte te bereiken. In totaal had 
men meer dan 50 spelden verwijderd, die stuk voor stuk met de punt in de richting van de 
huidoppervlakte wezen. Het merkwaardige was, dat deze spelden zich allemaal een weg 
hadden gebaand door het lichaam van Magdelaine, zonder dat het tere weefsel van haar 
spieren, bloedvaten, zenuwen en klieren hierbij enig duidelijk letsel had opgelopen. 

Reagerend op het tumult dat door deze bizarre gebeurtenissen was ontstaan, had 
Monsieur Lange, een arts en raadgever van de koning, die de opmerkelijkheden met eigen 
ogen had aanschouwd, een boekje gepubheeerd, getiteld Hhtoire de la bilie makfuiée de 
Courson, Avec une Dissertation Physique sur ce Maléfice, waann alle details nader werden 
besproken. Hierbij had hij geprobeerd, zo lezen we in de bespreking van het werk in de 
Mémoires de Trévoux, een middenweg te vinden tussen de twee extreme posities van bijgeloof 
en ongeloof. 

C'est, dit-il, une foiblesse d'espnt que d'avoir pour le merveilleux une crédulité 
inconsidérée, mais l'incrédulité d'un esprit qui s'opimâtre à ne rien croire d'extraordinaire, 
quelque preuve qu'on en apporte, n'est pas un moindre défaut.75 

Lange beschouwde ongeloof met betrekking tot zulke verschijnselen als een even grote 
hindernis voor de wetenschap als bijgeloof. Wanneer raadselen als deze niet werden 
onderzocht, zou men geen stap vooruit komen in het doorgronden van de natuur. 

74 Lange, Histom, p. 5 "on luv cut üré le soir de son Arnvée une Aigulle, du Sein Gauche, en presence de plus 
de cent personnes, & le lendemain trois Epingles du Sein droit, une du Bras gauche, & une deux doigts au 
dessus du Genoud du même côlé, en presence de plus de mille personnes" 
7 s l b i d , p 2 e n W r n o v 1717,ρ 1790 
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(.L'ttc· iiicmJuliti i]iii naît ciriliiuircnieiit de l.i présomption & de la paresse, a empêché 
lUMjiie* à present d'aprofoiidir beaucoup de choses, ijui ont peut-être été traitées de fables 
avec iii|iisticc, & dont un l'xamen sans prévention auroit pu avoir son utilité71' 

In plaats van zich in te spannen om de oorzaken te achterhalen van fenomenen die zich 
bevonden op de grens van het bekende en onbekende, zou men maar al te vaak kiezen 
voor de gemakkelijkste weg, door het verschijnsel ofwel eenvoudigweg te ontkennen, ofwel 
zonder enige verdere uitleg aan de duivel toe te schrijven. 

D'ailleurs on ne juut former aucun s\steme pour rendu raison di t i l'ait, sans marcher jiar 
des routis inconnues, & pleines di ténèbres, & où personne n'a nuore osé hasardir les 
démarches di son esjirit, les uns ont mieux aimé |usi|uis a present nier les l'aits di cette 
naturi ijue d'en recherchir les causes, & les personnes pieuses, mais ijin n'ont pas une 
l'Iulosoplne exacte, ont cru satisfaire leur esprit, en faisant intervenir les Démons, sans 
examiner de ijuelle maniere ils le peuvent taire "" 

( )m de lezer te overtuigen dat de door hem beschreven gebeurtenissen werkelijk hadden 
plaatsgevonden, vermeldde Lange zeer nauwgezet alle details van het medische onderzoek. 
Tal van maatregelen waren getroffen om onnauwkeurigheden uit te sluiten en bedrog te 
voorkomen: 

On la logea dans une Chambre de l'Hôpital General, on la mit à la garde de deux Soeurs, 
qui l'ont observé |our & nuit sans la perdre de vue. ( )n prit la jirécaution de luy faire ôter 
tous ses habits |usi]ues à sa chemise, & de luv en donner d'autres, & de la peigner, enfin on 
prit toutes les precautions possibles pour s'asseurer du fait, ne s'étant point passé de jour, 
que Messieurs les Médecins Payent visitée7* 

Herhaaldelijk onderstreepte hij de betrouwbaarheid van de feiten; voortdurend waren tal 
van ooggetuigen aanwezig geweest, onder wie vooraanstaande artsen en geleerden. 

( )ii peut s'asseurer que toutes ces choses ont été observées par Messieurs les Médecins, 
Chirurgiens, & Apoticaires, & par toutes les personnes de bon sens qui les ont vues avec 
toute l'exactitude possible, & même avec tous les préjuge/ d'incrédulité, qu'on peut 
raisonnablement avoir pour un fait aussi surprenant que celuy-ci Ainsi .. vous pouve? 
compter sur une entière certitude, & sur la fidélité de ce Memoire7'1, qui est attesté par cinq 
Docteurs en Médecine, quatre Chirurgiens jurez, & deux Aponcaircs.1"1 

Hoe raadselachtig deze zonderlinge episode ook was, het stond vast dat er geen sprake kon 
zijn geweest van een wonder in de strikte zin van het woord, want, zo stelde Lange als 
principe, God was de enige die de macht bezat aan de natuurwetten te tomen. Echter, om 
redenen die alleen God zelf kon doorgronden, zou Hij hier vrijwel nooit toe overgaan. De 
vreemde kwaal van juffrouw Morin was dus geen bovennatuurlijk, maar een natuurlijk 
fenomeen. De werking van de natuur was volgens Lange niets anders dan de wil van de 
Schepper. Deze bewoog de materie volgens constante en onveranderlijke mechanische 
wetten, die door geen enkele geschapen intelligentie konden worden gebroken. De enige 
manier o m het raadsel van Magdelaines vreemde aandoening op te lossen, was dan ook 

'' I ..mge, Hittoirr, p. 2 
""Ibid.p 8 
7» Ibid , p. 5. 
70 Mei "ce mimoire" sumlt dit geschrift bedoeld 
""Ibid,p 8 
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door de regels van de mechanistische filosofie te volgen"1. De natuur kende, aldus de 
I'ranse arts, twee soorten van mechanische werking, namelijk een natuurlijk en een 
kunstmatig mechanisme. Hij omschreef het natuurli)kc mechanisme als "l'action mutuelle 
des corps les uns sur les autres, selon les loix des communication des mouvemens" ". I let 
kunstmatige mechanisme definieerde hij als "l'action des êtres intelligens sur les corps 
organiques auxquels ils sont unis, & dans le pouvoir qu'ils ont de remuer par cette action 
les parties de la manere qui les environnent" '. Uit de combinatie van deze twee 
mechanismen ontstond een oneindige hoeveelheid en variëteit aan natuurLi)ke en 
kunstmatige effecten, die evenwel alle konden worden gekend en uitgelegd door het 
menselijke verstand, mits dit was doordrongen van een "bonne Philosophic". 

Het uitbraken van grote hoeveelheden rupsen was volgens Lange zeer eenvoudig te 
verklaren. I Ioogsrwaarschijnli|k had de vrouw, die zich naar eigen zeggen geruime tijd had 
beperkt tot een dieet van alleen fruit en groente, via het eten ongemerkt een flinke 
hoeveelheid onzichtbare insectcncit)es binnengekregen, die zich vervolgens in haar maag 
hadden uitgebroed. Dat zulke dingen vrijwel nooit voorkwamen, hoefde nog met te 
betekenen dat er iets onnatuurlijks aan de hand was. Tot dusverre was alles volstrekt fysisch 
verklaarbaar*4. De aanwezigheid van spelden en naalden in Magdclaincs lichaam vormde 
echter een ander probleem. I lier ging het immers niet o m materie die zomaar ongemerkt in 
het lichaam van een mens kon worden opgenomen en gevoed. Zelfs als het mogelijk was 
dat via het eten verschillende mctaaldeeltjes ongemerkt het lichaam binnenkwamen en zich 
daar als gevolg van chemische processen verenigden, zouden ze hooguit kunnen 
samensmelten tot een vormeloze mctaalmassa, maar nooit tot echte spelden en naalden \ 
Het natuurlijke mechanisme was dus met voldoende om de aanwezigheid van rechte en 
kromme, dikke en dunne, hele en doorgeknipte spelden en naalden in het lichaam van de 
jonge vrouw te kunnen verklaren. De feiten wezen eerder in de richting van een 
kunstmatige beïnvloeding van de materie. De spelden en naalden moesten op een of andere 
wijze in Magdelaines lichaam zijn ingebracht, want ze konden er niet spontaan en uit 
zichzelf zijn ontstaan. Het was echter uitgesloten, dat de vrouw de spelden zelf in haar huid 
had gestoken. Dan zouden de naalden immers rechtop in haar vlees hebben moeten staan, 
met de punt naar binnen, maar het onderzoek had het omgekeerde uitgewezen. Men had 
met de vingers duidelijk kunnen voelen hoe de spelden zich met de punt naar buiten onder 
het vlees hadden bevonden, en hoe ze iedere dag een klein stukje verder naar de 
oppervlakte waren opgeschoven. Dit gegeven vormde, samen met de misselijkheid, de 
maagkrampen, het bloedbraken en de koortsen die steeds voorafgingen aan het verschijnen 
van de spelden, een overduidelijk bewijs dat Magdelaine de spelden moest hebben ingeslikt. 

Ook gezien de ovenge aanwijzingen die Lange tot zijn beschikking had, achtte hij 
deze verklaring het meest plausibel. Magdelaine had namelijk getuigd dat zij kort voordat 
het avontuur met de spelden begon, door haar buurvrouw was aangevlogen en vervolgens 
met een houten stok bewusteloos was geslagen. Het was volgens Lange goed mogelijk dat 
de buurvrouw deze gelegenheid had benut om een of meer speldenpakketjes in 
Magdelaines keel te steken. Iemand die hard op het hoofd wordt geslagen, zo legde hij uit, 
kan automatische stuiptrekkingen vertonen, waarbij veel slijm wordt opgehoest. Een 
dergelijk moment was uitermate geschikt om iemand ongemerkt grote voorwerpen te laten 
inslikken. De auteur was ooit van iets dergelijks getuige was geweest: 

81 Ibid, ρ 9 
9 -Ibid,ρ 9 
8 1 Ibid., p. 9. 
M Ibid,ρ 24. 
»Mbid,pp 25-27 
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j'ai vu moi-même un liomnic dan;, un accès epileptiquc avaler tout d'un coup une paire de 
ciseaux de plus de deux pouces de largeur à l'endroit des anneaux, que sa femme lii\ avoit 
mis entre les dents, & les rendre par les selles au bout de neuf jours.*'' 

De envelopjes zouden in de maag langzaam zijn verteerd, waarna de naalden zich hadden 
kunnen verspreiden. Door de lichaamssappen zouden zi) /i)n meegevoerd in de 
ingewanden, waarna / e in de bloedsomloop zouden zijn terechtgekomen o m zo het hart en 
alle aders te worden ingestuwd, tot in de nauwste vertakkingen. 

Ken volgend raadsel dat o m opheldering vroeg, was her gegeven dat het transport 
van de naalden geen enkele schade had aangericht in het lichaam van de patient, hoewel ze 
tot in de allerkleinste adervertakkingen waren doorgedrongen. Als de naalden zich op een 
louter natuurlijk-mechanische wijze door deze zeer fijne vaten hadden bewogen, zouden ze, 
aldus Lange, door de vliesdunne wanden zijn gebroken en zouden zij overal 
bloeduitstortingen en zwellingen hebben doen ontstaan. Niets van dit alles had echter 
plaatsgevonden; het lichaamsweefsel was vrijwel volledig intact gebleven. Daarom verkoos 
de Franse arts ook hier een kunstmatig mechanisme boven een natuurlijk mechanisme. 1 lij 
veronderstelde, dat demonen of "luchtgeesten" de naalden langs deze hachelijke route door 
het lichaam van de jonge vrouw hadden geleld. 

O m dit laatste deel van zijn verklaring verder uir re leggen deed Lange een beroep 
op de occasionahsrische filosofie van Nicolas Malebranche. Deze berustte op de gedachte, 
dat geen enkel geschapen wezen, stoffelijk noch geestelijk, de werkelijke oorzaak van 
beweging was, maar slechts een "cause occasionnelle" vormde. De wil van God was de 
enige werkende oorzaak van alle beweging in de natuur. Een "cause occasionelle" was geen 
secundaire oorzaak in de conventionele betekenis van het woord. In de traditionele 
kosmologie, die vanaf de twaalfde eeuw vrijwel algemeen werd aanvaard, werd de 
geschapen natuur opgevat als een soort autonome orde, waarbinnen alle werkingen 
berustten op secundaire oorzaken, die stnkt werden onderscheiden van de directe 
Goddelijke (primaire) oorzaken. De occasionalistische natuuropvatting greep daarentegen 
terug op de gedachte van Augustinus, dat de hele natuur op directe en miraculeuze wijze 
van God afhankelijk was. Volgens Malebranche had God bij Zijn eerste schepping de in 
beginsel inerte matcne omgezet tot een werkend mechanisme. Nadat Hij dit mechanisme in 
gang had gezet, hield Hij de beweging tot het einde der tijden in stand. Alle mechanisch 
verlopende beweging vormde in feite een voortdurende scheppingsdaad van God zelf*7. 

Omdat , zo legde Lange uit, de geschapen substanties, die alle onderworpen waren 
aan dit mechanisme van God, geen eigen acrieve vermogens hadden en dus met in staat 
waren beweging voort te brengen - slechts binnen de reeds bestaande beweging konden zij 
hun invloed doen gelden - en omdat God weigerde aan deze orde te tomen11*, was de 

"" Ib id .p 26 
8 ' Ibid, ρ 10 De leer van de "causes occasionnelles" was twee decennia eerder in een bespreking van de 
derde editie van Malcbranches Entretiens sur la Métaphysique V sur ία fohgion als volgt toegebcht "I .e Pere 
Malebranche démontre clairement dans le VII Entretien qu'il n'y a que Dieu qui fasse lout comme un cause 
veritable, & que les causes secondes qu'il apclc ocasioneles n'ont aucune efficace propre (.ar la conservauon 
des creatures n'est de la part de Dieu qu'une création continuée, & il \ a une liaison necessaire entre l'eficace 
de ses \olon(e/ Λ tout ce qu'il pretend faire \A matière selon lui est toute sans action, & la force mouvant 
des cors, c'est la \oloiiie toule-puissante du Créateur qui les conserve successivement en diferens lieu\ Si 
donc un cors en choque un autre, le choquant n'ayant point en lui la puissance qui le transpone, il ne sera 
point la cause veritable du mouvement qu'il comumque, mais leur choc sera la cause ocasionele qui 
déterminera l'auteur de la nature à mouvoir ce cors qu'il conscrvoit en repos" Zie JdS 25, fcb. 1697, ρ 110 
Zie ook de bespreking in 1 IOSy mei 1688, pp 93-102, uaann de leer van het occasionahsme eveneens was 
samengevat 
8 a Hoewel God de macht had deze natuurwetten te \eranderen of te onderbreken, zou Hij toch aan dc7c 
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beweging in de natuur, die bi) de eerste schepping van de wereld door God zelf was 

aangebracht, sindsdien toe- noch afgenomen. Uit dit filosofische principe, dat geschapen 

substanties niet de capaciteit hadden om beweging te veroorzaken, maar slechts de reeds 

bestaande beweging konden beïnvloeden, leidde de arts af dat de mens niet zomaar in staat 

was met zijn geest dc rustende spieren in zijn lichaam in beweging te zetten. Wel zou zijn 

intentie richting kunnen geven aan de "dierb)ke geesten" die voortdurend in beweging 

waren, en deze doorsturen naar de spieren"'. Niet alleen de mcnseli)ke geest moest zich 

volgens hem bedienen van reeds bewegende materie om rustende lichamen in beweging te 

zetten, hetzelfde gold voor dc andere geschapen intelligenties, zoals demonen '. Deze 

konden slechts op het menscli)kc lichaam inwerken door tussenkomst van reeds 

bewegende lichamen, waarvan zi) dc beweging bijstuurden. Lange geloofde dat de lucht 

werd bevolkt door tal van onzichtbaar kleine organismen, bestaande uit bewegende 

atomen, dierlijke geesten en andere organen, die geschikt waren om dc kwaadaardige 

plannen van demonen ten uitvoer te brengen. Zoals was gebleken uit diverse onderzoeken 

naar insecten, beschikten deze ondanks hun gennge omvang over zeer indrukwekkende 

natuurlijke vermogens. Bovendien waren zij zo klein, dat zij probleemloos in alle delen van 

het menseli)ke lichaam zouden kunnen binnendringen". Zo zou dc rol van de duivel in de 

gebeurtenissen die zich hadden voltrokken in het lichaam van Magdelainc Morin, volstrekt 

natuurwetenschappelijk te verklaren zijn. In het schadevrije transport van spelden en 

naalden door het menselijke lichaam bediende de duivel zich van kunstmatige middelen, die 

weliswaar buitengewoon en "occult", maar met bovennatuurlijk waren \ Lange benadrukte 

dat de ingenieuze onzichtbare organismen die de duivel als instrumenten inzette, mets 

anders waren dan kleine machines: 

Ils font tout machinalement, & n'ont pour principe de leurs actions d'autre intelligence 
que celle qui les a formez, & qui par la seule figure, situation, & varieté de leurs petits 
organes animez par les espnts animaux, nous donne un spectacle digne d'admiration, & un 
objet aux observations les plus sérieuses de Mrs. Redi, Sv.immerdam, & Leuvenhoec, & de 
plusieurs Physiciens très-cclebres.'n 

wetten vasthouden, zelfs wanneer dit onbedoelde gevolgen had (,Γ. supra 
fl0 Lange, Htstoin, ρ 10 
'>0 In navolging van Thomas van Aquino stelde Lange, dat de duivel uil /iih/elf mei in staat w as w onderen te 
bewerkstelligen. Aangezien de duivel een gevallen engel was, had hij bij zijn schepping uebswaar dezelfde 
bijzondere vermogens als alle andere engelen meegekregen, maar was hem sinds zijn zondeval iedere toegang 
tot de Goddelijke openbaring ontzegd. Hierdoor had hij slechts een beperkte macht Hij had geen 
beschikking over bovennatuurlijke capacileilen meer; zijn krachten waren slechts nanuirhjke vermogens, die 
alleen werkzaam waren binnen het domein van de geschapen, dat wil zeggen mechanische, natuur Hi| kon 
de natuur op vemufüge en wonderbaarlijke wijze manipuleren, maar toch waren de effecten die hij 
teweegbrachl, geen ware wonderen De duivel was namelijk met in staat de wetten \an de n.ituur te breken 
,1 Lange, Histoire, pp 16-18 
'^ De term "occult" heeft hier de betekenis van mvsteneus, verborgen, ondoorgrondelijk Ondanks de 
beperktheid van dc macht van dc duivel, overstegen zijn krachten die van de mens Zijn angelischc essentie 
was weliswaar verzwakt, maar geenszins vernietigd Door zijn bijzondere vermogens en zijn in de loop van de 
gehele geschiedenis van de schepping opgebouwde natuurervanngen, was de duivel in staal buiiengewone en 
wonderbaarlijke effeclen teweeg te brengen Hij was als geen ander schepsel \ertrouwd met de geheimen der 
naruur, die voor dc mens verborgen waren, maar toch bestond er geen kwalitatief verschil tussen de 
menselijke vermogens en die van dc duivel. Slechts door hun onwetendheid mei belrekking tot de 
verborgenheden van dc natuur verwarden de mensen de wonderbaarlijke, maar natuurlijke handelingen van 
de duivel ("w/ra") met wonderen ("w/r̂ w r̂") 
"Lange, Histom,p 18 
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Langes verklaring van de duivelse invloed op het lichaam van de zieke vrouw kon echter 

met rekenen op instemming van de recensenten. De journalist van de Mémoires ώ 'ïréwiix 

verwierp de wijze waarop Lange de mechanistische filosofie had uitgelegd. De bekwame 

arts zou zich hebben bediend van overbodige grondregels, die zijn systeem onnodig 

verwarden. 

Pourquoi nic-t-il avec tant de confiance ijii'uii esprit puisse mettre en mouvement un corps 
qui est en repos, quel inconvénient \ a-t-il que la quantité du mouvement qui est dans 
l'univers croisse ou diminue·' quelle preuve a-t-on de cette constante égalité du 
mouvement'' Quelle en est la nécessité' )c sçai qu'un coqi» m peut se mouvoir, s'il n'est 
mû par un autre être, mais comment prouvera-t-on qui la forci mouvanti des esprits soit 
bornée à déterminer le mouvement dc|.i commencé, & qui Duu ne Imr ait pas donné le 
pouvoir de remuer un corps tranquille?^ 

Ook meende de recensent, dat er geen enkel bewijs bestond voor de stelling, dat de duivel 

met op ons lichaam kon inwerken zonder zich te veremgen met klein ongedierte: 

|e sçai que Dieu a limité la puissance des esprits malins, qu'ils ne nous nuisent qu'autant 
que Dieu le permet, mais a-t-on la moindre preuve qu'ils ne puissent pas sans s'unir à des 
insectes, agir sur les liqueurs de nôtre corps, sur ses parties solides, enflammer, dissoudre, 
épaissir, aignr, corrompre les liqueurs, déranger, resserrer, étendre, blesser les parties 
solides, y introduire des poisons, des insectes même, sans s'\ unir·"1' 

Ook in het journal des Sçimins werden bezwaren aangetekend tegen Langes verklaring van 

het transport van de naalden door her lichaam van Magdelaine Monn. De kritiek van de 

redactie was echter met gencht op het occasionalismc in het betoog van de Franse arts, 

maar tegen diens acceptatie van duivelse inmenging. 

Il a recours au mechanisme artificiel, non pas à celui qui roule sur l'union de l'âme avec le 
corps, mais à un autre, qui dépend du pouvoir accordé à quelques Intelligences malignes, de 
remuer certaines portions de matière ce qui signifie en bon l'rançois, qu'il ne doute pas que 
dans ce fait proposé, il n'y ait du maléfice, du sortilege, en un mot de la Diablene 11 ne 
s'amuse pas à prouver l'existence de ces espnts mal-faisans, ni le pouvoir qu'ils ont d'agir 
sur nous jusqu'à un certain point, ce qu'il croit suffisamment étabbe par la fol.'", 

Te weinig zou Lange zich hebben laten leiden door een kritische houding, en te veel door een 

algemene veronderstelling. I Iet bestaan van een dergelijke macht van de duivel diende eerst te 

worden onderzocht en bewezen, voordat het als mogelijke oplossing kon worden aangevoerd. 

O p basis van de kwestie Monn konden volgens de redacteur van het Journal des Sçavans echter 

geen uitspraken worden gedaan over het bereik van demonische werkingen in de natuur. In 

tegenstelling tot Lange en de journalist van de Mémoires de Trévoux, die belden meenden dat de 

natuur hier op kunstmatige wijze een handje was geholpen, achtte de redacteur van het Journal 

des S^avans het natuurlijke mechamsme namelijk voldoende om de beweging van de naalden 

door het bchaam te verklaren; dergebjke verschijnselen hadden zich reeds vaker voorgedaan. 

In een werk van Jean Claude de la Courvée, dat in 1648 was gepubbceerd onder de titel 

Ostentimi triumjerramentorum zouden diverse voorbeelden te vinden zijn'7. 

'ΜΛ/</Γηο\ 1717, ρ 1800 
" s I bid, p. 1800 
^jdShò, maart 1718, pp 346-347 
"" Ibid,ρ 341 
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Ofschoon de redactie van het joiiniiil ώί S^ivam de demonische uitleg van Lange verwierp, 

erkende men de wetenschappcli]ke waarde van het door de arts onderzochte raadsel: 

I..1 Midcciiie a son merveilleux, .unsi ijue IC"N autres Sciences II consiste dans certains 
plicnoniciKs rares & cxtr.10rd111.11n."· dont il n'est pas toujours possible de rendu raison, & 
t]ui semblent surpasser les forces de la Nature, telle i.]iic nous la connoissons Non 
seulement l'oeconomie du (.orps humain considérée dans son état de s.intc, offre de ces 
faits surprenans, & pour l'explication destjuels le mechanisme le plus fin demeure court 
mais cetk même occonomie dérangée par les différentes maladies i]ui l'attaquent, presenti 
souvent un spectacle bien plus capable d'étonner & di. pousser à bout la sagacité la plus 
nigella use & la plus pénétrante'1" 

Reeds eerder, in 1682, waren in het journal des S^tivniis berichten versehenen over 

zogenaamd ingetoverde voorwerpen. Het eerste bericht vormde een zeer beknopt uittreksel 

van een brief uit Londen'"'. De auteur, een zekere Monsieur I lansen, had te Newmarket een 

buitengewoon verhaal gehoord, dat, zo schreef hi), beslist een plaats verdiende in het 

Jouma/ des Sçamns. Een twintigjarige man uit Ely, de bisschopsstad van het diocees van 

Cambridge, zou zijn behekst, want hij had verschillende malen spijkers van verschillende 

grootte, naalden, stukjes lood, kleine muntstukken en shjpstenen ter grootte van een of 

twee vingers uitgebraakt. De Hertog van York en de heer White, een van de eigenaren van 

het hotel waar de auteur verbleef, hadden hem her verhaal verteld, dat was bevestigd door 

diverse andere "personnes de qualité". De auteur van de brief had slechts gerapporteerd 

wat hij had gehoord, zonder hierop enig commentaar te geven. 

Het tweede bericht had betrekking op een verhandeling van twee artsen, François 

Bayle (1622-1709) en zijn collega Henn Grangeron, die een dergelijk geval van tovenarij 

nader hadden onderzocht"". In het najaar van 1681 hadden enkele jonge meisjes uit de 

buurt van Toulouse melding gemaakt van hekserij. Zij verklaarden sinds geruime tijd te 

worden geplaagd door aanvallen van hevige buik- en hoofdpijn, plotsebngc flauwtes en 

stuiptrekkingen, hartkloppingen, geheugenstoornissen en brakingen van spelden, garens en 

linten. In de nabijheid van een kerk zouden deze aanvallen des te sterker zijn geweest. In 

tegenstelling tot het volk, zo meldde de redacteur van her ]oiimal des Scavalli, lieten 

"connoisseurs" zoals François Bayle en Pierre Grangeron zich niet zomaar wijsmaken dat 

er werkelijk sprake was van tovenarij en bezetenheid: 

comme la nature n'a jamais esté mieux connue qu'aujourd'hui, ces Mrs. après avoir bien 
examiné toutes choses pensent que sans recourir à des causes extraordinaires, tout cela peut 
estre arrivé par des principes purement naturels."" 

Volgens de beide artsen waren alle aandoeningen van de meisjes te verklaren in medische 

termen. De stuiptrekkingen, flauwtes, verlammingsverschijnselen en geheugenstoornissen 

zouden epileptische verschijnselen zijn, die evenals de hoofd- en maagpijn werden 

veroorzaakt door gal en "suc melancholique", waarvan dampen door het hele lichaam 

"8Ibid,p 340 
'*> JdS 10, apnl 1682, pp 147-148. 'Eslrait d'une Lettre écrite de Londres à 1' \uteiir du |ournal le 27 Mars 
dernier, par Mr Hansen, comciiant un accident extraordinaire arrivé depuis peu de |Ours' 
""' JdS 10, sept 1682, pp 343-346 'Relation de l'esial de quelques Personnes prétendues possédées faite 
d'autonté du Parlement de Tolose, par Messieurs l'ran Bayle Doet Med & Profess aux \rls lab de 
l'Univers de Tolose, & Henn Cìrangcron Doet en Médecine Λ Tolose 1682' Pierre Bayle verwees naar dit 
arükel in zijn bespreking van een boek, dal m 1686 te Leipzig en Lrankfurt was verschenen onder de ntel 
Tractatus duo singulans de examine ïdgarum super aquam fngidam pmjeclarum Z i eNRLaug . 1686, ρ 895 
mjdS 10, sept 1682, ρ 344 
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werden verspreid. I Iet uitbraken van vreemde voorwerpen zou evenmin als de overige 

lichameli)ke verschijnselen berusten op bovennatuurlijke of buitengewone oorzaken. 

Omdat de meisjes werden gekenmerkt door een "melancholie profonde" en een "grande 

absence d'esprit", was het geenszins ondenkbaar dat zij de voorwerpen zelf hadden 

ingeslikt, zoals één van hen reeds had toegegeven. Λ1 het overige, zoals de hevigheid van de 

aanvallen in de nabijheid van een kerk, kon worden toegeschreven aan de kracht van de 

verbeelding van de meisjes, 

(.jui les fit tomber dans les mesmes s\nipt(>mes dont l'aspect les avoir frappées & surprises 
en la perM>nnt de la premiere ijui m fut attacjuée, & tjui ne manijuoit ]i.\^ de les faire 
redoubler .1 la vue des l.glises & des autres choses, à la \ûe destjuelles elles avi tient oui dire 
ijue les possede/ (comme elles crovoient estre) ne manijuoient pas d'estre tourmente/.'"-

Opvattingen over de grens tussen bovennatuurlijk oorzaken, spontane natuurlijke oorzaken 

en door intelligente wezens gemanipuleerde natuurlijke oorzaken konden vanéren per 

persoon, al naar gelang diens filosofische of theologische preoccupaties. Wat volgens de 

één een magisch of demonisch fenomeen was, was in de ogen van een ander een volledig 

mechanisch verklaarbaar verschijnsel. In het verlengde van de opvattingen van de redactie 

van het Journal des Sfammi lag de uitleg die de arts Mare Doison aan het mystene van de 

injecta gaf. Zijn artikel hierover verscheen in het aprilnummcr van de Mémoires de Trévoux 

van 1725 onder de titel 'Mémoire de Monsieur Doison, Médecin de Tournay, pour 

expliquer l'introduction extraordinaire des corps étrangers au travers des vaisseaux & autres 

conduits du corps humain'"11. In zijn woonplaats Tournav had zich een bizar verschijnsel 

voorgedaan, vergelijkbaar met dat waarover in het boek van Lange werd verhaald: in de 

huid van een jonge kloosterzuster die al sinds enige njd klaagde over hevige pijnscheuten in 

haar hele lichaam, hadden de artsen tot ieders verbazing meer dan twintig spelden 

aangetroffen, die geen van alle blijvend letsel hadden veroorzaakt. Al gauw werd overal in 

de stad gemompeld, dat er tovenanj in het spel moest zijn. 

Doison achtte het niet noodzakelijk duivelse inmenging te veronderstellen. 

Eenvoudige anatomische kennis was naar zijn mening voldoende o m de schijnbaar 

bovennatuurlijke of demonische verschijnselen uit te leggen. Het weefsel van het 

menselijke Lichaam bestond volgens hem uit een rangschikking van holtes, grote en kleine 

vaten, haarvaten en andere kanalen, die soms zo klein waren, dat ze met met het blote oog 

konden worden waargenomen. Deze vaten en kanalen zouden zijn samengesteld uit 

motorische vezels, die het bloed met daarin de voedende en herstellende stoffen vanuit de 

binnenste delen van het lichaam naar de buitenste en verste delen stuwden, tot aan de 

opperhuid. Bovendien zouden de vaten en kanalen verschillend zijn opgebouwd om 

vloeistoffen door te laten, die voor verschillende doeleinden bestemd waren. Sommige 

waren volgens de arts zelfs zo stevig en rekbaar, dat zij ook vaste stoffen, zoals zout, gruis, 

haren of wormen konden doorlaten en intact zouden blijven wanneer scherpere 

voorwerpen passeerden. 

Wie over deze gegevens beschikte, zo meende Doison, had geen duivels nodig om 

te verklaren hoe ingeslikte voorwerpen, zoals spelden of kiezels, vanuit de binnenste 

ingewanden van het lichaam helemaal naar de verste uithoeken konden worden gevoerd 

om uiteindelijk ergens in de opperhuid terecht te komen, zonder schade aan te richten. 

Ovengens, zo verzekerde Doison zijn lezers, hoe bizar dit verhaal over de jarenlange reis 

van twintig spelden in het lichaam van de kloosterlinge ook mocht klinken, er waren nog 

1"; Ibid , ρ 346 
," , A/^Tapnl 1725, pp 581-589 

126 



veel opmerkeli|kere gevallen van vreemde voorwerpen in een menselijk lichaam bekend, die 

evenwel alle op volstrekt natuurlijke oorzaken berustten. Wie dit met wilde geloven, moest 

er maar eens de boeken van diverse artsen en wondgenezers op na slaan: 

Monsieur \ erduc, Mcdecm de l'an«, en rapporte trois ou ψι.ίΓΓΐ ιμιι siroient incro\.ibles & 
inconcevables, si l'on ne connoissoit l'admirabk structure du corp* humain, & la saut 
industrie de la nature, comme d'avoir vu des couteaux, des affiloirs de charcutiers & autres 
corps solides i|iic certains hommes avoient avale?, sortir & être tire/ par les flancs Moi 
même l'ai vu tirer un cheveu très-ΐοημ de Purethre de Mr . Mar de IT lei]ucl sans 
contredit devoir avoir passé par les émulgentes, par les bassins d'un des reins, par l'urethre 
& la vessu, avant i|ue d'être entré dans l'urethre 

De tout ce i]ut dessus il est aisé de comprendre & d'inférer ιμιι dans le cas present, 
il n'y a rien de surnaturel, point de maléfice ni de sortilege "" 

Ook de arts François de Saint André had in zi)n boek over tovenarij"' ,, dat uitgebreid werd 

besproken in het journal des Sçamm"' en de Mémoires de Vrévottv"1 enkele paragrafen aan 

zogenaamd ingetoverde voorwerpen gewijd"". Men had hem gevraagd, of hij aan de hand 

van zijn theorieën over atomen en "temperaments" ook het verschijnsel kon verklaren, dat 

sommige mensen plotseling haren, veren, naalden, dikke spijkers en glasscherven 

uitbraakten. Deze vraag was hem voorgelegd naar aanleiding van het verhaal van Henri de 

l ieer (1570-ca. 1636)'0'' over een negenjarig meisje, dat aan afgrijselijke krampen leed en de 

meest uiteenlopende soorten voorwerpen uitbraakte: "des coques d'oeufs, des coquilles, 

des morceaux de verre, des clous de roue de chariot, des aiguilles, des épeingles, des poils, 

des plumes, des pelotons de fil, de la fiente de cheval, &c. & même jusqu'à un couteau de 

fer de la longueur de la main""". Henn de Heer was ervan overtuigd geweest dat het meisje 

behekst was en had haar een magisch medicijn, de zogenaamde "zalf van Chanctcrus", 

voorgeschreven. Deze zalf zou de zieke volgens hem hebben bevrijd van de infernale 

machten die haar hadden getergd. François de Saint André verwierp De Heers 

demonologische uitleg van de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in het lichaam van 

het meisje. Evenmin kon volgens hem het verschijnsel echter worden uitgelegd aan de 

hand van corpusculaire theorieën over uitwasemingen van minuscule matcricdccltjcs. De 

arts constateerde dat het mes moest zijn ingeslikt, waarmee hij zich aansloot bij zijn 

collega's en de anatomen die dergelijke verschijnselen veelvuldig hadden onderzocht: 

Il n'est pas sans exemple que l'inattention, l'humeur hypochondriaque, un goût singulier en 
fassent avaler quelques-unes, même à des personnes saines, il n'est pas non plus 
extraordinaire qu'on en suppose par un tour d'adresse."1 

104 Ibid, pp 588-589 
1"s Lettre' de Monsieur de Samt Andre Conseiller Medean Ordinaire du RÛI. a quelquer-unt de se' amis, au sujet de la Magie, 
des Maléfices V des Sorciers; ou il rend raison des effets les plus surprenans qu'on attribue ordinairement aux Demon', zr" fait 
voir que ces intelligences η 'j ont souvent aucune part, C"' que tout ce qu 'on leur impute qui ne se trouve m dans l'Ancien m dans 
le Nouveau Testament, ni autorise par l'hgh'e, e't naturel ou suppo'é, Parijs 1725 
"*' ]dSll, dec 1725, pp. 610-632 
""Aii/Tilec 1726, pp 2226-2261 
'™ De Saint Andre, Lettres, pp 212-234 
"" Ibid., pp 212-215 In de?e passage verwijst De Saint Andre naar "la 8 des Observations de Henne 
\bhccr". Hij doell hier op de Observations Medicae, dal is \ ersehenen als onderdeel van het in 1622 
gepubliceerde boek Spadacrene van De Heer 
1111 Ibid.p. 213 
' " Ib id .pp 217-228. 
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De corpusculaire filosofie was volgens De Saint \ n d r é echter wel van toepassing op de 
werking van de Charicteruszalf. In tegenstelling tot wat Henri de 1 leer had beweerd, was 
dit naar zi|n mening geen magisch middel, maar desalniettemin zou het werkzaam zijn 
tegen kwade invloeden van heksen. Het zou namelijk de schadelijke werking van de kwade 
dampen uit het lichaam van de heks tenietdoen"2. Ofschoon de arts de werkzaamheid van 
magische handelingen en hezwenngen van heksen ontkende, accepteerde hij het bestaan 
van een natuurlijk verband tussen de act van maleficium en de verschijnselen in de 
lichamen van de slachtoffers, tegen wie de rovenanj was gencht: "La contagion est réelle 
sans recourir aux Charmes des l 'Inchanteurs"" . Wraakgevoelens en kwade voornemens 
waarvan een heks of tovenaar was vervuld, zouden, zo legde de arts uit, de corpusculaire 
structuur van diens lichaam volledig veranderen. Saint André stelde zich de tovenaar voor 
als omgeven door een dichte werveling van ontelbare "esprits" of dampen die uit zijn 
lichaam wasemden en langzaam naar diegene toestroomden, tegen wie zijn 
kwaadaardigheid was gericht. De journalist van de Mémoires de Trévoux citeerde het vervolg 
van de redenering: 

Dc-là sans donner beaucoup aux supposition!- arbitraires, il ne volt nul inconvénient à 
avancer, ijue ces esjints "deviendroient si malins & si dangereux, qu'ils scroient capables de 
faire souffrir & de faire mourir les personnes qu'ils att.iqueroient par le trouble & le 
dérèglement qu'ils causcroient dans les espnts, les humeurs, & le sang ... unis aux petites 
parties qui se détachent de la cire & aux atomes de feu qui les rendent encore plus actifs, ils 
se répandroient, ils insmûroicnt, ds exciteroient des sentimens de chaleur & de douleur plus 
ou moins vifs, selon que l'action du feu auroit plus ou moins de vivacité" "'' 

O p deze wijze zou men anderen op afstand kwaad kunnen doen. Hoe groter echter de 
afstand tussen de boosdoener en het slachtoffer, des te minder schade zou worden 
aangericht. Overigens zouden de kwade krachten van heksen en tovenaars nier op iedereen 
dezelfde uitwerking hebben; de een was vatbaarder of gevoeliger voor dergelijke "infecties" 
dan de ander, want niet iedereen had hetzelfde gestel. De kchaamsatomen van diegenen die 
een delicaat "temperament" hadden, zoals vrouwen, kinderen en mensen met een zwakke 
gezondheid, waren teer en gemakkelijk te beïnvloeden" . 

De onzichtbare uitwaseming van matenedeeltjes was volgens De Saint André ook 
het werkzame mechanisme achter tal van andere vormen van beheksing, zoals die door het 
zogenaamde "boze oog". Er zouden mensen bestaan, die alles waarop zij hun blik 
vestigden, konden vernietigen. Er bestonden verhalen over tovenaars die met één 
oogopslag alle bladeren en vruchten uit een boom deden vallen. Ook werd vaak verhaald 
over koeien die plotseling geen melk meer gaven, gewassen die ineens verrotten en glas dat 
prompt in duizend stukjes uiteenspatte, door mets anders dan iemands verwoestende 
blik . De Saint André haalde een anekdote aan uit het boek van Monsieur l'Abbé 
Rousseau" , die uit nieuwsgierigheid zijn "boze oog" had getest op een pad. Hij had, zo 
hield hij staande, reeds verschillende malen een dier gedood door er slechts naar te kijken, 
maar, zo bleek, hij was met alüjd de meerdere in dergelijke spelletjes, want deze keer was hij 

"= Ib id .pp 215-216 
l n .W7 'dcc 1726, ρ 2245 
1 1 4 Ibid, pp 2243-2244 
" M i e Salin \ndrc. Lettre, pp 138-Π9 

" " I b i d , pp 195-196 
1 , 7 De Saint Andre venvipst naar "chap 10 de ses Secrets dt Remèdes". 
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het zelf, die het onderspit delfde. 1 Ii| zou zeker zijn gestorven, als iemand hem met op het 

laatste moment had gered : 

Cet animai, dit ü, sc tourna vers moi en j-'enflant cxtr.iordmaircmcnr, & ^élevant Mir lis 
quatre pieds, il Miufflim impitueusement sans remuer di place, & mi regardant ainsi sans 
varier les uux i|ue je voun- sensiblement rmigir & s'tnflamer, il nu prit a l'iiisraiit une 
foiblesse universelle qui alla tout d'un timp |usi|u'à révanouissement, accompagne d'une 
sueur froide & d'un relâchement jiar les selle·* & par les uriius, de sorte qu'on me crût 
mort "" 

Of de verschillende argumenten voor de toepasbaarheid van de atomistische filosofie de 
redacteur van de Mémoires de 'Iféiwix geheel overtuigd hadden, is niet met zekerheid te 
zeggen. Wel beschouwde de journalist de theorieën van De Saint André als lovenswaardige 
pogingen het hoofd te bieden aan de talrijke problemen aangaande natuurlijke en 
demonische causaliteit, waarmee de toenmalige fysica werd geconfronteerd: 

I.es preuves de comparaison ne sont pas ce que Monsieur de Samt André peut suggérer de 
moins imposant pour faire goûter ses explications Nies arrêtent au moins la jircmiere 
fougue des ("ontredisans, & les tiennent en respect On sçait des exemple« si positifs de 
l'action secretie des esprits ou particules imperceptibles qui émanent des corps, qu'en 
certains cas asse? resscmblans, ce seroit une inconséquence d'attribuer d'un côté tout a la 
Nature, & de l'autre, tout au Démon 12l) 

François de Saint André was met de eerste die de atoomtheorie toepaste op het 
heksenjvraagstuk. De Hngelse virtuoso Joseph Glanvill (1636-1680) was hem hienn reeds 
voorgegaan. In zijn verhandeling "Some Considerations about Witchcraft", die was 
opgenomen in zijn postuum verschenen Saduasmm Tniimpljalus, had hij de mogelijkheid 
geopperd, dat een duivel of demon het lichaam van een heks doordrong van "some 
poysonous ferment", waardoor de dierlijke geesten in haar lichaam in zeer gevaarlijke 
wapens veranderden: 

'tis plain to conceive that the evil spint having breath'd some vile mipoiti into the body of the 
Witch^ it may taint her blood and sptnts with a noxious quality, b\ which her infected imüsinalion, 
hcightned by melancholy and this worse cause, ma\ do much hurt upon bodies that are 
impressible by such influences , : l 

Met deze theone had Glanvill een krachtig antwoord op de veelvuldig aangevoerde 
tegenwerping, dat het geloof in hekserij een aanval was op de Goddelijke voorzienigheid, 
omdat deze onschuldigen zoals kleine kinderen met zou beschermen, maar in plaats 
daarvan zou blootstellen aan de wreedheden van allerlei demonen en dienaren van de 
duivel. O p de eerste plaats, zo had Glanvill tegen deze bezwaren ingebracht, waren Gods 
wegen ondoorgrondelijk voor een sterveling. Waren ziektes en oorlogen niet evenmin als 
hekserij te njmen met de menselijke notie van Gods almacht, goedheid en wijsheid'' 
Bovendien was het ongelukkige feit dat vooral de zwaksten en unschuldigsten het vaakst 
ten prooi vielen aan hekserij, een volstrekt natuurlijke gang van zaken. Volgens de 

" a De Saint Andre, Ltf/ref, pp 176-179,194 
' " Ib id .pp 177-178 
a'MdTAQ<i 1726, p. 2245 
1:1 Joseph Glanvill, Saduasmu* Tnumphatm. or, ¥ uil and Plain Evidence Conieming II 'ihhes and Apparitions in Tav 
Parts. Tbeßrst treating of their Possibilit), the Second of their Real Existence, Londen 1681 (Voor de/e dissertane heb 
ik gebruik gemaakt van een facsimile herdruk van een latere uitgave, uil 1698), ρ 73 

129 



corpusculaire filosofie werden tere bchamen immers het gcmakkeli)ksf aangetast door 

inwascmcnde dampen. 

Por the peslilenlitil spirits being darttd b\ .1 spightfiil and riipitroin imtieiimtion from the eye, and 
meeting with those that arc weak and passive in the bodies which the) enter, will not fail to 
uiteet them with a iio\ioiis qualily that makes dangerous and slninee alleninoli^ in the person 
invaded bv this· poisonous mflmnce which wa) of acting b\ subtile and nwiMe mttnimtiits, is 
ordinari' and familiar in all natural efficencies. And 'tis now past i.]uestion, that nature for the 
most part acts b) subtile streams and aporrhoea's of minute particles, which pass from one bodv 
to another ( )r however that be, this kind of agency is a* conieivable as an\ of those qnalitiet 
ignouime hath cal'd Sympathy and Antipathy, the realm of which we doubt not, though the 
manner of the aition be unknown. 

Now in this way of con|ecture a good account may be given why Wilihes are 
most powerful upon Children and timorous persons, ;v~, because their i/v/T/rand imaginations 
being weak and passive, are not able to resist the fatal invasion, whereas men of bold minds, 
who have plenty of strong and vigorous spinti, are secure from the wntagion *~ 

François de Saint André greep dus in grote lijnen terug op de heksentheone die Glanvill in 

zi]n werk had uiteengezet. Slechts in de rol die de duivel werd toebedeeld weck zijn uitleg af 

van die van Glanvill. Waar in het werk van Glanvill de gemeenschap tussen heks en duivel 

de directe oorzaak vormde van de verdorvenheid van de "geesten" en "humeuren" van de 

heks, verwierp De Saint André de invloed van de duivel. Magische effecten achtte hl) reëel, 

maar zeker met het gevolg van enige duivelse interventie. De redacteur van de Mémoires de 

Trévoux schreef: 

le Diable, selon Monsieur de Samt \ndré, n'y met pas plus du sien, si ce n'est en qualité de 
Tentateur.™ 

Geestverschijningen 

In sommige tijdschriften werd ook melding gemaakt van andere raadsels die de 

zeventiende- en achtnende-eeuwse demonologie aandroeg, zoals geestverschijningen. In de 

Boekzaal van Pieter Rabus werden berichten over geesten slechts met spot beantwoord, 

zoals in het geval van een uit Saksen afkomstige nieuwsmelding over een geheimzinnige 

stem, die kerkliederen zong en catechismusvragen stelde121. Voor Rabus was dit 

"meuwbakke spook" slechts een bedrieger, een priester die zich ergens had verscholen, 

"dewi)l de overheid aldaar, zonder redelijk onderzoek, het ook gelooft". In andere 

penodieken werden dergelijke berichten wat uitgebreider besproken. 

In maart 1706, zo meldden de Nouvelles de la Képubaque des huttres van januari 170712 , 

had in het Franse plaatsje Saint-Maur een merkwaardige gebeurtenis plaatsgevonden, die 

flink wat stof had doen opwaaien in Panjs en zelfs aan het hof, aangezien het voorval zich 

had afgespeeld op het kasteel van de prins van Condé. Een van diens ambtenaren, een man 

van ongeveer vi]fenrwintig jaar oud, was, zo had hij gemeld, gedurende enige tijd reeds 

verschillende malen opgeschrokken door het lawaai van een klopgccst. Telkens had hl) een 

vreemd gebons op zijn kamerdeur gehoord, maar steeds had hl) niemand aangetroffen. O p 

'-- Ibid , pp 80-81 
'^A/i/Tdec 1726, ρ 2242 
1 : 4 ß^sepi /okt 1695, pp. 359-364 
'"iVRLian 1707, pp 34-46 
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22 maart omstreeks middernacht had hi) hetzelfde geluid opnieuw gehoord. In paniek had 
hi) zi|n bedienden bij zich geroepen, die in het licht van hun lantaarns ontdekten dat het 
bed van de officier een flink eind was verschoven. Toen zij het bed weer terug op zi)n 
plaats hadden gezet, hadden zij met afgrijzen gezien hoe alle gordijnen zich tegelijk 
openden en het bed zich in een vaart naar de schoorsteenmantel bewoog. De 
daaropvolgende avond had het huiveringwekkende verschijnsel zich opnieuw voorgedaan, 
waarbij de linkerpoot aan het hoofdeinde van het bed was vermeld. 

F Iet verhaal was rondgegaan als een lopend vuurtje. In deze periode dat iedereen 
over de gebeurtenis sprak, was de prins van Condé te Saint-Maur gearriveerd, die 
nieuwsgierig was geworden en het mvstcne wenste op te helderen. De eerste twee dagen 
had de geest zich gedeisd gehouden, maar al gauw had hij 7.ijn plagerijen hervat. Ditmaal, 
zo luidde het verhaal, beperkte de geest zich met tot het bewegen van ramen, deuren en 
voorwerpen, maar zou hij de ambtenaar ook hebben aangesproken, waarop de onthutste 
jongeman het bewustzijn had verloren en op de rand van cen kist was gevallen. 
Verschillende personen die op het lawaai waren afgekomen, hadden de bewusteloze naar 
diens bed gedragen. Ook de vorst zelfwas toegesneld en had alle hoeken van het huis laten 
onderzoeken, maar er werd memand gevonden. Na twee weken verscheen de geest nog 
eenmaal om paniek te zaaien, maar keerde daarna niet meer terug. Hiermee was een einde 
gekomen aan het opzienbarende avontuur. 

De spookachtige voorvallen vormden met alleen aanleiding voor de komst van tal 
van nieuwsgierigen naar Saint-Maur, ook hadden zij geleld tot de publicatie van een boekje, 
dat in januari 1707 te Panjs verscheen onder de titel Dissertation sur ce qu'on doit peiner de 
l'Apparition des Esprits, à l'occasion de l'avanture, qui est arrivée à S. Maur. De auteur was Dr. 
François Poupart, een kanunnik uit Saint-Maur. Nog diezelfde maand verscheen in de 
Nouvelles de la Répubtique des Lettres een samenvatting van het werkje. Deze was niet 
geschreven door redacteur Jacques Bernard zelf, maar was hem toegestuurd vanuit Parijs 
door een "personne, qui a beaucoup d'esprit, de gout, & de lumières". 

Discussies over geesten en geestverschijningen waren mets nieuws. ( )nder het 
gewone volk werden, zo meende Poupart, elke dag tal van mcuwe verhalen verteld, met 
steeds wisselende details. Ook diverse geleerden zouden, "nog met bevrijd van de 
vooroordelen uit hun kindertijd", dergelijke verhalen zonder emge argwaan accepteren. 
Anderen zouden het bestaan van dergelijke wonderen regelrecht ontkennen, al was het 
slechts om zich te onderscheiden van het gewone volk'"6. Verhalen over 
geestverschijningen werden dus ofwel klakkeloos geloofd door bijgelovigen die dweepten 
met wonderverhalen, of zij werden volstrekt met serieus genomen. Zij die zich met geen 
van beide extreme posmes konden verenigen, hielden zich volledig afzijdig van zulke 
onderwerpen. Tot grote spijt van Poupart had vnjwel memand enig initiatief getoond om 
gevallen waann mogelijk sprake was van een geestverschijning, nader te analyseren. Dit 
werkje vormde dan ook een voorzichtige eerste aanzet tot een dieper gravende discussie 
over geesten en geestverschijmngen. De auteur hoopte met deze publicatie, zo luidde het 
voorwoord van zijn boekje, andere geleerden daartoe uit te nodigen, die beter dan hijzelf in 
staat waren een helder licht te laten schijnen op het fundamentele vraagstuk over het bereik 
van geestelijke substanties in het door God geschapen umversum. 

Il seroit à souhaiter que quelque personne d'une science consommée mist dans tout son 
jour une question si profonde; & c'est pour en faire naître l'envie à ceux qui en scroicnt 
capables, qu'on donne au public cette Lettre en forme de Dissertation, qui peut estre 

126 Poupait, Dissertation sur ce qu'on doit penser de l'Apparition des Esprits, a l'occasion de l'avantun, qui est amvee a S. 
Maur,ViT\yi 1707, ρ 3 
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regardée eoninie l'essai & l'ébauche el'un Ouvrage e]ui se'roit d'une grande utilité Au moins 
est-ce le seul motif e]ui a tait résoudre Γ Uitcur à permettre qu'on rendist publique une 
Lettre qu'il n'a écrite e]ue pour satisfaire la curiosité eie e]uelques personnes de ses amis 12' 

De eerste vraag die Poupart zich naar aanleiding van het avontuur te Saint Maur stelde, had 

betrekking op de mogeli]kheid van geestverschi)ningcn als zodanig. Aangezien op 

verschillende plaatsen in de bijbel werd verhaald over engelen die zich aan mensen hadden 

gemanifesteerd, moest deze vraag volgens Poupart bevestigend worden beantwoord. 1 lier 

stuitte hl) echter op een lastig probleem. God zou nameli)k dne soorten geesten hebben 

geschapen, te weten: engelen, demonen en de zielen die God had verbonden met het 

menselijke lichaam maar die als gevolg van de dood van dit lichaam waren gescheiden. Alle 

waren louter onstoffelijke substanties. Als geesten geen stoffelijk lichaam hadden, zo vroeg 

de kanunnik zich af, hoc konden zij zich dan aan mensen tonen? O m dit raadsel te kunnen 

uitleggen meende Poupart zich allereerst te moeten baseren op de beginselen van de optica. 

Het zien, zo legde hij uit, was feitelijk mets anders dan de betrekking tussen een 

verschijning en het oog. Deze verschijning was een lichtstraal, die op een lichaam werd 

gebroken en werd omgezet in kleuren. Er waren dne soorten objecten waarop licht viel: 

doorschijnende objecten, ondoorschijnende objecten en objecten die deels doorschijnend 

en deels ondoorschijnend waren. Licht dat op iets doorschijnends viel zoals lucht, werd 

niet gebroken en had geen reflecties, maar doordrong het object. Een lichtstraal die op een 

ondoorschijnend object viel, zoals een bloem, werd gebroken en keerde van de bloem terug 

naar het oog. Licht dat op een half doorschijnend object viel, zoals glas, doordrong de 

doorschijnende deeltjes, maar werd gereflecteerd door de ondoorzichtige. Daarom was 

lucht niet zichtbaar, een bloem wel en glas slechts gedeeltelijk12". 

( )m zichtbaar te worden, bekleedden engelen zich volgens de auteur met een 

etherisch lichaam. Hiervoor moesten zij de lucht, die op grond van haar 

lichtdoorlatendheid onzichtbaar was, op een dusdanige wijze dichter maken, dat deze 

ondoorschijnend en voor het oog zichtbaar werd. Hoe een engel her precies klaarspeelde 

lucht te verdichten en zichtbaar te maken, ging volgens de auteur het menselijke verstand te 

boven. Niet minder raadselachtig dan het vermogen van engelen lucht te verdichten om 

zich te laten zien, was hun vermogen het etherische lichaam te voorzien van organen 

waarmee zij geluid konden voortbrengen. Dergelijke dingen waren, zo onderstreepte de 

auteur, alleen aan het wonder toe te schrijven. Een vergelijkbare passage treffen we aan in 

het boekje van Aalstius en Steenwinkel, het predikantenduo dat zich had verzet tegen 

Balthasar Bekkers bewering dat het niet was bewezen of de engelen waarover de schrift 

sprak, zich ooit daadwerkelijk hadden laten zien129. Ook zij hadden hun ideeën over het 

verschijnen van engelen tocgebcht aan de hand van een uiteenzetting over het menselijke 

gezichtsvermogen. Pieter Rabus had deze passage uit hun 'Ledige Aanmerkingen als volgt 

samengevat: 

's menschen oogen können niet 7icn, dan 't gene lichamelijk is, dewijl d'ecrste trap van dat 
7Ìnwerk bestaat m de beweging van de ligtdccltjcns, dewelke van de voorwerpen 
afstcuitende het oog aandoen, en vervolgens die beweging aan de herssencn door het 
vlugge 7cnuw-sap, of door eie gespanne peesjes mededeelen, waar op dan de bevatting der 
ziele volgt Hier uit volgt onweelersprekelijk, dat d'F.ngelen, op dien tijd als IK verschenen, 
en gezien wierden ccnig lichaam aangenomen hebben1 waar van daan, of hoe t\ dat kregen, 

l n 7Ibid,p 4 
1::8]bid,pp 9-11 
l-', (.f supra 
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is even veel Niimand kan ontkennen, d.it /c dat lichaam voor dien tijd bestierd, ui b\ 
gevolg daar op gewerkt hebben ,v' 

In tegenstelling tot Pieter Rabus, die de ideeën van Aalstius en Stccnwinkel xonder enig 

commentaar weergaf, weerhield de correspondent die het werk van Poupart recenseerde, 

zich met van het vellen van oordelen Tegen Pouparts beroep op bovcnnatuurli)ke 

oorzaken had hl] op zich geen bezwaar, maar wel vroeg hij zich af wat het betoog over de 

optica aan deze redenering bij te dragen had. De wegen van engelen waren nu eenmaal 

ondoorgrondcli]k, meer viel er dus niet te zeggen over de techniek die geesteli)ke 

substanties hanteerden om zich aan de mens te manifesteren De reden van Poupart o m 

deze natuurfilosofische uitleg toch in zi|n uiteenzetting op te nemen, was waarschi)nli)k 

de/elfde als die van Aalstius en Stccnwinkel, nameli)k om te bewipcn, dat geesten op een 

of andere wipe op materie moesten kunnen werken, anders zouden zi) zich nooit zichtbaar 

hebben kunnen maken. 

Deze gedachten over het vermogen van onsteiffelijke wezens om op de materie te 

werken, nepen echter een nieuwe vraag op. Waren engelen en demonen uit zichzelf in staat 

lucht te verdichten en konden zij zich dus op eigen initiatief aan de mensen manifesteren, 

of hadden zi) hiervoor een uitdrukkelijk bevel van God nodig5 De sleutel tot het antwoord 

op deze vraag lag, zo citeerde de recensent, in het wel of met toegang hebben tot Gods 

ο ρ ε π Ι ^ Γ ^ 1 1 2 

Car, dit il, si c'est par le mo\cn des espc'ccsm, epe Dieu leur a eommuniejuees en les créant, 
& e]u'il leur communK]ue· tous les (ours, il n'y a pas lieu de douter, e]ii'ils ne eonnoissent 
tous les besoins des hommes, & t]u'ils ne puissent, pour les consoler & les fortifier, se 
rendre sensibles a eux par la permissie»! de Dieu, sans en rece\oir tou|ours un ordre 
expres m 

Omdat engelen, zo redeneerde Poupart, geschapen waren als wezens die voortdurend 

toegang hebben tot Gods oneindige kennis en wijsheid, zouden zij uit zichzelf in staat zijn 

tot het vernchten van allerlei wonderen, zoals het verdichten van lucht tot een etherisch 

lichaam. Zij zouden altijd op de hoogte zijn van wat zich in het universum afspeelt en te 

allen tijde in staat zijn in te gnjpen in de wereld van de natuur Deze pnvileges zouden 

echter met gelden voor kwade geesten of demonen. ( )mdat zij met permanent 

participeerden in de openbanng van God, waren zij uit zichzelf met in staat zich een 

ethensch lichaam aan te meten, maar konden zi) zulke wonderen slechts vernchten als zij 

hiervoor toestemming en instructies van God hadden ontvangen In tegenstelling tot de 

engelen hadden zij met de macht om werkelijke wonderen te bewerkstelligen en de wetten 

van de natuur te overstijgen Zij konden slechts verbazingwekkende effecten voortbrengen 

binnen het domein van de natuurlijke of secundaire oorzaken Hun kunsten vielen dan ook 

onder de categone van de natuurlijke magie, die berustte op kennis van de geheime 

effecten van natuurlijke oorzaken en "la seule subtilité de l'art"133. 

Voila comment l'Auteur se tire d'affaires, & sur ce principe, il n'\ a point de Demons 
Incubes, & succubes, dont c]uele]ues Auteurs ont sali leurs Hcnts, point de véritables 

'^"B^nox /dec 1693, ρ 480 
niAfRL,ian 1707, ρ 37 
132 Poupart, Disrertation, pp 11 14 
131 Hier«ordt de term "espèce" gebruikt m de betekenis \an indrukken of kennis \ an Gods alwetendheid 
'ïiJVRLjan 1707, pp 38 39 en Poupart, Dissertation, pp 13-14 
'^ Poupart, Dmertiitwn, pp 17 19 
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pcisscssdoii!·, point d'opcr.ition sensible dus Démons, si et· n'est p.ir une permission toute 
particulière de Dieu pour sa gloire, & pour le salut des hommes point de Sorcellerie, ni de 
Magie, que celle qui consiste, dans la connoissauce des effets secrets des causes 
naturelles '^ 

Voor de zielen die eens met ecn menseli|k lichaam verbonden waren geweest, gold volgens 
Poupart hetzelfde als voor engelen en demonen. Alleen die zielen die de eeuwige zaligheid 
genoten en zich in het ri)k van God bevonden, konden door middel van een ethensch 
lichaam aan de mensen verschijnen. Voor de ovenge zielen zou het onmogeli|k zijn om 
met de mensen in contact treden. Zi] die beweerden dat een overledene aan hen was 
verschenen, smekend om te bidden voor genade, vergisten zich dus. Wat zi| ook hadden 
gezien of gehoord, het was uitgesloten dat dit echte geesten waren geweest. I lun 
"gcestverschi|ningen" waren eerder producten van fantasie of van koortsvisioenen en 
bestonden dus slechts in de hoofden van de mensen zelf 

Slechts in sommige gevallen was er wel sprake van iets zichtbaars, dat buiten de 
aanschouwer bestond. Poupart erkende dat zich zo nu en dan zeer bizarre verschijnselen in 
de natuur konden voordoen, die evenwel niet voor echte geestverschijningen mochten 
worden aangezien. Hier venvees hij naar het voorbeeld van "palingenesis", dat hij 
ontleende aan de werken van enkele scheikundigen zoals Athanasius Kircher (1602-1680), 
Caspar Schott (1608-1666), Kcnelm Digby en Jacques Gaffarel (1601-1681). Poupart vatte 
de theorie van palingenesis als volgt samen: de substantiële vorm van een lichaam zou in de 
"zouten" huizen. Wanneer deze zouten door warmte in beweging werden gebracht, zouden 
zij dezelfde gestalte aannemen die de natuur hun eens had gegeven. Zo zouden van het in 
de grond begraven lichaam van een overledene zouten kunnen overblijven, die naar de 
oppervlakte van de aarde konden wasemen en daar schaduwen en spookbeelden van de 
overleden persoon vormen, waardoor een toevallige voorbijganger de stuipen op het lijf 
konden worden gejaagd' *. Met dezelfde theone kon necromantie - het oproepen van de 
geest van een overledene - op natuurkundige wijze worden verklaard, zoals ook in de 
samenvatting van het eerder genoemde boek van François de Saint André werd betoogd: 

Il ne croit pas impossible que les petites parties qui, alors, s'en détachent, & percent au 
travers de la terre, se rassemblent successivement dans l'air, avec le même ordre & les 
mêmes proportions qu'elles avoient Ce spectre ou cette vapeur ainsi figurée, est tout ce 
qu'il peut accorder aux Patrons de la Necromantie '^ 

Terugkomend op het spookavontuur in Saint-Maur betoogde Poupart, dat hier geen sprake 
kon zijn geweest van een geestverschijning. Zeker was, dat engelen en andere geesten de 
door de ambtenaar beschreven gebeurtenissen niet op hun geweten konden hebben. 
Engelen en zalige zielen haalden zulke streken met uit, en andere geesten waren met tot 
zulke dingen in staat. Het verhaal kon dan ook met op ware wonderen zijn gebaseerd. Hoe 
wonderbaarlijk alle details uit het verhaal ook mochten lijken, zij zouden op zeer 
eenvoudige oorzaken berusten. Als voorbeeld noemde de auteur het bed van de jonge 
ambtenaar, dat op spookachtige wijze razendsnel door de kamer had geschoven. Het was 
mogelijk, dat er rolletjes onder de poten van het bed bevesngd waren, die in beroering 
waren gekomen door bewegingen van de jongeman zelf. Ook waren de getuigenissen van 

' " ' M U ^ i a n 1707, p. 39 
" l'oupart, Dissertation, pp 23-48 
IW Ibid , pp 48-52 
l1" AMT dec 1626, ρ 2240, De Sainl \ndre, Letfrv*, |ip 81-83 Dok Joseph Chambon bc\csügdc de 
mogelijkheid \ an palingenesis in zijn Truite des Metauv et des Mitiermi\, pp 367-369 
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het voorval volgens Poupart met eenduidig. De t\vcc jonge bedienden die alles met eigen 
ogen hadden aanschouwd, hadden zodanig staan beven van angst, dat zij allerminst in staat 
waren geweest tot een nuchter onderzoek naar datgene wat het schudden en schuiven van 
het bed had veroorzaakt Bovendien had een van hen beiden achteraf aan diverse personen 
toegegeven, dat hl] er niet volkomen zeker van was dat hl) het bed helemaal uit zichzelf had 
zien bewegen. 

De getuigenissen van de ambtenaar zelf waren evenmin erg betrouwbaar De 
jongeman stond bekend als een labiele persoon: "la mélancolie domine dans son 
temperament" . Als gevolg hiervan deed hij zo nu en dan vreemde dingen. Zo had hij 
volgens enkele getuigenissen met lang daarvoor tijdens een zeer koude nacht gehoor 
gegeven aan een plotselinge bevlieging om in de slotgracht een boottochtje te maken, 
waarna hij de volgende ochtend verstijfd van de kou was aangetroffen en ziek naar zijn bed 
was gedragen. Volgens Poupart moest het hele verhaal met de klopgeesten in het licht van 
deze dwaze streken van de jongeman worden bekeken. Waarschijnlijk was alles begonnen 
als een flauwe grap en had de jonge ambtenaar slechts zijn knechten de stuipen op het lijf 
willen jagen. Toen echter ook de prins van Condé het verhaal serieus bleek te nemen, had 
hij, mogelijk uit angst voor ontslag, zijn komedie voortgezet en er verschillende details 
bijverzonnen, waarna hij uiteindelijk zijn verzinsels zelf was gaan geloven, hen korte 
koorts, die hij nog aan zijn nachtelijke roeitocht had overgehouden, had zijn natuurlijke 
melancholie wellicht doen toenemen. Ook de pnns van Condc had deze conclusie 
getrokken en de vader van de jongeman, "un homme d'un mente distingué", verkondigde 
bij het horen van het nieuws, dat de geest die hier werkzaam was, geen andere was dan die 
van zijn zoon. 

In de Mémoires de Trévoux van 1726 werd een andere anekdote vermeld. In dit verhaal was 
geen sprake van een klopgeest, maar van de verschijning van de geest van een overledene 
aan een van zijn dierbare nabestaanden . Er bestonden diverse getuigenissen van mensen 
die ooit door een overleden vnend of familielid meenden te zijn bezocht. Een van deze 
getuigenissen was wat nader uitgeplozen door de I-ranse pnester Charles-Irenée de Saint 
Pierre (1658-1743), een voormalig lid van de Académie française '". Tijdens een diner bij 
een kennis had een van de aanwezigen, Monsieur Bézuel, een pnester uit Yalogne, verteld 
over een bizarre ervanng die hij in zijn jeugd had opgedaan. Als zesnenjange schooljongen, 
zo begon hij zijn relaas, hadden hij met zijn boezemvnend Des fontaines afgesproken dat 
de eerste van hen die zou sterven, na zijn dood zou terugkomen om aan de ander verslag 
uit te brengen over het hiernamaals. Datzelfde jaar was Desfontaines voor zijn 
vervolgstudie naar Caen vertrokken, waarna de jongens hun vnendschap slechts per bnef 
hadden kunnen voortzetten. In juli 1697, toen Bézuel al enkele weken geen bencht van zijn 
vnend had ontvangen, werd hij tijdens dne opeenvolgende middagen, telkens op precies 
hetzelfde tijdstip tijdens een wandeling in de tuin, overvallen door een plotseling gevoel van 
duizeligheid. De derde keer had hij zelfs het bewustzijn verloren, waarna enkele aanwezige 
monniken hem weer overeind hadden moeten helpen. Ofschoon Bézuel zijn ogen wijd 
open had, was hij met in staat de mensen om hem heen te zien, want op dat moment zag 
hij plotseling zijn vnend Desfontaines voor zich staan, die hem wenkte. Bézuel stond op en 

14" Poupart, Distertation, ρ 68 
1 4 1 Λίί/Γ jan 1726, pp 119-145 'Discours, de M I'\bbc de S Pietre pour expliquer physiquement cen.unes 

appanhons.' 
14- Naar aanleiding van zijn duideli|ke stellingname tegen de politiek \an Lodeuijk XIY in zijn in 1618 

verschenen publicatie Discours sur la Polysynodie uas De Saint Pierre uit de academie gestoten Zie hierover 

fcdouard (ioumv, Etudesurla Vte et h Ecnts de l'Abbe de Sainl Pierre, Panjs 1859,pp 37 51 
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het zich door zijn vriend 1)1) de linkerarm pakken en meevoeren naar een rustige plek iets 
verderop in de tuin. Daar vertelde Desfontaines dat hi] twee dagen daarvoor was 
verdronken en dat hij was teruggekomen om zijn belofte gestand te doen. ( )p Hczuels 
vragen over her hiernamaals gaf de geest van Desfontaines echter geen antwoord. In plaats 
daarvan vertelde hi| over zijn laatste dag, de wandeling in de hete zon en de gesprekken die 
hij die middag met zijn vrienden had gevoerd. Verschillende malen probeerde Bé/.uel de 
schim van zijn vriend te omhelzen, maar greep hierbi) telkens in de lucht. Toch voelde hi| 
de greep van Desfontaines' hand om zijn linkerarm zeer duidelijk De plek op zijn arm 
bleef hierna zelfs nog enkele dagen pijnlijk. Voordat de geest weer was verdwenen, had hij 
zijn vriend verzocht een boodschap aan zijn familie over te brengen en de zeven psalmen 
op re zeggen, die hem kort voor zijn overlijden waren opgedragen door zijn biechtvader. 

In tegenstelling tot de andere toehoorders was Monsieur l'Abbé de Saint Pierre er 
met van overtuigd dat er, zoals Bézuel geloofde, daadwerkelijk een wonder had 
plaatsgevonden. Hij was bereid de getuigenis serieus te nemen, zij het met de nodige 
nuchtere afstandelijkheid. Na alle feiten op een njtje te hebben gezet, constateerde De Saint 
Pierre dat de geestverschijning uit het verhaal van priester Bézuel niets anders was geweest 
dan het effect van een zonnesteek. I lij legde uit dat bij sommige mensen door de hitte van 
de zon het vocht in de hersenen gemakkelijk verhit raakte en een soort koorts 
veroorzaakte. Als gevolg van deze koorts zou men vreemde visioenen krijgen, die vaak 
bijzonder levensecht leken. Vooral geestelijk en lichamelijk instabiele personen, zoals 
jongeren en personen die leden aan slaapproblemen, eenzaamheid of "melancholie", 
zouden vatbaar zijn voor dergelijke hallucinaties. Bovendien, zo schreef de priester: "lis 
font plus d'impression sur l'espnt de ceux qui ignorent la physique, que sur les 
physiciens"'". Nu was Bézuel altijd een introverte en gevoelige jongen geweest en de dne 
zomermiddagen waarop hij was overvallen door duizeligheid, waren extreem warm 
geweest. De Saint Pierre was dan ook zeker van, dat Desfontaines niet aan Bézuel zou zijn 
verschenen als deze zich tijdens die dne dagen met aan de felle stralen van de zon had 
blootgesteld. Hij werd in zijn overtuiging gesterkt door het feit dat Desfontaines pas dne 
dagen na zijn overlijden aan Bézuel was verschenen, in plaats van op het moment dat hij 
was verdronken, tijdens Bézuels eerste aanval van duizeligheid: 

C'étoit pourtant Ie vr.u moment d'une appantion réelle & merveilleuse, parceque la 
nouvelle n'en pouvoit pas être arnvée à vingt lieues delà mais la fièvre n'étoit pas encore 
asse? allumée; ... & ce qui est très-important, il falloit que la nouvelle de sa mort fût arrivée 
par la poste i4A 

Ruim zes uur voor Bézuels derde koortsaanval had het mcuws van het overlijden van 
Desfontaines zich reeds door Valogne verspreid. De priester achtte het dan ook met 
onwaarschijnlijk dat Bézuel het bencht wel had opgevangen, maar zich hiervan niets 
hennnerde, omdat zijn geest als gevolg van de zonnesteek totaal verward was. Aangezien 
het duidelijk was dat Bézuels zintuigen met normaal hadden gefunctioneerd - op de 
momenten van duizeligheid had hij immers memand van de aanwezigen opgemerkt, 
hoewel zijn ogen wijd open waren geweest - was het geenszins ondenkbaar, dat Bézuel 
eveneens de controle over zijn geheugen had ver loren"\ 

Maar, zo had iemand uit het tafelgezelschap - "quelqu'un de ceux qui aiment mieux 

Ν , ΛΜΤ| . ιη 1726, ρ 133 
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croire du merveilleux que d'examiner des raisonnemens" '* - de auteur tegengeworpen, als 
de verschi)ning van Des fontaines met echt was, hoc kon men dan verklaren, dat Bézuels 
linkerarm pi)n deed op de plaats waar de schim van zi)n vnend hem had vastgegrepen'' En 
hoe was het dan mogelijk dat verschillende details van het verhaal precies kloptcnr I let 
spook van Dcsfontaines zou nameli|k bi| zijn verschi|ning aan Bézuel hebben verteld over 
een boom aan de Avenue de Louvigm, waarin hl) hun beider namen had gekerfd. Hi| xou 
de plaats van deze boom zeer exact hebben omschreven. Twee jaar later had Bczuel 
diezelfde boom met het onmiskenbare handschrift teruggevonden. Ook had een van de 
schoolvrienden uit Caen bevestigd dat Dcsfontaines als boetedoening zeven psalmen had 
moeten opzeggen. 

Deze tegenargumenten brachten de zekerheid van De Saint Pierre echter niet in de 
genngste mate aan het wankelen. De pijn in Bézuels arm was volgens de pnester eenvoudig 
te verklaren. O m te voorkomen dat Bézuel zou vallen, moest een van de aanwezige 
monniken hem stevig hebben vastgehouden. Wat de ovenge kloppende details zoals de 
bekraste boom betrof: hoogstwaarschijnlijk had Bézuel alles wat Dcsfontaines' zogenaamde 
geest hem in de tuin zou hebben verteld, reeds via de post van zijn vnend vernomen, maar 
had hij in zijn delirium allerlei fragmenten uit zijn geheugen verward. Ook het feit dat 
Bézuel op de hoogte was van de opdracht om zeven psalmen op te lezen was volgens De 
Saint Pierre eenvoudig te verklaren: dit vormde de gebruikelijke penitentie, met name voor 
scholieren147. Bovendien hoefde het feit dat vier details inderdaad juist waren, nog geen 
wonder te betekenen: 

Si sur deux cent faith qu'on reve rapidement en une heure de temt., il s'en trouve tent 
quatre-vingt seize faux tandis cju'il s'en trouve quatre vrais, est-ce donc une chose 
merveilleuse? je dis plus quand tes. faits ne regardent que la même personne, je soutiens 
qu'il seroit plus merveilleux, que les deux cents fussent tous faux, que parmi les taux il s'en 
trouvoit trois ou quatre de vrais lw 

Tegenover deze toevallig juist blijkende details plaatste De Saint Pierre een aantal 
tegenstrijdigheden, die zijn vermoeden bevestigden, dat de jongeman aan hallucinaties had 
geleden. Zo zou men toch op grond van bekende natuurlijke pnncipes mogen aannemen, 
dat een lichaam, dat op klaarlichte dag door Bézuel was gezien, ook door de andere 
aanwezigen had moeten zijn waargenomen. En als de dode duidelijk hoorbaar had 
gesproken, zouden ook de anderen hem moeten hebben gehoord. Alles wees erop, dat de 
verschijning en de conversaties uitsluitend in Bézuels verbeelding hadden plaatsgevonden. 
De tweede overduidelijke fysische contradictie in Bézuels getuigenis was, dat het lichaam 
van Dcsfontaines' schim enerzijds solide genoeg was om zijn vnend zo stevig bij de arm te 
pakken, dat de arm de hele daaropvolgende maand pijn bleef doen, terwijl het lichaam 
anderzijds zo vluchtig was, dat Bézuel in het mets had gegrepen toen hij zijn dode vnend 
had willen omhelzen. De tegenstnjdigheden zouden zich echter oplossen, zodra men inzag 
dat de verschijning slechts een koortsvisioen was geweest: 

parceque Ie propre des songes est, de représenter en un moment des choses qui se 
contredisent dans le réel, & de faire des metamorphoses réellement impossibles il n'\ a rien 
en tout cela que de fort ordinaire, & très-naturel aux songes 14'' 

14" Ibid., ρ 136 
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Behalve fvsischc contradicties getuigde het verhaal van Bézucl ook van een innerlijke 
tegenstn|dighcid. De ziel van Desfontaines zou naar Yalogne zijn teruggekeerd o m zich aan 
zijn woord te houden. Maar, zo wierp De Saint Pierre hem tegen, als dit waar was, dan zou 
de geest, conform de afspraak, verslag over het hiernamaals hebben uitgebracht Waarom 
had Desfontaines dan juist dit ene belangrijke onderwerp volledig genegeerd? 

Cette anic, ijui p.ir la sc'iiar.ition de sou corps doit être devenue plus nusoiinahle, fait avec 
un autre corps fort léger bien du chemin pour ne vous dire que des puénlitez: cela n'est-il 
pas incomprehensible·'"s" 

lien laatste argument ter weerlegging van de realiteit van de zogenaamde geest van 
Desfontaines had betrekking op het gegeven, dat deze met zelf zijn urgente boodschap aan 
zijn familie had overgebracht, maar zijn vriend daartoe de opdracht had gegeven, terwijl hij 
had kunnen beseffen dat de verschijning van zijn eigen geest veel overtuigender zou zijn 
dan het verwarde relaas van een schooljongen De werkelijke reden waarom 
Desfontaines nooit aan zijn moeder was verschenen, was dan ook, zo concludeerde De 
Saint Pierre droogjes, dat zij geen zonnesteek had opgelopen. 

Evenals vele van zijn geletterde tijdgenoten placht De Saint Pierre zijn belangstelling voor 
bizarre verschijnselen duidelijk te onderscheiden van de ademloze verbazing, die 
kenmerkend was voor de minder ontwikkelden. Zijn disgenoten getuigden volgens hem 
van een gebrek aan scherpzinnigheid, dat typerend was voor mensen die zich nooit in de 
fysica hadden verdiept. Waar hijzelf op de wijze van een "esprit juste & solide" eerst 
zorgvuldig alle mogelijke natuurlijke verklaringen tegen elkaar had afgewogen alvorens iets 
bovennatuurlijks te veronderstellen, gold voor zijn tafelgenoten het omgekeerde. Zij 
hadden het miraculeuze verhaal van Bézuel geslikt voor zoete koek. 

ceux, à qui on conte ces avanturcs sont pour l'ordinaire assez ignorants de la Physique & 
des causes naturelles. Plus ils sont ignorans, plus ils sont disposez à croire effectif ce qui est 
impossible; leur crédulité fortifie la crédulité du Conteur, & par contrecoup la terreur qu'il 
lui a inspirée, nourrit & fortifie la sienne.152 

Daarentegen zou een nuchtere en kritische fysicus een dergelijke hysterie direct de kop 
indrukken: 

ce Physicien trouveroit bien-tôt la cause naturelle de Pcvcnement; ce merveilleux 
s evanouiroit, & l'Histoire merveilleuse seroit perdue pour le public, car on craindroit de 
débiter une chose très-simple & très-naturelle avec air effraie; un simple effet de la nature, 
... , comme un prodige surprenant.153 

Evenals Bézuel waren de ovenge tafelgasten echter onnodig blijven vasthouden aan hun 
overtuiging, dat er een wonder had plaatsgevonden, zelfs nadat hun "bewijzen" zeer 
eenvoudig bleken te kunnen worden weerlegd. Ook het al dan niet opmerken van 
tegenstrijdigheden legde volgens Bézuel duidelijk het grote verschil tussen Uchtgelovigen en 
geletterden bloor13^. Alleen iemand met een heldere geest, zo gaf hij zijn lezers re verstaan. 

'•" Ibid.p 144 
151 Ibid.p 144 
"-Ibid .pp 131 132 
'^ Ibid,p 131 
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was in staat goed op de kleine dingen te letten en daarmee realiteit en waarheid te 

onderscheiden van fantasie en misleiding. Bovendien, zo versterkte hij zijn stelling, ook al 

zouden lichtgelovigcn deze details wel opmerken, dan nog zouden zi) aan hun bijgeloof 

blijven vasthouden: 

car les esprit-- du commun, par goût pour le mcrvciUciix, pour le |irodigiciix, étant 
accoutume/ a umtondre les réalité/ avec les imaginations, n'ont nulle peine, & ont même 
du plaisir à croin l'impossible ' " 

Tal van op het eerste gezicht raadselachtige verschijnselen werden, zo meende de auteur, 

ten onrechte verward met iets duivels of bovennatuurlijks, eenvoudigweg omdat men niet 

de moeite nam zich te verdiepen in natuurlijke oorzaken. Toch wenste hij niet de realiteit 

van bovennatuurlijke of demonische verschijnselen te ontkennen. Dit gold niet alleen voor 

De Saint Pierre. I Iet feit dat de meeste tovenanjverhalen als bijgeloof ontmaskerd werden, 

betekent geenszins dat de mogelijkheid van tovenarij als zodanig werd verworpen. Zo 

schreef Jacques Bernard, van wiens hand de recensie van Nicolas Aubins Histoire ties dinbks 

ile IjDuduti in Le Clercs Bibliothèque Universelle was, dat het bedrog in Loudun geen argument 

vormde tegen de werkzaamheid van duivels en tovenaars: "puis que jamais un fait 

particulier, de la nature de celui-ci, n'a établi une régie générale"'16. Het samengaan van 

geleerde scepsis en geloof in magie komt ook duidelijk tot uitdrukking in de recensie van 

Georg Abraham Mercklins (1644-1702) Tnic/a/us pbysico medicus de Imaiitamtnln in de 

Mémoires de 'i'révoux '. De auteur, die als arts was verbonden aan de Duitse Acaderma 

Naturae Cunosorum, erkende dat vreemde aandoeningen vaak ten onrechte aan hekserij 

werden toegeschreven. Evenals zijn Franse collega Lange was hij van mening, dat het 

uitbraken van zogenaamd ingctoverde kikkers en hagedissen doorgaans een natuurlijke 

oorzaak had: met het eten van ongewassen groenten en het drinken van onzuiver water zou 

men gemakkelijk eitjes kunnen binnenkrijgen, die in de maag werden uitgebroed. 

Desalniettemin bestreed hij in zijn boek de opvatting dat demonen in het ontstaan van 

dergelijke merkwaardige aandoeningen geen enkel aandeel hadden en dat heksen met 

bestonden. Alles toeschrijven aan de duivel was, zo onderstreepte de recensent Mercklins 

opvatting, even kortzichtig als een regelrechte ontkenning van iedere duivelse invloed: 

C'est au milieu de ces deux sentimcns extremes ijuc se trouve la venté, l'homme est ne 
corruptible, il porte dans lui même le principe de plusieurs maladies, mille accidens 
troublent naturellement sa santé, sans tjue les Demons s'en mêlent, mais on ne peut sans 
une incrédulité opiniâtre ne pas reconnoitre dans certaines maladies des symptômes si 
extraordinaires cju'on ne peut les attribuer qu'à une puissance étrangère & ennemie '1l1 

Ofschoon het volgens de auteur in bepaalde gevallen met ondenkbaar was dat er sprake 

was van duivelse inmenging, moest een dergelijke conclusie niet worden getrokken voordat 

alle natuurlijke oorzaken zorgvuldig waren onderzocht: "il faut en croyant l'existence de la 

magie être fort réservé à décider qu'une maladie en est l'effect"''1''. 

'"Ibid, ρ 143 
156 BUH 24, maart 1693, ρ 224 
1,7ΛΜΓηυ\ 1717, pp 1807-1813 
15» Ibid., ρ 1808 
l w Ibid. ,p 1811. 
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D e empirische status van heksen- en geestenverhalen 

De scepsis van geleerden jegens tovenan)verhalcn betekende met dat het bestaan van 

tovenarij als zodanig werd verworpen. Evenmin kan men eruit opmaken dat rond 1700 

demonologie en natuurfilosofie elkaar vijandig ge/ind waren. Ynjwel alle discussies die in 

de /e penode werden gevoerd over duivels, geesten en heksen, verwezen tevens naar 

natuurkundige vraagstukken. Debatten over heksen) hadden betrekking op de vraag of 

bepaalde gebeurtenissen al dan met in de fSsieke wereld konden plaatsvinden. Zodoende 

overlapten de discussies over heksen) tal van natuurfilosofische discussies over causaliteit 

en natuurwetten. Niet alleen ging het onderzoek naar heksen) en demomsme hand in hand 

met de natuurfilosofie; we zouden zelfs kunnen zeggen dat demonologie zelfs van een 

groot epistemologisch belang is geweest voor het natuurfilosofische debat dat rond 1700 

werd gevoerd. De demonologie verschafte de natuuronderzoeker tal van raadselachtige en 

bizarre verschijnselen die behoorden tot de bijzondere categorie van natuurhistorische 

anomalieën waarover ik in de vonge hoofdstukken heb gesproken. Dergelijke 

buitengewone fenomenen die uitzondenngcn op de wetmatigheden der natuur leken, 

vormden een vehikel voor het oplossen van conceptuele en empirische vraagstukken. Zij 

stelden het onderscheid tussen het mogelijke en onmogelijke, de afbakening van het 

natuurlijke en het bovennatuurlijke en de verhouding van matene en geest ter discussie. 

Men werd door deze paradoxen uitgedaagd de gangbare verklaringsmodellen aan te passen 

totdat de vreemdheid van het verschijnsel was verdwenen. Zo had Bacon verklaard in zijn 

De augmeiitis Saentiarunr. 

Neither am I of opinion in this history of m.irvds, that superstitious narratives of sorceries, 
witchcrafts, charms, dreams, divinations, and the like, where there is an assurance and clear 
evidence of the fact, should be altogether excluded For it is not yet known m what cases, 
and how far, effects attnbuted to superstition participate of natural causes, and therefore 
howsoever the use and practice of such arts is to be condemned, vet from the speculation 
and consideration of them (if the\ be diligentlv unravelled) a useful light may be gained 
for the further disclosing of the secrets of nature "'" 

Demonische verschijnselen waren in feite mets anders dan kunstmatig gemanipuleerde 

natuurlijke fenomenen. Daarom kon het demonologisch onderzoek evenals de bestudering 

van overige "occulte" en raadselachtige fenomenen in de natuur eenvoudig in de 

natuurfilosofie worden opgenomen als physica speaahs. Als elementen van de wereld van de 

verborgen werkingen in de natuur zouden demonische verschijnselen toetsstenen bi) 

uitstek vormen voor de dominante wetenschappelijke modellen en konden daardoor 

waardevolle inzichten in de natuur als zodamg opleveren ' . De Engelse filosoof Joseph 

Glanvill had deze gedachte verder uitgewerkt. In verschillende van zijn werken had hij 

herhaaldelijk gewezen op de onschatbare waarde van demonologisch onderzoek voor de 

meuwe wetenschap. Hij was in zijn "Some Considerations about Witchcraft. In a Letter to 

Robert Hunt. Esq." fel uitgevaren tegen tijdgenoten die hekserij en demomsme bij 

voorbaat verwierpen als onmogelijk omdat dergelijke zaken in stnjd zouden zijn met de 

wetten der natuur. Dergelijke lieden beschouwden zichzelf volgens hem ten onrechte als 

wetenschappers, want zij ontbeerden de allereerste voorwaarde voor het navorsen van de 

geheimen van het universum. Het bereiken van kenms zou beginnen bij de erkenning van 

l(," Bacon, De augmentit Saenttarum, in U orks. Ι, ρ 498 (Fngelse vertaling U orks, IY, ρ 296) 
"'1 Zie m er demonologie als Ph^ma Sptaahs, Clark, Thinking unlh Demons, pp 1 S3 154 "the dcducnon that 
demons w ere impriMined vnlhin natural causation left for stud\ the problem of ho« their (albeit « ondcrful) 
effects »ere plnsicalh caused" 
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de beperktheid van de eigen kennis. Bescheidenheid was, zo stelde Glanvill, de basis voor 

een filosofische geesteshouding. Dat verschijnselen die berustten op nat"uurli|kc of 

demonische magie vooralsnog de "narrow and contracted minds" van mensen te boven 

gingen, impliceerde geenszins hun onmogeli)kheid, aldus Glanvill. 

most things seem impmbiible at first proposat ,md man\ great truths .ire ttimigr .nul odd, rill 
custom ami luqiminttime h.nc reconciled them to our fancies.162 

Ook als zi] namcli)k met door de spontane werking van de natuur werden veroorzaakt, 

bestond nog de mogelijkheid dat een of andere geest, wiens kennis en vermogens die van 

de mens mi)lcnver overstegen, de natuur op vernuftige wi| /e had gemanipuleerd. 

\iid if we are ignorant ot the most oimom tilings , 'tis then no wonder that we know not 
the LOnstttiition and powers of the Cretitiires, to whom we are such strangers Bricfh then, 
mutters of fait well proved ought not to be denied, because we cannot lomenv how tlie\ can be 
performed Nor is it a reasonable method of inference, first to presume the thing imposvblt, 
and then to conclude, that the fait cannot be proved C )n the contrarv, we should judge of the 
uction. This is proudl) to exalt our own opinions above the clearest testimonies and most 
sensible demonstrations oi fact: and so to give the Lye to all Mankind, rather than distrust the 
wncetts of our bold imaffnations "' , 

In plaats van verschijnselen te ontkennen, omdat ze met pasten in de bestaande inzichten 

in de wetmangheden der natuur, diende men deze juist te omarmen, omdat men juist in 

deze gevallen de grenzen van de eigen kennis zou kunnen verleggen. Reeds in 1668 had 

Glanvill in een advies aan de Rovai Society gewezen op de rol die het onderzoek naar de 

heksen- en geestenwereld speelde bij het ontsluiten van de geheimen der natuur. I lij 

vergeleek het verkennen van "the land of spirits" met de ontdekking van Amerika, dat 

eveneens een nog grotendeels onontgonnen terrein was. De werkelijkheid van de aarde en 

de kosmos bleek vol ongekende diepten te zijn, waarvan er maar enkele door toevallige 

waarnemingen waren ontdekt. Al deze geheimen van het universum zouden door de 

voortschrijdende wetenschap wellicht kunnen worden blootgelegd, zolang men niet de 

ogen sloot voor het "Amerika van geheimen" en het "onbekende Peru van de natuur". Wie 

bleef vasthouden aan zijn theorieën en vooroordelen, zou met in staat zijn "de schatten aan 

de overzijde van de Atlantische Oceaan te vinden, waartoe de nieuwe filosofie de weg 

wees"164. Keer op keer bleef Glanvill wijzen op de epistemologische noodzaak te geloven in 

de mogelijkheid van demonisme. Omdat zij een licht konden laten schijnen op de 

duisterheden der natuur, genoten de "matters of fact" die de demonologie aandroeg, de 

status van bijzonder empirisch materiaal en dienden zij volgens Glanvilll dan ook als 

zodanig te worden bestudeerd. 

Nu bestonden er strikte enteria voor de betrouwbaarheid van "matters of fact". Zij 

dienden te voldoen aan strenge natuurfilosofische maatstaven als zorgvuldigheid, 

controleerbaarheid en openbaarheid165. In het samenstellen van een natuurlijke historie van 

magische en demonische fenomenen stuitte men echter op een grote weerbarstigheid van 

het empirische matenaal: in tegenstelling tot de berichten over de effecten van andere 

"occulte" verschijnselen zoals de beweging van de wichelroede, boden singuliere gevallen 

16:: loseph Glanvill, Saduasmus Tnumphalw, ρ 67. 
"' , Ibid , pp 72-73 
1M Glanvill, The Vanity of Dogmatizing (1661) in Slephen Medcalf (cd), The I 'anit) of Dogmati^ng l'he 'Ihree 
'l 'emons'b) Joseph Glanvill, Ho\e, Susse\ 1970,p 178 
l6,i Shapm en Schaffer, Leiwthan and the Air-Pump, pp 55-64 

141 



van demonisme niet dc mogeli)kheid tot het uitvoeren van experimenten die door ccn 

gezelschap van goed opgeleide natuurkundigen opnieuw konden worden voltrokken en 

konden worden bijgewoond door diverse betrouwbare en kritische getuigen. Het was 

daarom doorgaans met zo gemakkelijk vast te stellen, of er in de gerapporteerde gevallen 

daadwerkelijk sprake was van hekserij of demonische werkingen. Met name berichten over 

geestverschijningen verschaften zwak bewijsmateriaal, aangezien dergelijke manifestaties 

doorgaans van zeer korte duur waren en telkens slechts aan één getuige werden getoond. 

Iets minder ontoegankelijk waren klopgeesten, omdat deze hun aanwezigheid vaak aan 

meerdere getuigen kenbaar maakten. 

In het onderzoek naar tovenarij en de werking van geesten beschikte men dus 

doorgaans met of nauwelijks over directe ervanngen, maar moest men zich tevredenstellen 

met vertellingen van personen die ooit met heksen en geesten in aanraking meenden te zijn 

gekomen. ( )mdat deze getuigenissen het enige empirische materiaal vormden waarop men 

zich kon baseren, was dc techniek van het getuigen van cruciaal belang '* Men liet dan ook 

slechts die getuigenissen toe, die beantwoordden aan de wetenschappelijke entena voor 

betrouwbaarheid. Alle omstandigheden, zoals de tijd, plaats en details van dc gebeurtenis, 

alsmede de identiteit van de betrokkenen, dienden nauwkeurig te zijn omschreven en door 

betrouwbare en kritische personen te zijn bevestigd. Alle getuigen en informanten werden 

zorgvuldig "gescreend" om elke kans op misleiding en bedrog uit te sluiten. De volledige 

afhankelijkheid van de verklaringen van getuigen vormde vaak echter een groot struikelblok 

in het onderzoek naar demomsche verschijnselen. Vertellingen over ervaringen met geesten 

of hekseri) waren namelijk doorgaans afkomstig van personen die niet behoorden tot de 

Republiek der Letteren. Vaak waren deze verhalen verdacht en ongeloofwaardig, of 

gekleurd door bijgeloof en hang naar wonderen, waardoor zij twijfelachtig bewijsmateriaal 

vormden. Bovendien waren vele ervan doorspekt met tegenstrijdigheden, of had de 

verteller de feiten enigszins verdraaid, om zijn verhaal kloppender te maken, hetgeen 

volgens Charles-Irenée de Saint Pierre ook het geval was in pnester Bézuels verslag van de 

zogenaamde geestverschijning: 

Comme ceh sortes d'apparitions ne sont que des songes fiévreux, il s'\ mêle toujours des 
choses fausses ou des contradictions mais le Conteur craignant de passer pour un Sonçfm 
dissimule ces faits, il se les cache à lui-même, il rajuste en faisant son histoire tout ce qui lui 
paroit se contredire, & à force de conter la même chose d'une même maniere, celui qui 
raconte en vient peu à peu à croire que tout est arrive précisément comme il raconte."17 

D e gegevens waarover de demonoloog beschikte, dienden daarom veel nauwgezetter te 

worden geverifieerd en gecontroleerd dan natuurhistorische verslagen van verschijnselen 

als planten en dieren. Toch was menigeen bereid getuigenissen over heksen, geesten en 

demonen seneus te nemen, zij het met de nodige nuchtere afstandelijkheid. Wonderpraat 

diende te worden gewantrouwd: men kon zich, zo waarschuwde De Saint Pierre, maar al te 

makkelijk door de verteller laten meeslepen en zijn oordeelsvermogen laten doven. 

car un homme étonné & persuadé communique facilement son étonnement à ceux qui 
Pécoutent II n'est point de trompeurs plus seduisans que ceux qui sont les premiers 
trompez ",8 

106 Clark, Thmhn^ mtb Demons, p. 308, Peler Dear, 'ToliiH m I 'erba- Rhetoric and \ulhnnty m the Hark Royal 
SocH'l\\ ίη< 76 (1985), pp 145-161, en Ucar, 'Miracles and llie Ordinan ( ourse of Nature', Isis 81 (1990), pp 
663-683 
'"AirfTjan 1726, ρ 132 
">»lbid.,p 130 

142 



Pounjuoi Ιο |Χ'Γϊ.<>ηηι> seiiM'es rcfiisciit-cllc;. presque toûiours leur crov.uict ,ui\ 
événtmeus miraculeux que raconte Tite-Ijve·" ("'est qu'il·; sçavent que pour n'être point 
trompé, il faut toû|ours comparer le poid>. du témoignage avec le degré de merveilleux du 
fait rapporté, & effectivement, s'il est possible que le tait soit vrai, il n'est moin·* possible 
que celui qui le raconte soit ou trompeur ou trompé "''' 

De demonoloog diende zich daarom kritisch op te stellen en een weg te vinden tussen 

bijgeloof en ongeloof: 

Dt ces sortes d'événemens tout n'en est pas faux & d'imaginaire, mais aussi tout n'en est 
pas vrai & réel l711 

De kntiek die in de période van de vroege \Terbchting vaak werd geleverd op bijgeloof en 

de hang naar wonderen dient niet te worden geïnterpreteerd als een "verlichte" afkeuring 

van het geloof in verschijnselen, die door de voortschrijdende wetenschap reeds naar het 

rijk der fabelen verwezen zouden zijn. Kr was geen sprake van een verwerping van de 

realiteit van tovenarij en dcmonisme als zodanig. De scepsis van geleerden met betrekking 

tot tovenanjvcrhalen werd daarentegen eerder ingegeven door een behoefte aan 

betrouwbaar empirisch materiaal. De meeste laat-zcvcnticnde- en vroeg-achttiende-eeuwse 

geletterden deelden de overtuiging van Robert Boyle en Joseph Glanvill, "That a wigle 

relation for an Affirmative, sufficienth confirmed and attested, is worth a thousand tales of 

iorgejy and imposture, from whence an universal'Neeatwe cannot be concluded" ' . 

Er bestond dan ook een spanning russen enerzijds de radicale scepsis van figuren 

als Spinoza, Bckkcr en Rabus, die het verzet tegen het geloof in magie en het demonische 

centraal stelden in hun aanval op autoriteit en kerkelijke traditie en anderzijds de meer 

gematigde filosofische twijfel van geleerden als Boyle, Glanvill en Malebranche. Weliswaar 

pasten de laatsten het moderne empirisme en mcchanicisme toe om bijgeloof en de 

fundamenten van oude noties over magie, wonderen en het bovennatuurlijke onderuit re 

halen, maar toch gingen zij niet zover dat zij het geloof in geesten en magie volledig 

verwierpen. In plaats daarvan gaven zij de mogelijkheid van geesten, demonen en magie 

een plaats binnen hun concept van rationele wetenschap ". De nieuwe filosofie verschafte 

met per se een basis voor het verwerpen van het geloof in de inmenging van geestelijke 

wezens in het menselijke doen en laten, maar vormde even vaak een bruikbaar instrument 

o m het bestaan en de werkzaamheid van onstoffelijke wezens te bewijzen. 

S O 

Het verdwijnen van de heksenvervolgingen impliceert niet het einde van de interesse voor 

heksen, tovenaars en de aardse werkzaamheid van de duivel. Het bereik van demonische 

invloeden vormde juist een brandend vraagstuk voor tal van eind-zevenriende-eeuwse en 

begin-achttiende-ecuwse natuurfilosofen en theologen. Men verdiepte zich in 

demonologischc kwesties omdat deze inzichten konden opleveren in belangrijke 

"',, lbid,p 139 
170 Ibid., ρ 130 
171 Joseph Glamill, Sjduarmut Tnumphütu^ ρ 87 Voor Boyle, zie het korte citaat aan het begin van dit 
hoofdstuk 
™ Clark, Thinking with Demons, pp 175, 299 306, 310-311 
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metafysische vraagstukken zoals die over de interactie van geest en materie in het 

universum en omdat zi| de mogeli|kheid boden de wereld van de natuur tot in haar verste 

uithoeken in kaart te brengen. livenals andere geheimen van de natuur werden demonische 

verschijnselen werd onderzocht volgens de nieuwste wctcnschappcli|kc methoden, nameli)k 

door rationele bewijsvoering, observatie en het verzamelen van gewaarborgde 

getuigenverslagen. Ten onrechte dan ook zijn het geloof in demonen en de nieuwe filosofie 

vaak als tegenstn]dig beschouwd, zoals door Richard Popkin, die zich erover verbaasde, 

hoc geleerden als Glanvill de nieuwe wetenschap met bijgeloof konden verenigen . Deze 

veronderstelling van wetenschaps- en ideeenhistonci, dat wetenschap en demonologie 

eikaars tegenpolen zouden vormen, gaat volledig voorbij aan het feit dat dat de 

natuurwetenschappelijke, filosofische en religieuze opvattingen van zeventiende- en vroeg-

achttiendc-ecuwse geleerden innig met elkaar verstrengeld waren als onscheidbare facetten 

van hun kijk op de wereld. Traditionele opvattingen over de werkzaamheid van engelen en 

demonen, die voortvloeiden uit een laat-rruddeleeuwse of thomistische benadering van het 

universum, pasten vaak zonder problemen in de nieuwe filosofie. Hen nadere bestudering 

van de receptie van demomsme werpt een licht op de relatie tussen wetenschap, theologie 

en rebgicuzc geloofsovertuigingen in deze periode en is dan ook uiterst relevant voor 

historici die zich concentreren op dit onderwerp. 

1 7 1 Richard Popkin, "Joseph Giani ill. Λ precursor of Danti I lume", Journal ofthe Hislor, of Ideas, XIV (1953), 

pp. 292-303 
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BO HOOFDSTUK 7 GA 

De verborgen samenhang in de natuur: 
mechanisme of occulte kracht 

(Ι;· vnioil my. )iivemutl, anil mil mor kooi H «/ kelen 

De eroreti uurdbol bunsl in 'l /»Men tier I'/mielen: 

/Χ- miiig η ivedemm wal kelen, ]iiveiicuil, 

'l S Umi min den Zeilsteen knoopt, den Zeihteeii umi bel staal? 

I 'oorts vraatf gt door wat krafj de cernii loue vieren 

'l Onmetelijke nid der näsle tegen^iviereii: 

Alaar ςτς my, fnmiiaal (op dut ik ook mit leer) 

\\"at krag de naaide staag doel tyaeren na den Beei. 

De groote Sthepper heeft den Aardbol, en den bollen. 

Die vol van glans en gloed rondom hem henen rollen, 

Hen heimelijke kragt (mi/n 's oordeelt) ingekuild, 

iV aar door d'een d'ander draagl, waar door d'een d'ander draait. ' 

Uit de vonge hoofdstukken is gebleken, dat in de periode rond 1700 wonderbaarlijke en 

(schi|nbaar) magische fenomenen geenszins uit de belangstelling van de geletterden waren 

verdwenen. Deze fascinatie voor het buitengewone en bizarre bestond met alleen onder 

amateurs die hoofdzakeli]k op sensatie en spektakel gericht waren, maar ook serieuze 

geleerden besteedden veel aandacht aan zulke verschijnselen. D o o r zogenaamd magische of 

wonderbaarlijke verschijnselen van een stevig natuurwetenschappelijk fundament te 

voorzien, hoopte men op de eerste plaats af te rekenen met allerlei bijgelovige verhalen die 

werden rondgestrooid. Daarnaast hoopte men de wereld van het verborgene te ontsluiten 

en daarmee inzicht te krijgen in de natuur als zodanig. De laat-zeventiendc- en vroeg-

achttiende-eeuwse geletterden verdiepten zich graag in dergelijke empirische raadsels o m de 

onderliggende natuurwetten op te sporen en door te dringen tot de diepere 

onwaarneembare realiteit van de kosmos. D o o r zorgvuldige bestudering van afwijkende 

verschijnselen, waarvan de effecten wel werden ervaren maar waarvan de oorzaken 

verborgen waren, hoopte men de samenhang van het universum te kunnen doorgronden. 

Bovendien meende men aan de hand van het onderzoek naar dingen die zich bevonden in 

het schemergebied tussen het natuurlijke, het demonische en het bovennatuurlijke, de 

grenzen tussen mechanische en intelligente oorzaken en die tussen de domeinen van 

natuurlijke en bovennatuurlijke oorzakelijkheid te kunnen uittekenen. Door het verkrijgen 

van beter gefundeerde kennis van deze causale categorieën verwachtte men de Schepper de 

eer te kunnen bewijzen die hem waardig was. Dit laatste vormde voor velen het 

uiteindelijke doel van het onderzoek naar de geheimen van de natuur. 

1 Ken gedicht van Iciemus. de Dekker, afgedrukt in B^^ sept /okt 1697, ρ 367 en in Digby, Iheatrum 

Sympalbettcum, ρ 146 
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( )mdat schijnbare anomalieën en "occulte" fenomenen van zulk een cruciaal belang 
werden geacht voor het kennen van God en de schepping, spande men zich tot het uiterste 
in om de houding ten opzichte van deze verschi]nselcn te ontdoen van iedere zweem van 
bijgeloof en valse geleerdheid, zonder echter de rcabtcit van occulte verschijnselen zelf te 
verwerpen. Men kende deze juist een centrale plaats toe in de nieuwe wetenschap, waarbij 
men probeerde de scholastieke leer van de zogeheten "occulte kwaliteiten" te vertalen naar 
mechanistische of atomistische systemen. Een dominante theorie met betrekking tot de 
natuur, die onder rationalisten algemene erkenning genoot, luidde, dat datgene wat men 
doorgaans aanduidde als verborgen "kracht", zoals svmpathie en magnetisme, geen reëel 
bestaan had, maar slechts een illusie was. De realiteit bevond zich onder de oppervlakte, in 
het domein van de onzichtbare, onmerkbare deeltjes, wier druk op lichamen de oorzaak 
vormde van de bewegingen die werden toegeschreven aan krachten. Volgens de 
meerderheid der filosofen was elk natuurverschijnsel reduceerbaar tot materie en beweging; 
alle effecten zouden zijn veroorzaakt door beweging van zeer kleine lichaampjes. Deze 
benadering van de natuur is duidelijk samengevat in enkele regels in een bespreking van een 
traktaat van Robert Boyle, getiteld Usso)' oj the gnat effects of even Languid and Unheeded Motion 
in de Philosophiial Transattioiis van apnl 1685: 

.we ,ire not to consider bodvs as so many lumps of matter that differ onl\ in bulk, and 
shape, but rather as bodys of peculiar internal textures, on account of winch they must be 
considered as engines, whose operations being furthered by the mechanism of the body 
wrought on, and the relation other bodys have to it, a great part of the effect is due to the 
action of one part of the body it self that is wrought on, upon another, assisted bv the 
concurrence of the neighbouring bodys.2 

De naam van Robert Bovlc was, met name waar het ging o m de toepassing van 
mechanistische of corpusculaire theorieën op verschijnselen met schijnbaar 
ondoorgrondelijke oorzaken, van grote betekenis in de vroege Verlichting. Met hem als 
koploper leek er volgens menig tijdgenoot een begin te zijn gemaakt met het openen van de 
zegelen van het universum . \ lij had de mvsteneuze sympathieën en geheime krachten 
vervangen door "effluvia" of uitwasemingen. Ken effluvium was een merkbare 
invloedssfeer die ontsprong uit een vast lichaam. Boylc beschouwde deze invloedssfeer als 
fundamenteel in de natuur en verantwoordelijk voor tal van werkingen die van oudsher 
werden toegeschreven aan "occulte kwaliteiten", zoals de magnetische aantrekkingskracht 
van de zeilsteen op het ijzer. Met deze theorie kon Boyle rekenen op enthousiaste reacties, 
bijvoorbeeld van Tancred Robinson (f 1748), die in zijn Observations on Boy/ing Fountains, and 
Subterraneous Steams opmerkte, dat men met dit eerste beetje inzicht veel nieuwe mysteriën 
zou kunnen ophelderen: 

What there is under our Shell, in the deep, and dark regions of the Globe, where humane 
industn never yet penetrated, I cannot conceive, however I dare not deny, but that all 
bodys as well above, as under us, may send forth their secret Effluviums, and have their 
peculiar Atmospheres; there being scarce any absolute rest m bodys, as our great and 
famous Philosopher, Mr. Boylc does evince in several tracts A 

1 PT 15, apnl 1685, pp 982-985 
1 /.<» beschouwde Robert Plot (1641-1690), die m 1684 de redactie voerde over dt* PhiloiOphhiil Trjnfditiotir, hel 
werk \an Bovle "of great importance towards an intelligible account of Occult Qualities". Zie zijn recensie 
van Bo\lcs hvpenments iind Comiaerution* ahout the Pomsit) of Bodrer. in two Essd)* in PT 14, aug 1684, pp 702 
703 
4 PT 15, maan 1685, ρ 925 
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Het feit dat veel belang werd gehecht aan het onderzoek naar verschi|nselen die volgens 

geleerden uit eerdere generaties op occulte of sympathetische principes berustten, betekent 

overigens met dat aan alle sympathetische en occulte werkingen geloof werd gehecht. Zo 

was de tijdschriftredacteur Pieter Rabus een fel verdediger van de natuurlijke werking van 

de wichelroede, maar verwachtte hij weinig van het gebruik van het sympathetische poeder. 

Robert Bovle daarentegen had de sympathetische wondkuur evenzeer als de beweging van 

de wichelroede het bestuderen waard geacht en had de werking van het s\mpathctische 

poeder vergeleken met die van amuletten en toegeschreven aan de beweging van atomen, 

die via de ponen het mcnscli)kc lichaam zouden binnenstromen1. ( )ok Paolo Boccone 

(1633-1704) had, zo vermeldden de Pbilosopbiuil Trw/md/om, de corpusculaire theorie 

toegepast op magische technieken voor zicktcbehandeling1'. Voorwerpen die als amuletten 

werden gebruikt, zouden, ofschoon deze volgens hem geen enkele magische kracht 

bezaten, toch werkzaam zijn. Zij zouden genezende "effluvia" uitwascmcn, die het lichaam 

zouden binnendringen via de ponen van de huid. Anderen waren een totaal verschillende 

mening toegedaan, zoals een anonieme jezuïet uit de redactie van de Mémoires de Trémii\, die 

talismans over één kam schoor met bezwenngen: het waren volgens hem volslagen 

ongeloofwaardige technieken, die geen enkel effect teweeg brachten . Toch achtte dezelfde 

Journalist het geloof in de sympathetische geneeskunde of de sympathetische transplantatie 

van ziekten op anderen volstrekt acceptabel: 

Bien que la maniere de guérir par la sympathie semble approcher des precedent remèdes il 
est pourtant vrai que la nature seule peut agir par des ressorts cache/ & par le m o u n du 
sang, des sueurs, des unnes, de la salive, &c ce qui sert .1 transferer les maladies en 
transférant les espnts. On a guén des Physiques en leur tirant leur mauvais sang & leur 
faisant avaler du sang de Coq. Mud Anglois guérit, dit-on, un gnuteux en faisant passer la 
goûte à un chien qu'il fit long-tcms coucher avec le malade, & le chien eût régulièrement 
dans la suite les accès du mal qu'avoir auparavant son maître." 

F.venmin verwierp de recensent het verhaal, dat in Duitsland zieken zouden zijn genezen 

door nagels van hun handen en voeten vast te maken aan een levende vis, die vervolgens 

terug in het water was geworpen . De arts François de Saint André, die geen bezwaren zag 

in het seneus nemen van de natuurlijke werking van amuletten, schaarde naast 

sympathetische geneeswijzen en effecten van wichelroedes en amuletten zelfs tovenanj 

onder de categone van sympathetische werkingen: ofschoon bezwenngen zelf volgens hem 

geen effect hadden, geloofde hij wel in reële invloeden van heksen, die hij verklaarde in 

termen van een verstonng van "dierlijke geesten" en uitwasemingen van atomen"'. 

5 Boylc, Rtfxnmetits and Consideration* about the Porvsity of Bodies, ρ 767 
6 Tien jaar na de publicatie van Boccones Osservationi Naturali, on <i contentino materie Medico-Fisiche. Ci 
verscheen een bespreking in het Londense M|iJsclinft PT 18, jan 1694, pp 33-37 
7 Zie enkele regels in diens bespreking \ an de in 1700 gepubliceerde tweede editie van hel boek van Georg 
Pasch, getiteld De nom tnventis. quorum accuration cultm facem praetukt anUquita\. tradatut (AldT dec 1704, pp 
2053-2072). I'al van remedies die in hel boek de revue passeerden achtte de (oumalist volslreki bijgelovig "cc 
sont des mots prononcez Abracadabra. Sator Areboa, Sc autres moins magiques que siipcrsticicux & ndicules, 
on peut mellrc en ce rang les Caractères, les Talismans, dont on rapporte di\ erses experiences prétendues, sur 
lesquelles on ne sçait guéres que penser, sinon qu'ils soient défendus par les IOL\ Ecclesusliques & civiles" 
(pp 2058-2059) 
e]bid.,pp 2059-2060 
, Ibid, ρ 2060 
10 Cf supra, hoofdstuk 6. 
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I en ander s\ mpathctisch fenomeen dat door \e len naar het ri)k der fabelen werd 

verwezen maar volgens anderen, onder wie Descartes, kon worden verklaard aan de hand 

van in en uitwaseming van zeer fijne matenedeelt)es, was dat uit de wonden van het 

lichaam van een pas vermoorde persoon opnieuw bloed zou stromen, zodra de 

moordenaar in de buurt van het li)k kwam" Ofschoon de Rotterdamse journalist Pictcr 

Rabus niet helemaal zeker wist of hij hierin geloofde, had hij waardering voor de uitleg 

van Pierre le Lorrain de Vallemont' Zich beroepend op ideeën van Pierre Gassendi had 

de Hranse priester de realiteit van het omstreden verschijnsel bepleit in zijn boek over de 

wichelroede 

1 es esprits du mort dont k meurtrier est tout (.mironiK & (.jui ont etc irrichc/ ivcc toute 
l'horreur ejue produit h presence d'un homme cruel, & sanguin ure, sont demeure/ dans 
une agitation M violente, eju'ils ne m.inc]iicnt pas, si le cid ivre est dans la sphere de leur 
activité, de le ehoejuer rudement, &. de remettre en mouvement les esprits ejui sont reste/ 
dans le sang n 

De mechanistische filosofie zou, zo meenden diversen van haar voorvechters, alle 

wonderen kunnen verklaren Zo schreef Rabus in zijn Boekzaal "hier uit zijn oneindige 

zaken op te lossen, die andersins in allen deele boven natuurlijk schijnen"1,1 De \ allemont 

had in zijn Physique ouulle verklaard 

l'ose bien ivancer que c'est la une principe & une clef, pour se faire entree dans les secrets, 
dont il semble que la Nature nous ait voulu dérober la connoissance, & sur lesquels la 
Philosophie de ITcolc nous a donne jusejues ici si peu de lumières 15 

Ook Descartes had in zijn Pnnapes de la Philosophie betoogd, dat er in de natuur geen enkel 

verschijnsel bestond, hoe merkwaardig en wonderbaarlijk ook, dat met mechanisch 

verklaarbaar was ' Niet iedereen was echter zo te spreken over deze inlijving van allerlei 

magische fenomenen in de categone van de natuurlijke verschijnselen Menig geletterde 

beschouwde dergelijke mysterieuze verschijnselen met als aanknopingspunten in de 

zoektocht naar het verborgen systeem van de natuur, maar als door bijgeloof ondersteunde 

absurditeiten Z o liet Pierre Le Brun zich in zijn epistolaire verhandeling tegen de 

natuurlijke werking van de wichelroede laatdunkend uit over De Vallemont en de artsen uit 

Lyon Zij zouden met de eersten zijn die bijgelovige fabels op een zogenaamd 

natuurwetenschappelijke wijze meenden te kunnen te bevestigen Plutarchus had in een van 

zijn dialogen, genteld De Defect» Oraculorum, reeds beschreven hoe de vermeende wijzen in 

zijn njd hadden getracht op basis van louter stoffelijke principes de orakelen te verklaren 

De aarde zou volgens hen dampen uitwasemen die de waarzeggers in staat zouden stellen 

dingen te voorspellen O p dezelfde wijze zouden de verdedigers van de wichelroede zich 

bedienen van cartesiaanse principes die, aldus de auteur, met strookten met hun opinies 

Want, ironisch genoeg zouden hier dezelfde ideeën, die in beginsel de mensen uit hun 

11 Descartes, Principe* de la Philosophie (1647), ui Charles \dam en P a u l ! anncn (cds ), Oeumt de Desiarles, Panjs 
1971 1976,1X2, ρ 309 /le hierover Thomas, Ybligwn and the deihne of musii ρ 220 
1 B£~muri/apnl 1696, ρ 363 
1 ' \ allemont, Phyuque occulte, pp 52 53 /org\ uldig h id de \ allemont Gassendi geciteerd 'Pote<l αΐιψια adhuc 

jien collitdatto tnter ocast tptntus in \αηψιηε superstites c*" appellentia üb otarorv corpu^nL· lts constmtla qmie ouifiontf 
tempore hormrem tncunenint Gassend Phym \eit I lib 6 cap 14 pag 45)" 
u B/è-maart/apnl 1696 ρ 363 

' ^ \ allemont. Physique ouulte, ρ 46, ( f supra hoofdstuk 5 
" Descartes Principe* de h Philosophe, pp 308 309 
1 7 C f supra, hoofdstuk 5 

148 

file:///elen


bijgelovige sluimer zouden moeten laten ontwaken, worden gebruikt om het bijgeloof juist 

gezag te verlenen'8. Z o dacht ook Pierre Bayle, die in zijn ti|dschnft zijn mening over de 

toepassing van de nieuwe filosofie op de werking van talismans door Charles César 

Baudelot de Dairval (1648-1722) bepaald met onder stoelen of banken stak: 

(lui croiroit, i]iic la Philosophie de Monsieur Descartes. i.|iii .1 été le fléau d e superstition!., 
doive ètri le meilleur apin de- Wrologues, & de- f.u-eur- d'ench.uitemen-, neanmoin- il 
n'est pas hors d'apparence ιμΓηιι verra cela tòt ou tard I.'homme n'est pa- fait pour -e 
pouvoir pa-ser de ce- chose-. Si on l'en détache par ijuclquc côté, il a cent re-source- pour 
ν revenir Monsieur Gadrois bon Cartisicn, a déjà montre ιμιΊΙ ii'\ a point de système plus 
favorable à l'Astrologie ijue celui de Monsieur Descartes, & il seroit .use de montrer t|ue 
celui des causes occasioni Iles, est li plus propre du monili pour rendre cnn.iblc tout 11 
qu'on dit des Magiciens, ainsi )c ni doute pas i]ue l'on m si serve un jour de cette 
Philosophie, pour prouver non-seulement la vertu des talismans & des anneaux constellés 
mais aussi toutes opérations magiques ''' 

De "nieuwe filosofie", dat wil zeggen het mechanicisme, waarmee volgens haar 

voorvechters de wereld moest worden bevrijd van de laatste resten van de dwaasheden uit 

het verleden, werd gehanteerd om verschillende uiteenlopende theorieën te rechtvaardigen; 

zelfs o m autoriteit te verlenen aan ideeën die door velen als bijgelovig werden 

gewantrouwd. Deze spanning beheerste de in eerdere hoofdstukken beschreven 

polemieken rondom de wichelroede, de sympathetische geneeskunde en de werkzaamheid 

van demonen: waar de ene partij haar toevlucht zocht in het cartésianisme om deze 

merkwaardige verschijnselen te bevestigen en verklaren, bedienden andere partijen zich van 

het cartesiaanse model om deze fenomenen te verwerpen. Tal van andere "occulte" 

fenomenen leverden vergelijkbare discussies op. 

D e natuur als strijdperk van de nieuwe wetenschap 

Naarmate de corpusculaire kosmologie overal terrein won, werd hiertegen vanuit 

verschillende hoeken ook steeds meer weerstand geboden, \angezien in het 

natuuronderzoek geest en materie steeds meer gescheiden werden en bij her verklaren van 

dingen in toenemende mate het accent op materiele oorzaken kwam te liggen, vreesde 

menigeen dat intelligente oorzaken steeds verder uit het denken over het universum 

zouden worden geweerd, hetgeen uiteindelijk een gevaar voor de godsdienst zou 

betekenen. Volgens de priester Pierre Le Brun was deze angst voor het mechanicisme 

echter ongegrond. De nadruk van filosofen op het stoffelijke mechanisme van de natuur 

betekende naar zijn mening geenszins een ontkenning van intelligente oorzaken in de 

wereld, zoals blijkt uit een van zijn brieven aan Malebranche: 

Est-il vrai, Monsieur, que les Philosophes de vos quartiers ne peuvent souffrir qu'on 
attnbue aucun effet aux intelligences' Non, Monsieur, je ne puis me le persuader tout 
ce que je puis croire de ce qu'on dit de vos philosophes, c'est qu'ils craignent qu'on ne 
recoure aux esprits, dès qu'on ne scaura pas expliquer quelque effet surprenant. Si c'est-là 
leur apprehension, je n'y vois nen que de raisonnable, car il est important d'empêcher que 
bien des gens ne fassent des esprits, l'asile de leur ignorance. Mais autre chose est de ne 

18 Le Brun, Lâ/tm, pp 198-199 
" NRLapnl 1686, pp 426-427 
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>ç.i\()ir p.is c\plK|iicr un pliénomiiK., autre chose de voir iju'il ist mcxplicabli & impossible 
par la Milk coniiminication des mouvemens 2" 

De nadruk die op het zoeken naar mechanische oorzaken werd gelegd, vormde in de ogen 
van de Franse priester geen verval van waarden, maar juist het omgekeerde. Tc allen tijde 
diende te worden voorkomen dat uit luiheid en onwetendheid een beroep werd gedaan op 
het ingrijpen van God, engelen of de duivel als oorzaak voor bepaalde natuurfenomenen. 
Daarom was het van groot belang voor zowel de filosofie als de christelijke godsdienst dat 
men bij het verklaren van mvstencuze en schijnbaar magische verschijnselen eerst het 
volledige domein van de natuurlijk-mechanische causaliteit verkende. Dit onderzoek zou 
nauwkeurigere ideeën over demonische en bovennatuurlijke causaliteit opWercn . Het feit 
dat natuurlijk-mechanische wonderbaarlijkheden, demonenwerk en wonderen nog steeds 
met elkaar werden verward, betekende in zijn ogen een open uitnodiging de kennis der 
natuur te verdiepen. Deze opvatting werd vrijwel overal m de Republiek der Letteren gnf 
onderstreept. In tal van verhandelingen en artikelen uit de decennia rond 1700 keert deze 
spanning tussen natuurlijk, demonisch en bovennatuurlijk terug, waarbij de veronderstelling 
van louter fysische oorzaken voor "onverklaarbare" verschijnselen steeds meer de 
overhand kreeg. Hier dook echter een nieuw probleem op. Over de inhoud van deze 
begrippen "natuurlijk" en "fysisch" bestond rond 1700 namelijk bepaald geen consensus. 
Hoewel de meeste geleerden en filosofen in de zeventiende en achttiende eeuw het met 
elkaar eens waren over het belang van het geven van natuurlijke verklaringen voor allerlei 
effecten en verschijnselen die in de hen omnngende wereld plaatsvonden, verschilden zij 
aanzienlijk van mening over de aard van de natuurlijke oor/.aken die in het spel waren. 

Deze botsing van meningen over natuurlijke causaliteit wordt duidelijk geïllustreerd 
door de artikelen over Johannes Casparus Westphalus' Palbologiu Diiemomaca in de Nouvelles 
de In ¥Jpublique des Lettre^ en het ]ounial des Scavane2. De auteur had zich verdiept in een 
merkwaardig verhaal over een meisje dat gedurende zeven maanden geplaagd zou zijn door 
de vloek van een heks. De betoveringen zouden zijn begonnen op het moment dat het kind 
een huis binnen was getreden waarvan de deur even tevoren door een oude vrouw was 
besprenkeld met water. Terstond zou het meisje zijn overvallen door braakneigingen en 
huiveringwekkende stuiptrekkingen, waarvan enkele haar zelfs een eindje boven de grond 
zouden hebben doen uitstijgen alsof zij aan een koord omhoog werd getrokken. 
Onophoudelijk zou het meisje nauwelijks verstaanbare smeekbeden hebben gepreveld, die 
tot de oude vrouw waren gencht. Ook had zij volgens het verhaal ineens de beschikking 
hebben over zeer uitzonderlijke kennis. Zo zou zij zonder te zoeken de plaatsen hebben 
kunnen aanwijzen waar voorwerpen verborgen lagen en zou zij met buitengewone 
scherpzinnigheid allerlei zeer complexe theologische vragen hebben weten te 
beantwoorden. Volgens de getuigenissen bleven deze verschijnselen zich maandenlang 
onafgebroken voordoen, maar waren ze plotseling opgehouden toen de oude vrouw 
overleed. 

Duivelse invloeden had Westphalus in deze geschiedenis volstrekt uitgesloten. Hoe 
uitzonderlijk sommige effecten die hadden plaatsgevonden ook waren, alle waren zij 
volgens hem beslist natuurlijk. Zeer vernietigend was echter het commentaar van recensent 
Jacques Bernard. Deze achtte de wijze waarop Westphalus de gebeurtenissen had trachten 
te duiden even verwerpelijk als het vluchten in demonische oorzakelijkheid: 

2" Le Brun, Lf/Zm, pji 328 330 
-' NRLfeb 1709, pp 166-191 
-2]dSA(>, nm 1709, pp 295-305 
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il f.iiit avouer tjuc sou explicihon e«t plus difficile a compmidrt & mom« satisfaisante, i]ue 
ne le seroit l'cxplicition di. ceux, i.]ui attnbueroient tous ces SMiiptomcs au Démon l'mir 
mol, ('avoue, i]iie si |etois bien persuadé de ton;, les faits de cette Histoire, |e nt (crois 
aucune difficulté de les r.iporter à mie vertu surnaturelle, plutôt i|uc d'a\oir recours aux 
Paradoxes de Mr W'estplialus, c|ui ne satisferont pas les Philosophes, lesi]iicls demandent 
des idées claires ^ 

Westphalus erkende nameli|k wel een zekere stoffeli|ke oorzakeli)khcid, maar kende deze 

slechts een secundaire status toe. Voor een deel zouden de SMnptomcn van het kind 

kunnen worden toegeschreven aan een stoffelijke werking van het "magische" water dat de 

oude vrouw op de deur had gesprenkeld; het was volgens de auteur hoogstwaarschijnlijk 

een aftreksel van giftige stoffen, waarvan de dampen in het lichaam van het meisje waren 

gewasemd en zo haar geest hadden ontregeld. Toch achtte hij deze stoffelijke oorzaken niet 

toereikend om alles te verklaren wat er had plaatsgevonden. De kracht van de verbeelding 

van de heks vormde volgens Westphalus de belangrijkste oorzaak van alle vreemde 

effecten. I laar intentie zou de stoffelijke hoedanigheid van het gifwatcr hebben beïnvloed, 

zodat het arme kind in één klap door zowel de schadelijke gifdampen als de ideeën van de 

oude feeks zou zijn bestormd. Westphalus stelde zich de kracht van de verbeelding voor als 

een natuurhjke kracht die niet mocht worden onderschat en die het voorstellingsvermogen 

te boven ging. Hij noemde hierbij als voorbeeld de verbeelding van zwangere vrouwen, die 

geboorteafwijkingen en monsters kon doen ontstaan. Als dit mogelijk was, zo redeneerde 

hij, was het eveneens mogelijk dat iemands verbeelding een uitwerking kon hebben in het 

lichaam van een ander. De verbeelding was volgens de auteur zelfs zulk een enorme kracht, 

dat er geen enkel wonderbaarlijk effect bestond dat de verbeelding met zou kunnen 

teweegbrengen in het eigen lichaam of in die van anderen. 

O m de plotselinge helderziendheid en genialiteit van het meisje te verklaren 

betoogde Westphalus, dat alle kennis en wijsheid reeds in de menselijke geest waren 

opgesloten, maar dat de geest hiertoe pas werkelijk toegang zou hebben na te zijn 

losgemaakt van het lichaam. Zich baserend op zijn voorstelling van de ziel als een 

onderdeel van het Goddelijke, veronderstelde hij dat de geest, eenmaal los van het lichaam, 

weer onbelemmerd aan het Goddelijke deel zou hebben en allerlei wonderen zou kunnen 

verrichten. In een droomtoestand of in een staat van extase, zo redeneerde Westphalus, 

was de geest los van het lichaam en dus tot bijzondere dingen in staat"4. Dit zou ook het 

geval zijn geweest bij het zogenaamd behekste meisje, zo werd in het Journal des Scavans 

samengevat: 

Cela posé, il dit que l'ame de cette fille étoit comme débvrée des hens du corps, & rendue à 
elle-même, sans cesser néanmoins d'animer le corps, en sorte qu'il n'est pas étonnant que la 
malade sçùt la plupart des choses qui se passolent en cachette, & parut si instruite sur la 
Religion 25 

Met diezelfde geestelijke kracht meende Westphalus tal van andere mvstenen te kunnen 

verklaren, zoals de genezing van scrofulosis door de handoplegging van een koning2 ' , de 

^NRLfeb 1709, pp 181-182 
: i Ib id ,p . 188 
2,7<tf46,nov 1709, ρ 302 
^ De/c klicmekte was in de zestiende en zeventiende eeuw, met name in Engeland en Franknjk, onder het 
volk bekend als het "komngszeer" De behandeling ervan vond plaats volgens een vast ntueel tijdens speciale 
kerkdiensten, die werden geleld door hooggeplaatste geesteli|ken, placht de koning een lange n) patiënten de 
hand op te leggen, terwijl enkele regels uit de evangeben van Marcus en |ohannes werden voorgelezen, die 
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effecten van het s\mpathetische poeder, de genezing door het uitspreken van bepaalde 

woorden en zelfs de wonderbaarli|ke genezingen die Jezus Christus had verricht. Dergelijke 

speculaties waren aan geen van beide journalisten besteed. Bernard merkte droogjes op dat 

hij niet over voldoende "esprit" beschikte om al deze beschouwingen over geestelijke 

kracht te begrijpen. Volgens de redacteur van het journal des Sçnmns beten Westphalus' 

reflecties duidelijk zien dat de verbeelding ook op hem veel vat had. Bovendien was hij 

uiterst verbolgen over Westphalus' misbruik van het geloof en de woorden uit de Bijbel ten 

behoeve van zijn eigen theone. I Iiermee, zo meende de journalist, stelde hij de verbeelding 

gelijk aan het geloof in God. 

("et \uteiir, comme on voit, ne se fait pas une affaire· de confondre le don de la l'oi avec la 
pensee & l'imagination ( )r la l'oi, ose-t-il dire encore, n'étant ψΓιιιΚ' imagination ferme 
& constante; on peut par le moven de la l'ol opérer des miracles.27 

Bernard verklaarde dat hij weinig achting had voor heden die alle raadselachtige 

verschijnselen in de natuur aan demonen toeschreven, maar desondanks had hij voor hun 

ideeën meer waardering dan voor die van Westphalus: 

C'est ce ejue l'Auteur apelle expliquer les choses tlairement & en Philosophe, au lieu de 
recourir d'abord au Démon, vrai asile de l'ignorance Quelque ignorant opiniâtre, dira t]ue 
dans des occasions telles que celle dont il s'agit, alléguer la force de l'imagination, sans 
expliquer comment elle agit, ou alléguer la puissance du Démon, c'est bien la même chose, 
avec cette difference pourtant, que dès qu'on suppose l'existence du Démon, on n'a pas de 
peine à concevoir qu'il puisse faire ce qu'on lui attribue, au lieu que les effets qu'on attnbue 
à l'Imagination paroisscnt être bien au delà de sa Sphère. Aussi l'Auteur avoue-t-ll qu'on ne 
sait pas la manière dont l'imagination agit, de même qu'on ignore celle dont le Démon peut 
agir II n') a donc que la différence que je viens de marquer, qui est l'avantage de ceux qui 
attribuent ces effets surprenans au Démon Du reste, on me feroit tort, si on croyoït cjue 
('eusse du penchant pour cette seconde opinion.28 

Twee jaar eerder, in de Nouvelles de In République des Lettres van oktober 1707, had Bernard in 

het kort aandacht besteed aan de opvatting van Monsieur Aignan (1644-1709), een arts van 

Lodewijk XIV en de pnns van Condc. Deze auteur had zich in zijn Traité de la Goutte dans 

son état naturel evenmin als een voorstander van een eenzijdig mechanicisme getoond. 

Volgens h e m openden de cartesianen eerder de deuren naar het atheïsme dan die naar de 

geheimen van de natuur" . Wie de verschijnselen van de natuur wenste te begrijpen, diende 

niet zijn toevlucht te nemen tot de machine, want naar Algnans mening bestond er een 

fundamenteel verschil tussen de werken van de natuur en machines. In zijn verhandeling 

over ziekten had hij de theone van de mechanische beweging van atomen en dierlijke 

geesten verbonden aan een op helmontiaanse leest geschoeide voorstelling van seminale 

ideeën. Z o schreef hij over hondsdolheid: 

belrekking hadden op de handopleggingen door de apostelen / le Marc Bloch, LÌT Rzvr Thüumüturges Etude tur 
te larditere sumalurelattnbue a tapuitsume myaleparticutierement en Frame et en Angletem, Straatsburg 1924, Thomas, 
Ketisjoti and the deihtie ofMagic, pp 192-198 
rykr46,nov 1709, ρ 300 
"JVRLfeb 1709, pp 185-186 
2" iVRL okt 1707, pp 461-472. Zie ook ]dS 39, maart 1708, pp 421-430 Hier wordt echter 7eer summier 
melding gemaakt van Algnans helmonlianisnie 
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O r , est cc que 1c ('Inen cnr.igé ne fait plus enrager l'I lonimc; <.|U.IIKI l'idée ou la semence 
de rage dont il est animé en le mordant, s'est glissée dans son sang, & dans ses esprits 1" 

Ook in eerdere hoofdstukken van deze dissertane is reeds naar voren gekomen, dat lang 

met iedereen zo overtuigd was van de alomvattendheid van het mechamcisme. Z o hadden 

de Rotterdamse arts |an Schilperoort en de Duitse arts en filosoof Michael Kttmuller 

eveneens een helmontiaans-vitalistisch wereldbeeld omarmd . Toch had Ettmullcr een 

grote waardering voor de mechanistische filosofie, die de scholastieke leer van de substantiële 

vormen en de occulte kwaliteiten had vervangen. Geen enkel s\steem zou, zo meende hi|, 

beter overeenkomen met de pnncipes van de chemie, hetgeen volgens hem met name was 

gebleken uit de talloze expenmenten die waren vemcht door Hngelsc natuuronderzockers als 

Robert Boyle. Desalniettemin, zo lezen we in de bespreking van Httmullers in 1688 

gepubliceerde Opera Omnia in de Nouvelles de la VJpubhque des l^ellres, achtte hi| het 

mechanicisme ontoereikend om alles wat in de natuur plaatsvond, te verklaren ". 

Uit bovengenoemde voorbeelden en uit de in de vorige hoofdstukken beschreven 

discussies over monsters, de wichelroede, wondergenccswijzen en hekseri) blijkt, hoezeer 

deze vraagstukken waren verwikkeld in bredere debatten over de toepasbaarheid van de 

mechanistische filosofie, over de interactie tussen lichaam en geest en de verhouding tussen 

de Schepper en zijn schepping. Waaruit en hoe was de fvsickc wereld opgebouwd en hoc 

werkte deze? Wat was het wezen van de materie; waren lichamen passief of aktief en wat 

was de aard van de ruimte waann zij zich bevonden? I loe verhield het lichaam zich tot de 

geest en hoe verhield God zich tot de wereld? Hoe verschillend de verklaringen van 

mvsteneuze en schijnbaar abnormale verschi)nsclcn ook konden zijn, alle weerspiegelen 

dezelfde serieuze poging greep te knjgen op de problemen waarmee de toenmalige 

wetenschapper werd geconfronteerd. Het grote aantal publicaties op dit terrein waar 

wetenschap, religie en geloof in magie elkaar overlappen, getuigt hiervan en verschaft ons 

een kleurrijk beeld van de staat waarin de natuurfilosofie rond 1700 verkeerde. 

( )fschoon de zogeheten nieuwe filosofen het met elkaar eens waren dat de leer van 

de occulte kwabteiten en substantiële vormen van hun scholastieke leermeesters diende te 

verdwijnen, bestond er geen overeenstemming over het systeem dat het oude zou moeten 

vervangen. Er kon dan ook geen eenduidig alternatief voor het anstotelisme worden 

aangedragen. Men was het eens over het belang van de rede en de ervaring voor de 

wetenschap. Rationalisme en baconiamsme boden echter ruimte aan grote theoretische 

verscheidenheid. Iedereen paste de ervanngsgegevens toe op eigen theoncen, die alle waren 

ontsproten aan een rationalistische geest. Ynjwel iedere auteur deed voortdurend een 

beroep op natuurlijke oorzaken. Zoals uit het hierboven beschreven verschil tussen de 

opvatting van Westphalus en die van zijn recensenten wel blijkt, vaneerde de inhoud van 

de begrippen "natuur" en "natuurlijk" echter per auteur. Robert Bovle had dit probleem 

gesignaleerd en trachten op te lossen, door in zi)n bock Λ tree Irnju/r) in/o the I 'ulpcirly 

'Received Notion of Nature de termen te verduidelijken, mede omdat het spreken over de 

natuur sterk godsdienstige dimensies had. Omdat de begrippen van God en natuur elkaar 

impliceerden en naar elkaar verwezen, zou een verkeerde notie van de natuur volgens Bo\le 

lelden tot een verkeerde notie van God en daarmee het chnsteli)ke geloof ondermijnen 1 1. 

Juist vanwege deze zo hoge inzet van het natuuronderzoek vormden de onderlinge 

verschillen in metafysische overtuigingen met betrekking tot het wezen van de natuur vaak 

'"NRLokt 1707, ρ 466 
31 Cf supra, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 
3- NRL okt. 1688, pp 1077-1109 
33 Boyle, A Fne inquiry into the \ ulgarij received Notion of Nature, ρ 162 
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aanleiding voor het ontstaan van felle discussies en zelfs venijnige ruzies, het in de 
Republiek der Letteren zo hoog in het vaandel staande ideaal van "armcitia" ten spijt. Als 
centrale begrippen van de Verlichting belichaamden de termen "rede" en "natuur" eerder 
conflict en verdeeldheid in de filosofie, dan dat zij de ecnhcidbrengende kracht vormden, 
die tal van historici in hen plegen te zienw. 

Mechanicisme versus vitalisme 

De meeste, zo niet alle natuurfilosofische controversen rond 1700 vormden in feite een 
dispuut over het wezen van de natuur als zodanig. Weliswaar was de corpusculaire filosofie 
nog steeds toonaangevend voor het wetenschapsbedrijf, toch werd men in toenemende 
mate geconfronteerd met tal van zwakheden in het cartesiaanse systeem. Het mechanicisme 
bleek niet alle oplossingen te bieden waarnaar de moderne geletterde op zoek was. In dit 
cnsisklimaat besprak )ean Le Clerc in 1703 een reeds veel eerder gepubliceerd Engels werk, 
dat op het Europese continent echter niet was doorgedrongen, namelijk het boek van 
Ralph Cudworth, dat onder de titel T/je Ime bileUettual System of the Universe in 1678 te 
Londen was verschenen. In verschillende artikelen, verspreid over diverse afleveringen van 
de Bibliothèque Choisie die gedurende de période 1703-1706 van de drukpers kwamen, 
publiceerde Le Clerc een uiterst gedetailleerde bespreking van dit werk. Deze samenvatting, 
die in totaal ongeveer 670 pagina's besloeg \ beschouwde de redacteur als de parel van zijn 
tijdschrift3''. Niet alleen uit natuurfilosofische overwegingen of om persoonlijke redenen17 

bracht Le Clerc het denken van Cudworth weer tot leven, maar omdat hij de verspreiding 
van diens filosofie beschouwde als een wapen tegen de groei van atomistisch-mechamstisch 
atheïsme. Het was evenwel niet l̂ e Clercs bedoeling de mechanische werking van de natuur 

M / i e ook John Redwood, Rtusoti. Ridicule and Ruligioti. The Aj>e of Enkphtetimetit in Utighnd, 1660-1750, Londen 
1976, ρ 13 
3 5 Het werk werd in 10 delen besproken deel 1 in BC 1, 1703, pp 63-138 'Histoire des. sentimcns des 
Anciens touchant les \lomes, ou les Corpuscules desquels tous les corps sont compose?, & touchant les 
consequences Théologiques qui en naissent, tirée d'un li\rc Anglois intitulé* l.F. \ΈΚΙΤΑΒ1^ί'. S^STKiMK 
INTF.I.I.F.CTUEL D E L'UNIVhRS', deel 2 n i 3 in BC 2, 1703, pp 11-77 'Histoire des systèmes des anciens 
Athées, uree des Chapitres II Λ III du Systeme Intellectuel de Mr CLIDWORTH' en 78-130 'Preuves Λ 
Examen du sentiment de ceux, qui croyenl qu'une Nature qu'on peut nommer PLASTIQUE a été étabbe de 
Dieu, pour former les Corps Organisez. Ceci est tiré d'une Digression du Ch. III de Mr Cudworth, a laquelle 
on a aiouté quelques remarques', deel 4 in BC 3, 1704, pp 11-106 'Que les Payens les plus éclaire/ ont crû 
qu'il n'y a qu'UN DIEU SUPREME Tire du Chap IV du Systeme Intellectuel de Mr Cudworth'; deel 5 in 
BC 5, 1705, pp 30-145 'Réponse aux Ob)ections des Xlhées, contre l 'IDEE que nous avons de DIEU, avec 
des preuves de son existence, tirées de la Secuon I du Chapitre V du Systeme Intellectuel de Mr 
CUDWORTH', deel 6 in BC7, 1705, pp 19-80 'Refutation des Obiections des athées contre la Création du 
Néant, urée du Chap V du Systeme Intellectuel de Mr CUDWORTH' , dcel 7 en 8 m BC8,1706, pp. 11-42 
'Réponse aux Obiections des Athées, contre l'Immatenalite de Dieu, tirée de la Section III du ch V du 
Systeme Intellectuel de Mr. CUDWORTH' en 43-106· 'De l'Immatcrulite de l'Ame, avec la refutation des 
Objections que l'on fait contre cette doctrine Sentimens des Anciens ( lirenens, sur cette matière Raisons 
des Immatcnalistes Platoniciens & Pythagoriciens, pour l'Immatenalité des Natures Intelligentes Tiré du 
même Chapitre de Mr CUDWORTH', dcel 9 en 10 m flC9, 1706, pp 1-40. 'Réponses à diverses obiections 
des \lliees, touchant l'origine du Mom ement, de la Pensée & de la \ te, urées du Ch V de Systeme 
Intellectuel de Mr CUDWORTH, Sect IY ' en 41-103 'Réponses aux obiections des \thees, sur la 
Proudence Divine, a quelques unes des Questions qu'ils font sur la conduite de Dieu, Λ à leurs raisonnemens 
pour montrer qu'il seroit a souh.uter qu'il n'\ ein pomi de Religion pour l'inrcrêl du Genre I lumain 'lire de la 
dernière Secuon du (.h V du S\sreme Intellectuel de Mr CUDWORTH' 

^ Zie het \oorwoord bi| BC. 9, 1706 "ceux qui ont lu les Tomes precedens dt la Bibliothèque Choisie sa\cnt, 
que l'un de ses plus grands omemens a été Τ Abrege, que Ton y a fait des pensees de Mr Cudworth 
, 7 Le Clerc onderhield een hechte relaüe met Lad\ Masham, de dochter \ an Ralph Cudworth 
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te ontkennen. Evenals Cudworth was hi) een voorstander van de corpusculaire filosofie, die 

hi| beschouwde als het enige middel om zowel de waarneembare als de onwaarnecmbare 

wereld vcrstandeli)k kenbaar te maken en tot wetenschappeh)kc kennis hiervan te komen . 

De waarde van het atomisme lag volgens hem echter vooral in het bereiden van de weg 

naar een theïstische interpretatie van de wereld, door de grenzen van de materiele 

oorzakelijkheid aan te tonen: 

l'âiiiLiennc l'hilosophic corpuscul.iiri . montre· clairement )iis(.]u'ou ses opérations peuvent 
s'étendre, où celles des substances imm.itenelles commencent, & par coiisc'i.]ucnt, c]u'il \ en 
ait dans le monde v ' 

Aan de hand van de corpusculaire theone kon volgens I x Clerc de macht van God over 

diens schepping worden verdedigd. Omdat materie namelijk volkomen passief was, kon xi) 

geen oorzaak zi)n van beweging in de natuur. Mechanische beweging moest dus zijn 

veroorzaakt door iets wat niet stoffelijk was. Volgens Cudworth was de mechanische 

natuur ondergeschikt aan een spiritueel principe, dat het instrument was waarmee de wil 

van God werd uitgevoerd. 

there is .1 Plastic Nature under him1", winch as an Infcnour and Subordinate Instrument, 
doth Drudgmgl) P.xccute that Part of his Providence, which consists in the Regular and 
Orderly Motion of MatterAl 

Met het accepteren van een plastische natuur als de oorzaak van beweging en leven in de 

natuur hoopte Cudworth twee tegenstnjdigheden te vermijden waaraan Descartes met had 

kunnen ontsnappen, namelijk ofwel dat er in de natuur niets anders bestond dan beweging 

van atomen en dat de natuur zou bestaan krachtens haar eigen wetten, of dat God als 

werkoorzaak iedere steen zelf zou bewegen. Beide implicaties van het mcchamcismc 

zouden onvermijdelijk leiden tot atheïsme. Als namelijk alles in de natuur rcduceerbaar was 

tot mechanisch bewegende materie, dan zou het universum worden geregeerd door niets 

anders dan het toeval en zou het ontstaan van dieren en andere wezens door geen enkele 

intelligentie worden gestuurd. God zou niets anders zijn dan een passieve toeschouwer. Als 

men in het andere geval aannam dat alles direct door God gemaakt werd, stuitte men op de 

absurditeit van een constante opeenvolging van wonderen, die de voorzienigheid erg 

ongeloofwaardig maakte en dus even onverenigbaar was met Gods waardigheid als de 

eerste voorstelling42. Een plastische natuur als instrument waarmee God de wereld bezielde 

en alle stoffelijke beweging reguleerde, bood een oplossing voor dit dilemma. 

De plastische natuur zou ook verklaren waarom de natuur niet altijd perfect werkte. 

Omdat deze een geschapen oorzaak was, was de plastische natuur met alvermogend. De 

beperktheid van haar krachten bleek volgens Le Clerc duidelijk uit het bestaan van 

monsters: 

Il faut avouer tjue la lenteur, avec laquelle se font les productions de la Nature & les 
défauts, qu'on y remarque quelquefois, sont des preuves asse/ fortes que ce ne sont pas les 
ouvrages immédiats d'une main toute-puissante, & d'un Etre qui sait tout les accidens 
auxquels les animaux sont sujets dans leur formation, qui en font penr un très-grand 

«BCl , 1703, ρ 120 
v'Ibid, ρ 122 
40 I lier wordt God bedoeld 
11 Ralph Cudworth, The true ìntelkrtual System of the Onwerse, Ix>nden 1678, ρ 150 
«Ibid., pp 147-150 
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nombre, semblent faire voir que la cause immédiate de ces productions n'est pas la 
maîtresse de ce qui arrive dans l'air, puis que cela détruit souvent ses desseins. Les monstres 
qui naissent des animaux, & qui périssent pour n'avoir pas tout ce qui est nécessaire à leur 
subsistance, & les défauts naturels, qui sont souvent dans les corps des animaux d'ailleurs 
parfaits, semblent être des effets d'un art qui a trouvé quelque empêchement qu'il n'a pas 
pu surmonter.^ 

( )fschoon de plastische natuur die de matcnele wereld bezielde, geestelijk was, had deze 

volgens Cudworth geen bewustzijn of kennis. De plastische natuur diende dan ook niet 

zozeer met het denken te worden vergeleken, maar eerder met onbewuste gewoonten of 

instincten. ( )m het verschil tussen de denkende ziel en de plastische natuur uit te leggen, 

deed Cudworth een beroep op de uitleg van Plotinus: 

Hoif rloth il'/idom differ from limi which /f calltd Naturel I 'ertly m this Marnier, thai II 'itdom i\ the 
First Thing, And Nature the Latt and Loweit, for Nature n but an Image or imitation oj Wisdom, the 
Lrt.r/ thing of the Soul, which hath the lowest imprest of Rea\on thimng upon it. ... io//ipared with ... 
Wisdom and Understanding, Nature [is| a thing which doth only Do, hut not Know. 

... And with this Doctrine of the Ancients, a Modem judicious VC'ntcr and 
Sagacious Inquirer into Nature, seems full) to agree, that Nature is such a Thing as doth not 
Know but only Do . 1 hat Nature is such a Thing, as though it act Artificially for the sake of 
Ends, yet it doth but Ape and Mimiek the Divine Art and Wisdom, itself not understanding 
those buds which it acts for, nor the Reason of what it doth m order to them ** 

Cudworths plastische natuur toonde een nauwe overeenkomst met het "hylarchischc 

principe" waarover zijn goede vnend Henry More had geschreven in zijn linchindon 

Metaphysiciim. De systemen van More en Cudworth waren doordrenkt van een neoplatoons 

en helmontiaans vitalisme. Beweging en leven zouden niet van buitenaf aan de matene 

worden opgelegd, maar zouden worden veroorzaakt door een inncrli]k principe. 

Cudworths voorstelling van de natuur was als volgt: 

It is \rt itself, acting immediatcK on the matter, as an inward pmiuplc.*' 

Nature is Art as it were Incorporated and Imbodied in matter, which doth not act upon it from 
without meihamcally, but from within I ritally and Magically 'k, 

O p Cudworths voorstelling van de natuur als een reéel bestaande doelgerichte levenskracht 

waarmee God alle matene zou bezielen, werd met altijd enthousiast gereageerd. Robert 

Boyle had dergelijke natuuropvattingen reeds in 1686 fel bestreden in zijn A Free Inquiry into 

the X'ulgarly Received Notion of Nature, dat Le Clerc en Bayle datzelfde jaar nog in hun 

tijdschnften hadden besproken". Volgens Bovle had "de natuur" geen reèel bestaan in de 

wereld, maar bestond deze slechts in de menseli)ke geest. Het was niets meer dan een 

rationele constructie, een verzamelbegnp dat verwees naar de talloze mechanismen die alle 

waren onderworpen aan Gods sublieme mechanische ontwerp en samen een eenheid 

vormden, doordat zi) causaal op elkaar waren afgestemd. Volgens Boyle maakten vitalisten 

'n BC 2, 1703, pp. 90-91, /ie ook BC 7, 1705, ρ 257 
u < uduortli. The Ime intelledwilSystem oflhe Unmrn, pp 156-157 
4Mbid.,p 155 
* I b i d , p 156. 
r De I.iti|nse versie van dit uerk, die hetzelfde jaar «as verschenen onder de utel De ipsa Nalura. su* libera m 
reLtptam Naturae notionem disqutsitw, werd in \ erschillende tijdschriften besproken. BUI I 3, dec 1686, pp 530-
535, MIL dec 1686,pp 1384-1402, jdS 15, no\. 1687, pp 13-20 
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zoals More en Cudworth zich schuldig aan afgoderij, omdat zij met alleen een recel bestaan, 

maar zelfs een goddelijke krachten toekenden aan iets wat slechts een concept was. 

O m zijn vitalistische opvattingen alsnog bij het grote publiek te legitimeren, wijdde 

Le Clerc grote delen van zijn tijdschrift aan auteurs wier ideeën hij kon aanvoeren als 

bewijs voor de juistheid van het svsteem van Cudworth. Een van de /e auteurs was de 

lingelse botanicus en microscopist Nehemiah Grew (1641-1712), wiens Cosmolog/a Sacra 

zeer lovend werd besproken in de eerste nummers van de Bibliothèque Choisie . In het 

tweede deel van dit werk voerde de auteur een "vital world" ten tonele, waarmee hij de 

theorie van de plastische naturen bevestigde en op een nieuwe wijze onder woorden bracht. 

Niet alleen Boyle had zich openlijk verzet tegen vitalistische ideeën over de natuur. 

Ook in de Continuation des Pensées, diventi mr la Comete van Pierre Ba\lc werd de aanval 

geopend op de wijsgerige ideeën van Cudworth en Grew, hetgeen hem in een 

onaangenaam conflict bracht met Le Clerc4 '. Bayle verklaarde dat Cudworth en Grew met 

hun plastische naturen het cartesiaanse systeem hadden verminkt en de scholastieke leer 

van de "substantiële vormen" in een nieuw jasje probeerden binnen te smokkelen. Voorts 

verweet hij Le Clerc, dat die door zijn verspreiding van dit stelsel het atheïsme in de kaart 

zou spelen. De theorie van de plastische naturen zou namelijk afbreuk doen aan het 

belangrijkste Godsbewijs, dat werd gevormd door de wonderbaarlijk geordende 

mechanische struktuur van het universum. Reeds eerder had Ba\le zich als een 

tegenstander van het vitalistische alternatief voor het mechanicisme getoond, door een 

lovende recensie te schrijven van een boek van ]ohann Christoph Sturm (1635-1703), 

waann de het "hylarchische" principe van Henry More onder vuur werd genomen1": 

Il lui51 semble qu'on fait un grand tort a la Religion lors cju'on expbtjue tous les effets de la 
Nature par les Loix du mouvement, mais il devroit prendre garde ijue selon les Cartésiens il 
n'\ a que Dieu qui puisse exécuter les Loix naturelles, ce qui est beaucoup plus net & 
beaucoup plus fort contre Pimpieté, que d'admettre avec ce I liéologien je ne sçai quelle 
cause incorporelle & cependant insensible qui meuve les corps, & qui soit l'esprit ou l'âme 
de la nature, & un principe véritablement hylarchique ^ 

•̂  De bespreking viel mteen in dne delen deel 1 werd besproken in BC 1, 17(B, pp 228 'M 4 
'COSMOLOGIA SACRA, or a discourse of the Universe, as it is the Creature & kingdom of God, chieflv 
wnrtcn to demonstrate the truth & excellency of the BIBLE, which contains the Laws of his Kingdom, in 
this lower World In uve Books By Dr NEHEMIAH GREW, Fello« of the College of Physicians & of the 
Rovai Society', deel 2 in BC 2, 1703, pp 352-411 'Qu'il y a un Monde doue de VIE, de SENI IMLNT & de 
FIN l'ELLlGENCE, que Dieu a fait Tire du II Livre de la Cosmologie Sacrée de Mr GREW' en deel 3 in 
BC 3, 1704, pp 278-339 'Reflexions sur ce que l'on appelle S( IEN( h, SAGFSSH & VHRTII, Urées des 
( happ V, VI & VII de la Cosmologie Sacrée de Mr GREW, avec quelques remarques' 
w De verhouding tussen Le Clerc en Bayle was m die tijd al met bepaald harteli|k te noemen Reeds velt jaren 
eerder was de/e danig verkoeld, naar aanleiding van Bayles afkeurende recensie van Le Clercs Sentimens de 
quelques Théologiens de Hollande in zijn Nouvelles de la République des Lettres (NUL μιΐι 1685, pp 767-777) I Iet feil 
dat Le Clerc na enige tijd /elf ook een tijdschrift had opgencht en dus Bavles concurrent was geworden, had 
het contact tussen de beide Franstalige geleerden er bepaald met beter op gemaakt Zie hierover ook 11 Bots, 
| (anssen en L \dn Lieshout, 'De Bibliothèque Universelle et Historique De redactie en haar beleid', m Bots 
eie, De bibliothèque Unmnelle et Htstonque" (1686-1692) Een periodiek ah trefpunt van geletterd huropa, pp 12-14 
Zie ook Annie Barnes,]eaii Le Cleri (1657-1''36) et la République de. Lettres, Pan|s 1938, pp 230-232 
sri I Iet boek was in 1685 verschenen onder de titel Colkgii experimentally sive curiosi pan tetunda 
Sl Het woord "lui" \eTui|St naar Hcnn More 
s : NRL sept 1685, pp 973-974 Een jaar later werd in het journal des Scavane een ander werk van Sturm 
besproken, namelijk zijn in 1684 verschenen Physicae consihatnas conamina De recensent. Monsieur l'Abbe de la 
Roque, sympathiseerde evenmin als Bavlc met de opvattingen van I lenry More en ondersteunde dan ook de 
kritiek die Sturm op diens theorieën le\ erde 7MÎ }dS 14, jan 1686, pp 32-33 
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Naar aanleiding van Bavlcs kritiek lichtte Le Clerc /.ijn samenvatting van de boeken van 
Cudworth en Grew toe en trachtte hi] Ba\les bewering dat hl) het atheïsme zou voeden, te 
ontzenuwen1 . Ook betoogde hi| dat de twee Kngelse filosofen weliswaar nhveken van het 
cartésianisme, maar dat zi) zeker met de scholastieke koers volgden. De substantiële vorm 
van de aristotelici had immers behoord tot het wezen van de stoffeli]ke substantie, terwijl 
de plastische natuur van Cudworth als spiritueel principe volstrekt van de materie was 
schelden. Kvenrmn vormde de plastische natuur een eenheid met het stoffelijke lichaam 
zoals bij de aristotelische combinatie van materie en vorm wel het geval was geweest: 

(.ette N.iturc n'est pas une faculté du Corps, qui \ existe comme dan* MUI hii|et, ainsi que la 
l'orme Sulxtancielle est dans la Matière, ou qui soit renferime dan:, l'idée de la Manere 
C'est une substance immaterielle, qui en est entièrement distincte, lille n'est pai non plus 
unie avec le Corps, pour faire un tout avec lui lille n'est pas engendrée, & ne pent pas avec 
chaque corps, comme les l'omies Substantielles ^ 

l̂ e Clercs toelichting op zijn samenvattingen van de ideeèn van Cudworth en Grew bleken 
echter met voldoende om Bayle van diens ongelijk te overtuigen en een einde te maken aan 
de discussie. Kort na het verschijnen van Le Clercs artikel in de Bibliothèque Choisie nam 
Bayle opmcuw de plasüsche naturen onder vuur in twee artikelen die hl) zijn vnend 
Basnage de Beauval bet plaatsen in diens Histoire des Ouvrages des SctvcinP, waarna hi) de 
discussie voortzette in zijn Réponse aux questions d'un Provtnaat*'. Hierbij confronteerde hi) Le 
Clerc met de consequenties van diens spiritualisme. Ofschoon de Amsterdamse journalist 
het spirituele karakter van de plastische natuur hartstochtebjk verdedigde, zou zi)n filosofie 
onvermijdelijk lelden tot materialisme. Een systeem waarin actieve vermogens aan de 
natuur werden toegeschreven, zou namelijk het beroep op een intclbgente God als meester 
over het universum overbodig maken daarmee rot atheïsme leiden. Bij het cartesiaanse 
systeem zou dit gevaar met bestaan, want hier was God de emge die de natuurwetten kon 
uitvoeren1 . Het enige antwoord op het matenabsme was volgens Bayle dan ook met het 
spintuabsme, maar het svsteem van de "causes occasionnelles", waarbij hij nauw aansloot 
bij de opvatnngen van Malebranche. De mechanisch werkende natuur, zo legde Bayle uit, 
had zelf geen actieve vermogens. De wereld van de matene was daarentegen pure 
passiviteit in de handen van God. 1 Iet mechamsme vormde dan ook met de werkebjke 
oorzaak van beweging, maar was mets meer dan een "cause occasionnelle". Het 
mechamsme was de hand van God, die de eigenbjke oorzaak was van alles wat in de natuur 
plaatsvond. Via deze mechamsche "causes occasionnelles" was God voortdurend 
werkzaam in de natuur. In strikte zin diende dan ook volgens Bayle alle beweging in de 
natuur te worden toegeschreven aan God zelf. Iedere andere positie achtte hij 

" BC 5, 1705, pp 28t-'X)3 'F.claircissement sur la doctrine de Mrs CUDWORTH Λ GREW, touchant la 

Nature Plastique & le Monde Vital, a l'occasion de quelques endroits de l'Ouvrage de Mr Β X^I.K, intitulé, 
Continuation des pensees diverses sur les Comètes' 
, 4 Ι b i d , p p . 292-293. 

" I10S 20, au); 1704, pp 369-396. 'Memoire communique par Mr Bayle pour servir de réponse à ce qui le 
peut intéresser dans un Ou\raj»c imprimé à Pans sur la distinction du bien & du mal, & au 4 article du 5 
tome de la Bibbothcque (.hoisic' en HOS 20, dec 1704, pp. 540-544 'ReflcMons de Mr Hayle sur l'Article 
VII du 6 l'orne de la Bibbotheque choisie de Mr le Clerc' 
% Bade, Ripotin ÜUXQue<tion< d'un Pmnnaal, pp 881-893 en 995-997 
s" HÒS 20, aug 1704, pp 388-390 
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onhoudbaar 5". ΙΛ: Clerc was echter allerminst overtuigd en achtte het noodzakelijk zijn 

weerlegging van Bayles kntick op de vitalistische filosofie voort te zetten in zijn tijdschrift1 . 

Ì loe langer de polemiek tussen de beide geleerden voortduurde, des te slechter hun 

verstandhouding werd. I lad de polemiek aanvankeli)k een beschaafde discussie moeten zijn 

tussen twee "habiles hommes" over de verhouding tussen God en de natuur, al gauw kreeg 

de kritiek die zi) op elkaar uitoefenden meer en meer het karakter van persoonlijke 

beledigingen1'". Ofschoon Bayle herhaaldelijk te kennen gaf een duidelijk onderscheid te 

maken tussen werkelijke atheïsten en oprechte christenen wier systemen atheïstisch konden 

worden uitgelegd''1, betekende zijn kritiek op de plastische naturen voor Le Clerc mets 

anders dan een regelrechte beschuldiging van goddeloosheid: 

Ceux cjui écrivent doivent avoir d'ailleurs des égard- les un- jiour les autres, & ne Jias 
accuser légèrement les sentiniens, iju'on n'entend pas bien, de favoriser l'Atlieisnu, ijiii est 
un monstre d'absurdité, & d'immoralité . cjuc l'on ne peut appuyer, ni excuser, sans si 
rendre coupable devant Dieu & devant les hommes, d'un des plus grands désordres ιμιΊΙ \ 
ait ici bas 6 2 

Geheel in tegenstelling tot zijn eerdere voornemens om zich in discussies als een heer te 

blijven gedragen, liet Le Clerc in zijn latere artikelen onomwonden blijken, dat hij zijn 

tegenstander de oorlog had verklaard. Onophoudelijk betichtte hij Bayle van hypocrisie en 

beschuldigde hij hem ervan, het geloof moedwillig te vernietigen'' . ( )fschoon de journalist 

na 1707 besloot geen artikelen meer te wijden aan het beantwoorden van zijn ondertussen 

overleden tegenstander, bleef hij nog op diverse plaatsen indirect ingaan op diens 

opvattingen en gaf hij in zijn periodiek opvallend veel aandacht aan auteurs die anti-

Baylegezind waren0 4 of die de theoneén van Cudworth en Grew bevestigden. Tot de laatste 

™Ibid,p 395 en HOS 20, dec 1704, pp. 543-544 
,'> BC 6, 1705, pp. 422-427 'Remarques sur cc <jue Mr Bavle a repondu a l'Art IV du Tome V di la Bilìl 
Choisie, dans l'Hist des Ouvrages de Savans Art VII du mois d' Wil 1704', BC 7, 1705, pp 255-287 
'Remarques sur le premier pnncipe de la fecondile des Plantes & des \nimau\, ou l'on fait voir que la 
supposition des Natures Plastiques, ou l'ormatnees, sert a en rendre une raison Ires-probable', BC 9, 1706, 
pp 361-386.'Remarques sur les Chapp CLXXIX & CI.XXX des Réponses de Mr H \M,h aux questions 
d'un Provincial', BC 10, 1706, pp. 364-426 'Remarques sur la Réponse pour Mr Ba\lc au sii|et du III & X 
Article de la Bibliothèque Choisie' 
60 Ondertussen vlogen Bayle en Le Clerc elkaar in diverse verdere publicaties in de haren over de andere 
kwestie, namelijk die van de verhouding tussen ruüo en rweititio Zie Le Clercs bespreking van ]aquelols 
Conformité de In fot avec la raison (BC 6, 1705, pp 412-422), zijn recensie van de ver/ainelde werken \an |ohn 
Tillotson (BC 7, 1705, pp 289-360), IA· Clerc, 'Défense de la Bonté & de la .Sainteté Divine, contre les 
objections de Mr Bayle' (BC 9, 1706, pp 103-172), Le Clerc, 'Remarques sur la Réponse pour Mr Bajle au 
sujet du III & X Article de la Bibliothèque Choisie' (BC 10, pp 364-426), Bavle, Rtponses aux Questions d'un 
Provincial, pp 863-872 en 989-1009, Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, 2' editie, ρ 2259 Zie ook Bots 
(ed), Henri Basnage de Beauval en de Histoire de Ouvrages des Savans, 1687-1709, II, pp 139-143 
61 " que Mr Cudworth & Mr Grew tres-grans Philosophes & du nombre de ceux qui ont combatti le plus 
vivement l'Athéisme, lui donnent des Armes SANS Y PENSER, & font tort a la bonne cause SANS QUE CF. S( )IT 
LEUR INTENTION" {HOS 20, aug 1704, p. 381). 
•'•BCl, 1705,ρ 289 
M Bayle zou ?ich volgens zijn tegenstander voortdurend achter allerlei personages verschuilen om \ njuil de 
chnstelijke godsdienst te kunnen aam allen Zo schreef l,e Clerc in zijn 'Défense de la Bonté & la Sainteté 
Divine, contre les objections de Mr Bavle'* " je distinguai toujours les véritables sentimens de Mr Bayle, de 
ceux qu'il faisoit paroître" Zie BC 9, 1706, ρ 104. En verder "il se croit obbgé de soutenir une 'Illese 
opposée à tout le Christianisme, qu'il défie d'une maniere très-odieuse, & très-insultante . " Zie ibid , ρ 
106. Bayles bock Continuation des Pensees diverses was volgens Le Clerc "un livre fait pour excuser les \ihees, 
autant qu'il est possible" Zie ibid, pp. 111-112 
^ Over de slnjd tussen Bayle en lx: Clerc, zie ook Wijngaards, De "Bibliothèque Choisie" van Jean LÌ Clerc (1657 
1736), pp 120-122, Barnes, jean Le Clerc et la Répubùque des Lettres, pp 228-237, Jacques Roger, Les science! de la 
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groep behoorde Nicolaas Hartsockcr'^. Toen in 1708 zijn Smle des Conjeclum Physiques 

verscheen''6, was hl) nog een gedreven voon'echter van de mechanistische filosofie. In zijn 

in 1710 verschenen Hcleiirauemeus sur les Conjetltim Physiques herzag hi| echter 7i)n 

naruuropvarting. In de recensie van het werk in de tübliolhèque Choisie vermeldde Le Clerc 

hoc I lartsockcr was teruggekomen op zi)n Su/le des Coiijeiliires Physiques, waarin hi) dc 

werking van het hart mechanistisch had verklaard1' : 

Il renonce .in Méch.inlsmc, en cette occasion, & croit, selon les idees de quelques 
Modernes, dont nous .nous parlé ailleurs dans cette Bibliothèque Choisie, qu'il faut avoir 
recours à une cause distincte de la MaclmiL du corps, ou ,1 une Ame, quelle qu'elle soit, qui 
résidant dans le cervelet, (usqu'à ce qu'elle s'en retire, pour être absorbée dans la grande 
Aim du Monde, pousse eie là le< esprits vitaux, vers toutes les parties de nôtre Corps, afin 
qu'elles puissent faire les fonctions à quoi elles sont elestinées ''" 

I Iet leven in de natuur en het ontstaan en de groei van dieren en planten zouden met op 

louter mechanische principes kunnen berusten, maar vereisten volgens Hartsoeker de 

inmenging van een intelligentie. In zijn tweede, in 1712 verschenen Suite des Conjeüitres 

Physiques verving Hartsoeker Cudworths plastische naturen door "intelligences subalternes", 

een soort vegetatieve zielen, die een brug sloegen tussen het lichaam en de rationele geest. 

Als God , zo verwoordde I,e Clerc de opvatting van Hartsoeker'' ', niet een instrument had 

geschapen dat de verschillende delen van de materie tot een eenheid maakte en lichaam en 

ziel met elkaar verbond, dan zou dc hele schepping als los zand uit elkaar vallen, tenzi] Hi] 

zelf voortdurend alles aan elkaar koppelde, in beweging zette en tot leven bracht. In dat 

geval zou Gods ingenieuze kunstwerk slechts een nutteloze tentoonstelling van Zijn 

vakmanschap zijn. Ogen en oren zouden immers niets waarnemen als God hier niet 

onophoudelijk voor zou zorgen; noch zou de geest iets aan de zintuigen hebben. Er 

moesten dan ook verborgen verbindingen bestaan tussen de verschillende delen van het 

lichaam onderling en tussen de rationele ziel en het lichaam, anders zou het lichaam 

volstrekt niet werken ' . 

Ook o m het bestaan van afwijkingen te verklaren was volgens Hartsoeker het 

beroep op een vitaal principe in de natuur onvermijdelijk. Hij achtte het, zo schreef hij in 

me dans la pensee française de XVIU stede, Parijs 1971, pp 422-425, Elisabeth Uibrousse, Pierre BayL Tome Π 
Heterodoxie et Rigorisme, Den Haag 1964, pp 214-218, 243-245, C Louise I'hijssen-Schoute, Nederlands 
Cartésianisme, Amsterdam 1954, pp 533-536 
65 Zie over I lartsoeken» vitalisme ook Roger, Lef saemes de la me, pp 431 -436. 
** Het boek werd uiigebreid besproken in de diverse geleerdcnti)dschriften. JVRL sept 1708, pp 285-307, 
HOS 24, jan 1709, pp 17-24, Jd.S 45, sept. 1709, pp 603-619. Hel was een vervolg op zi|n Conjectures 
Physiques, waarvan ook diverse recensies waren verschenen. HOS 22, aug 1706, pp 358-371, JVRL dec. 1706, 
pp 625-654; BC 11, 1707, pp 360-393; BC 13, 1707, pp 376-388, JdS 38, nov 1707, pp 353-363 
67 aanvankelijk had ΙΛ1 Clerc met dc moeite genomen het boek in /ijn Bibliothèque Choisie te bespreken, terwijl 
het m de andere gcleerdenlijdschnflen wel direct onder de aandacht werd gebracht Het werk van Hartsoeker 
werd kennelijke pas werkelijk interessant vixir de \msterelamse journalist, toen de auteur zich had 
aangesloten bij de opvattingen van Cudworth Hij wijze van inleiding op de bespreking van hel nieuwe boek, 
waann dc auteur zijn oude opvallingen had herroepen, wijdde Le Clerc alsnog een keirt artikel aan dc in 1708 
verschenen Suite des Conjectures Physiques /.ie BC 20, 1710, pp 406-413 en 413-429 I Iartse>ekers Ec/airciisemens 
werd ook besproken in A/RL juni 1710, pp 603-628 en JdS 48, aug 1710, pp 172-179 In tegenstelling lol I .e 
Clerc, die zich vooral op het geestelijke principe concentreerde, negeerde de redacteur van het l'ransc 
lijdschnft de/e nieuwe natuuropvatting \ an Harlsoeker 
"8 BC 20, 1710, pp 427-428, Hartsoeker, Eilaimssemens sur les Conjectures Physiques, Amsterdam 1710, ρ 114 
6" BC 27, 1713, pp 213-233 
""Ibid.pp 216-230. 
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een bnef aan Jean Le C l e r c ' , erg onwaarschijnlijk, dat G o d direct verantwoordelijk was 

voor alle "foutjes", die in de natuur werden geconstateerd. 

Qu'il ν ait de* Intelligences subaltirnii. à Dieu, Qui ont sous leur direction une portion de 
la Matière, dont clic* disposent avec liberté, puis qu'elles mancjuent asse/ souvent dans 
leurs Ouvrages, cela nie paroît hors Je doute '2 

In een latere brief aan Le Clerc71 refereerde Hartsoeker aan het ook al door Cudworth 

gethematiseerde cartesiaanse dilemma, dat ieder die geen vitaal principe tocbet, gedwongen 

was te geloven dat God ofwel een soort horlogemaker was, wiens klok, nadat deze eenmaal 

was aangezwengeld, door zijn mechaniek uit zichzelf bleef lopen, ofwel voortdurend bezig 

was de schepping te herscheppen. Zoals Cudworth, Grew en Le Clerc, achtte ook 

I lartsoeker beide voorstellingen onaanvaardbaar . Zijn algemene conclusie luidde 

eveneens: 

c'est une Intelligence, qui fait dans les plantes, dans les arbres & dans les animaux, presque 
tout ce que nous admirons, & que la plupart des Philosophes expliquent asse/ mal, ce me 
semble, par un pur mechanisme ^ 

Het vitalisme van auteurs als Cudworth, Grew en I lartsoeker bleef echter, zo betreurde Lc 

Clerc, op tamelijk veel weerstand stuiten"'. Jacques Bernard, die zich reeds eerder 

laatdunkend had uitgelaten over causale verklaringen in termen van spirituele principes' , 

viel Hartsoekers herziene uitleg van de werking van het menselijke lichaam niet 

rechtstreeks aan, maar het duidelijk bbjken geen voorstander te zijn van diens nieuwe 

theone7". De introductie van een vitale geest leek namelijk vooral tal van nieuwe raadsels op 

te werpen, in plaats een probleem op te lossen. 

Il ne resteroit plus qu'à savoir, si ce n'est, ce que c'est qui cette \me, comment après la 
mort de l'Animal elle est absorbée dans la grande \me du Monde, ce que c'est que cette 
grande \mc, comment cette Ame particuliere pousse les l'sprits Ccst-dirc, que pour une 
difficulté, en voilà quatre ou cinq, plus difficiles à expliquer, que la première Ne pourrons-
nous jamais nous résoudre à répondre & à cette question &c à une infinité d'autres, que 
nous n'en savons rien-1 Toute sorte d'ignorance n'est ni cnnunelle ni honteuse 7') 

Pieter Rabus gaf in zijn Boekzaal geen blijk van een duidelijke stellingname voor of tegen 

het geloof in een spiritueel principe dat de natuur zou beheersen. Wel besprak hij in zijn 

tijdschrift de opvatting van Pierre Le Lorrain De Vallemont, die in zijn bock over de 

71 RAAl 8, 1717, pp 303-350 'Lettre de Mr Hartsoeker, sur quelques endroits des. Ouvrages de Mrs (.hevnc 
& Derham, a l'Auteur de la Β A & M' 
7-lbid,p 337 
7 3 RAM 18, 1722, pp. 194-205 'lettre de Mr I lartsoeker a l'Auteur de la Bibliothèque \ Si M sur les. Serres, 
qui recroissent aux Ecrevisses, quand on Ics a rompues, sur la petitesse des Animaux que quelques-uns 
supposent avoir etc tous créez au commencement du Monde, & sur les Natures, qui forment présentement 
les Corps organisez, & qui y resident' 
11 Ibid,pp 200-201 
" Ibid, p. 203 
76 BC 27, 1713, ρ 228 "Mr Hartsoeker . a sans douie r.uson, lorsque l'on parle devant des \iidileurs 
attentifs & éclaire/, mais le mal est qu'il y a si peu de gens de cette sorte, que la plupart ne conccvroicnt pas ce 
que l'on diroit" 
"7 Cf supra 
78 NRL|uni 1710, pp 603-628 
7g Ibid. pp 626-627 
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wichelroede slechts mechanische natuurwetten had toegelaten om magnetische en 

sympathetische verschi]nselen te verklaren ": 

..di fllo/ofie der lichnamtjcii \kAn\ alleen reden given van de wonderen der heuneliike 
medcneiging, of t'/.imentrikking, giJmei-nli)k eynipiJl/jie genaamr Niet verstaandi' door ilie 
werktiiigli|kheid der nature een we/en, 't welk 7ondir dat het God was., onophoudelijk door 
de gansche wereld werken zoude, gelijk de Heidense wi|sgi'ri'n hebben geloott, want 7\ 
waanden, dat de natuur was een algemeene 7iele, die alle lichatncli|ke zaken bezielde, en in 
beweging bragt maar daar door eens verstaande de algemeene wetten der beweginge; welke 
de Schepper heeft vastgesteld, en volgens welke h\ 't heelal bestiert*' 

Het natuurconcept van De Vallemont sloot naadloos aan op dat van Robert Boyle ". Ook 

de redactie van het Journal ties S camus verkoos de opvattingen van Boyle boven die van de 

vitabsten, zoals blijkt uit de bespreking van het in 1702 in Kiel gepubliceerde boek van 

Günther Christoph Schelhammcr (1649-1716), getiteld Naturae mndkatae vindicatio . Het 

boek vormde een onderdeel van een discussie, die reeds sinds enkele jaren plaatsvond 

tussen Schclhammer en Sturm. In 1697 had Schelhammcr in zijn boek Natura sibi <&Médias 

vindicata de aanval geopend op Bovle en Sturm. Naar Schclhammcrs mening hadden zij ten 

onrechte het begrip "natuur" gereduceerd tot slechts een concept en vervolgens beweerd 

dat het toekennen van ecn reëel bestaan aan het begnp "natuur" een vorm van afgoden) 

was. Sturm had deze kntiek verworpen in ecn nieuw boek, getiteld Natura sibi incassum 

vindicata. Dit laatste werk vormde de aanleiding voor het verschijnen van Schelhammers 

Naturae vinduatae vindicatio. Evenals Le Clerc was Schclhammer de overtuiging toegedaan, 

dat er in de geschapen dingen een actief principe bestond. In de recensie werden zijn 

opvattingen als volgt verwoord: 

que les Loix generales de M. Sturmius, ne remplissent pas toute l'idée qu'on doit avoir de la 
Naturr Car la Nature, selon M. Schclhammer, est l'universalité des. Loix Divines jointes à 
une force qu'il met dans les Creatures, par laquelle elles agissent suivant les Loix B4 

Il convient sans peine, que rien d'actif n'est renfermé dans l'idée ou dans l'essence de la 
matière; mais il tâche de montrer qu'elle peut avoir reçu de Dieu par addition, une vertu 

80 Vallemont, Physique occulte^ ρ 40. "I,a Nature n'a qu'un seul mécanisme dans toutes ses operations. & la 
Philosophie des corpuscules est la seule, qui puisse rendre raison des merveilles de la sympathie, & du 
mouvement de la Baguette Divinatoire" 
81 B&jmaart/apnl 1696, ρ 362 
^ Enkele passages in het voorwoord van De Vallemonts Curiositeli de ta nature et de l'art sur ta vegetation (1709) 
zouden ook in Λ free ìnqutr) into the vulgarly received Notion of Nature van Boyle gestaan kunnen hebben "Fn 
découvrant (out le merveilleux du grand spectacle de la Nature . |e ne fais apercevoir tous les prodiges qui s'y 
font, que pour faire reconnaître, qu'il faut nécessairement que la manere, qui est toute brute, & incapable de 
se donner jamais à elle-même le mouvement, soit mue, & déterminée par une Intelligence infiniment sage, & 
toute-puissante; pour produire des phénomènes si surprenants, & si propres à étourdir & à déconcerter nôtre 
orgueilleuse raison 

Je declare que quand je me sers de ce terme [de nature], c'est pour signifier ce que Dieu opère dans les 
Mixtes, comme sont les Minéraux, les Plantes, & les \nimaux, par les 1ΛΙ\ génerales du mouvement, où il a 
mis, Λ où il entretient la mauere Les loix sont le ressort, la vertu élastique, d'où resuite tout le mouvement 
des parties soit sensibles, soit insensibles de la matière dans l'ordre de la Nature Ces loix sacrées, ausqucllcs 
Dieu ne déroge point, sont la Mécanique de tous les Phénomènes, qu'on observe dans le grand Automate de 
l'Univers ( es loix sont les principes du Mouvement, du Repos, de la Contexture, de l'Arrangement, SÌ de 
toutes les \ anatìons, qui surviennent dans la matière, dont le Monde est compose (.es loix enfin, c'est ce que 
j'appelle ώ Nature " 
"' jWm.sept 1703, pp 950-962 
w Ibid., ρ 954 
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cjiic MMi essence ne rfiitcmic point. & que c'est ainsi ιμιΊΊΙΐ' a la force niou\aiite ιμιΊΙ lui 
attribue B l 

De recensent achtte de kntiek van Schclhammer op de "nouveaux philosophes" echter 

ongegrond. De auteur zou het occasionalisme verkeerd hebben begrepen. De gedachte dat 

de wil van God de enige oorzaak achter alle beweging vormde en dus het enige actieve 

principe in de schepping was, betekende namelijk niet dat Cïod voortdurend elke beweging 

direct zou veroorzaken, maar dat de wil van God de motor vormde achter alle mechanische 

beweging. 

il s'imagine C|UL les Cartésiens font produire a Dieu cliae|ue effet particulier, par une action 
ou par une volonté particuliere, & immediau. en tout sens .. Mais t i n'e^t pas tela la 
nouvelle l'hilosoplue met toute la cause du mouvenunt, &. de la coniniunication ιμπ s'en 
fait, & e]Lii s'en fera à jamais, dans l'efficace de cette premiere volonté, qui en a établie les 
loix II semble ijue M. Schclhammer n'entende pas bien ce sentiment8'' 

George Chevnc (1671-1743), wiens Philosophical pnnapL· of Nalural Kelieion (1705) werd 

besproken m de Histoire ries Oitmipes des Savait*' van Basnage de Beauval en tien jaar later 

ook in Jean Le Clercs Bibliotlièqiie Annerine <L~ Modem™, verwierp het vitalistische principe 

eveneens. Onder "natuurwetten" verstond hij, zo werd in beide tijdschriften samengevat, 

de onveranderlijke regels, volgens welke alle lichamen bewogen en elkaar aanstootten . 

Toch geloofde hij evenmin als Le Clerc en Hartsoeker dat er in de natuur mets anders 

bestond dan mechanisch bewegende materie. Hierbij verwees hij naar de beroemde 

metafoor van de klok, die op eigen kracht zou kunnen blijven lopen nadat het mechanisme 

eenmaal in werking was gezet. Er bestond naar zijn mening geen eeuwige beweging die was 

veroorzaakt door één enkele aanstoting. Alle aangestoten beweging zou na verloop van tijd 

aflopen, als het mechanisme met zo nu en dan opnieuw werd aangezwengeld. Er moest 

volgens Cheyne dan ook een kracht zijn die ervoor zorgde dat het universum voortdurend 

in beweging werd gehouden. O m dit probleem op te lossen, had de Engelse fysicus de 

mechanistische filosofie met op occasionalistische wijze uitgelegd, maar verrijkt met 

elementen uit het systeem van Isaac Newton (1642-1726). De voortdurende beweging van 

bijvoorbeeld hemellichamen was volgens hem met te begrijpen zonder gravitatie of 

aantrekking te veronderstellen, een principe dat de Schepper van de wereld zou hebben 

verbonden met de materie, zonder dat het echter tot het wezen van de materie zou 

behoren. Een lichaam kon namelijk met uit zichzelf naar een ander lichaam bewegen, noch 

andere lichamen naar zich toe trekken. Als gravitatie met het effect was van bewegende 

matene, zo redeneerde de auteur, berustte deze kennelijk niet op een secundaire oorzaak, 

«s Ibid, p. 957 
8"lbid,p. 955 
87 HOS 20, nov 1704, pp 506-516 
»"B^W/S, 1715, pp. 41-157 en KAM 4, 1715, pp 407-450 
H" HOS 20, ΠΟΛ 1704, pp 506-507 en Β \M 3, 1715, pp. 45-46 "Il n'entend autre chose par ce mol Huc la 
machine de l'Univers, & il apelle loi\ de la nature les règles du mouvement, par lesijuelles tous les corps 
naturels se meu\enl, & agissent reciproejuemenr les uns sur les autres, en suivant imiolablement les mêmes 
loix L'rf/Vf universelle de Platon, les (orvies Vibttantiellet d' \nstole, la Lhaleur radicale d'I Iippocrate, & la vertu 
plastique de Scaliger sont des termes qui ne signifient ncn, Â: qui ne sen ent qu'à cacher l'ignorance Ils font 
concevoir un Agent, ou une Divinité subalterne, & quand on les force à s'expliquer, leur pnncipc actif est un 
être imaginaire, ou c'est Dieu lui-même .Sans autre mystère, il esl plus com enable au Créateur, de dire qu'il a 
imjinmé à lous les corps un mouvement qu'ils suivent, & qu'ils n'interrompent jamais lant qu'ils conservent 
la faculté qu'ils ont reçue II en est comme une montre qui marche d'un même pas aussi long tems, que les 
ressods agissent selon le degré de force que l'Ouvrier leur a donne, & que nen ne trouble leur action" 
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omdat secundaire oorzaken in dc natuur fciteli|k niets anders waren dan beweging van 

materie. Dit betekende, dat gravitatie het effect moest zijn van een primaire oorzaak, ofwel 

dc werkzaamheid van God zelf. Over dc precieze aard en oorzaak van gravitatie tastte 

Cheyne vooralsnog in het duister, waarop Le Clerc antwoordde: 

Olì mentirà aisément qu'aprts avoir bien cherché, on ne vient guère ιμΓ.ι une connoissanec plus 
exacte des Phénomènes, dont la comparaison meine à soupçonner, que de semblables effets 
viennent d'une même cause, soit que ce soit une cause subalterne, ou la Premiere; mais il n \ a 
guère d'apparence, que l'on trouve, un jour, comment ces mêmes causes opèrent On ne sauroit 
prouver, qu'il n \ a pas des causes subalternes, qui nous sont tout à fait inconnues, & que la 
première Cause fait tout; &. l'on ne prouvi pas non plus, d'une maniere a lever toutes sortes de 
doutes, qu'il ) a des cuises secondes, de la nature desquelles nous n'avons point d'idée I ont ce 
qui est certain, par rapport à nos lumières, c'est qu'elles sont aussi courtes, à l'égard des 
Mystères de la Nature, qu'à l'égard de ceux de la Théologie ''" 

Niet alleen de voortdurende beweging van hemellichamen, maar ook het ontstaan van 

dieren berustte volgen Cheyne op een primaire oorzaak. ( )m het mysterie van de 

voortplanting te verklaren deed hij een beroep op de preformatietheone. In navolging van 

Malebranche betoogde hl], dat de ontwikkeling van het embryo geen formatie van een 

nieuw lichaam was, maar eenvoudigweg de groei van een lichaam dat reeds bestond. 

Volgens hem had God de eerste vrouwelijke dieren van iedere diersoort geschapen met alle 

nakomelingen die er tot het einde der tijden uit hen zouden voortkomen, reeds in zich 

opgesloten. Mechanische principes zouden pas in de wereld zijn aangebracht na dc 

scheppingsdaad die alles had georganiseerd en voorgevormd. Het mechanisme van de 

natuur was er dus niet om de wereld te organiseren tot een levend geheel, het zorgde 

slechts voor de groei van wat reeds bestond . Le Clerc vond deze oplossing echter nogal 

vergezocht: 

j'aimcrois mieux recourir à des Nature! Plastiques avec Mr. Cudmrlb, que d'attribuer à Dieu seul 
la formation de tant d'insectes & d'animaux qui périssent, & dire que cette formation se fait en 
tems & en heu; quoi qu'il ne soit pas possible de définir clairement, ce que ce peut être, que ces 
Natures Plastiques. ( )ii est obligé d'avouer son ignorance, en bien d'autres choses; dont nous 
avons un exemple, dans le Principe impénétrable de la Gramtation d'un Corps sur un autre, à 
toutes sortes dc distances, & sans aucun moyen, par lequel cette force se transmette Le fait est 
aussi sûr, que la manière en est mcompréhensible.''2 

^ΆΑλίΧ 1715, pp 67-68 
<n Knkele jaren eerder was hfl prohlcem van de toepassing op mechamsche wetten op het omslaan van 
levende wezens reeds aan dc orde geweest in het Journal des Scavata Hierhtj was eveneens een beroep gedaan 
op de preformatiedieone van Malehranche /.ie )aS 25, feb 1697, ρ 116 "il ne pretend pas cependant que 
ces loi\ puissent former une machine aussi admirable que c'est le cors d'un animal, mais qu'elles sufisenl pour 
developer & pour faire croître les parties des cors organise/ (.ar d est dans ce principe que Dieu dés le 
comencement du monde a disposé si sagement toutes les parties essentieles de la machine des animaux & des 
plantes dans leur germe, qu'elles doivent avec le tems & en consequence de ces loix prendre la figure & la 
forme que nous remarquons De la il conclut que ce premier pas dc Dieu n'est point determine par dez loi\ 
generales, mais qu'il est regle par une sagesse infime, & par la beauté de l'ouv rage qu'il \ ouloit former" 
^ Λ Ί Λ η , 1715, pp 152-153 
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D e doorgrondelijkheid van de natuur 

Ofschoon met het eind-zeventiende- en vroeg-achtricndc-ceuwse spinrualismc hct 
neoplatonisme en helmontianisme een nieuw leven werd ingeblazen, vormde de 
herintroductie van vitalistische principes in de natuurfilosofie niet simpelweg een herstel 
van een achterhaald verleden, zoals lia\\c geloofde. Het vitalisme weerspiegelde de laatste 
tendensen in de natuurfilosofie: men erkende dat de oor/aken van tal van effecten in de 
natuur nog onbekend waren en misschien wel altijd verborgen zouden bli|ven. Zo 
beantwoordde 1-e Clerc het verwijt van Da\le, dat hij zich zou blootstellen aan de spot van 
alle moderne filosofen door de occulte kwaliteiten weer in te voeren: 

les ƒ/(////<'" ouiilki des Scliolasticjucï. m sont p.is uni. elicisi, ijii'on puissi rejetter s.ins 
distinction Si l'on crovoit rendre uni raison claire dis effets di la Nature, en disant iju'ils se 
font par la vertu des qualité^ otatltes, comme on accuse les Scho]asNi|ui's ik l'avoir tait, on 
anroit sans doute tort Mais ijuand on dira ijuc les propriété/', ou les qualité" inréniuris des 
corps, d'où naissent la plupart de leurs eftets, nous sont ouitltes ou inconnues, & par 
conséi|uent que nous ne pouvons point rendre de raison assurée de ces effets, on dira vrai, 
& l'on parlera mieux que ceux qui donnent des conjectures creuses pour la Vérité ''1 

Volgens l.e Clerc was er mets verkeerd aan het toelaten van een verborgen oorzaak. Ken 
open erkenning van onwetendheid beschouwde hij juist als een filosofische deugd, die was 
te verkiezen boven de handelswijze van de mechamsten die hypotheses behandelden als 
waren het bewezen feiten. Feiten en hypotheses dienden nadrukkelijk van elkaar te worden 
onderscheiden. Wetenschappelijke kennis kon, zo benadrukte Le Clerc in zijn artikel over 
Hartsoekers Suite des Conjectures Pliysiqtm, slechts worden ontleend aan bewezen feiten, met 
aan theorieën: 

Je ne vois pas pourquoi l'on supposiroit comme un Axiome, ou comme uni Oeinande qu'on 
ne peut pas refuser d'accorder que tout te qui se fait dans les mouvemens involontaires 
des animaux, se fait par des principes purement méchaniques, lomme les mouvemens d'un 
Horloge. Si l'on demande quelle est donc la cause, qui dirige les mouvemens, je dirai qu'elle 
ne m'est pas connue, & que je dois néanmoins pas supposer qu'il i i \ en a point, parce que 
je ne la connois pas. Qui m'a dit que je dois tout connoîtrer' Je trouve néanmoins très-
louable le travail de ceux, qui nous apprennent que chaque partie du corps est très-propre, 
par sa structure, à faire les fonctions auxquelles elle est destinée, quoi qu'elles ne soient 
peut-être que des instrumens, dont les litres immatériels, que nous ne connoissons pas, se 
servent. D'ailleurs rien ne nous oblige de rendre raison du tout, & il n'\ a point de honte à 
ignorer ce que personne ne peut se vanter de savoir assurément.''4 

Voor het kennen van natuurlijke feiten was inzicht in de onderliggende oorzaken met 
vereist, aldus Le Clerc. Bovendien had het zoeken naar verklanngen vooralsnog wcimg 
kennis opgeleverd over de principes van de natuur. Filosofen zouden zich dan ook 
voorlopig beter kunnen toeleggen op het in kaart brengen van feiten. Het zou nog heel wat 
jaren kunnen duren, voordat de wetenschap toe was aan het onderzoeken van de oorzaken: 

après bien des conjectures, nous ne sommes gueres avancez dans la connoissance des 
premiers principes des choses. Il me semble que l'on devroit infiniment estimer une 
Histoire Naturelle, bien faite & en bon ordre, où l'on vît tout ce que l'expérience nous 

, 3BC20, 1710, pp 409-410 
·" Ibid, pp. 410-411 
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apprend, à l'égard de tour ce ijm nous est connu. Il \ auroit bien des années, pour connoître 
seulement les faits, avant tjut d'en pouvoir rechercher les causes ''s 

N'olgens de recensenr was I lartsoeker een typische vertegenwoordiger van de modernste 

criteria voor wetenschap: weliswaar bevatten zijn boeken tal van theorieën over een 

mogeli|k spiritueel principe in de natuur, toch hl) had deze altijd slechts de status van 

speculaties verleend en daarmee nadrukkelijk onderscheiden van wcnschappelijke kennis, 

die slechts op bewezen feiten mocht berusten. Daarom werd het grootste deel van zi|n 

boeken in beslag genomen door natuurli)ke historie, anatomische en scheikundige 

expenmenren'"'. Ook Le Clercs collega's Jacques Bernard en I lenri Basnage de Bcauval 

hadden, ook al waren zi] het met direct eens met zijn spiritualistische theorie, grote 

waardering voor Hartsoekcrs bescheidenheid. Basnage de Bcauval verklaarde: 

IA' titre de (..onjeituret est trés-niodeste, & par là il convienr à la manere que traite Mr 
Hartsoeker. La Nature en eftet est si obscure, & si mvsteneuse dans ses operations, 
qu'après avoir bien cherché l'on est souvent reduit à deviner''7 

Le Clerc en Hartsoeker vertegenwoordigden min of meer dezelfde wetenschapsopvatting 

als de aanhangers van de newtoniaansc filosofie, die vanaf het begin van de achttiende 

eeuw sterk in opmars was. Ook zi] waren de mening toegedaan dat van diverse werkingen 

in de natuur wetenschappelijke kennis mogelijk was, zonder dat echter de onderliggende 

oorzaken in kaart waren gebracht. Gravitatie was een van die werkingen. Volgens Newton 

was de directe oorzaak van gravitatie vooralsnog verborgen, maar wel was uit verschillende 

observaties en experimenten het bestaan ervan gebleken. Over de oorzaak van gravitane 

deed hl) geen uitspraken zolang er nog geen empirisch bewi)smatenaal voorhanden was. 

Ook weerhield hl) zich van het vormen van hypotheses hierover. Alleen zekere feiten die 

met experimenten konden worden gestaafd, werden in Newtons natuurfilosofie toegelaten, 

aldus Edmond Halley (1656-1742) in diens recensie van het boek CommerciumEpistohcurn*: 

The Philosoph) which Mr. Newton in his Pmiciplet and Optiques has pursued is F.xpenmcntal, 
and it is not the Business of Expérimental Philosophy to teach the Causes of things any 
further than can be proved by F.xpenments . And for rhe same reason he is silent about 
the Cause of Gravit)·, there occurring no Experiments or Phacnomena by which he might 
prove what was the Cause thereof 'n 

Hoewel Newton geen fysische verklaring voor gravitatie had gevonden, bleef hij 

vasthouden aan zijn opvatting dat krachten zoals gravitatie geen illusies waren die op een 

"5 Ibid , pp 423-424 
•"»Ibid.p 407 
•̂  HCtf 22, aug. 1706, ρ 358 
''β Dit werk, een verzameling bneven en Iraki.ilt-n die betrekking hadden op de vraag, of Leibniz dan »el 
Newton de differentiaalrekening als eerste had uitgevonden, wat. in opdrachl van de Royal Society in 1712 
uitgegeven, nadat een speciaal \oor deze kwestie opgenchle commissie Newton had aangewezen als de eerste 
uitvinder 
«κι ργ v), |an /feb 1715, ρ 222 In de laatste paragraaf van de "General Scholium" die Newton bi| bock 111 
van de tweede ediüe (1713) van zijn Pnnnpij had ge\oegd, is echter een duidcb|ke aanwijzing te vinden, dat 
zijn uitspraak "hypotheses non fingo" mei moet worden geïnterpreteerd als een regelrechte uitsluiling \an 
hypotheses uit de wetenschap Hier maakte Newton nameli|k gewag van /i|ii speculaties over een "certain 
most subtle spint which pervades and bes hid in all gross bodies, bv the force of w hich the particles of bodies 
attracl one anolher" Zie R W Home, 'horcc, electricity and the powers of living matter m Newton's mature 
philosoph) of nature', in Margaret J Osier (ed ), Rfùgwti. saetice, and worldneiv hssays iti honor of Rjcbdrd S 
U"estfall, Cambridge etc 1985,pp 95-117. 
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mechanische werkcll|khcid berustten, maar een reëel bestaan hadden als oorzaak van tal 

van waarneembare verschijnselen in de natuur '"'. De krachten van aantrekking en afstoting 

vormden volgens hem zelfs de basis voor alle beweging. Behalve gravitatie /ouden er nog 

diverse andere fundamentele krachten in de natuur werkzaam zi|n. Zolang onderzoekers 

zich niet in deze nog onbekende werkingen verdiepten, zou de natuurfilosofie een 

vergeefse bezigheid zijn. Volgens Newtons mechanistische tegenstanders, zoals de Duitse 

filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), was het plaatsen van een rmstcneuzc 

kracht achter eigenschappen in de natuur een belediging in het gezicht van de rede Aan de 

ncwtonianen werd verweten dat zi| op slinkse wi|ze de "occulte kwaliteiten" van de 

scholastici trachtten binnen te smokkelen in de natuurfilosofie " De ondoorgrondelijkheid 

van de oorzaak van gravitatie maakte de newtoniaanse filosofie volgens de aanhangers van 

het mechamcisme tot een "occult" svsteem, waarin holle woorden voor filosofische 

waarheden werden verkocht. 

In eerste instantie hadden de ncwtonianen weinig pogingen ondernomen om de 

aanvallen van de mechamsten te pareren. Een newtoniaanse tegenaanval liet voorlopig op 

zich wachten, om in het tweede decennium van de achttiende eeuw te worden geopend 

met de verschijning van een stroom publicaties, zowel in Groot Brittanme als op het 

Europese vasteland, waann het wetenschappelijke belang van Newtons gravitatiewet werd 

verdedigd"12. Deze beweging wordt weerspiegeld door de Pbilosopbiicil Trii>i.\Mlion\, het blad 

waann altijd elke discussie was genegeerd, maar dat rond 1715 in het teken stond van de 

twisten rond Leibniz en Newton. Het neutrale karakter van het tijdschrift maakte plaats 

voor een duidelijke pro-newtoniaansc stcllingname, waarbij het tegenover de 

neocartesiaanse Atta ïimditomm kwam te staan. Een duidelijk voorbeeld van deze 

stelhngname vormt een passage in de reeds genoemde recensie van de onder de titel 

Commeraum hpis/olimm verschenen brievenbundel, waann Edmond Halley het verschil 

tusen de systemen van Newton en Leibniz uiteenzette: 

It must be allowed that these two Gentlemen differ ver\ much in IMulosopIn The one 
proceeds upon the F.videncc ansing from F.xpcnments and Phaenomcna, and stops where 
such Lvidence i> wanting, the other is taken up with Hypotheses, and propound:- tliem, nor 
to be examined by Experiments, but to be believed without Examination The one for 
want of Experiments to decide the Question, doth not affirm whether the Cause of Gravih 
be Mechanical or not Mechanical, the other that it is a perpetual Miracle if it be not 
Mechanical ... The one teaches that Philosophers are to argue from Phaenomcna and 
Expcnments to the Causes thereof, and thence to the Causes of those Causes, and so on 
till we come to the first Cause: the other that all the Actions of the first Cause are Miracles, 
and all the Laws imprest on Nature by the Will of God are perpetual Miracles and occult 
Qualities, and therefore not to be considered in Philosophy. But must the constant and 
universal Laws of Nature, if denved from the Power of God or the Action of a Cause not 
yet known to us, be called Miracles and occult Qualities, that is to sa\. Wonders and 
Absurdittefi Must all the Arguments for a God taken from the Phaenomcna of Nature be 
exploded by new hard Names'·' And must Experimental Philosoph\ be exploded as mirauilom 
and absurd, because it asserts nothing more than can be proved b\ Experiments, and we 
cannot vet prove by Experiments that all the Phaenomcna in Nature can be solved bv meer 
Mechanical Causes? Certainly these things deserve to be better αιικκ^α^Ι. 1 1 " 

"*l \ Rupert Hall, Philosophen at weir The quarrel between Xeivton and Liibm^ Cambridge en New ^ ork 1980, ρ 
146 
1111 Ibid, pp 154-155 
i n-Ibid,pp 185-186. 
1113 PT29, lan/feb 1715, ρ 224 
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De ondoorgrondcli)kheid van de oorzaak van gravitatie impliceerde volgens Newtons 
aanhangers geenszins dat het gehele concept van gravitatie met verstandelijk kenbaar was, 
zoals Leibniz volhield. Kennis van de fysische oorzaak van gravitatie was geen voorwaarde 
voor het begrijpen van gravitatie. Ook zonder kennis van enigerlei al dan met mechanische 
oorzaak zou de gravitatiewet uitleg kunnen verschaffen over de natuur. De wetmatige wijze 
waarop de aantrekkingskracht tussen materie werkte, was namelijk kenbaar. De effecten 
van gravitatie konden in kaart worden gebracht, ges\stematiseerd en voorspeld. "Kracht" 
was een kwantificeerbaar concept geworden. Onderzoek naar werkingen en effecten 
waarvan de oorzaken onbekend waren, leverde uiterst waardevolle kennis over de natuur 
op en mocht daarom beslist niet uit de wetenschap worden geweerd. Niet alleen keurden 
newtonianen het mechamcismc af omdat de aanhangers van deze filosofie weigerden om 
effecten van verborgen oorzaken te accepteren, ook verwierpen zij de mechanistische 
filosofie omdat deze volgens hen uitsluitend op hupotheses berustte. Niet het systeem van 
Newton was "occult", maar dat van de mechamsten zelf. Het bestaan van mechanisch 
bewegende matcnedccltjcs als oorzaak voor de verschijnselen in de natuur kon met worden 
bevestigd door harde bewijzen, het bestaan van gravitatie wel. Effecten van gravitatie 
konden immers herhaaldelijk worden geobserveerd. 

Niet alleen in de Pbilosopbual Transaüions, maar ook in het journal des Sçavans werd 
aandacht besteed aan deze discussie. In 1720 waren te Amsterdam twee bundels 
verschenen onder de titel Recueil de diversei Pietés sur la Philosophie, la Religion naturelle, l'Hisloire, 
les Mathématiques, met daann diverse brieven en artikelen, geschreven door verschillende 
bekende auteurs, onder wie Newton, Leibniz en Samuel Clarke (1675-1729). De publicatie 
van deze verzameling was te danken aan Pierre Des Maizeaux (1673-1745), die alle Engelse 
stukken in deze bundel naar het Frans had vertaald"". Het eerste deel van de recensie in het 
Franse geleerdentijdschnft was grotendeels gewijd aan de eerste tien teksten uit de 
verzameling, die een epistolaire discussie vormde tussen Leibniz en Clarke over onder 
andere het gravitatiepnncipe van Newton. Het tweede deel'"'' was hoofdzakelijk gericht op 
de in de Commercium hpistolicum in kaart gebrachte twist tussen Leibniz en Newton over de 
uitvinding van de differentiaalrekening. 

SO 

Twee verschillende benaderingswijzen van de studie naar de natuur en haar verborgen 
systeem domineerden de verschillende filosofische debatten. De ene benadering berustte 
op de overtuiging, dat alle geheimen van de natuur waren terug te brengen op verstandelijk 
kenbare oorzaken, namelijk beweging en matene De andere benadering ging er 
daarentegen van uit dat sommige oorzaken met konden worden verklaard, maar 
desondanks konden worden bestudeerd, door de effecten ervan te onderzoeken. Zowel de 
voorvechters van de gravitatietheone als de protagomsten van spiritualistische filosofieën 
beschouwden het accepteren van verborgen oorzaken in de natuur als wetenschappelijk 
volstrekt toelaatbaar Met het vormen van dergelijke theorieën hoopte men oplossingen te 
vinden voor een zeer eigentijds probleem: men had de lacunes van het mechamcisme 
blootgelegd en aan de kaak gesteld. Evenals de "causes occasionnelles" van Malebranche 

1IM Zit E M van Meerkerk, Achter de uhermeti iati het hoekliednjj Hetin Dti Satinet (168'' 1 ~'54) tti de wenld vati 
uitgeverij en boekhandel iti de ̂ publiek, Amsterdam 2001, pp 192-205 
'•'••JdSlO, okt 1721, pp 439-447 
""JdSlO, no\ 1721, pp 496 502 

168 



vormden het gravitaticpnncipe van Newton en het spirituele principe van Cudworth 
oplossingen o m de gaten in het cartesiaanse systeem op te vullen. 

Ofschoon het boek der natuur op uiteenlopende wijzen werd geïnterpreteerd, 
kwamen de verschillende filosofieën op één punt met elkaar overeen. Geen enkel actief 
principe in de natuur kon worden toegeschreven aan het wezen van de materie, want 
matene als zodanig werd volkomen passief geacht. Yri)\vel iedereen bleef vasthouden aan 
deze principiële passiviteit van materie als bewijs voor het bestaan van een transcendente 
God. Rationaliscnng en mechanisering hebben het beeld van de wereld dus met 
omgevormd tot een causaal mechanisme dat geen zinvol geheel meer zou zijn. I tet 
intellectuele klimaat was Godgeoncnteerd. De angst voor een zielloos universum, 
voortgebracht door toeval en geregeerd door willekeurige atomen, lag ten grondslag aan 
menig natuurfilosofisch debat. In vrijwel elk theoretisch s\steem werd onderstreept dat de 
natuur met voortkwam uit het toeval, maar was onderworpen aan het vernuftige ontwerp 
en de voorzienigheid van God. Het mechanisme, zo betoogden zowel de occasionalistcn en 
de newtomancn als de spiritualistcn, was een manifestatie van Gods volmaakte wijsheid. De 
benadering van de natuur als een mechanisme met vaste wetten betekende dan ook 
geenszins een verbanning van God uit de natuur, maar juist een nauwere identificatie van 
God en natuur. De natuurfilosofie van de vroege Verlichting kan met los van deze 
theologische dimensie worden gedacht. 

Het ranonaliteitsbegrip van de vroege Verlichting sloot religiositeit evenmin uit als 
de fascinatie voor mimbiha. Religiositeit en de interesse voor het wonderbaarlijke in de 
natuur waren twee nauw met elkaar verbonden oriëntaties - via de wonderen van de natuur 
werd God vereerd - die onderdeel vormden van een cruciale dimensie van het 
vroegmoderne intellectuele leven, een complex van waarden, ideeën, interesses en 
oriëntaties die ik in het tweede hoofdstuk van deze dissertatie heb verzameld onder het 
begnp "Admiratio". 
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SO Hooi'DSTUk \ u r i G8 

Nabeschouwing 

He bum uva our wmetimet unfiimiliiii materialin \tnnlttiilb teiitur) phdosopheis u\eil marreh. 

lo "break lip our familiarities", a\ Tomaitltput it.. , "amilo retimi olbeni>i\e lite uime tiling 

We do not propose imiulen ai the neivett key to earl) modern meine unii pbilo\opb), 

HOI do we offer our own story a\ an alternative irand nanatire foi the Siienlifn Revolution, 

as trame! 1 ate< dtd/ormanual 1 lermeliaiw.' 

Wat kan de vroegmoderne geletterden en geleerden ertoe hebben gebracht uitvoerig re 
redetwisten over wiehelroedelopcrs, die behalve ondergrondse water- en ertsaders ook 
misdadigers zouden weren op re sporen, over aangeboren lichamelijke afwijkingen die de 
zieleroerselen van de moeder zouden onrhullen, of over wonderdokters die met een geheim 
poeder hun patiënten op afstand zouden kunnen genezen'' 1 loe verklaren we het feit, dat 
bepaald met de minsren uit de Republiek der Lerreren, zoals Nicolas Malebranche, een 
debat voerden over demonische invloeden in de natuur? Deze vragen vormden het 
uitgangspunt van deze srudie, waann de geschiedenis van her vroegmoderne intellectuele 
leven is bebcht vanuit een invalshoek die pas recentelijk hisronsche belangsrelling genier, 
namelijk vanuir de perceptie van buitenissige, wonderbaarlijke en occulte verschijnselen in 
de natuur. 

Lange tijd is verondersreld dar de Verlichting had afgerekend met belangstelling 
voor en geloof in het wonderbaarlijke, magische en cuneuze. De rationalisering van de 
wetenschap werd beschouwd als een overwinning van "volwassen" redelijkheid op 
"kinderlijke" verwondering. Verwondering en geloof in wonderen werden geassocieerd met 
onwetendheid van de natuurlijke oorzaken en bijgelovige angst voor her onbekende. Uit 
het voorgaande mag echter zijn gebleken, dat mer een dergelijke benadering van de 
berekems van admiratio in her verbehte denken een cruciale dimensie van het toenmabge 
intellectuele leven over het hoofd wordt gezien. 

Ontmaskering van bijgeloof was evenwel een belangrijk aspect van de 
vroegmoderne perceptie van wonderen en wonderbaarbjkc verschijnselen. De 
onrwikkebngen in de naruurfilosofie brachten met zich mee, dat men voor verschillende 
occulte en buitengewone verschijnselen eenvoudige fysische verklaringen kon vinden. I Iet was 
voor menigeen een uitdaging geworden, om juist die zaken, die volgens de oude 
volksoverTuiging op magie, duivelswerk en Goddebjk ingrijpen berustten, van een srevig 
natuurwetenschappebjk fundament te voorzien. De rede en de ervaring bleken de 
instrumenren bij uirstek o m allerlei wonderverhalen en verschijnselen die zich bevonden in her 
schemergebied tussen het natuurbjke, het demonische, het bovennatuurbjke en het bijgelovige, 
zeer nauwkeurig te onderzoeken. Toch was het accepteren van occulte, magische en 
demonische verschijnselen allerminst in stnjd met het beschikken over een kritische geest. 
Het direct verwerpen van wonderen en wonderverhalen werd zelfs even onwenselijk geacht 
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als het klakkeloos en blind aanvaarden van ieder verhaal. Beide extremen zouden het 
doordringen van de waarheid over de natuur in de weg staan. ( )fschoon het occulte, 
geheime, cuneuze, schijnbaar onmogeli]ke of demonische voorzichtig en kritisch benaderd 
diende te worden, achtte men het onderzoek naar dergeli|kc fenomenen cruciaal, niet alleen 
om bijgeloof en misplaatste wonderverhalen de baas te worden, maar ook om kennis over 
de natuur als zodanig te verwerven. ( )cculte, demonische en bovennatuurlijke zaken boden 
een nieuw venster op het bereik en de grenzen van de natuurlijke oorzakelijkheid. Juist in 
deze gevallen traden verborgen eigenschappen van de natuur in het licht. l ie t onderzoek 
naar fenomenen die zich bevonden in het schemergebied tussen de ontologische 
categorieën van het natuurlijke, bovennatuurlijke en demonische, bood inzichten in de 
afbakening van die categorieën zelf. Ook confronteerden ongebruikelijke en occulte 
effecten in de natuur de onderzoeker met hiaten in diens filosofische kennis en stelden ze 
hem in staat zijn theorieën te corrigeren. Daarom had Bacon aan het begin van de 
zeventiende eeuw voorgesteld een natuurlijke historie van "irregulanties of nature" te 
ontwikkelen, waarmee hij het wonderbaarlijke en magische eerder in het centrum dan in de 
marge van het wetenschappelijke onderzoek had geplaatst. 

Het ontmaskeren van het wonderbaarlijke en het magische in de wereld van de 
natuur was dus slechts één van de motieven achter het onderzoek naar het vreemde en 
occulte aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. Het 
overbelichten van dit ene motief heeft het historische beeld van de Republiek der Letteren 
enigszins vertekend. Het heeft onterecht de suggestie gewekt, dat buitengewone feiten en 
gebeurtenissen gedurende de Verlichting slechts werden gethematiseerd om ze te 
verwerpen. Uit deze studie is echter gebleken, dat de fascinatie voor buitenissige, occulte en 
magische verschijnselen niet uit het geletterdenklimaat van de periode rond 1700 weg te 
denken is. Ofschoon ik op verschillende plaatsen in dit boek heb gepleit voor een 
nuancering van de onttovenngsthese, is het geenszins mijn bedoeling te ontkennen dat de 
vroege Verlichting in het teken heeft gestaan van ont tovenng en rationalisering van het 
denken. Wel bestrijd ik de veronderstelling, dat geloof in occulte verschijnselen, magische 
praktijken en invloeden van demonen radicaal werd verworpen. Onttovering betekent 
eerder dat deze verschijnselen en praktijken de zeventiende en achtticnde-ecuwse 
"connoisseur" geen angst meer inboezemden. Angst en bijgeloof waren hem onbekend; dit 
was eerder te vinden onder de ongeschoolde en ongecultiveerde massa. De kenner 
onderzocht wonderen en magische of demonische praktijken als reéle verschijnselen, die 
hem inzichten konden opleveren in de mystenen der natuur. De disputen over 
vraagstukken met betrekking tot de werkzaamheid van heksen, geesten en demonen, het 
vinden van ertsaders of dieven met behulp van de wichelroede of het genezen door middel 
van een sympathetisch poeder concentreerden zich feitelijk op de vraag, of bepaalde 
gebeurtenissen al dan met konden plaatsvinden in de wereld der natuur. Dit kwam neer op 
een onderzoek naar causaliteit in de natuur aan welke natuurwetten gehoorzaamden deze 
verschijnselen en welke wetten werden overtreden? De antwoorden die deze vragen 
opleverden, waren allesbehalve eenduidig. Zo kwam de uitscheiding van vreemde 
voorwerpen uit het lichaam volgens de ene geleerde volledig overeen met het model van 
het mechanische systeem in de natuur en beschouwde deze dit wonder als een manifestatie 
van de volmaaktheid van Gods scheppingsplan, terwijl een ander hierin mets anders dan de 
hand van de duivel bespeurde, liven groot waren de verschillen tussen de diverse 
opvattingen over de werking van de wichelroede, die volgens de één volstrekt mechanisch 
verklaarbaar was, maar volgens de ander een duivelse manipulatie van de natuur vormde. 
Het op afstand genezen van wonden werd door sommigen afgedaan als onmogelijk en dus 
als kwakzalverij, terwijl anderen dit zeer goed mogelijk achtten. Ook al baseerden geleerden 
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hun theorieën op hetzelfde empirische materiaal, toch kwamen zij tot tcgcnstn]digc 
conclusies, omdat hun werkeli]kheidsopvattingen vaneerden. Mechanisten als Bovle, Bayle 
en Malebranche beschreven de kosmos in termen van "effluvia" van rondcirkelende 
minuscule matenedeeltjes, terwijl vitahstcn als Cudworth, Le Clerc en Hartsoeker 
geloofden in een universum waarin geest en materie via spirituele ketens met elkaar waren 
verbonden. Weer anderen, zoals Newton en Clarke, meenden dat krachten als gravitatie de 
basis vormden voor alle beweging in de natuur. Evenals de bijbel kon Gods andere boek, 
het boek der natuur, op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd. 

( )f een tvpering in termen van "ont tovenng" en "rationalisering" iets toevoegt aan 
deze historische schets van de perceptie van het buitengewone en occulte in de Republiek 
der Letteren, valt stellig te betwijfelen. Hen dergelijke geschiedschrijving vermeldt wel dal 
het wonderbaarlijke, occulte, magische en demonische werd gcdcrmstificeerd en 
geïncorporeerd in het domein van de natuurlijke oorzakelijkheid en in het raamwerk van de 
nieuwe filosofie, maar met boe. Er wordt met of nauwelijks gesproken over de conceptuele 
en epistemologische mogelijkheden en moeilijkheden die dit met zich meebracht, over de 
problemen waarmee de vraag naar de veroorzaking van wonderbaarlijke fenomenen de 
toenmalige geleerde confronteerde. Het bepalen of een effect al dan met natuurlijk was, 
vereiste immers het zoeken naar een juiste definitie van de begrippen "natuurlijk", 
"onnatuurlijk" en "bovennatuurlijk". 

Dit alles vormde juist het onderwerp van dit boek. De discussies die in de penode 
rond 1700 werden gevoerd over wonderen, magie en het occulte hadden diverse ladingen. 
Zij tekenden de cognitieve grenzen uit tussen het natuurlijke, demonische en 
bovennatuurlijke, het bekende en het onbekende, realiteit en illusie. 1 Iienn ligt ook de 
waarde van deze debatten over het occulte en wonderbaarlijke voor het cultuur- en 
wetenschapshistorisch onderzoek: zij stellen ons in staat de complexiteit van het 
intellectuele leven van de vroege Verlichting in kaart te brengen. Behalve een veelheid aan 
denkbeelden over de afbakening tussen de categorieën van het natuurlijke, demonische en 
bovennatuurlijke, reflecteren zij de wijze waarop geletterden de filosofische svstemen die 
voorhanden waren, combineerden om concrete vraagstukken en problemen op te lossen. 
Bovendien weerspiegelen zij de culturele grenzen die er rond 1700 bestonden tussen de 
ontwikkelden en het gewone volk, tussen kenners en amateurs, tussen wetenschappers en 
pseudo-wetenschappers en tussen christenen en atheïsten. 

In tegenstelling tot de werken van Frances Yates in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw, waann zij haar verhaal over de "hermetische traditie" voorstelde als een 
nieuwe "grand narrative" voor de wetenschappelijke revolutie, is deze studie er niet op 
gericht een alternatief te bieden voor de bestaande geschiedschrijving over de Verlichting. 
Mijn verhaal is vervlochten met de grote en bekende verhalen over deze periode in de 
geschiedenis, zoals de ontwikkeling van de natuurwetenschap, de rationalisering van het 
denken, het verzet tegen bijgeloof en de opkomst van academies, geleerdenpenodieken en 
de zogenaamde "habiles hommes". Met mijn benadering van de vroegmoderne intellectuele 
belangstelling voor curieuze, wonderbaarlijke, magische en occulte fenomenen heb ik me in 
grote lijnen laten inspireren door met die van Lorraine Daston en Katharine Park, van wie 
ik enkele regels heb geciteerd aan het begin van dit hoofdstuk. In hun gezamenlijke boek 
Wonders and the Order of Nature hebben zij betoogd dat een studie naar de vroegmoderne 
perceptie van wonderen niet moet worden gezien als een meuwc sleutel tot de 
vroegmoderne wetenschap en filosofie. De waarde ervan is veeleer dat deze het reeds in tal 
van historische werken geschetste intellectuele leven van de vroege Verlichting van een 
andere kant toont dan we gewend zijn. 

173 



Zoals Katharine Park en Lorraine Daston recentcbjk hct wonder een prominente plaats 
hebben gegeven in de bestudering van de vroegmoderne wetenschap en filosofie, hebben 
Monika Neugcbauer-W'ólk en Stuart Clark betoogd, dat ook religiositeit en het occulte niet 
uit het rationalisme van de vroege Verlichting weg te denken zi]n. Uit het voorgaande mag 
duidelijk /i |n geworden, dat het hier niet gaat om aparte stromingen die ten tijde van de 
Verlichting naast of tegenover de heersende rationeel-wetenschappelijke stroming stonden, 
maar om dimensies van deze heersende stroming zelf. Men kan in dit verband dan ook 
met, zoals Georges Gusdorf in zijn Principes tie Iti Pensée un Siècle des ÌJimièns', spreken van 
"duistere" of "irrationele" stromingen die een alternatief zou hebben gevormd voor het 
intellectualisme van de Verlichting. Niet alleen bestonden deze tendensen met naast of 
tegenover, maar /// het heersende rationalisme, ook is het onjuist deze als "duister" te 
bestempelen of te tvperen als "schaduwkanten van de Verlichting", omdat debatten over 
wonderen, occulte krachten en de werkzaamheid van geestebjke substanties en demonen 
door veel zeventiende- en begin-achtticndc-ceuwse geletterden werden beschouwd als 
volstrekt verenigbaar met rationaliteit en moderne wetenschap. Sterker nog: aandacht voor 
het Goddelijke, het bovennatuurlijke, het occulte, het demonische en het wonderbaarlijke 
vormde juist een wezenlijk aspect van het wetenschappelijke rationalisme in de periode 
rond 1700. 

( )ok Wouter Hanegraaff benadrukt de historische complexiteit van zogenaamde 
"occulte" dimensies in de westerse geschiedenis. In diverse publicaties heeft hij de 
zogenaamde "yatesiaanse" geschiedschrijving veelvuldig aan kritiek onderworpen. Als 
gevolg van Yatcs' "onthulling", dat de wetenschappelijke revolutie essentiële wortels zou 
hebben gehad in magisch-occulte stromingen, die zij aanduidde als "the hermetic tradition" 
en ten onrechte de status van een autonome en coherente traditie verleende, is er in de 
jaren zestig en zeventig van de vongc eeuw een soort academische tegencultuur ontstaan 
tegen de "modermstische" en "positivistische" wetenschapsgeschiedems die zich 
hoofdzakelijk op de grote wetenschappelijke "helden" en "successen" uit het verleden had 
geconcentreerd en louter op het constateren van vooruitgang en secularisatie gencht was 
geweest. Men stelde zich tot taak het "verloren erfgoed" aan het licht te brengen, dat zou 
zijn verdoezeld door het heersende academische onderzoek. Deze trend heeft er, aldus 
Hanegraaff, toe bijgedragen, dat men ook de westerse geschiedenis zelf in termen van 
hoofdstromen en tegenstromen is gaan begrijpen. Hanegraaff acht het dan ook 
noodzakelijk, deze yatesiaanse benadering van de studie van "occulte" dimensies in de 
westerse geschiedenis achter zich te laten. Deze dimensies dienen niet binnen een 
academische subcultuur te worden bestudeerd, maar binnen de academische "mainstream". 
De taak van de wetenschapper bestaat, zo betoogt hij, met in het opdelven van een 
kunstmatige monohtische "hermetische traditie", maar veeleer in het analyseren van de 
complexe wijze waarop "hermetische" en andere "occulte" ideeën hun rol hebben gespeeld 
in complexe intellectuele en culturele ontwikkelingen in de westerse wereld3. 

Ieder voor zich hebben Clark, Neugebauer-Wólk en Hanegraaff gepleit voor een 
nieuwe visie op de bestudering van magie en het occulte. Deze culturele tendensen dienen 
met als aparte stromingen te worden bestudeerd, maar in plaats daarvan te worden bekeken 
in hun historische context. Deze dissertatie onderstreept het belang van de door hen 
gevoerde pleidooien. Door aan de hand van de toonaangevende geleerdentijdschnften de 

: Het laatste hoofdstuk \ art dit boek is j^euijd aan "preronianlischc" esoterische tendensen, die een 
le^engeuichl /(»uden hebben i^exormd legen het heersende intellectualisme Zie ook de inleiding \an de/e 
dissertatie 
1 I lanegraaff, 'The Birth of a Disaphne', in \nloine han re en Wouter | Hanegraaff (cds ), Westen] Esolena\m 
und/heSaenieofRt/igion, Ι Λ Ί Ι \ « Ι 1998, pp X1Y-XV en Hanegraaff, Het einde imi dt hermeliKbe Iradilie, pp 21-25 

174 

file:///nloine


vroegmoderne perceptie van wonderl>aarli|ke, hizarrc en occulte verschijnselen in de natuur 
te helichten, is niet alleen een kleurrijk beeld ontstaan van de rol die in de intellccruclc 
cultuur van de vroege Verlichting is gespeeld door tendensen die tegenwoordig als 
bijgelovig, occult of esoterisch worden beschouwd, maar is tevens de heersende 
geletterdencultuur in zijn geheel in een nieuw licht verschenen. Doordat het onderzoek 
naar de journalistieke perceptie van mirabilni ons in staat stelt het toenmalige rationalisme 
anders te bekijken, worden ons allerlei facetten van dit rationalisme onder ogen gebracht, 
die zich anders gemakkelijk aan het gezicht zouden onttrekken, / o hebben we g e i e n , dat 
het in de periode rond 1700 niet per definitie irrationeel was te geloven, dat verlangens en 
angsten van een zwangere vrouw het lichaam van de foetus konden veranderen, dat 
demonen een wichelroede konden laten uitslaan op bepaalde voorwerpen of dat patiënten 
door middel van een svmpathetisch poeder op afstand konden worden genezen. ( )ver 
dergelijke kwesnes werden sencuzc wetenschappelijke discussies gevoerd. Aandacht voor 
het wonderbaarlijke en raadselachtige vormde een wezenlijk aspect van het 
wetenschappelijke rationalisme. Evenmin sloot het vroegmoderne rationahteitsbegrip 
religiositeit uit. De nieuwe wetenschap had een sterk godsdienstige dimensie. Kennis van 
de vernuftigheid van het systeem dat ten grondslag lag aan alle verschijnselen in de natuur, 
zou resulteren in een dieper ontzag voor Gods oneindige wijsheid en almacht. 

Admiratio was een cruciaal aspect van het vroegmoderne rationalisme. Admiratio had 
niet alleen betrekking op de fascinatie van geleerden voor allerlei raadsels en anomalieën in 
de natuur of op het ontzag voor God, maar verwees tevens naar een complex van waarden 
en onéntatics die kenmerkend waren voor de intellectuele cultuur van de vroege 
Verlichting. Verwondering over de natuur betekende een erkenning van de eigen 
onwetendheid met betrekking tot natuurlijke oorzaken. 1 Iet zette de moderne geletterde 
aan tot cttriositas en nodigde hem uit tot nader onderzoek. Met zijn fascinatie voor bizarre 
en mvsteneuze verschijnselen placht de moderne geletterde zich te distantieren van het 
gewone volk, dat dergelijke verschijnselen doorgaans beschouwde als uitingen van Gods 
toorn of als tekenen van naderend onheil. De beredeneerde verwondering van de geleerde, 
die was gericht op kennis en inzicht, werd nadrukkelijk onderscheiden van de hysterische 
angst en de ademloze verbazing van de domme massa, die de geest vcrbUndde en het 
oordeelsvermogen doofde. Ook benadrukten de nieuwe filosofen de tegenstelling tussen de 
admiratio van hen zelf en die van de starre scholastici, die zich met hun opvattingen over de 
ondoorgrondelijkheid van Gods schepping schuldig zouden hebben gemaakt aan 
obscurantisme. Met hun valse admiratio zouden zij onwetendheid in stand hebben gehouden 
en ieder werkelijk ontzag voor Gods almacht en oneindige wijsheid in de kiem hebben 
gesmoord. Ook wensten veel "habiles hommes" zich te onderscheiden van de 
oppervlakkige en op amusement beluste amateurs binnen de eigen gelettcrdenknng, omdat 
deze de schepping op een verkeerde manier zouden bewonderen. Het wonder van de 
schepping lag namelijk met in de raadselachtigheid en gevarieerdheid van de 
natuurverschijnselen, maar in de eenvoud van het onderliggende svsteem en in de 
oneindige wijsheid van God, die de hele schepping doordrong. Filosofische admiratio diende 
meer op God te zijn gencht dan op Diens werk. 

Niet alleen is door deze studie naar de vroegmoderne journalistieke perceptie van 
mirabika de vervlochtenheid van rationalisme en admiratio in kaart gebracht, ook is hierdoor 
de complexiteit van het filosofische discours in de periode rond 1700 nader onthuld. Het in 
die tijd heersende intellectualisme bood ruimte aan enorme gevarieerdheid aan ideeën, 
opvattingen en oriëntaties met betrekking tot de wisselwerking tussen G o d en de natuur, 
lichaam en geest, realiteit en illusie, geloof en wetenschap. We zien hoe de concrete 
toepassing van de bestaande filosofische systemen, zoals bijvoorbeeld het mechamcisme. 
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varieerde van persoon tot persoon, omdat de ontologische en theologische oriëntaties en 
opvattingen van persoon tot persoon verschilden. Niet alleen reflecteren de ti|dschnften de 
veelheid aan theoretische s\ sternen en natuuropvattingen die rond 17(H) in zwang waren, 
maar ook verschaffen zij een helder beeld van de talrijke polemieken waartoe nnrabdm 
aanleiding konden geven. Via de periodieken trad men in discussie met geletterden van 
buiten de eigen kring. Theologen debatteerden met artsen, natuurwetenschappers en 
andere geletterden over tal van thema's die rond 1700 de gemoederen in beroering 
brachten. Deze discussies zijn door het regelmatige verschijnen van de ti]dschnften vrijwel 
op de voet te volgen. Niet alleen zien wc hierdoor een verwevenheid van verschillende 
discipbncs met elkaar, ook tonen de discussies hoe diverse vraagstukken in elkaar 
overliepen. In de polemiek over de mogelijkheid van sympathetische genezingen 
bijvoorbeeld, werd veelvuldig gerefereerd aan kwesties die als verwant werden beschouwd, 
zoals die over de beweging van de wichelroede, de raadselachtige werking van de 
verbeelding van zwangere vrouwen of de werkzaamheid van geesteli]ke substanties in de 
wereld der materie. 

O m de perceptie van het wonderbaarlijke, occulte, demonische, natuurlijke en 
bovennatuurlijke ten tijde van de vroege Verlichting in kaart te brengen en hierbij zoveel 
mogelijk recht te doen aan de complexiteit en de contextuahtcit van de in die tijd bestaande 
ideeën, zijn de in die tijd zeer populaire geleerdentijdschnften dan ook instrumenten bij 
uitstek. Bovendien bieden zij met hun ruimheid van thematiek en hun gerichtheid op een 
zeer heterogeen publiek, bestaande uit zowel gevestigde geleerden als geletterde amateurs, 
een ruim perspectief op de verschillende lagen van de Republiek der Letteren. Als algemeen 
discussieplatform vertolkten en creëerden zij de publieke opinie, waardoor zij ons de 
toegang verlenen tot de, om in Hanegraaffs termen te spreken, intellectuele "mainstream" 
van de periode rond 1700. Deze overwegingen maken naar mijn mening het 
geleerdentijdschnft tot een uiterst waardevolle, en misschien zelfs onmisbare bron van 
informatie voor wie het intellectuele klimaat van de vroege Verlichting in al zijn dynamiek 
wenst te begrijpen. 
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N R L fcb. 1705, pp. 154-177: 'Lettre de Mr. Coste à l'Auteur de ces Nouvelles, à 

l'occasion de la mort de Monsieur Locke'. 

boekbesprekingen 

- N R L maart 1684, pp. 1-18: Antoni van Dale, De Oraculu (Amsterdam 1683). 

N R L sept. 1685, pp. 963-979: Johann Chnstoph Sturm, Collegi! expennientalis suie mnosi 

pars seiunda (Neurenberg 1685). 

N R L okt. 1685, pp. 1087-1102: Miscellanea Curiosa, sive Hphemendum Medito Pbysuanini 

Germanicarum Academiae Naturae Cunosorum Decuriae II. 

N R L okt. 1685, pp. 1143-1147: Pierre de Villcmandv, Manuduitio ad Pbilosophiae 

Anstoteleae, Epicunae, & Cartesianaeparallellismum (Amsterdam 1678). 

N R L apnl 1686, pp. 415-429: Charles César Baudelot de Dairval, De l'utilité des voyages 

ύ" de l'avanture que la recherche des Antiquitev^procure aux Sçavans (Panjs 1686). 

N R L aug. 1686, pp. 883-895: Tractatus duo singulares de examine saganim super aquam 

fngidamprojectarum (Frankfurt en Leipzig 1686). 

N R L sept. 1686, pp. 1005-1022: Miscellanea Curiosa, sive Ephemendum Medico Physicarum 

Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum Decuriae III. 

N R L dec. 1686, pp. 1384-1402: Robert Boyle, De ipsa Natura, sine libera in receplam 

Naturae notionem disquisitio adAmicum (Londen 1686). 

- N R L okt. 1688, pp. 1077-1109: Michael Ettmuller, Opera Omnia, (Frankfort am Main 

1688). 

N R L apnl 1700, pp. 363-381: Henricus Chnstianus de Hennin, ]acobi Tollu Epistolae 

Itineranae (Amsterdam 1700). 

N R L )uni 1702, pp. 648-679: Pierre Bavle, Dictionnaire Historique et Critique (Rotterdam 

1702). 

N R L juli 1702, pp. 43-70: Pierre Le Brun, Histoire critique des pratiques superstitieuses (Pan|s 

1702). 

- N R L okt. 1702, pp. 363-389: Histoire de l'Académie Royale, Année 1699. 

NRL sept. 1703, pp. 267-294: Jonann Franz Budde, Pamga Historico-Theologica (Halle 
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1703). 

NRL· nov. 1703. pp. 553-588: Pierre Bavlc, Réponse aux Questions tl'un Provincial 

(Amsterdam 1704). 

NRL· nov. 1704, pp. 527-538: Jean Le Clerc, Opera Philosophien (Amsterdam en Londen 

1704). 

N R L feb. 1706, pp. 196-208: Mélange Curieux îles Meilleures Piétés attribuées à Mr de Saint 

Evremond, ύ* de plusieurs autres Ou irrages rares ou nouveaux (Amsterdam 1706). 

I Y R L dec. 1706, pp. 625-645: Nicolaas Hartsoeker, Con/ettitres Plrysiques (Amsterdam 

1706). 

NRL· jan. 1707, pp. 34-46: François Poupart, Dissertation sur ce qu'on doit penser de 

l'Apparition des hsprits, à l'ouasiou de l'avanture, qui est arrivée à S. Maur (Panjs 1707). 

NRL· okt. 1707, pp. 461 -472: Aignan, Traité de la Goutte dans sou état naturel (Panjs 1707). 

N R L sept. 1708, pp. 285-307: Nicolaas Hartsoeker, Suite des Conjectures Physiques 

(Amsterdam 1708). 

N R L feb. 1709, pp. 166-191: Johannes Casparus Westphalus, Pathologfa Daemoniaca 

(Leipzig 1707). 

N R L )uni 1710, pp. 603-628: Nicolaas Hartsoeker, liclatrcissemens sur les Conjectures 

Physiques (Amsterdam 1710). 

2 Bibkothèque Universelle & Historique, Bibliothèque Choisie en Bibaothèque Ancienne et Moderne 

artikelen en bneven 

BC 5, 1705, pp. 283-303: 'Eclaircissement sur la doctrine de Mrs. Cudworth & Grew, 

touchant la Nature Plastique & le Monde Vital, à l'occasion de quelques endroits de 

Γ( )uvrage de Mr. Bayle, intitulé. Continuation des pensées diverses sur les Comètes'. 

BC 6, 1705, pp. 422-427: 'Remarques sur ce que Mr. Bavlc a répondu à l'Art. IV. du 

Tome V de la Bibl. Choisie, dans PHist. des Ouvrages de Savans. Art. VII du mois 

d'Août 1704'. 

BCT, 1705, pp. 255-287: 'Remarques sur le premier principe de la fécondité des Plantes 

& des Animaux, où l'on fait voir que la supposition des Natures Plastiques, ou 

Formatrices, sert à en rendre une raison très-probable'. 

BC 9, 1706, pp. 103-172: 'Défense de la Bonté & de la Sainteté Divine, contre les 

objections de Mr. Bayle'. 

- BC 9, 1706, pp. 361-386: 'Remarques sur les Chapp. CLXXIX. & CLXXX. des 

Réponses de Mr. BAYLE aux questions d'un Provincial'. 

BC 10, 1706, pp. 364-426: 'Remarques sur la Réponse pour Mr. Bayle au sujet du III & 

X. Article de la Bibliothèque Choisie'. 

- BC 17, 1709, pp. 309-312: 'Eloge de Van Dale'. 

BAM 8, 1717, pp. 303-350: ' l e t t re de Mr. Hartsoeker, sur quelques endroits des 

Ouvrages de Mrs. Cheyne & Dcrham, à l'Auteur de la B. A. & M'. 

- BAM 18, 1722, pp. 194-205: 'Lettre de Mr. Hartsoeker à l'Auteur de la Bibliothèque A. 

& M. sur les Serres, qui recroissent aux Ecrevisses'. 
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boekbesprekingen 

BUI I 3, dec 1686, pp 530 535 Robert BoUc, De ipsa Natura, sen libera in reieptaw 

Naturae notionem, Disqmsitio ailAmunm (Londen 1686) 

BVil 7, nov 1687, pp 344-351 \nroni van Dale, I erhantlelin^ van ile Oude Orakelen dei 

Heidenen ( \msterdam 1687) 

BUI I 13, mei 1689, pp 215 222 Misie/lauea C linosa, sive Ephemendnm Medico Ph)sicanim 

Germaniiamm Auidemiae Impenalis Leofioldinse Naturae Cnnosonim Decunae Π 

- BI IH 18, sept 1690, pp 202 209 Jean Gahmard, lui Philosophie du Pnme, ou la ventabh 

Idee de la i\ouvelle, e.~ de ΓΑΐΗκηικ Philosophie (Panjs 1689) 

- ß f /H 21, sept 1691, pp 122 151 Balthasar Bekkcr, De Betoverde II eeivld, 1 en II 

( \mstcrdam 1691) 

ß ( J / / 2 3 , dec 1692, pp 524 536 Pierre Garnier, Disserta/ion ph]siqne Dans laquelle il est 

prouve que les talens extraordinaires qu'a Jacques Aymar dependent d'une cause 1res naturelle et 

tres ordinaire (L)on 1692) en Pierre Chauvin, Lettre sur les moyens dont on s'est servi poni 

découvrir les complues d'un assassinat commis a Lyon (Lyon 1692) 

- BUH 24, maart 1693, pp 224 228 Nicolas \ubin, Hn/oire der Diables de Londun 

( \ m s t e r d a m l 6 9 3 ) 

- B U H 25, sept 1693, pp 268 279 M L L de Vallemont, L·/physique occulte ou traite de la 

baguette divinatoire (Amsterdam 1693) 

- Β Γ 1 , 1703, pp 63 138, BC 2, 1703, pp 11-77 en 78 130, BC 3, 1704, pp 11-106, BC 5, 

1705, pp 30 145, BC 7, 1705, pp 19 80, BC 8, 1706, pp 11-42 en 43 106, BC 9, 1706, 

pp 1 40 en 41 103 Ralph Cudworth, Ihe true Intellectual System of the Universe (Londen 

1678) 

- BC 1, 1703, pp 228 314, BC 2, 1703, pp 352 411, BC \ 1704, pp 278 339 Nehemiah 

Grew, Cosmologia Sacra (Londen 1701) 

- BC 3, 1704, pp 106-171 Antoni van Dale, Oeuvres 

BC 4, 1715, pp 367 385 William Derham, Pbysuo Theology, or a Demonstration oj the being 

and attributes of God, from his works of Creation (Londen 1713) 

- BC 11, 1707, pp 360 393, BC 13, 1707, pp 376 388 Nicolaas Ilartsoeker, Con/ectures 

Physiques (Amsterdam 1706) 

BC 20, 1710, pp 406-413 Nicolaas Hartsoeker, Suite des Conjectures Physiques 

(Amsterdam 1708) 

BC 20, 1710, pp 413-429 Nicolaas Hartsoeker, E.clairassemens sur les Con/ectures Physiques 

(Amsterdam 1710) 

BC 27, 1713, pp 213 233 Nicolaas Hartsoeker, Suite des Con/ectures Physiques 

( \msterdam 1712) 

- BAM 3, 1715, pp 41 157 en ΒΛΛί 4, pp 407 450 George Che\nc, Philosophical 

Pnnaples of Natural Religion (Londen 1705) 

3 Histoire des Ouvrages des Savans 

artikelen en bneven 

HOS 20, aug 1704, pp 369-396 'Memoire communique par Mr Ba\lc pour servir de 

réponse a ce qui le peut interesser dans un Ouvrage imprime a Pans sur la distinction 
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du bien & du mal, & au 4. article du 5. tome de la Bibliothèque Choisie'. 

- HOS 20, dec. 1704, pp. 540-544: 'Reflexions de Mr. Bayle sur l'Article VII du 6. Tome 

de la Bibliothèque choisie de Mr. le Clerc'. 

boekbesprekingen 

HOS 3, mei 1688, pp. 93-102: Nicolas Malebranche, Entretiens sur la Métaphysique ύ" sur 

hi ÌKeligiou (Rotterdam 1688). 

/ iOS 5, apnl 1689, pp. 118-125: Charles Perrault, Parallèle des Anciens & des Modenies en ce 

qui regarde les arts ύ" les sciences (Pan)s 1688). 

- HOS 7, mei 1691, pp. 410-422: Balthasar Bckker, Oc Belomrde W'een/d, I cn II 

(Leeuwarden 1691). 

HO.V 9, (uni 1693, pp. 558-562: Nicolas Aubin, Histoire des Diables de Louduu 

(Amsterdam 1692). 

HOS 10, nov. 1693, pp. 98-116: M.L.L. de Vallemont, La plrfstque occulte ou traité de la 

baguette dimnaloire (Amsterdam 1693). 

- HOS 10, dec. 1693, pp. 147-165, Balthasar Bekker, De Betoverde Weereld, III en IV 

(Amsterdam 1693). 

HOS 12, okt. 1695, pp. 63-72: Pierre Le Brun, Lettres qui déiouvrent l'illusion des Philosophes 

sur la Baguette (Panjs 1696). 

HOS 12, feb. 1696, pp. 246-259: Antoni van Dale, De Origine ac Progressi/ Idololafriae 

(Amsterdam 1696). 

HOS 13, mei 1697, pp. 408-417: Herman Lufneu, Natuurkundig vertoog over de 

onmogelijkheid der ̂ oogenaamde sympathetische werking (Rotterdam 1697) en Jan Schilperoort, 

De aloude bekende mogelijkheid van de sympathetische iverkinge (Rotterdam 1697). 

HOS 18, feb. 1702, pp. 43-55: Samuel Werenfels, De logomathiis eruatomm (Amsterdam 

1702). 

HOS 18, mei 1702, pp. 227-242: Pierre Le Brun, Histoire critique des pratiques superstitieuses 

(Pari)s 1702). 

HOS 20, nov. 1704, pp. 506-516: George Cheyne, Philosophual Principles of natural Religion 

(Londen 1705). 

HOS 22, aug. 1706, pp. 358-371: Nicolaas Hartsoeker, Conjectures Physiques (Amsterdam 

1706). 

HOS 24, jan. 1709, pp. il-24: Nicolaas Hartsoeker, Suite des Conjectures Physiques 

(Amsterdam 1708). 

4 Boekzaal van Europe, Tmeemaandelijke UιttreL·els en Boek^ael van de Geleerde Werelt 

artikelen en brieven 

B^~ nov./dec. 1693, pp. 500-502: 'Antwoord aan den zeer vermaarden I leere Antoni 

van Dale, Arts'. 

Bk^ sept./okt. 1695, pp. 359-364: 'Een nieuwbakke spook'. 

Bk^ mei/)uni 1696, pp. 495-501: 'Brief van den Schrijver des Boek2aals aan Antonv van 

leeuwenhoek afgevaardigt over een zonderlinge historie van goud, zilver, of andere 

bergstoffen met een tweesprankehg takje van een b o o m te ontdekken'. 
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Bk^ |ul./aug. 1696, pp. 95-109: 'Inleiding tor het Groote Naamboek ... op een v n e n 

Neêrduitschcn trant geschreven, door P.R.'. 

B/é^jul./aug. 1696, pp. 144-151: 'Bnef van Antony van Leeuwenhoek aan Picter Rabus, 

waar in gehandelt word van den zoo genaamden Honing dauw. ... Nog iets van de 

Wichchclroedc'. 

Bk^ ]ul./aug. 1696, pp. 152-156. 'Antwoord op den voorgaanden brief. Eenige nadere 

aanmerkingen over de zoo genaamde Wichchelrocde'. 

B ^ j a n . / f c b . 1697, pp. 67-76: '1 listone van overzcldzame genezingen'. 

5/é~ ]an./feb. 1697, pp. 123-140: 'Ken brief, over de onmogelijkheid der zoogenaamde 

Sympathetische Werking, geschreven van den Meere Dr. Herman Lufneu, 

Rotterdammer Stads-Arts, Aan ***'. 

Bk~ maart/april 1697, pp. 371-373: 'Bekendmaking'. 

Bk~ mei/)uni 1697, pp. 389-437: 'Een bnef, geschreven van den Schrijver dezer 

tweemaandelijke uittreksels aan zijnen vriend den Hccrc Hennk Miennk, 

Amsterdammer. Dat is: Ken opregt verhaal van eemgc proeven der Wichchelrocde'. 

Bk~ nov./dec. 1701, pp. 447-458: 'Twee Attestaticn'. 

SZGU" feb. 1717, pp. 222-227: 'Verantwoordinge van den Heere Geeraert Gons ' . 

- BZGK'maart 1724, p. 341: 'Letternieuws'. 

boekbesprekingen 

Β/ές; jul./aug. 1692, pp. 52-113: Balthasar Bekker, Kort Begrip van de twee boeken der 

Betoverde weereld. 

Bk^ jul./aug. 1692, pp. 113-123: Melchior Leidekkcr, Dissertatio Historico-Tbeologiui de 

vulgato niiper Becken volumine et Scriptuarum audoritate et ventate pro Chns liana Religione 

apologetica (Utrecht 1692). 

Bk^ jul./aug. 1692, pp. 123-131: Henncus Groenewegen, Pneumatica, ofte leer van de 

Geesten, Zijnde Denkende en Redelijke Wesens, in Welk Bewesen word, dat de ^elve Geesten, en wel 

bi/sonder Engelen, %oo Goede ah Quade, Oefenen dadelike werkingen, volgens baren natuur, op 

Lichamen (Knkhuizen 1692). 

Bkt^ jul./aug. 1692, pp. 131-138, Johannes Vernjn: Aanmerckingen op de Betoverde Werelt 

van Dr. Balthasar Bekker, Nopende de Geesten, en hun vermogen, en bytpnderhek den Staet en magi 

des DuyveL· (Amsterdam 1692). 

Bk^ maart/april 1693, pp. 336-337: Pierre Garnier, Dissertation plrysique ... Dans laquelle il 

est prouvé que les taleus extraordinaires qu'a Jacques Aymar... dépendent d'une cause tris-naturelle et 

très-ordinaire (Lyon 1692) en Pierre Chauvin, L·ettre ... sur les moyens dont on s'est servi pour 

découvrir les complices d'un assassinat commis à Lyon (Lyon 1692). 

Bk^ jul./aug. 1693, pp. 56-61: Nicolas Aubin, Histoire des Diables de Loudun (Amsterdam 

1693). 

- Bk^ sept./okt. 1693, pp. 335-357: Balthasar Bekker, De Betoverde Weereld, III en IV 

(Amsterdam 1693). 

B/è~ nov./dec. 1693, pp. 467-477: Johannes van der Waeyen, De Betooverde Weereld van 

Ό. Balthasar Bekker onderzocht en weederlegt (Franeker 1693). 

B/è~ nov./dec. 1693, pp. 477-482: Johannes Aalstius en Paulus Steenwinkel, Zedige 

aanmerkingen waar in de Gronden en de daar op gebouwde redenenngen van de W'ijtberoemden Heer 

Dr. Bal/h. Bekker, Nopende den Aard en Werkingen der Geesten aan Gods Woort en de Reden 

getoetst worden (Dordrecht 1693). 

Bk^ maart/apnl 1694, pp. 357-366: M.L.L. de Vallemont, LU physique occulte, ou traité de la 
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barlette divinatoire (Amsterdam 1693). 

β^ς; nov./dec. 1694, pp. 433-442: Ilevdentnjk Overkamp, Alle de Medidimle, C.hmirtfiiile 

en Pbilosopbisibe werken (Amsterdam 1694). 

fìk^ maart /apnl 1695, pp. 220-238: Arnold Wesenfeld, Dissertattoiies ... quatuor de 

pbilosopbia settaria et electmi (Frankfurt 1694). 

ΰ ^ ~ mei/juni 1695, pp. 450-473: Ehrcnfned Walter von Tschirnhaus, Medicina Mentis, 

uve de artis invemendae praeieptageneralia (Leipzig 1695). 

- ΰ/έ- jan./feb. 1696, pp. 47-57 en pp. 57-63, ö/é- maart /apnl 1696, pp. 252-262, β/é-

mei/)uru 1696, pp. 441-451: Antoni van Dale, De Origine ai Progreou Idololatnae 

( \msterdam 1696). 

β^ς; mei/juni 1696, pp. 492-495: M.L.L. de Vallemont, L// physique oiatlle ou traité de la 

baguette divinatoire (Pari)s 1696). 

ß/e~ sept. /okt. 1697, pp. 365 367: Kenclmus Digb\ , Theatntm sympatbeUcum, ojte W'onder-

ToneelderNatuers-verlwrgentheden (Amsterdam 1697). 

- ß/e~ nov. /dcc. 1700, pp. 436-463: Antoni van Dale, De Oracu/is (Amsterdam 1700). 

Tmemaandeli/ke οιί/η^ίι |ul./aug. 1701, pp 617-63: Willem Gocree, Mo^ai\e Historie der 

Hebreeuivscbe Kerke, (Amsterdam 1700). 

Tiveemaandeli/ke Vtttrekseh maart/apnl 1704, pp. 284-293: Pierre Bayle, Réponse aux 

Questions d'un Promnaal(Rotterdam 1704). 

ßZGIl" sept. 1722, pp. 280-298: François Maximilien Misson, Nouveau \ 'oyage d'Italie 

(Utrecht 1722). 

5 Journal des Sçavans 

artikelen en bneven 

- jdS 8, )uli 1680, pp. 222-226: 'Histoire Anatomiquc d'un Chat Monstre disséqué & 

examiné par M. de VlUe D. en M. aggregé au college des Médecins de Lyon. 1680'. 

- jdS 9, mei 1681, pp. 177-180: '( )bservation faite à Montpellier, par M. Regis Docteur en 

Médecine de la Faculté de cette Ville touchant deux peats Chiens d'une mesme ventrée 

qui sont nez ayant le Coeur situé hors de la capacité de la poitnne, envoyée à Monsieur 

le Pnnce à peu prés en ces termes'. 

- JdS 9, ]uli 1681, pp. 278-280: 'Extrait d'une Lettre contenant l'histoire & la descnption 

d'un petit Monstre, éente d'Avignon le 22. de ce mois de luillet 1681. ... par une 

homme de mente en ces termes'. 

JdS 9, sept. 1681, pp. 331-336: 'La fidele Relation de la figure humaine dans un oeuf de 

Poule déente par M. Guisony D. aggr. en Med. & Reg. ordinaire dans l'Université 

d'Avignon, à Avignon ... 1681'. 

- JdS 10, april 1682, pp. 147-148: 'Extrait d'une Lettre éente de Londres à l'Auteur du 

Journal le 27. Mars dernier, par Mr. Hansen, contenant un accident extraordinaire 

arnvé depuis peu de jours'. 

JdS 11, (uni 1683, pp. 197-198: 'Extrait d'une Lettre éente de Rumilly en Savoye le 19 

May dernier, à l'Auteur du Journal, par le P. Menndol de l'Oratoire, Professeur en 

Philosophie'. 

JdS 18, ]an. 1690, pp. 78-80: 'Extrait d'une lettre de Monsieur le Pneur de Lugens en 

Champagne, sur un enfantement arnvé au mois de Mai dernier'. 

182 

file:///msterdam


jdS 21, jan. 1693, pp. 21-29: 'Extrait d'une lettre de M. Chauvin Docteur en Médecine, 

& Aggregé au College des Médecins de ΙΛΟΠ, sur les moyens dont on s'est servi pour 

découvrir les auteurs d'un assassinat'. 

JdS 21, feb. 1693, pp. 98-104: Reflexions Physiques de M. Chauvin ... sur les moyens 

dont on s'est servi pour découvrir les auteurs d'un assassinat commis à Lion le 5. Juillet, 

1692' 

- JdS 21, aprii 1693, pp. 277-278: 'Extrait d'une Lettre eente au P. Chevigm, Assistant du 

Pere General de l'Oratoire'. 

- JdS 29, aug. 1701, pp. 612-616: 'Extrait d'une lettre écrite de Beauvais le 26. Juin 1701. 

par M. du Caurroy, Docteur en Médecine'. 

- JdS 35, jan. 1707, pp. 145-155: 'Premiere Lettre du R.P. ""à Monsieur " ' . Touchant 

les Jumeaux monstrueux, nez le mois de Septembre dernier'. 

- JdS' 35, jan. 1707, pp. 155-163: 'Seconde le t t re ' . 

- JdS 55, maart 1714, pp. 344-351: 'Lettre de Mr. de Madli Conseiller Médecin ordinaire 

du Roi, Doyen de la Faculté de Médecine de Rheims écrite le mois de Décembre 1712. 

Au R.P.* sur deux nouveaux prodiges'. 

- JdS 82, (uni 1727, pp. 276-280: 'Histoire d'un Enfant sans tête'. 

boekbesprekingen 

JdS 10, sept. 1682, pp. 343-346: François Bavle en Henri Grangeron, Relation de l'estat de 

quelques Personnes prétendues possédées laite d'untonté du Parlement de l'olose (Toulouse 1682). 

- JdS 12, apnl 1684, pp. 143-145: Antoni van Dale, De Oraculis (Amsterdam 1683). 

JdS 14, jan. 1686, pp. 32-33: Johann Christoph Sturm, Physhae Conaliatmis tonamina 

(Neurenberg 1684). 

JdS 14, feb. 1686, pp. 66-68: 'Extrait du Journal d'Angleterre contenant quelque chose 

de fort singulier, touchant une fille d'Irlande à qui il croist plusieurs cornes sur le 

corps'. 

JdS 14, aug. 1686, pp. 392-393: 'Extrait des nouv. de la Rcp. des Lettres contenant 

quelques cas fort extraordinaires, tirez des observations que le Sr. Van der Wiel 

Médecin de la Haye vient de donner au public'. 

JdS 15, nov. 1687, pp. 13-20: Robert Boyle, De ipsa Natura, seu Libera in reieptam Naturae 

notionem, Disquisitio adAmicum (Londen 1686). 

JdS 18, april 1690, pp. 243-244: Michael Ettmiiller, Operum omnium Medico-Physicorum 

Yiditio novissima (Lyon 1690). 

JdS 21, mei 1693, pp. 323-331: Pierre le Lorrain de Vallemont, Lu physique occulte ou traité 

de la baguette divinatoire (Pan)s 1693). 

- JdS 21, jum 1693, pp. 399-401 en juli 1693, pp. 450-451: Pierre Le Brun, Lettres qui 

découvrent l'illusion des Philosophes sur la Baguette (Parijs 1693). 

- JdS 25, feb. 1697, pp. 103-126: Nicolas Malebranche, Entretiens sur la Métaphysique et sur la 

Religion φ Αήρ 1696). 

JdS 26, jan. 1698, pp. 30-33: Herman Lufneu, Lettre à M. *** sur l'impossibilité des 

opérations sympathiques (Rotterdam 1797). 

JdS 29, nov. 1701, pp. 729-734: Antoni van Dale, De Origine ac Progressi/ idololalrìae 

(Amsterdam 1699). 

JdS 30:1, )an. 1702, pp. 103-116: Jean Besse, Recherche Analytique de la Structure des parties 

du corps humain, où l'on explique leur ressort, leur jeu, <Ù° leur usage (Toulouse 1701). 

JdS 30:1, feb. 1702, pp. 169-179: Pierre Le Brun, Histoire critique des pratiques superstitieuses 
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(Rouen 1701). 

jtiS 31, september 1703, pp. 950-962: Günther Christoph Schelhammer, Naturae 

viiidicatae vnidnatw (Kiel 1702). 

}dS 35, )an. 1707, pp. 58-70 en 197-208: Pierre Ba\le, Continuation des Pensées dn/erses émles 

à un Docteur de Sorbonne, à l'ouasion de la Comete qui parut au mois de Décembre 1680 

(Rotterdam 1705). 

JdS 38, nov. 1707, pp. 353-363: Nicolaas Hartsoeker, Conjectures Physiques (Amsterdam 

1706). 

- JdS 39, maart 1708, pp. 421 -430: Aignan, Traité de la Goutte (Panjs 1707). 

]dS 41 , juli 1708, pp. 56-58: Bernard de hontenelle, Histoire du renouvellement de l'Académie 

Royale des Sciemes, en 1699. 

- JdS 45, jum 1709, pp. 628-632: Veit Riedhn, Curarum Meduanwi (Ulm 1709). 

]dS 45, juli 1709, pp. 69-78: Carlo Musitano, De moriiis mulientm traitatus (Geneve 1709). 
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Summary 

Enlightenment is often characterised as the age of reason and of a definitive break with 

tradition Under the influence of rationalism and empiricism philosophical pnnciples were 

to have been overthrown. In short, this period was the era of the scuiiliju revolution. The 

image of the I '.nhghtenment as the era of the diseiicbantment of the world is as traditional as the 

image of scientific revolution. In a world supposedly ruled bv rationalism, empiricism and 

resistance of authoritative thinking, obscurantism and superstition there was no longer 

room for miracles, demons, wizards and occult forces. However, this assumption is based 

on an erroneous!) supposed opposition between belief in wondrous, magical, occult or 

demonic phenomena on the one hand and science and rationality dunng Enlightenment on 

the other. Many prominent practitioners of the new science displayed a great interest in 

what from a modern viewpoint seem like irrational, superstitious and pseudo-scienti fie 

activities. Debates on wondrous, magical or occult phenomena did not at all conflict with 

early modern scientific developments; they were actually a vital part of the intellectual 

culture of the day. This is clearly illustrated in Western European scientific periodicals, in 

which all the problems and discussions that moved the intellectual world can be tracked, 

and thereby allow for a window into the views and ideas that were in vogue in the ever

growing Republic of Letters. The strange and the curious, the mysterious, the magical and 

the peculiar are frequently returning themes in the debates that the periodicals wrote about. 

Two kinds of miracles were distinguished in the period around 1700. First, there 

were the miraculti or miracles in the narrow sense of the word. These concerned effects that 

were not subject to the laws of the natural world, but which were earned out b\ God 

directly. All other miracles fell into the category of the mira or mirabilia. The phenomena 

that fell into this category were wondrous, but they still adhered to the laws of nature. The 

category of mirabilia did not only include anomalous or extra-ordinary phenomena such as 

monsters and rare zodiac signs, but also mysterious effects such as magnetism and even 

manipulations of nature by magicians or demons. After all, no one and nothing, aside from 

God, was capable of superseding the laws of nature and causing true miracles. Demonic 

effects were indeed extraordinary and puzzling, but their causes belonged to the realm of 

nature. 

The lettered people of early Enlightenment were mostly fascinated by the 

miraculous phenomena that belonged to this second category, that of the mirabilia. 

Although an interest in extra-ordinary and miraculous phenomena was already present in 

antiquity, it did not become the centre of scientific attention until the seventeenth c c n t u n . 

Before then they were excluded from the saentia. In the Erst place, traditional Aristotelian 

physics had always directed itself at the regular, constant and universal aspects of nature. 

The accidental and the extra-ordinary were therefore beyond the scope of philosophy. 

Besides the irregular, anything that had a basis in an "occult cause" was excluded from 

traditional philosophy. Only those attributes in nature that could be derived from 

"manifest" qualities of substances were deemed recognisable to reason. Λ typical manifest 

quality was the heat of fire; a typical occult quality was the gravitational force of the magnet 

stone. Phenomena that are grounded in coincidental or accidental causes were considered 

unfathomable; they could only be known through empirical research, which was not part of 

the university activities, however. 

In the course of the sixteenth century the old view that the imperceptible and the 
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deviant were not recognisable to reason was criticised more and more. All effects which 
originated in natural causes were deemed to belong to the domain of the natural 
philosopher, which caused ever more scientists to try and investigate miraculous 
phenomena. I lowever, it was not until the seventeenth centun' that phenomena with 
hidden or mvstenous causes were fullv integrated into phvsics. This was largeh due to a 
shift in the philosophical approach of the term "nature". Unlike Aristotelian philosoph\, 
which considered nature in terms of inclinations and habits (inchnatioms) the new 
philosophy started from a natural order which was universal and not subject to exceptions. 
All workings of nature would complv with the same laws. This eliminated the 
epistemologica! basis for the distinction between the "manifest" and the "occult", or 
between the common and exceptional phenomena in nature. As a matter of fact, according 
to the followers of the new (mechanistic) philosophy all natural phenomena were grounded 
in an "occult" or imperceptible cause, which is the hidden mechanism of matter particles in 
motion. The philosopher's task la\ in penetrating this hidden mechanism. Hidden or 
imperceptible causes were not only incorporated into the new science of the seventeenth 
century; one might even say that they had become the focal point of the new science. Even 
the abnormal had acquired a special position in research into natural phenomena. Because 
it was assumed that all phenomena, even the miraculous ones, were subject to the same 
universal and unchangeable laws the apparent exception was considered to be of grave 
importance for the understanding of these laws. The strangeness of the phenomenon 
would confront the natural scientist with the limits of his knowledge of nature, which 
would challenge him to adjust his ideas and theories, until the strangeness had vanished 
from the phenomenon. Extra-ordinary and mysterious phenomena, or mirabilia^ had the 
status of special empirical material, which could supply valuable insight into the underlying 
universal laws of nature. 

There were, however, strict rules for the rehabilin of empirical data. They needed 
to comply with stnet natural philosophical criteria, such as accuracv, vcnfiability and 
publicity. As well as reports on, for example, microscopic observations of insects reports 
on miraculous healing, apparitions, demonic mas ten , sympathetic effects or strange 
congenital aberrations, which were to have been caused by the mother's inner bfe were also 
to be verified accurately. It was to be avoided at all times that science would base itself on 
illusions and would thereby become not a solid structure, but a castle in the air. The 
scientific periodicals that appeared around 1700 show a great deal of activity on the part of 
philosophers who minutely researched the secrets of nature and, where possible supplied a 
solid causal explanation. 

The scientific periodicals not only show us how great the scientific interest in 
miraculous phenomena had become, but they also show the many heated debates that were 
evoked by the various mirabilia. There was a multitude of views on what was and was not 
natural; on what was real or a mere illusion. Thus according to one scientist the excretion 
of foreign objects from the body conformed to the model of the mechanical system of 
nature and he considered this miracle a manifestation of the perfection of God's plan of 
creation, while according to another it showed nothing more than the devil's touch. The 
differences in the vanous views on the operation of the dowser were equally great. One. 
claimed it to be completely mechanically explicable, whereas another viewed it as a devilish 
manipulation of nature. The healing of wounds from a distance is dismissed by some as 
impossible and therefore considered charlatanism, while others find it to be a strong 
possibility. The alleged power of imagination of pregnant women to affect changes in the 
body of her unborn child could be explained as a material effect of "animal spirits" in the 
body, but the existence of monsters could also be attributed to a disorder of the spiritual 
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forces that were said to animate the material bod\ . Even if scientists based their theories on 
the same empirical material the\ still reached contradicton conclusions, because their 
perceptions of realm varied. Mechanists like Bo\le, Ba\le and Malebranche desenbed the 
cosmos in terms of "effluvia", of circling minuscule matter particles, while vitalists like 
Cudworth, Le Clerc and I lartsoekcr believed in a universe in which spint and matter were 
linked b\ spintual chains. ( )thers vet, like Newton and Clarke, thought that forces like 
gravitation formed the basis for all movement in nature. Like the bible, God's other book, 
the book of nature, could be interpreted in various ways. 

The stud\ of the earh modern perception of mirabilia can help us to better understand the 
intellectual culture of I'.nllghtenment. l 'or example, the research offers insight into the 
complexiu of the philosophical discourse in the period around 1700. The then prevalent 
intellectuahsm left room for an enormous variety of ideas, views and orientations 
concerning the interaction between God and nature, bodv and spint, reality and illusion, 
faith and science. This study has also allowed the concept of rationality of early 
Hnlightcnment to be put in a new light. Many views that are nowadays considered 
superstitious or irrational were total!) acceptable to scientists of the late seventeenth and 
carlv eighteenth centurv. Many of them were prepared to believe that the longings and fears 
of a pregnant woman could alter the body of the foetus, that demons could make a dowser 
react to certain objects or that patients could be cured at a distance through a s\ mpathetic 
powder. Such matters were dealt with scnousl) in scientific discussions. Attention for the 
wondrous and mysterious was a substantial aspect of scientific rationalism. Uso, the carl\ 
modern concept of rationality did not exclude religiosity. The new science had a strong 
religious dimension. Knowledge of the ingenuity of the system at the basis of all natural 
phenomena would result in a health\ respect for God 's infinite wisdom and omnipotence. 

Admiratio was a crucial aspect of early modern rationalism. Admiralio stood for a 
complex of values and orientations that were typical of intellectual culture of early 
Enhghrenment. Amazement at nature meant recognition of one's own ignorance 
concerning natural causes. It encouraged the modern man of letters into umositas and 
invited him to investigate further. With his fascination for bizarre and rmstenous 
phenomena the modern scientist tended to distance himself from the common people, 
which general!) considered such phenomena as signs of God's wrath or as signs of 
approaching calamity. The reasoned surprise of the scientist who aimed at knowledge and 
insight was clearly distinguished from the hysterical fear and breathless amazement of the 
mindless masses, which blinded their spint and numbed their powers of judgement. The 
new philosophers also emphasised the contrast between their own admiratio and that of the 
rigid scholastics, which were guilty of obscurantism with their false admiration and of 
nipping everyone's true awe for God's omnipotence and infinite wisdom in the bud. Also, 
a lot of "habiles hommes" wished to distinguish themselves from the superficial and 
amusement-seeking amateurs within their own lettered circle, because they were considered 
to be admiring creation in a wrong wa). The miracle of creation lay after all nor in the 
mystery and vanen of the natural phenomena, but in the simplicity of the underlying 
system and the infinite wisdom of God, who permeates the whole of creation. 
Philosophical admiratio was to be aimed more at God than at His work. 

For the study of the historical complexity of early modern rationalism the sciennfic 
periodicals are invaluable. Because these scientific periodicals were aimed at a very 
heterogeneous audience, consisting of both established scientists and lettered amateurs, 
they offer an entrance into virtually the enure intellectual "mainstream" of early 
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I nlightenment Because as a general platform for discussion fhe\ accommodated virtualh 
all issues that moved the world of letters around 1700 the\ supph us with a vcn colourful 
image of the intellectual life of the da\ and enahle us to view the then prevalent ideas on 
the occult and the demonic, the natural and the supernatural, spirit and matter, rationalm 
and irrationalm and science and superstition in their contemporan context 
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