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1.

INLEIDING

Meer dan honderd jaar geleden wees Friederich Lange in zijn "Geschichte des Materialismus" op de merkwaardige omstandigheid dat de Franse arts
en veri icht ingsf i losoof La Mettrie een der meest gehoonde en belasterde
personen uit de geschiedenis van het materialisme was, maar dat zijn werken slechts weinig en oppervlakkig bekend waren. Lange moest zelfs de toentertijd vaak geuitte beschuldiging uit de wereld helpen, dat La Mettrie
zijn werken had overgeschreven uit die van De Condii lac, Diderot, Rousseau,
d'Holbach en Hel vèti us, terwijl de werken van deze auteurs nota bene zonder
uitzondering na die van La Mettrie verschenen waren.
Sinds Lange in zijn korte, onvolledige en uit het huidige zicht ook
onzuivere, schets van La Mettrie's leven en werk afrekende met een aantal
vooroordelen en onjuistheden, die over hem in omloop waren, en een lans
brak voor deze "Prügelknabe des französischen Materialismus des 18. Jahrhunderts" is de kennis betreffende La Mettrie aanzienlijk toegenomen. Niet
in het minst is dat te danken aan de onderzoekingen van, onder meer,
Poritzky (1900), Bergmann (1913), Lemée (1923/24; igSO, Vartanian (1950;
I960), Starke (1968; ig?*») en Falvey (1975).
Maar desondanks meen ik te mogen vaststellen dat de opmerking van
Lange, over het geringe en oppervlakkige inzicht in het denken van La
Mettrie, ook nu nog geldend gemaakt kan worden. Want nog steeds is de kennis van La Mettrie's denken nog voornamelijk gebaseerd op wat hij in de
"L'Homme Machine" (ІЭ^У) gezegd heeft. Terwijl dat werk weliswaar de meest
befaamde, maar zeker niet de meest heldere en begrijpelijk uiteenzetting
van zijn materialistische denkbeelden is. Integendeel, de betekenis van de
stellingen van "L'Homme Machine" en de aplomb waarmee ze geponeerd worden,
zijn mijns inziens niet naar behoren in te schatten buiten de stappen die
er aan voorafgegaan zijn in La Mettrie's denken. De ontwikkeling daarvan
is echter nog altijd slechts fragmentarisch onderzocht. Ook Vartanian heeft
in zijn uitvoerige studie over de "L'Homme Machine" geen nauwgezette ana
lyse gemaakt van de posities die La Mettrie in zijn eerdere werken verde
digde. Een zulke analyse, waarin op de voet van zijn werken vervolgd wordt
hoe en op welke gronden La Mettrie tot de radicale slotsom kwam die hij in
de titel van "L'Homme Machine" uitbazuint, is bij mijn weten nog niet ge
maakt .
In deze studie wordt getracht die leemte op te vullen. Vanuit dat
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oogmerk zal worden onderzocht uit welke kiemen La Mettrie zijn materialistische denkbeelden tot ontwikkeling heeft gebracht. In mijn analyse van
die ontwikkeling neemt niet de "L'Homme Machine", maar de twee jaar eerder
geschreven "Histoire Naturelle de l'Ame" een sleutelpositie

in. Dit omvang-

rijke werk is de eerste en tevens de meest wetenschappelijke en systematische opgezette verhandeling die La Mettrie van zijn materialisme gegeven
heeft. In dit werk maakt hij zijn methodologische uitgangspunten het duidelijkst kenbaar en becommentarieert hij het uitvoerigst de antwoorden die de
filosofie op het vraagstuk van de verhouding tussen lichaam en geest gegeven had. Dit werk bevat ook de meest complete en uitdrukkelijke uiteenzetting van de argumenten op grond waarvan hij meent te mogen concluderen dat
de vermogens van de menselijke geest evengoed functies zijn van diens lichaamlijke organisatie als alle andere fysiologische functies. Kortom, er
bestaat geen betere introductie tot het materialisme van La Mettrie dan de
"Histoire Naturelle de l'Ame".
Het is daarom alleszins merkwaardig dat de aandacht die aan dit werk
geschonken werd altijd achtergebleven

is bij die welke "L'Homme Machine"

gekregen heeft. De herkomst van de fundering van de in de "Histoire Naturelle de l'Ame" verdedigde standpunten zijn tot op heden niet grondig geanalyseerd. Dat betekent dat de stroom van invloeden waaruit deze eerste
materialistische verhandeling van La Mettrie is samengevloeid, nog steeds
onvoldoende in kaart gebracht

is. Maar dat betekent ook dat een belangrijke

schakel voor een correcte inschatting van zijn latere werk, ontbreekt.
Want zeker bij La Mettrie geldt dat het ene werk inhaakt op het andere en
dat hij voortdurend voortbouwt aan de uitwerking van zijn conclusies. Meer
dan eens gaat hij in een volgend werk, zonder zijn methodologische beginselen toe te lichten en onder zich de moeite te nemen alle stappen in zijn
argumentatie te herhalen, voort op het punt waar hij in een vorig werk was
ui tgekomen.
Daardoor lijken zijn werken, wanneer zij uit hun onderlinge samenhang
gehaald worden, onvolledig en apodictisch. En die indruk wordt nog versterkt door de lichtvoetige, soms zelfs chaotische en altijd polemische betoogtrant van La Mettrie. Het een en het ander maken eens te meer duidelijk
dat een correcte interpretatie van La Mettrie's werk verlangt dat het in
zijn samenhang bestudeerd wordt.
In de "Histoire Naturelle de l'Ame" heeft La Mettrie de grondslagen
van zijn materialistische opvattingen omstandig uiteengezet.

In de analyse
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die van dit werk gegeven wordt, worden zijn kritieken op het geest-lichaam
dualisme en zijn argumentatie voor de materiali teit van de ziel, zo gedetailleerd als nodig is voor een goed inzicht in La Mettrie's denkbeelden,
gereconstrueerd. Met name wordt ook nagegaan met welke kennistheoretische
beginselen hij die denkbeelden

legitimeerde.

Bij die analyse springt in het oog welk een belangrijke rol de opvattingen van zijn leermeester Boerhaave spelen in het betoog van La Mettrie.
De "Histoire Naturelle de l'Ame" wordt

in dubbel opzicht geschraagd door

het onderwijs van Boerhaave. Ten eerste door diens empirische wetenschapsleer, en, ten tweede, door diens medisch-biologisehe theorieën over de bouw
en het functioneren van het lichaam. De materialistische visie op het lichaam-geest vraagstuk die La Mettrie ontwikkelde, is onmiskenbaar geënt op
de gegevens en de mechan ici st i sehe theorieën die Boerhaave in zijn lessen
over de neurofysiologie aandroeg ter verklaring van de functies van het
centrale zenuwstelsel.
Maar gelet op het gegeven dat La Mettrie de enige leerling

(althans

openlijk) is geweest die uit Boerhaave's geneeskundige lessen de conclusie
trok dat alle geestelijke vermogens uit de organisatie van de hersenen
voortkomen - een conclusie die Boerhaave zelf ten stelligste van de hand
wees - kan niet beweerd worden dat er in Boerhaave's lessen dwingende gronden aanwezig waren die, bij consequente doordenking, tot een materialistische duiding van het lichaam-geest vraagstuk moesten leiden. En een feit is
dat La Mettrie vóór hij de "Histoire Naturelle de l'Ame" schreef op dezelfde gronden als Boerhaave tegen het materialisme gekant was. Dat betekent dus dat La Mettrie, wanneer ook zijn bewijsvoering sterk steunt op
Boerhaave's lessen, niet door Boerhaave zelf op het spoor van het materialisme gezet is. De uiteindelijke en doorslaggevende redenen, die hem ertoe
gebracht hebben de ervaringsgegevens en theorieën van Boerhaave in materialistische zin te duiden, moeten dus van een andere oorsprong zijn.
Bij het onderzoek van welke invloeden tot de doorbraak van het material isme in La Mettrie's denken hebben bijgedragen blijkt dat deze, in de
jaren voorafgaande aan de publicatie van de "Histoire Naturelle de l'Ame",
onder de invloed is geraakt van de vrijdenkers die het tijdperk van de
Franse Verlichting inleidden. De tijd waarin La Mettrie ging overhellen
naar het aanvaarden van hun materialistische filosofie viel samen met het
vertalen van de commentaren van Boerhaave's geneeskundige lessen. Aan de
toevoegingen en veranderingen die hij aanbracht

in de tekst van die commen-

if

taren kan men vervolgen hoe hij zich in de loop van het vertaalwerk steeds
openlijker en beslister tot het materialisme bekende. In de "Histoire Naturelle de l'Ame" nu schaarde La Mettrie zich openlijk achter de denkbeelden die in vrijdenkerskringen circuleerden en ondersteunde ze met zijn gedegen natuurwetenschappelijke kennis.
Aansluitend op de analyse van de "Histoire Naturelle de l'Ame" wordt
nagegaan hoe La Mettrie zijn materialisme verder uitwerkte en radicaliseerde.
De in zich moeilijk toegankelijke "L'Homme Machine", die vanwege de
ogenschijnlijk ordeloze en onmethodische bewijsvoering meer dan eens als
het werk van een warhoofd of zelfs van een krankzinnige is bestempeld, kan
nu vanuit het perspectief van de "Histoire Naturelle de l'Ame" doorzichtig
gemaakt worden. Daarbij wordt duidelijk dat die sterk bekritiseerde bewijsvoering wel degelijk verband hield met de ideeën die La Mettrie ontwikkeld
had over de grondslagen en de grenzen van het kenvermogen. Daar hij die
ideeën in de "L'Homme Machine" echter niet expliciet uiteenzet wordt de
methode, die aan het betoog van dit werk ten grondslag ligt, slechts zichtbaar voor wie ze zijn eerdere werk en zijn eigen kritiek daarop kent.
Ook wordt uit de vergelijking van de "L'Homme Machine" met de "Histoire Naturelle de l'Ame" pas goed duidelijk wat het radicale nieuwe element in het materialisme van de "L'Homme Machine" is. Want hoewel de argumentatie voor de material iteit van de geest verder uitgediept en methodologisch gezuiverd wordt, zit daarin niet de kern van de markante omwenteling
die zich in La Mettrie's denken heeft voltrokken. Het wezenlijke verschil
tussen de beide werken ligt in de opvatting over de vrijheid.

In de "His-

toire Naturelle de l'Ame" verdedigt La Mettrie al de opvatting dat de
geest een functie van de 1ichaamlijke structuur is, maar hij accepteert
daarin de opvatting, dat de mens een machine is niet. Hij Is dan nog van
mening dat de geest weliswaar uit de georganiseerde materie voortkomt, maar
dat zij niettemin een zekere vrijheid van denken, oordelen en kiezen, dus
een zekere onbepaaldheid of zelfstandigheid verwerft. In de "L'Homme Machine" wordt die vrijheid van denken losgelaten. De organisatie staat nu
die vrijheid niet meer toe; de psychische activiteiten lopen onvoorwaardelijk af volgens het dictaat van de neuro-fysiologi sehe structuur. Het denken en het gedrag worden totaal bepaald door het lichaam en zijn volkomen
onwillekeurige, machinale processen. Vandaar de veelzeggende titel van het
werk: de mens is een machine.
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Tenslotte wordt ¡η deze studie nog aangegeven hoe La Mettrie in de
werken die aansluiten op de "L'Homme Machine" de consequenties van de mens
machine theorie verder uitwerkt

in zijn ideeën over de moraal, over de ver-

houding tussen het individu en de samenleving en over de politiek. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan zijn denkbeelden over het ontstaan en de
ontwikkeling van de mens als soort.
Hoewel wordt aangeknoopt bij het gangbare woordgebruik, volgens hetwelke La Mettrie als een materialist wordt aangeduid, loopt tegelijkertijd
door deze gehele studie de vraag naar de precieze inhoud en reikwijdte van
dat materialisme bij La Mettrie. Er zal worden aangetoond dat La Mettrie,
hoewel hij zich ook zelf materialist noemt, tot in zijn laatste geschrift
blijft ontkennen dat hij het bestaan van God zou bestrijden of dat hij een
Spinozist zou zijn (wat in zijn tijd synoniem was aan een atheïst zijn).
In zijn werken nam La Mettrie, ondanks zijn materialistische opvatting
over de natuur van de menselijke geest, aanvankelijk een deïstisch en later
een agnosticistisch standpunt

in, maar trachtte nooit het atheïsme te be-

wijzen. Dat laatste was hem op grond van de empirische kennistheorie, waartoe hij zich bekende, onmogelijk: over het wezen der dingen en de eerste
oorzaken daarvan kon hij geen uitspraken doen. Wat hij te berde brengt over
de mater lal i teit van de geest is volgens hem een conclusie die geheel conform de regels van de proefondervindelijke wijsbegeerte afgeleid is uit empirische gegevens. Dat de geest een functie is van de 1ichaamlijke organisatie is voor hem een zuiver natuurwetenschappelijk bewezen feit en geen
metafysische stelling. Strikt genomen zou het daarom beter zijn La
Mettrie's denken mechanistisch te noemen.
Omdat de ontwikkeling van La Mettrie's denken intens verweven is met
zijn lotgevallen is voor de opbouw van deze studie gekozen voor een vorm
waarin die samenhang duidelijk tot uiting komt. De hoofdstukindeling volgt
de episoden waarin La Mettrie's loopbaan uiteen valt.
Hoofdstuk 2 en 3 zijn gewijd aan de opleiding die La Mettrie genoot.
In hoofdstuk 2 worden zijn studietijd in Parijs en de geneeskunde die hij
daar onderwezen kreeg besproken. In hoofdstuk 3 volgen we La Mettrie naar
Leiden waar hij Boerhaave's lessen ging volgen. Omdat de geneeskunde en de
empirische wetenschapsopvatting die Boerhaave onderwees zo'n uiterst belangrijke rol in La Mettrie's denken zijn gaan spelen, wordt een uitvoerige
schets van de hoofdlijnen van Boerhaave methodologie en fysiologie gegeven.
Hoofdstuk k beschrijft de tijd dat La Mettrie als prakt izerend arts

6
¡η Saint Malo werkzaam was. Hij hield zich toen vrijwel uitsluitend

bezig

met de geneeskunde en droeg in eigen werken en vertalingen de empirische
geneeskunde van Boerhaave uit.
Hoofdstuk 5 beschrijft hoe La Mettrie, die inmiddels zijn fortuin in
Parijs gezocht had, in contact kwam met de in die tijd sterk opkomende
Verlichtingsbeweging. De achtergronden en de inhoud van de Franse Verlichtingsgedachte worden belicht. In die tijd kunnen de eerste materialistische
uitingen van La Mettrie geregistreerd worden en meteen daarop aansluitend
publiceert hij de "Histoire Naturelle de l'Ame".
In hoofdstuk 6 wordt de "Histoire Naturelle de l'Ame" besproken.
In hoofdstuk 7 treffen we La Mettrie in Holland aan. Ditmaal

is hij

er om de strafvervolging, die hem in Frankrijk vanwege het schrijven van de
"Histoire Naturelle de l'Ame" boven het hoofd hing, te ontlopen. Maar reeds
een jaar later moet hij ook uit Holland vluchten, omdat hij dan ook daar
gezocht wordt vanwege zijn nieuwste, heftige beroering oproepende, pennevrucht: de "L'Homme Machine". Van de overige werken die tijdens zijn ver
blijf in Holland uitkwamen wordt vooral de belangrijke "Lettre Critique de
Mr. de la Mettrie, sur l'Histoire Naturelle de l'Ame", à Madame la Marquise
du Chattelet" bestudeert omdat hij daarin een aantal correcties op het betoog van dç "Histoire Naturelle de l'Ame" aanbrengt, die een brug slaan
naar de "L'Homme Machine".
Hoofdstuk 8 is gewijd aan de analyse van de "L'Homme Machine".
En hoofdstuk 9 resumeert de verdediging en verdere uitwerkingen, die
La Mettrie van zijn materialisme schreef gedurende zijn verblijf aan het
hof van Frederik de Grote, bij wie hij, na zijn vlucht uit Holland, de vier
jaren die hem nog te leven restten, asiel gevonden had.
Hoofdstuk 10 tenslotte bevat de conclusies van dit onderzoek naar de
inhoud en de ontwikkeling van La Mettrie's materialisme.
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2.

2.1.

LA METTRIE's LEERJAREN

(1709-1733)

Vooropleiding
Voor informatie over het leven van Julien Jean Offray de la Mettrie is

men in hoofdzaak aangewezen op het "Éloge de Mr. de la Mettrie" dat
Frederik de Grote in 1752 schreef en op een aantal autobiografische notities in de werken van La Mettrie zelf. Gebleken is echter dat de gegevens
die deze beide informanten verschaffen niet altijd even nauwkeurig en betrouwbaar zijn. De meest evidente onjuistheden in Frederik's schets van La
Mettrie's levensloop zijn in de loop der tijd gecorrigeerd. Het leeuwendeel
van dit correctiewerk komt op naam van Pierre Lemée die uit zijn langjarige onderzoekingen de meest complete biografie van La Mettrie heeft kunnen
samenstellen . Maar ook hierin zitten nog grote hiaten en ook onzekerheden:
hoewel Lemée een aantal primaire bronnen aan het daglicht gebracht heeft,
blijven bepaalde, wezenlijke, episodes uit het leven van La Mettrie onbelicht. Ook in de onderhavige studie kan de biografie slechts op details
worden aangevuld en gepreciseerd.
Julien Jean Offray de la Mettrie werd op 9 december 1709 in Saint Malo
gedoopt. Hij was het oudste van de vijf kinderen van Julien Offray de la
2
Mettrie en Marie Gaudron . Zijn vader schijnt een niet onbemiddeld koopman
te zijn geweest

die zijn zoon degelijk onderwijs liet volgen. Dank zij de

gegevens die Frederik de Grote in zijn "Eloge de Mr. de la Mettrie" noemt
kan geconstrueerd worden welk onderwijs Julien Jean genoot . De zes jaar
Humanoria volgde hij in de provincie: de eerste vijf jaar op het College
van Coutances en het laatste jaar, de Rhetorica, op het College van de Jesu"ten in Caen. Aansluitend volgde hij in Parijs de twee jaar filosofie,
die aan elke universiteit ter voorbereiding en toelating tot het onderwijs
aan een van de drie hogere faculteiten (de theologische, de juridische en
de medische) verlangd werden. In deze tweejarige filosofiestudie, die apart
de vierde, voorbereidende faculteit, de "Faculté des Arts", vormde, werden
logica, metafysica, ethica en natuurkunde onderwezen. De natuurkunde vormde
in die opleiding overigens geen zelfstandige discipline maar werd als onderdeel van de filosofie behandeld . Volgens Frederik de Grote volgde La
Mettrie het eerste van de twee jaar filosofie aan het Collège du Plessis
6
en werd daar in de logica onderwezen door een zekere Cordier , waarover in
het "Éloge" wordt opgemerkt dat hij meer Jansenist dan logicus was. Onder
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diens invloed zou La Mettrie Jansenist geworden zijn en een werk geschreven
hebben dat bij de Jansenisten in de smaak viel. Niemand heeft ooit een
spoor van dit werk - mogelijk was het slechts een pamflet - kunnen vinden .
Na dit jaar moet La Mettrie, om onbekende redenen, een overstap gemaakt
hebben naar het Collège d'Harcourt waar het grootste gedeelte van het tweede jaar van de filosofiestudie aan natuurkunde besteed werd. De leerstof
omvatte: 1. de algemene natuurkunde (handelende over de grondbegrippen en
beginselen van de natuurkunde). Hierin werden de opvattingen van
Aristoteles, de Epicuristen, de Scholastic!, Descartes en Gassendi behandeld. Newton werd voor het eerst in ly'O besproken door Pierre Sigorgne
(1719-1809); 2. de kosmografie. Deze werd volgens hetzelfde stramien behandeld; 3. de bouw en verrichtingen van het menselijk lichaam. In de tijd dat
La Mettrie er studeerde werd dit programma behandeld door de cartesianen
o

Pierre Le Monnier (1676-1757) en Pierre Poliniêre (1671-173Μ

. La Mettrie

spreekt zelf nergens over deze twee jaren. In 1726 of 1727, precies is dat
niet aan te geven, heeft hij zijn studie aan de Faculté des Arts afgesloten
met het baccalaureaatsexamen, waaraan de titel "MaÏtre-es-Arts" verbonden
was.
La Mettrie geeft zelf aan dat zijn ouders hem hadden laten studeren
9
met de bedoeling dat hij priester zou worden . Hij is die bestemming kennelijk niet gevolgd. Frederik de Grote weet te melden dat René Hunauld, arts
te Saint Malo en vader van La Mettrie's vriend de anatoom François Hunauls,
La Mettrie heeft aangeraden arts te worden en diens vader ertoe heeft overgehaald daarin toe te stemmen. Hoe dit ook zij, zeker is dat La Mettrie in
1727 aan de medische faculteit van Parijs geneeskunde is gaan studeren.
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2.2.

De medische opleiding

in Pan je de La Mettrie's

studietijd

In de tijd dat La Mettrie aan zijn studie begon verkeerde de geneeskunde in Frankrijk in een weinig florissante toestand. Zij was achtergebleven bij de voortvarende ontwikkelingen die zich elders in Europa, met name
in de Republiek en in Engeland, voltrokken hadden. Nog in de 50-er jaren
van de 18e eeuw prijst De Jaucourt weliswaar de prestaties in de Anatomie
en Chirurgie in zijn artikel "Médecine" in de Encyclopédie van Diderot en
D'Alembert, maar oordeelt vernietigend over de geneeskunde In Frankrijk.
Van de toen levende Franse artsen wordt alleen de arts-chirurg François
Quesnay (een vriend van La Mettrie) genoemd. Voor de rest, merkt de auteur
op, volgen weinig artsen in Frankrijk het voorbeeld van hun grote voorgangers (als zodanig worden o.a. De Bâillon, Fernel en Duret genoemd). Volgens
De Jaucourt verkeerde de Franse geneeskunde in een staat van trieste decadentie die hij o.a. wijt aan de onjuiste methode die de universiteiten en
de academies volgen, aan de slaafse en lichtvaardige routine in de praktijk,
maar vooral aan het ijdele gedrag van de artsen, die, volgens hem, mooie
maniertjes en mooie woorden belangrijker vinden dan studie en vakkennis en
die geleid worden door de zucht naar plezier, luxe, mode en snelle rijk2
dom . Dit harde oordeel wordt door de medisch-historici van deze tijd ondersteund. Garrison komt tot eenzelfde oordeel en ook De Vezeaux de la
Vergue is van mening dat in de Franse geneeskunde en met name in de medische faculteit van Parijs in La Mettrie's tijd nog steeds de toestanden
heersten die Molière zo gehekeld had . Gusdorf spreekt zelfs van een staat
van verval in de medische faculteit van Parijs .
Die medische faculteit was een conservatief bolwerk waarin men krampachtig gefixeerd was op de verdediging van verworven privileges en op het
tegenhouden van elke verandering die deze zouden kunnen aantasten . Zij
vormde statutair, administratief en financieel een autonoom deel van de
universiteit en was sterk corporatief georganiseerd. Allen die er afstudeerden met de doctortitel bleven als "docteur-régent" verbonden aan de
faculteit en waren, krachtens de eed die zij bij hun afstuderen moesten afleggen verplicht zich te conformeren aan de statuten, gebruiken en decreten van de faculteit. Hun rechten en plichten waren strikt omschreven. Het
opmerkelijkste daarvan was dat zij het recht tot het uitoefenen van hun beroep niet individueel, op grond van het behaalde diploma bezaten, maar
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krachtens hun lidmaatschap van de faculteit. Artsen die niet in Parijs waren afgestudeerd mochten al helemaal niet hun beroep uitoefenen in die
stad . De wel door de faculteit gelicentieerde artsen werkten onder het patronage van de faculteit en dat liet hen weinig ruimte tot vernieuwing. Men
mocht nl. geen geneeswijzen of geneesmiddelen aanwenden die niet door de
o
faculteit waren goedgekeurd . De gebruikelijke routine kon dus niet gewijzigd worden zonder in botsing te komen met de gevestigde orde der faculteit, die beschikte over de mogelijkheid tot het nemen van disciplinaire
maatregelen tegen non-conformisten en recalcitrante individuen. Deze structuur werkte een verlammend conformisme aan de leer en de voorschriften van
de faculteit in de hand en stond nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
therapie en onderwijs in de weg. Het spreekt welhaast vanzelf dat het onderwijs, dat deze door verstarde corpsgeest beheerste faculteit verzorgde,
navenant conservatief en dogmatisch was.
De studie duurde vijf jaar: na drie jaar werd men "bachelier en médecine" en twee jaar later kon het licentiaat verkregen worden. "Docteur en
médecine" werd men via het publiek verdedigen van een these. Het geven van
onderwijs was niet voorbehouden aan hoogleraren, ook de baccalaureaten en
de afgestudeerde doctoren gaven lessen. Daar volgens Gusdorf ook de hoogleraren over het algemeen van gering formaat waren maakte deze structuur dat
g
het onderwijs middelmatig tot slecht was . Het was zeer formeel en theoretisch en bestond eigenlijk uit dialectische exercities volgens de scholastische traditie over de klassieke en arabische auteurs. Het omvatte, de
Canon van Avicenna volgend, lessen over de aforismen van Hippocrates en
Galenus, over anatomie en fysiologie, hygiëne en voedingsleer, pathologie,
therapie, materia medica en botanie. Deze colleges werden aangevuld met
het bijwonen van disputaties, een stage bij een "docteur-régent" na het
bacca laureaatsexamen en het bijwonen van gratis consultaties in ziekenhui10
zen
Het anatomie-onderwijs liet veel te wensen over. Het werd tot ver in
de 18e eeuw gegeven op de traditionele wijze: de hoogleraar las circa een
half uur een latijnse tekst voor en nadat hij, onder applaus, het amfitheater verlaten had, wees een "démonstrateur" de delen aan waarover de
lezing gehandeld had. Er was een chronisch tekort aan lijken en bij gebrek
aan beter werden de demonstraties dan gegeven aan platen (meestal die van
Vesalius) of aan waspreparaten. Voor zover in de medische opleiding aandacht geschonken werd aan de chirurgie, gebeurde dat meestal door hoogle-
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raren of "docteur-régents" die ¡n het geheel geen praktische ervaring in
dat vak hadden. En klinisch onderwijs begon pas in het laatste kwart van de
eeuw iets te betekenen. Voor die tijd bleef het leren van de pathologie en
therapie een abstract en theoretisch gebeuren waarin de patiënt niet voorI

kwam

1 1

Het hele onderwijs had in Parijs - en elders in Frankrijk was het
zeker niet beter - dus nog een overwegend scholastiek karakter en kwam in
wezen neer op het van buiten leren van de theorieën en voorschriften van de
oude meesters. Terwijl in de Republiek en in Engeland de Scholastiek uit de
geneeskunde verdreven werd, de eigen observatie in het experimenteren werden aangemoedigd, en de geneeskunde steeds meer als een natuurwetenschap
benaderd werd, werd zij in Parijs behandeld als een voltooide wetenschap
waarin de waarneming enkel aanknopingspunten leverde voor het kiezen uit
het repertorium van geïnstitutionaliseerde voorschriften en waarin de opvattingen van de illustere en gerenommeerde voorgangers als een codex beschouwd werd waaraan niet getornd kon worden. De individuele arts kreeg er
geleerd zijn eigen ervaring ondergeschikt te maken aan de doctrine die de
, .
.
_, 12
faculteit sanctioneerde
De studenten hadden echter de mogelijkheid - en zoals uit het volgende blijkt greep ook La Mettrie die aan - het verstarde en verouderde onderwijs dat de faculteit gaf aan te vullen door het volgen van colleges, demonstraties en privélessen bij de hoogleraren van het Collège Royal en de
Jardin du Roi. Het Collège Royal had vier, de Jardin du Roi drie, leerstoelen voor de geneeskunde. De door de Kroon benoemde docenten die deze leerstoelen bezetten, waren voor het onderwijs dat zij gaven geen verantwoording schuldig aan de faculteit en konden gemakkelijker moderne opvattingen
en vernieuwingen introduceren. Uit deze hoek van het academische wereldje
kwamen dan ook de krachtigste impulsen tot vernieuwing van het geneeskundig
en natuurkundig onderwijs
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2.3.

La Mettvie

over zijn

medische

opleiding

Daar waar La Mettrie terugziet op zijn medische opleiding aan de Parijse faculteit, doet hij enkel laatdunkende uitspraken . Het onderwijs
handelde, volgens hem, meer over speculatieve theorieën en systemen dan
over concrete en praktische gevallen; aan de vakken die de grondslag van
het medische inzicht en het therapeutische handelen vormden - de chemie,
de fysica en de botanie - werd, volgens hem, in de medische faculteit geen
aandacht besteed. Ook de anatomie en de chirurgie werden in de opleiding
verwaarloosd. Hij verwijt de faculteit dat zij de doctorstitel verkwanselde als een vod: een ieder die geld of protectie had kon arts worden.
Hij noemt het schandelijk dat lichtzinnige studenten die nauwelijks
enige theoretische en praktische scholing hadden gehad, die niets gelezen,
niets gezien, niets waargenomen hadden, werden toegelaten tot het medische
corps, omdat zij vrijwel dezelfde brabbeltaal spraken als degenen die arts
waren. Omkoopbare hoogleraren maakten zich volgens hem eraan schuldig te
verklaren dat zulke studenten, op een leeftijd die getuigt van hun onervarenheid en onbetrouwbaarheid, in staat waren zorg te dragen over mensenlevens. Hij spreekt in deze kennelijk uit eigen ervaring: "Moi-même, qui
n'était certainement que l'ombre d'une médecin, combien de compi i mens ne
reçus-je pas sur mon profond savoir? Et pour mes dix Louis et d'amples
Festins Bacchiques que je donnais 3 la Faculté en bonne maison bourgeoise,
n'eut-on pas la sottise d'écrire à mon père, que depuis Hunauld, on n'avoit
2
pas reçu un sujet d'un si grand mérite?" .
Van de leden van de faculteit noemt La Mettrie Pierre Chirac, Jacques
3
Mol in, Jacob Wlnslow en Eustache Marcot als leermeesters . La Mettrie heeft
zich echter niet tevreden gegeven met het volgen van het onderwijs van de
docenten van de faculteit. Hij laat weten dat hij bij "des Professeurs
Royaux" gestudeerd heeft . Hij zegt lessen gevolgd te hebben bij EtieneFrançois Geoffroy en Louis Lemeri (chemie en farmacologie); Antoine de
Jussieu (botanie); François Hunauld (anatomie en chirurgie) en GillesFrançois Boulduc (farmacologie) - allen verbonden aan de Jardin du Roi en bij Jean-Baptiste Dubois (chirurgie) en Nicolas Andry (anatomie) van het
Col lege Royal .
In 1733 is La Mettrie niet in Parijs, maar in Reims afgestudeerd. Dat
werd meer gedaan (o.a. door zijn vriend François Hunauld) door degenen die
toch niet van plan waren in Parijs te practiseren en dus het licentiaat van
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de Parijse faculteit niet nodig hadden. Zij ontliepen daarmee de abnormaal
hoge kosten die het afstuderen in Parijs meebrachten . Dat ook La Mettrie
uitweek naar Reims om de kosten van de examens te ontlopen is duidelijk:
hij werd er naar eigen zeggen toe gedwongen doordat hij de zesduizend
livres die zijn vader hem had gestuurd om in Parijs af te studeren meer dan
eens verbrast had .
In Reims kostte hem het afstuderen slechts tien Louis (2k0 livres).
Op 2 maart 1733 werd La Mettrie er geaccepteerd als "bachelier en médecine"
o
en op 29 mei verwierf hij er de doctorsbul . La Mettrie beschrijft op ironische wijze de gedachten die hem bekropen toen hij na het doctorsexamen,
uitgedost als arts, op zijn kamer terugkeerde: "... livré à mes réflexions,
moitié sérieuses, moitié plaisantes, tantôt j'étois plongé dans une moine
silence, et tantôt je ne pouvois m'empêcher de rire seul comme un fou. Je
me lève ensuite brusquement, et me promenant à grand pas, jettant par
hazard les yeux sur une glace: Voilà que j'appercoic une figure de médecin
que s'était bien diverti dans sa vie, qui avoit dépensé peut-être 100.000
livres ρroh pudor! mais qui ne savoit pas quatre mots de médecine; c'étoit
la mienne avec robe, rabat, bonnet quarre et tout notre lugubre
acoutrement. Je me tenoit les côtes à force de rire; je ne revenois point
de me voir médecin. Médecin moi!" Als dan een bed lende hem komt halen voor
een bezoek aan een zieke stuurt hij hem weg: " ... ah, mon ami, .., vas
chez M. Josnet qui m'a fait médecin! Il l'est apparemment, puisqu'il en
fait d'autres; mais que le Diable m'emporte si je suis plus médecin que
toi!" 9 .
Gelet op het niveau van de medische opleiding die hij in Parijs gekregen had en in aanmerking genomen dat hij, ondanks het volgen van lessen bij
de coryfeeën van de Parijse academische geneeskunde, weinig tot geen klinische ervaring had kunnen opdoen, pleit het voor La Mettrie dat hij kan
spotten met de waarde van het diploma dat hij verworven had en dat hij zich
nog niet bekwaam genoeg achtte zijn beroep ook daadwerkelijk uit te oefenen. Hij moet beseft hebben dat hij bij alle academische geleerdheid te
weinig practische kennis bezat. Het siert La Mettrie dat hij, als zeldzame
uitzondering onder de Franse medische studenten (die er immers met het oog
op het verkrijgen van hun licentie bij gebaat waren aan een Franse universiteit, en het liefst in Parijs, hun studie te voltooien

) , nog na het af-

sluiten van zijn studie naar Leiden ging om het tekort aan klinische scho1 ing aan te vullen.

Ongetwijfeld heeft zijn vriend en leermeester François Hunauld hem
daartoe aangemoedigd. Deze had Boerhaave persoonlijk leren kennen toen hij,
eind 173О

, in zijn hoedanigheid van lijfarts van Louis de Plessis, Duc

de Richelieu (1697-1788), met zijn patiënt een bezoek aan hem bracht in
verband met aanhoudende maagklachten van de hertog die in Parijs blijkbaar
niemand wist te bestrijden. Hunauld keerde geheel onder de indruk en vol
12
achting van deze kennismaking met Boerhaave terug . Hij gaf daarna als
eerste en enige in Parijs in colleges en privélessen uitleg van Boerhaave's
geneeskundige opvattingen
La Mettrie maakt er gewag van dat Hunauld hem een aanbevelingsbrief
ter Introductie bij Boerhaave meegaf. Een treffend detail dat La Mettrie
daarbij vermeldt, is dat Hunauld hem bij die gelegenheid op het hart drukte
zijn levendige verbeelding en zijn geestigheid in aanwezigheid van
Boerhaave in bedwang te houden en zichzelf en Hunauld niet belachelijk te
lit
maken bij de grote geleerde
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3.1.

LA METTRI E EN BOERHAAVE

Inleiding
La Mettrie geeft aan dat het de faam van Boerhaave was die hem na het

artsexamen alsnog een jaar naar Leiden deed gaan. :... je passai en
Hollande, uniquement pour voir et pour entendre celui qu'on regarde it à
Paris comme l'oracle de la Médecine Moderne" .
Hoe moet nu die aantrekkingskracht die Boerhaave uitoefende op La
Mettrie en zovele anderen, die uit geheel Europa naar Leiden stroomden om
diens lessen te volgen of om hem te consulteren, verklaard worden? Wat
maakte Boerhaave's geneeskunde zo opmerkelijk dat hij reeds tijdens zijn
leven werd geëerd met titels als "de herrezen Hippocrates", "de nieuwe
Esculaap", "het orakel van de moderne geneeskunde"?
Daartoe zijn meerdere gronden aan te voeren. Voor een belangrijk deel
moet de grote weerklank die Boerhaave vond bij zijn tijdgenoten worden toegeschreven aan het feit dat hij een heldere, samenhangende en complete
theorie van de geneeskunde aanbood op een moment dat deze verdeeld was in
elkaar tegensprekende en bestrijdende scholen. Vooral in de 17e eeuw was
de feitenkennis geweldig toegenomen en hadden zich in het intellectuele
klimaat revolutionaire veranderingen voltrokken. Deze ontwikkelingen hadden
de traditionele geneeskunde opvattingen ondermijnd. De leer van Galenus,
die eeuwenlang het medische denken en handelen bepaald had, moest wijken
onder de druk van de grote hoeveelheid anatomische fysiologische, mechanische, chemische en therapeutische nieuwigheden die zich niet lieten inpassen in de bestaande leerstellingen en er zelfs evidente onjuistheden in
blootlegden. De geschiedenis van de geneeskunde in de 17e eeuw is getekend
door de voortgaande desintegratie van het hechte en doorwrochte galenische
stelsel en door de pogingen theorieën te formuleren die wel in overeenstem2
ming waren met de nieuw gewonnen inzichten . Deze pogingen leverden een
reeks van ad hoe-verklaringen, theorieën en speculaties op die bepaald geen
eenheid vormden. Volgens de Portugese arts Ribeiro Sanchez (1699-1783)
heerstte dan ook tegen de tijd dat Boerhaave zijn onderwijs begon (1701) in
de geneeskunde een toestand van opperste verwarring .
Zijn tijdgenoten vonden in Boerhaave de man die aan deze toestand een
einde maakte. Hij herstelde orde, overzicht en eenheid in de geneeskunde.
In hun ogen was hij er voortreffelijk in geslaagd uit de elementen van de
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diverse, vaak controversiële opvattingen (bv. over de mechanische, dan wel
chemische basis van de levensprocessen), een aannemelijk systeem te vormen,
waarin de verwarrende hoeveelheid observaties en onderzoeksgegevens op bevredigende wijze geduid konden worden. Hij presteerde het een omvattende
theorie te formuleren, waarmee een verklaring gegeven kon worden voor de
normale lichaamlijke functies en de storingen die daarin bij ziekte optraden.
Voor een nog belangrijker deel berustte Boerhaave's succes echter op
zijn verdiensten voor de klinische geneeskunde. Door in aansluiting op de
methodologische beginselen van de proefondervindelijke wijsbegeerte , te
eisen dat zowel de theoretische als de praktische geneeskunde op waarneming
en experiment moesten steunen, en door dit uitgangspunt consequent in zijn
klinische onderwijs uit te dragen, bevorderde hij in sterke mate het terugdringen van de abstracte theoretische systemen in de geneeskunde ten gunste
van een empirische, op de klinische ervaringen gebaseerde benadering.
De grote invloed die Boerhaave had op de geneeskunde van zijn tijd is
zeker mede te danken aan het feit, dat hij een begenadigd docent was, die
zijn lessen boeiend en overtuigend wist te presenteren. Vele honderden studenten - in het totaal bijna tweeduizend - die bij hem studeerden verlieten
Leiden in de ban van zijn denkbeelden en onder de indruk van zijn bezielend
élan . Zelfs degenen die reeds elders geneeskunde gestudeerd hadden, was
het alsof eerst Boerhaave hun ogen geopend had. Ribeiro Sanchez, die iets
meer dan een jaar bij Boerhaave studeerde, zegt dat hij in die tijd meer
geleerd heeft dan in de tien daaraan voorafgaande jaren . La Mettrie zal
zich in dergelijke bewoordingen uitdrukken.
Tenslotte droegen ook Boerhaave's leerboeken, de "Insti tut Iones medicae" (I7O8) in de "Aphorismi de cognoscendi et curandi morbis" (1709),
veel bij aan de vestiging van zijn naam. Beide boeken zijn eigenlijk niet
meer dan korte, samenvattende handleiding bij de colleges die hij dagelijks
gaf over, respectievelijk, de grondslagen van de geneeskunde en de pathologie. Als zodanig zijn ze door hun aforistisch karakter moeilijk toegankelijk zonder de bijbehorende college-uitleg. Toch hadden zij een ongeëvenaard
succes. Los van de instemming die de geneeskundige opvattingen vonden,
maakten de overzichtelijke rangschikking en de systematische en evenwichtige behandeling van de stof, dat zij uitstaken boven andere leerboeken die
destijds ter beschikking stonden. Het werden de meest gezochte leerboeken
bij het geneeskundig onderwijs

en ze werden talrijke malen herdrukt en in
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verschillende talen vertaald. In 1733, het jaar dat La Mettrie naar
Boerhaave reisde, hadden ze al meer dan tien drukken beleefd . La Mettrie
reisde derhalve naar een man wiens roem reeds wijd en zijd gevestigd was.
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3.2.

La Mettrie's

eroaringen in Leiden

Uit de opmerkingen en herinneringen van La Mettrie over zijn studietijd in Leiden kan worden opgemaakt dat zijn verwachtingen er niet werden
beschaamd. Hij spreekt altijd met lof en dankbaarheid over het onderwijs
dat hem daar ten deel viel. Overigens blijkt uit niets dat La Mettrie zich
in Leiden heeft ingeschreven. In het "Album Studiosorum", noch op de "Rolle
van Recentie" van de Leidse universiteit komt zijn naam in 1733 en 173^
voor . Dat hoefde geen belemmering te vormen voor het volgen van de colleges van Boerhaave. Bij hem hoefden afgestudeerden geen collegegeld te be2
talen .
La Mettrie memoreert zelf dat hij de lessen van Boerhaave met gretigheid en groeiend genoegen gevolgd heeft . Welke colleges hij volgde is niet
met zekerheid te zeggen. Boerhaave gaf in die jaren vier keer in de week
twee colleges over de Instituties en de Aphorismen, twee private colleges
en tweemaal per week klinisch

onderwijs in het St. Cecilia Gasthuis . Uit

de opmerkingen van La Mettrie wordt het waarschijnlijk dat hij bij de colleges over de Instituties en Aphorismen aanwezig is geweest . En waarschijnlijk is ook, dat hij de private colleges, die in die jaren over de
zenuwziekten handelden, gevolgd heeft . Hij noemt geen voorbeelden van klinische lessen, maar lijkt wel bij consultaties van Boerhaave aanwezig te
zijn geweest . Of hij ook colleges van Albinus volgde is niet te zeggen,
o

wel heeft hij diens anatomisch kabinet gezien . Overigens zegt hij later
dat, behalve Boerhaave, Albinus, Gaubius, Van Swieten en 's Gravesande zijn
9
leermeesters geweest zijn .
La Mettrie raakte geweldig onder de indruk van Boerhaave. Naar zijn
zeggen overtrof de werkelijkheid de reeds hoog gespannen verwachtingen
waarmee hij naar Leiden gekomen was. In zijn "Vie de Boerhaave" bejubelt
hij de didactische kwaliteiten van Boerhaave die bij hem met elke les nieuw
respect en bewondering afdwong. Volgens La Mettrie had men in heel Europa
nooit eerder zo'n groot hoogleraar gekend. Boerhaave, heet het, inspireerde
tot ijver en liefde voor het vak. Door zijn elegante en schitterende voordrachtskunst wist hij met een enkele geste zaken tot uitdrukking te brengen
nog voordat hij ze uitsprak. Met zijn heldere, levendige en krachtige betoog deed hij de meest hardnekkige vooroordelen wijken en wie een systeem
aanhing, gaf dat graag prijs voor de evidentie en waarheid van Boerhaave's
bewijsvoering. La Mettrie schetst het dilemma waarvoor Boerhaave's wijze
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van college geven hem plaatste. Boerhaave las geen tekst op dicteersnelheld
voor en dat bracht La Mettrie, die alles wat er gezegd werd wilde vasthouden, in problemen. Als hij niet schreef kon hij weliswaar aandachtig toehoren, maar dan zou hij essentiële zaken vergeten. Anderzijds, als hij wel
schreef, zou hij dan geen zaken van gelijk belang missen? Naar zijn zeggen,
vond dit dilemma zijn oplossing daarin, dat Boerhaave de goedheid had in
privé ontmoetingen aan te vullen wat hem op colleges ontgaan was en vragen
en tegenwerpingen die gerezen waren te beantwoorden

. In de opdracht van

zijn "Traité du Vertige" (1737) bedankt hij Boerhaave dan ook voor deze bereidwilligheid op zijn vragen mondeling, en later ook schriftelijk, in te
gaan.
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk, dat La Mettrie Boerhaave persoonlijk heeft leren kennen en gesprekken met hem heeft gevoerd. Op diverse plaatsen in zijn werken zijn uitspraken te vinden die Boerhaave tijdens
zulke gesprekken deed. Zo vertelt La Mettrie, dat Boerhaave hem op een dag
zei dat hij niet kon nalaten om Descartes te lachen telkens wanneer hij
diens verhandeling over de ontwikkeling van de foetus las

. Ook uitspra-

ken van Boerhaave over Van Leeuwenhoek, Malebranche, Van Helmondt en de
12

Duc de Richelieu deelt La Mettrie ons mee

Zelf blijkt hij Boerhaave geconsulteerd te hebben inzake een intermitterende koorts ("une fièvre tierce de printemps") die hem plaagde. Uit zijn
verslag van de behandeling die hij van Boerhaave kreeg valt op te maken,
dat hij zijn vereerde leermeester niet kritiekloos volgde. Hij bekent dat
hij in dit geval niet kon nalaten te lachen om de conclusies die Boerhaave
ten aanzien van de therapeutische maatregelen trok uit zijn met behulp van
de thermometer gestelde diagnose. La Mettrie stelt rond uit dat Boerhaave
hem drie maanden met koorts liet rondlopen, omdat de met de thermometer gemeten temperatuursverhoging

in zijn ogen niet voldoende was om tot aderla-

ting over te gaan
In een andere anecdote getuigt La Mettrie eveneens van een onafhankelijk en vrijmoedig oordeel. In een gesprek over de waarde van de kinine,
vertelt La Mettrie, opperde Boerhaave tegenover hem dat het beter ware geweest wanneer de kinine nooit ontdekt was, want dit middel zou meer mensen
gedood hebben, dan de gezamenlijke legers van Lodewijk XIV. Boerhaave zou
zijn afkeer van de kinine gebaseerd hebben op de fouten die gemaakt werden
bij het gebruik van het middel door de artsen. La Mettrie signaleerde onmiddellijk de onjuistheid van deze redenering en stelde dat misbruik van
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het middel niet tot veroordeling ervan mag leiden: "Je rétorquai son argument sur les Médecins; il en sentit le ridicule, et se mit en sourire
finement. C'étoit bien la meilleure réponse que ce grand homme pouvoit
"14
faire. Al¡quando bonus dormi tat. Homerus.
Ook na zijn terugkeer in Frankrijk heeft La Mettrie contacten met
Boerhaave onderhouden. Van de brieven die uitgewisseld zijn is enkel een
brief van La Mettrie aan Boerhaave bewaard gebleven

. La Mettrie biedt

daarin zijn vertaling aan van Boerhaave's "Tractatus medicus de lue venerae
preafixus Aphrodisiaco", die hij samen met een eigen verhandeling over de
oorsprong, natuur en geneeswijzen van venerische ziekten in 1735 uitgaf
Ongetwijfeld zal La Mettrie zijn aan Boerhaave opgedragen "Traité du
Vertige" ook aan zijn leermeester hebben aangeboden, temeer daar hij ons
meedeelt, dat Boerhaave hem schreef, het werk met plezier gelezen te hebben 1 7 .
Nog twee andere gevallen van schriftelijk contact met Boerhaave worden door La Mettrie genoemd. Het ene geval betreft een behandelingsadvies
inzake een "Phtisie purulente" bij een van zijn ouders, waarover La Mettrie
18
vanuit Saint Malo om raad vroeg . Het andere betreft een natuurhistorische
19
kwestie over de zg. Physeter, Prester of Inflator
Al met al kunnen we stellen, dat de persoon van Boerhaave een overweldigende indruk op La Mettrie heeft gemaakt. Steeds weer spreekt hij zijn
diep respect en bewondering uit over Boerhaave's verbazingwekkend geheugen,
zijn bescheidenheid, innemendheid en onbaatzuchtigheid. In vijf woorden
kenschetst hij Boerhaave: "Bon père, bon mari, bon citoyen, bon ami, bon
"20
Chrétien: voilà en cinq mots le portrait de Boerhaave
Maar toch was het bovenal Boerhaave's benadering van de geneeskunde
die La Mettrie in diens ban bracht. Vol erkentelijkheid schreef hij
Boerhaave in 1737: "... si j'ait fait quelques progrès dans ce grand Art
dont vous êtes le réformateur c'est principalement à vous que je les dois;
puisque c'est dans vos sçavantes leçons et dans vos divins Ouvrages que
j'ai puisé cette théorie qui a répandu sur la Médecine une clarté que deux
21
milles ans d'études et d'expériences n'avoient pu lui procurer ..." . Nog
later zal hij Leiden, ofschoon hij er slechts een jaar studeerde, de
22
plaats noemen die hem gevormd heeft . Aan Boerhaave, zegt hij zijn aandacht voor observatie en ervaring te hebben te danken; dank zij zijn
school heeft hij de waarde leren kennen van de kennis van de natuur van het
menselijk lichaam. Zonder die kennis is de arts slechts een empiricus.
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Door Boerhaave heeft hij leren onderscheiden tussen de verstandige geneeskunde en alle andere miserabele veronderstellingen die men er voor wil laten doorgaan. Kortom, bekent La Mettrie: "... je lui dois enfin le peu que
'•23

je vaus

Hoewel La Mettrie erkent dat Boerhaave slechts zeer weinig nieuwe ontdekkingen

in de geneeskunde heeft gedaan, eert hij hem desondanks als de

grote vernieuwer van de geneeskunde. Door haar te funderen op observatie
en ervaring bewerkte hij een reformatie in de geneeskunde die in de ogen
van La Mettrie vergelijkbaar is met die welke Descartes in de filosofie be24
werkte
. Boerhaave is daarom in de ogen van La Mettrie de enige medicus
25
met een verstandig en bezonken oordeel
. In zijn leerboeken zijn met bewonderenswaardige vaardigheid de beste en betrouwbare gegevens der klassieke en moderne medici geselecteerd en verwerkt tot een samenhangende en inzichtelijke theorie die inzicht verschaft in de bouw en het functioneren
van het lichaam en die bovendien een verhelderend licht werpt op de aard
26
van de ziekten en de werking en het gebruik van de geneesmiddelen
. Enthousiast over haar praktisch nut, heet het bij La Mettrie, dat met behulp
van deze lumineuze theorie de minst ervarene met zekere pas zijn weg kan
vinden, waar de meest bedreven praktizerende arts bijna altijd in het duis27
ter tast en op goed geluk moet handelen
Boerhaave zelf paarde, volgens La Mettrie, zijn theoretische kennis
aan een grote praktische ervaring. Een aantal proeven van Boerhaave's praktische bedrevenheid die La Mettrie geeft, moeten bewijzen dat Boerhaave
niet alleen de grootste hoogleraar van Europa maar ook een uitmuntend arts
28
was

. Voor La Mettrie was het volkomen duidelijk dat Boerhaave, als groot-

ste kenner van de functies van de menselijke machine, ook de aangewezen
persoon was om die functies weer in orde te brengen wanneer die door ziekte of anderszins ontregeld waren. Zonder zijn uiterst kundige praktische
handelen zou Boerhaave weliswaar een groot geleerde geweest zijn, maar geen
arts van de eerste orde. Want de praktijk is de ziel van de geneeskunde; de
29
theorie, bij wijze van spreken, enkel haar lichaam
Bijzonder lovend wordt Boerhaave's verdienste voor de chemie (toen een
discipline in het medische curriculum) vermeld. Diens "Elementa chemiae"
(1732) wordt geprezen als het eerste boek over de theorie van de chemie
Wat was de chemie voordat Boerhaave er het licht van de natuurkunde en geometrie in bracht? Een monsterlijke opeenstapeling van dwaze verbeeldingen,
van tot in het bespottelijke opgeblazen en schitterende termen. Zij sprak
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tot de verbeelding der dwazen; ze was het amusement en soms de ondergang
der rijken; ze was de kunst en toevlucht van onwetenden. Vóór Boerhaave had
niemand met zoveel duidelijkheid en nauwkeurigheid de chemische bewerkingen
beschreven. Hij zuiverde de chemie van haar fouten, ontdeed haar van haar
ubarbaarse
u
,kanten 31
La Mettrie's opsomming van Boerhaave's kundigheden is met de betiteling als de meest verlichte theoreticus (waaronder ook zijn verdiensten
voor chemie en botanie vervat zijn) en de beroemdste prakticus der geneeskunde niet uitgeput. Volgens hem was Boerhaave bovendien diepzinnig theo32
loog, groot wiskundige, natuurkundige, subtiel metafysicus en filosoof
Het in onnodig afzonderlijk te bespreken wat aanleiding gaf tot elk van
deze steeds terugkerende kwalificaties. Het gemeenschappelijke element in
alle loftuigingen vormt La Mettrie's waardering voor 1) Boerhaave's wetenschappelijke methode, voor 2) de met behulp daarvan geformuleerde theorie
van de levensverrichtingen, en voor 3) de wijze waarop daarmee weer het
medische handelen wetenschappelijk onderbouwd werd. Verder onderschreef La
Mettrie Boerhaave's Ί) opzet van de medische scholing en 5) diens opvattin
gen over de plichten van de arts. In al de werken van La Mettrie op medisch
terrein klinkt de invloed van Boerhaave door.
Dat ene jaar in Leiden is van grote betekenis geweest voor La
Mettrie's verdere lotgevallen. Na zijn Leidse ervaringen toont hij zich een
bewogen aanhanger van de geneeskunde die daar geleerd werd. Zijn handelen
als arts, zijn eigen medische werken, zijn vertalingen, zijn kritische be
moeienissen met de activiteiten van zijn Franse collegas, dat alles vind
zijn voedende inspiratie in Boerhaave's onderwijs. Maar ook in zijn latere
materialistische werken zijn de sporen van Boerhaave's invloed duidelijk
aanwezig.
Om deze verreikende beïnvloeding te verduidelijken zal in het kort nader worden ingegaan op de inhoud van de methodologische en geneeskundige
opvattingen van Boerhaave. Daarbij zijn voor het goede begrip van La
Mettrie's materialisme met name Boerhaave's theorie over de organisatie van
het lichaam en over de psychofysiologisehe functies van belang.
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3.3.

Hoofdlijnen

van Boerhaave 's

opvattingen

3.3.1. De methodologie

Boerhaave heeft duidelijke uiteenzettingen van zijn methodologische
uitgangspunten gegeven in een aantal redevoeringen en in de "Prolegomena"
van zijn Instituties. In de eerste belangrijke rede "De commendando studio
Hippocratico" van 1701

onderzoekt Boerhaave de destijds brandende kwestie

of de geneeskunde beter gedijt op de bodem van de rede dan op die der ervaring. Hij vervolgt daartoe de historische ontwikkeling der geneeskunde en
trekt daaruit de conclusie, dat, zowel de oorsprong als de vooruitgang der
medische wetenschap, primair stoelen op de ervaring en dat de rede deze ervaring steeds dient te volgen. De rede dient te hulp te komen bij het rangschikken, beoordelen en verhelderen der ervaringen. Indien zij echter, de
ervaring negerend, zelf de leiding neemt en van de wetenschap geheel en al
bespiegeling maakt, verspreidt zij, volgens Boerhaave, zeker in de geneeskunde, dood en verderf. Want in het bizonder in de geneeskunde kan het oordeel over de gezondheidstoestand en over de eventueel aan te wenden geneeswijzen alleen volgen op het bestuderen van de waarneembare tekenen. Een
deductieve, uit algemene principes afgeleide medische theorie kan de prak2
tizerende arts hierbij geen houvast bieden .
In Boerhaave pleidooi voor het gebruik van de empi risch-inductieve
3
methode in de geneeskunde past, behalve het eerherstel van Hippocrates ,
ook de aanbeveling zich uit de werken van anderen, tot die der eerste geneeskundigen toe, alle bruikbare ervaringen eigen te maken. Op het probleem
wat als betrouwbaar empirisch gegeven kan gelden, antwoordt Boerhaave, dat
alles wat de kenmerken draagt van onverminkte en onopgesmukte zintuiglijke
waarneming en alles wat zo'n hoge graad van evidentie heeft, dat het gezonde verstand er niet aan kan twijfelen, als "waar" kan gelden.
In dezelfde rede haalt Boerhaave uit tegen ai degenen die gezondheid,
ziekten en geneeswijzen trachten te benaderen uit algemene beginselen als
b.v. de norm en de bewegingen van de kleinste materiedeeltjes. De fout, die
bij deze deductieve benadering gemaakt wordt, is, volgens Boerhaave, dat
daarbij niet de feiten het oordeel bepalen, maar dat, omgekeerd, het vooraf
gemaakte oordeel over de feiten beslist. Ten onrechte schermen deze vooi—
standers van de deductie met de wiskundige methode. Boerhaave verwijt hen
een oneigenlijk gebruik ervan, omdat deze immers eist dat eerst alle gege-

24
vens over een bepaald verschijnsel verzameld moeten worden. Dit materiaal
moet dan zorgvuldig op zichzelf onderzocht worden, alvorens men daar, met
de benodigde logische gestrengheid, gevolgtrekkingen uit mag afleiden.
Slechts als de mathematische methode op deze wijze gehanteerd wordt, worden
de waarnemingen correct gehanteerd en kan deze methode van dienst zijn bij
k
het medisch onderzoek .
In de rede "De usu ratiocinii mechanic! in medicina" (1703)

werkt

Boerhaave zijn visie op de verhouding tussen empirisme en rationalisme in
de wetenschappelijke methode verder uit. Hij houdt een duidelijk pleidooi
voor het empirisme

maar waarschuwt ervoor niet te blijven steken in het

louter verzamelen van feiten. Op deze stap, die onvoorwaardelijk het eerst
gezet moet worden, moet een tweede volgen: die der logisch-inductieve bewerking van de ervaringsgegevens. Men zal daardoor veel meer ontdekken dan
met behulp van de zintuigen alleen ooit mogelijk is. En toch zijn de langs
deze weg afgeleide gegevens, volgens Boerhaave, niet minder zeker en betrouwbaar dan die welke direct uit de waarneming verkregen zijn.
Uitvoeriger zijn zijn uiteenzettingen over de relatie tussen empirie
en ratio in de "Prolegomena" van de Instituties . Na te hebben vastgesteld,
dat de geneeskunde in oorsprong een empirische wetenschap is en bestaat uit
een verzameling waarnemingen die men met behulp van de rede tracht te verklaren, zegt Boerhaave, dat de waarnemingen daarin altijd het evidente,
vaste en onbetwijfel bare element geweest zijn, terwijl de daarop geënte
verklaringen altijd onzeker, wisselend, twijfelachtig en aan veranderingen
onderhevig zijn geweest. Boerhaave wijt deze situatie aan een verkeerd en
onzorgvuldig gebruik van de rede, want volgens hem kan de beredeneerde geneeskunde een zelfde graad van zekerheid bereiken als de eraan voorafgaande empirische geneeskunde. De fouten worden echter gemaakt bij de interpretatie van de op zich juiste empirische gegevens. Een eerste bron van fouten
is, dat men uit te weinig gegevens te voorbarig conclusies trekt en zich
overgeeft aan het construeren van verklaringen die verder gaan dan de feiten toestaan. Niet zelden worden dan de feiten ook aangepast aan de fabel
die men zich verbeeldt. Als een andere bron van fouten noemt Boerhaave het
ongeoorloofde gebruik van de analogie: verschijnselen die het ene object
betreffen worden ten onrechte in verband gebracht met verschijnselen in een
ander object. Systematiek en arbitraire karakteriseringen van objecten kunnen tot deze fout bijdragen. Verder noemt Boerhaave het generaliseren van
vastgestelde wetmatigheden als veel gemaakte fout. Hierbij wijst Boerhaave
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erop, dat de verschijnselen die de mechanica en de chemie beschrijven van
een geheel andere orde zijn dan die in de levende organismen en dat de wetten der mechanica en der chemie derhalve niet zonder meer toepasbaar zijn
in de geneeskunde. Maar ook binnen een tak van wetenschap moet men goed in
het oog houden voor welke lichamen men zijn wetten geformuleerd heeft en er
voor waken ze op andere als zulke van toepassing te verklaren. Een wet die
voor duizend lichamen geldt kan in een volgend geval niet opgaan.
Boerhaave beklemtoont dat, ondanks alles, de rede geen waardeloos instrument is. De genoemde fouten zijn minder aan de rede toe te schrijven,
dan aan het slechte gebruik dat ervan gemaakt wordt. Men is, volgens hem,
te snel geneigd hypothesen te formuleren en voorbarige conclusies te trekken. Naar zijn mening kan wetenschappelijke zekerheid alleen verkregen worden uit 1. nauwkeurige observatie van de waarneembare verschijnselen en 2.
nauwgezet onderzoek naar de achter de verschijnselen liggende beginselen
die zelf niet waarneembaar zijn. Dat onderzoek kan slechts slagen door, met
juist gebruik van de rede, (a) de ervaringen elk afzonderlijk rijpelijk te
overdenken en (b) in al hun eigenschappen te onderzoeken; ze (c) onderling
zorgvuldig te vergelijken om overeenkomsten en verschillen vast te stellen;
en tenslotte (d), met eerlijkheid en voorzichtigheid uit de ervaringen alles af te leiden wat ze inhouden. Op die wijze gehanteerd leidt de rede
tot even solide en zekere kennis als de ervaring.

In dit verband is het

wellicht verhelderend op te merken dat Boerhaave "bewijzen" definieert als
"een onzekere vooronderstelling zo evident maken dat elkeen die helder van
geest is en de algemene grondstellingen onderschrijft er zijn instemming

"8
niet aan kan onthouden
Boerhaave wees overigens op nog een andere beperking die men zich bij
het gebruik van de rede moest opleggen. Omdat de eerste oorzaken der fysische verschijnselen en het wezen der dingen buiten het bereik van de menselijke rede liggen, moet men zich tevreden geven met de wetmatigheden, die
uit de waarneembare verschijnselen zijn af te leiden en afzien van het zoeken naar de verklaring van het waarom dezer wetten. Deze beperking staat
overigens het vergaren van nuttige kennis niet in de weg: men hoeft het
wezen der dingen en de oorzaken van de wetmatigheden niet te kennen om, uit
de effecten die ze hebben, hun nut en bruikbaarheid vast te stellen.
Deze gedachten werkt Boerhaave uit in de belangrijke rede "De comparando certo ín Physicis" (1715) . Hij stelt zich daarin ten doel te bewijzen dat 1. de grondbeginselen der dingen ons volstrekt verborgen blijven
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en dat 2. alleen die eigenschappen ervan gekend kunnen worden die door de
zintuigen waarneembaar zijn of direct uit de waarneming af te leiden zijn.
Kennis van een oorzaak, stelt hij, houdt in, dat alles wat erin besloten
ligt en alles wat eruit voortvloeit, doorzien wordt. Wie een oorzaak volledig kent, kent en voorziet dus eveneens al haar werkingen. Zulke kennis nu
vermag de mens nooit te bereiken. Van de grondbeginselen der dingen kan
niet meer worden gekend dan uit de zintuiglijk waarneembare effecten valt
op te maken.
Boerhaave's methodologie resumerend kan men zeggen, dat Boerhaave,
lijnrecht tegen de cartesiaanse opvatting in, betoogt dat het menselijke
kenvermogen te beperkt is om het wezen der dingen te doorgronden. Uit algemene grondbeginselen zijn onmogelijk langs deductieve weg de bizonderheden
van de individuele verschijnselen af te leiden. Het zijn in eerste instantie de zintuigen die ons gegevens verschaffen over de dingen. Boerhaave beveelt daarom het nauwkeurig verzamelen van gegevens aan maar beperkt zich
niet tot dit verzamelen. Hij zoekt samenhangen en wetmatigheden in de verschijnselen te ontdekken. Niet echter de rede, maar de waarneming moet het
uitgangspunt voor het verkrijgen van Inzicht in de natuurlijke verschijnselen vormen. Bij het zoeken naar wetmatigheden mag de rede niet verder reiken dan de empirische gegevens verantwoorden. Met die beperking gebruikt,
kunnen met behulp van de rede inzichten afgeleid worden die even betrouwbaar en zeker zijn als de waarnemingen zelf.
In deze methodologische opvattingen is de invloed van Bacon, Boyle en
Newton onmiskenbaar aanwezig. Uit al de in het voorafgaande genoemde uiteenzettingen wordt duidelijk, dat Boerhaave de experimentele methode van
Newton overneemt. Keer op keer onderschrijft hij de drie fundamentele eisen
die deze methode overnemen: 1. de ervaringsgegevens zijn primair; 2. de rationele analyse moet de ervaringsgegevens inzichtelijk maken; 3. a priorismen en hypothesen die buiten de waarneming om worden bedacht, moeten om
worden verworpen. Hypothesen zijn alleen toegestaan als uit de feiten oprijzende vermoedens, die getoetst dienen te worden
Met het oog op het beroep dat La Mettrie later, bij het formuleren
van zijn materialisme, zou doen op de bewijskracht en zekerheid van deze
methodische beginselen, is het van belang om een aantal kanttekeningen te
maken over problemen die zich bij het hanteren van deze op zich juiste methode voordeden.
Allereerst bestond er weinig zicht op wat er gebeurt bij het waarnemen.
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Men onderscheidde weinig tussen het verschijnsel en de registratie daarvan.
Volgens Boerhaave bv. is het ervaringsfeit niets anders dan de kale zintuigregistratie en moet daarom onvoorwaardelijk geaccepteerd worden

. Deze

in de 18e eeuw nog algemene misvatting is er het gevolg van dat de waarneming niet als bron van fouten en mls-interpretaties werd gezien. Alles wat
als ervaringsgegeven werd gepresenteerd werd zonder toets of kritiek geaccepteerd
Een tweede probleem deed zich voor bij de volgende stap in het proces
van de kennisverwerving: die der interpretatie der waarnemingen. Uit vele
afzonderlijke ervaringsgegevens moesten, met behulp van de rede, samenhangen, regelmatigheden en algemeen geldende wetten worden afgeleid. Hoe dat
moest gebeuren was weer veel minder duidelijk, omdat de regels voor de inductie onvoldoende waren uitgewerkt. Uit het voorafgaande blijkt, dat
Boerhaave zelf reeds opmerkte, dat bij het interpreteren van de ervaringsgegevens de meeste fouten gemaakt werden. Zijn eis dat, om die fouten te
verminderen, strikt geredeneerd moet worden en zijn definitie van bewijzen,
bieden echter weinig aanwijzingen over hoe dat gedaan moet worden.
Een derde probleem betreft de vraag hoe men zekerheid kon verkrijgen
over de juistheid van de uit de ervaringsgegevens afgeleide voorstellingen.
Het hypothetische karakter van zulke afleidingen werd vaak uit het oog verloren. Men corrigeerde zelden de juistheid ervan met nieuwe onderzoekingen.
Men wist geen onderscheid te maken tussen concepten waarvoor eenduidige
bewijzen spraken en zulke waarbij dat niet het geval was. Veelvuldig was
een verklaring die men gaf van zo'n algemene en abstracte aard, dat er zo
weinig verband meer bestond tussen de verklaring en de uitgangsgegevens
dat ook elk willekeurig ander gegeven erin zou passen. De neiging om sterk
imaginaire mechanismen te bedenken om de waargenomen verschijnselen te verklaren bleef bestaan. Ondanks het afzweren van de hypothetisch-deduct¡eve
methode van Descartes, ondanks de wil in verklaringen niet verder te gaan
dan de empirische gegevens toestaan en verklaringen zeker niet uit rationele abstracties af te leiden, hield men zich - ook Newton zelf,
's Gravesande is een der weinigen die zich strikt aan diens "hypotheses
non fingo" hielden

- toch bezig met hypothesen waarin precies zulke ab-

stracties voorkwamen als ook de rationalisten hanteerden. Men bedacht verklaringen voor verschijnselen als het licht, de warmte, het vuur, de gravitatie, voor fysische en chemische reacties en voor biologische verschijnselen door een beroep te doen op hypothetische atomaire of elementaire deel-
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tjes met eigenschappen naar gelang het effect dat verklaard moest worden.
Newton b.v. nam ter verklaring van de gravitatie aan dat "door de kracht
en werking van een zekere zeer ijdele middenstof die in alle grovere licha
men verborgen ligt en deze doordringt, de deeltjes der lichamen elkaar op
"1Ί
kleine afstanden aantrekken en samenhangen als ze elkaar raken
. Ook nam
Newton aan, dat gewaarwordingen en bewegingen worden opgewekt door de over
dracht van trillingen van een etherische materie in de zenuwen. Van der
Hoeven toont echter aan, dat Newton zijn gissingen zeer duidelijk ziet als
zeer voorlopig en nog niet door voldoende gegevens bevestigd. Hij achtte
het maken ervan toelaatbaar. Ze waren immers niet, als de door hem reso
luut verworpen hypothesen van Descartes, a priori, op speculatie gebaseerd,
maar volgden, a posteriori, uit de waargenomen verschijnselen als een ver
klar ingsmogel ijkheid . Newton was zich voortdurend scherp bewust van het
verschil tussen wetenschappelijke uitspraken en hypothesen. Volgens hem
vallen hypothesen buiten de natuurwetenschap in strenge zin
Maar lang niet iedereen die in Newtons werken het bewijs vond, dat
diens "Regulae Philosophandi" de enig juiste methode voor het beoefenen van
wetenschap formuleerden, hield zich met dezelfde gestrengheid aan de be
perkingen die Newton zich oplegde. Het onderschrijven van de richtlijnen
van Newton maakte het hanteren ervan nog geenszins tot een eenvoudige en
vanzelfsprekende zaak. In het algemeen berustten bewijzen toch te vaak op
deducties uit de vooronderstelde algemene, universeel geldende, principes
van het mechanische wereldbeeld der rationele filosofie. Aan wat zich op
het zichtbare nivo afspeelde moesten bewegingen van atomen, partikels of
deeltjes van uiteenlopende aard ten grondslag liggen. De ervaringsgegevens
worden ingepast in de voorstelling dat de wereld een ingewikkelde, maar
vanwege haar mathematisch-mechanische structuur inzichtelijke, constructie
was, waarin in laatste Instantie alle natuurlijke verschijnselen op de elgenschappen van de materie en de beweging terug te voeren waren. Als ge
volg van deze voorstelling werd ook de verklaring van de levensverrichtin
gen gezocht in niet-waarneembare deeltjes, vloeistoffen en micromechanismen
van velerlei aard.
Een illustratie van de genoemde tekorten in het hanteren van Newtons
methode treffen we aan in Boerhaaves behandeling van het element vuur. In
het chemische en fysische denken van zijn tijd speelt dit element een bij
zondere rol omdat, zoals we bij Boerhaave kunnen lezen, het de oorzaak zou
zijn van alle verschijnselen die onze zinnen waarnemen

. Een speciale
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reden om erop ¡η te gaan ligt in de bijzondere rol die dit element speelt
in La Mettrie's poging zijn materialisme natuurwetenschappelijk te funde
ren.
Het elementaire vuur, zegt Boerhaave, is de oorzaak van alle ver
schijnselen die onze zinnen waarnemen. Het kan zelf niet worden waargeno
men. Door zijn onbegrijpelijke subtiliteit ontglipt het de nieuwsgierigheid
van de meest volhardende natuuronderzoeker. Men heeft het daarom veeleer
voor een geest dan voor een stoffelijk iets gehouden. Bij het bestuderen
ervan moet men dus op zijn hoede zijn. Men moet elke speculatie die aan de
geest ontspruit verwerpen en geen enkel op verbeelding gebaseerd systeem
toestaan. Wanneer men zich vergist bij het karakteriseren van het vuur zal
die fout doorwerken in alle aspecten van de natuurwetenschappen. Als men
de natuur van het element vuur wil onderzoeken moet men de methode der geo
metrici volgen: bij het zoeken van een onbekende slechts het bekende of
reeds ontdekte analyseren

. Het vuur is de onbekende, zegt Boerhaave, dus

zoeken we de tekenen die duiden op de aanwezigheid ervan. Telkens wanneer
de effecten van het vuur waarneembaar zijn kan men daaruit de aanwezigheid
van het element afleiden. Men moet de effecten dus onderzoeken om wat ge18
zocht wordt te vinden . Iedereen weet, vervolgt Boerhaave, dat de warmte,
het licht, de kleur, het verdunnen, het ontbranden, het koken, het smelten,
enz. belangrijke effecten zijn die het vuur oproept. Hij behandelt achter
eenvolgens al deze effecten. De wijze waarop dat gebeurt is illustratief
voor het gebrek aan inzicht in de inductieve methode. Slechts schijnbaar
volgt Boerhaave de analytische methode der geometrici. In wezen komt hij
niet tot de conclusie dat al de effecten die hij onderzocht heeft eenzelfde
causale oorzaak hebben die hij een elementair vuur noemt. Nee, hij gaat er
a priori, aansluitend op de klassieke vier elementenleer, vanuit dat het
element vuur bestaat en zoekt naar een manier waarop de waargenomen ver
schijnselen voor rekening van dat element kunnen worden gebracht.
Warmte, leert Boerhaave, is een gewaarwording, die ontstaat wanneer
het vuur een verandering in gevoelszi π tu igen veroorzaakt. Die gewaarwording
verheldert niets over de oorzaak ervan, noch over de bijzondere wijze
waarop deze de zenuwvloeistof beweegt. Dus hoewel warmte direct samenhangt
met vuur, kan men daaruit het wezen van het vuur niet vaststellen.
De kortsluiting tussen waarneming en verklaring is duidelijk.
Boerhaave 'verklaart' het verschijnsel warmte meteen al uit het bestaan van
het element vuur. Het element vuur wordt dus niet langs inductieve weg

зо
"ontdekt".
Hetzelfde verhaal kan verteld worden met betrekking tot al de andere
effecten die Boerhaave op de eigenschappen van het elementaire vuur terug
voert. Het uitzetten en krimpen van lichamen zijn het gevolg van het bin
nendringen, resp. verlaten ervan door elementaire vuurdeel t jes. Wrijvingswarmte ontstaat door het in beweging brengen van de in een lichaam aanwezi
ge elementaire vuurdeel tjes, enz. Keer op keer verklaart Boerhaave zo uit
de aanwezigheid en de eigenschappen van het elementaire vuur de effecten
die zouden moeten wijzen op het bestaan van het elementaire vuur. Bewegin
gen van de uiterst subtiele elementaire vuurdeeltjes, de meest subtiele,
19
meest beweeglijke atomen van het universum , zijn de oorzaken van al de
effecten die het vuur voortbrengt, luidt zijn conclusie. Deze deeltjes zijn
overal present, doordringen alles, bezielen alles. Het leven van de mens,
het dierenleven, en pi antenieven, het vergaan en het ontstaan van organis
men hangen allemaal af van dat element. Kortom, het vuur is de ziel en het
20
leven van de hele natuur
Deze behandeling van het element vuur is geenszins een gezocht en uit
zonderlijk voorbeeld van de wijze waarop Boerhaave te werk gaat. In dit
alles is Newton's methode nauwelijks herkenbaar. Veeleer kan men zeggen
dat diens empirisch-inductleve methode vervormd is tot een mengsel van em
pirisme en deductief redeneren. Het misverstand bestond daarin, dat men
meende de methode der geometrici te volgen wanneer men uit de ervaringsge
gevens enkele zgn. eenvoudige en algemene principes afleidde en vervolgens
daaruit, zonder de ervaring verder te raadplegen, verklaringen knutselde
voor andere natuurverschijnselen. In de praktijk kwam dat erop neer dat
degenen

die met de empirisch-inductieve methode schermden de ervaringsge

gevens snel achter zich lieten en voor de verklaring van de waargenomen
verschijnselen putten uit de apriorismen van de mechanistische wereldopvat
ting, volgens welke een totale verklaring van het universum gebaseerd kan
worden op materie en beweging, en volgens welke alle oorzaken uiteindelijk
op materie-partikels terug te voeren zijn. Au fond groeit zo op een smalle
basis van empirische gegevens een geweldig waterhoofd aan speculatieve
"21
"rationele verklaringen
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3.3.2. Het gebruik van de empirisch-inductieve methode in de geneeskunde

Met Newton's methode als leidraad wilde Boerhaave een geneeskunde opbouwen, die uitsluitend berustte op strikt natuurwetenschappelijk gefundeerde inzichten.

De rede "De usu ratiocinii mechanic! in medicina" (1703)

is een lang pleidooi voor het gebruik van de empirische methode en van de
begrippen van de natuurkunde bij het bestuderen van de levensverschijnselen. Het menselijk lichaam, betoogt Boerhaave, is een vernuftig samenstel
van vaste en vloeibare stoffen die echter evengoed als alle andere stoffen
onderworpen zijn aan de natuurwetten. De activiteiten van de vaste stoffen
volgens de wetten der mechanica, hydros tat¡ca en hydraulica. Ze moeten dus
conform die wetten verklaard worden. Boerhaave noemt het zelfs ongeoorloofd
buiten deze mechanische wetenschappen andere hulpmiddelen voor het onderzoeken en verklaren van de werking der organen en levensvochten, te gebruiken. Het toelaten van kwaliteiten, vormen, elementen, effecten, oorzakelijkheden van chemische, animale of fysische aard in de verklaring van de
lichaam!ijke verschijnselen, bestempelt hij als onzin. Maar ook de scheikunde kent Boerhaave slechts een zeer beperkte waarde toe in de verklaring
van de levensverrichtingen, omdat het volgens hem duidelijk aangetoond is
dat niet de chemische eigenschappen van de stoffen, maar hun fysische gedragingen in het lichaam een rol spelen. Uit dit alles volgt voor Boerhaave
dat kennis van de mechanische wetenschappen onontbeerlijk is voor het begrip van de pathologie en het therapeurisch handelen.
De geneeskunde wordt zo, door het domineren van het mechanistisch denken in zijn interpretatie van de medisch-biologische verschijnselen, in
Boerhaave's handen een zuiver mechanische wetenschap . Hij keert zich
overigens uitdrukkelijk tegen diegenen, met name de Cartesianen, die de
mechanica langs deductieve weg op de geneeskunde aanwenden. Hijzelf is ervan overtuigd dat de manier waarop hij tot zijn conclusies komt radicaal
verschilt van de manier waarop zij ze aan de verbeelding laten ontspruiten.
Vanuit zijn mechanistische optiek betoogt Boerhaave in de rede "Qua
repurgatae medicinae facit is asseritur simplici tas" (1709)

dat de genees-

kunde die hij voorstaat zeer eenvoudig en gemakkelijk is, omdat alles in
het lichaam, de bouw, de samenstelling en de werking der organen en
lichaamssappen, op dezelfde eenvoudige mechanische principes berust. Daarmee verdwijnen al de moeilijke en verwarrende bedenksels uit de geneeskunde, die er door de klassieke en Arabische auteurs, door Cartesianen en
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iatrochemici zijn ingevoerd.
Gezuiverd van zulke verdichtsels over verborgen gedaanten, fermenten,
onverklaarbare krachten, onzichtbare poriën en zeven, van hersenspinsels
over de oorzaak van de 1 ichaamswarmte, de verborgen natuur, de bewegingen
en de chemische reacties van de lichaamsvochten, enz., wordt de geneeskunde verbazingwekkend eenvoudig. Naarmate zij aan zekere kennis wint, verliest zij aan uitgebreidheid.
Meer dan twintig jaar later is Boerhaave niet meer zo overtuigd van
de mogelijkheid van de geneeskunde een "verbazingwekkend eenvoudige" wetenschap te maken. In de rede "De honore medici: Servitute" (1731)

verdedigt

hij nog steeds zijn opvatting, dat de geneeskunde gebaseerd moet zijn op
de exacte kennis van de structuur en functie van de vaste en vloeibare delen van het lichaam, en dat alleen de mechanische wetenschappen tot deze
kennis kunnen leiden. Maar hij erkent nu, dat het verkrijgen van inzicht
in de waargenomen verschijnselen toch heel wat Ingewikkelder is dan op het
eerste gezicht werd aangenomen, omdat alles met alles blijkt samen te hangen. Voor het functioneren van het geheel is elk deel nodig en elk deel
heeft op zijn beurt het geheel nodig.
Men kan dus onmogelijk een afzonderlijk deel kennen buiten het geheel
om. De gecompliceerde samenhangen licht Boerhaave toe aan het voorbeeld van
de bloedsomloop. Zolang het hart slaat leeft men; staat het hart stil dan
treedt de dood in. Maar het hart ontleent zijn beweginsimpuls aan de zenuwen die op hun beurt hun impuls van de kleine hersenen krijgen. Deze ontlenen hun beweg ingskracht op hun beurt aan de zeer mobiele vloeistof die erin wordt afgescheiden uit het bloed, dat er door de arteriè'n wordt aangevoerd. Dus de oorzaak, concludeert Boerhaave, hangt hier evenzeer van het
gevolg af, als het gevolg van de oorzaak. Boerhaave verbindt aan deze uiteenzetting van de gecompliceerdheid van de samenhangen in het menselijk
lichaam een pleidooi voor de waarneming. Men kan volgens hem, van de delen
van het lichaam niets begrijpen wanneer men de natuurwetten volgens welke
ze samenhangen niet kent. En deze natuurwetten komt men alleen via de zintuiglijke waarneming op het spoor. Dat is voor hem het bewijs dat het noodzakelijk is de natuur nauwkeurig te bestuderen. Concluderend stelt
Boerhaave dat de arts de dienaar van de natuur moet zijn, omdat alleen de
geneeskunde die de natuur volgt betrouwbaar is.
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3.3.3. Scholing, werkwijze en plichten van de arts

De plicht van de arts, zegt Boerhaave , ¡s zorg te dragen voor het behoud van de gezondheid en voor het afwenden of genezen van ziekten. Daartoe is vereist, dat hij in staat moet zijn de gezondheidstoestand, de ziekten en de geneeswijzen juist te beoordelen. Uit het voorafgaande moge duidelijk geworden zijn, dat Boerhaave van mening was dat gezondheid en ziekte
voortgebracht worden door oorzaken, die geheel volgens de natuurlijke wetten werken en dat derhalve kennis van deze wetten een eerste voorwaarde
vormt voor het verkrijgen van inzicht in de aard van storingen ¡n de
lichaamsfuncties en voor beredeneerd

therapeutisch handelen. In zijn rede

"De usu ratiocinii ..." schetst Boerhaave ons het beeld van de opleiding
tot arts, die hem als ideaal voor ogen stond.
In de eerste fase van zijn studie legt de student de grondslag voor
zijn geneeskundige studies door zich in wiskunde en natuurkunde te bekwamen. Deze studies scherpen de geest en het oordelen. Hij leert er de eigenschappen van vaste stoffen, lichamen en vloeistoffen op zich, en in verbinding met elkaar, kennen. Daarna volgt studie van anatomie en vergelijkende
anatomie. Met behulp van de hem bekende wetten der mechanica is hij dan in
staat eigenschappen van de waargenomen structuren te duiden. Met behulp van
de door anderen verzamelde kennis vormt hij zich een beeld van het menselijk lichaam. Vervolgens gaat hij over tot bestudering van de levensvochten. Daarbij komen anatomie, chemie, hydrostatics, alsook de hulp van de
microscoop te pas. Zodoende verschaft hij zich een volledig overzicht van
alle verschijnselen van het gezonde lichaam. Met behulp van de verzamelde
gegevens, brengt hij door toepassing van de wetten der mechanica en met
strenge wiskundige redenering, waarheden aan het licht, die in de waarnemingen liggen besloten, maar niet direct door de zinnen kunnen worden ontdekt. Aldus worden de directe oorzaken van elk effect opgespoord. De wetenschap die op deze wijze wordt verkregen, staat onveranderlijk en duurzaam
vast. Tenslotte volgt de studie van de ziekteleer. Uit de overvloedige
schat aan ervaringen, verzameld vanaf Hippocrates, zoekt hij bijeen wat er
aan kostelijke gegevens te vinden is. Verder onderzoekt hij lijken op pathologische afwijking en dieren op kunstmatig verwekte ziekten; hij verzamelt uit eigen ervaring gegevens omtrent ziekten en geneesmiddelen en vergelijkt deze met gegevens van andere schrijvers en met de theorie. Op deze
wijze verschaft hij zich een degelijk inzicht in het verloop en de genees-
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wijze der verschillende ziekten. Daarmee is het beeld van de volmaakte ge2
neesheer af . Waar het echter vooral op aankomt, ¡s de praktijk. Daarin
moet de theoretische kennis worden toegepast en dat vereist een goed waarnemingsvermogen, een scherp verstand en een goed oordeel, want er zijn
nauwelijks twee gevallen precies gelijk aan elkaar. De arts moet letten op
de polsslag, de ademhaling, de gelaatskleur, temperatuur en vochtigheid van
de huid, de schittering van de ogen. Hij moet alles nauwkeurig waarnemen
wat aan de patiënt te ontdekken valt. Hij moet het verloop en de vorderingen van de ziekte nagaan. Elke verandering in de symptomen die t.g.v. de
geneesmiddelen optreedt, moet worden geregistreerd. Alle waarnemingen
moet hij opschrijven en met aandacht bestuderen en vergelijken of er bijzonderheden en overeenkomsten met andere gevallen in vallen te ontdekken .
Artsen die van het stramien der directe waarneming afwijken zijn op de verkeerde weg, want juist therapeutisch handelen kan slechts op de empirie beli
rusten . Uitdrukkelijk waarschuwt Boerhaave zijn studenten om datgene wat
niet nodig is voor het behoud van de gezondheid en het genezen van ziekten
buiten de geneeskunde te houden. Wat niet de puur 1ichaaml!jke aspecten van
de mens betreft moet de arts niet bezighouden. Dat betekent ook dat metafysische vragen, b.v. over de ziel en de samenwerking tussen ziel en lichaam,
over de eerste oorzaak, over het wezen van de atomen of de beweging, enz.
niet in de geneeskunde thuishoren .
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З.З.^· Boerhaave's opvattingen over de organisatie van het lichaam

Centraal

¡η Boerhaave's geneeskunde staat zijn overtuiging, dat het

menselijk lichaam dient te worden opgevat als een echte machine, die is
samengesteld uit een groot aantal verschillende instrumenten en in zijn
totaliteit vergelijkbaar is met een complex mechaniek . Ziekten zijn sto
ringen in dat ingewikkelde mechaniek en geneeswijzen moeten op die storin
gen inspelen.
De anatomie toont Boerhaave dat het 1ichaam een samenstel van vaste
2
en vloeibare delen is . De vaste delen vormen de vaten en de instrumenten
die zodanig gebouwd en met elkaar verbonden zijn, dat bepaalde bewegingen
mogelijk gemaakt worden. Zij vormen zuilen, balken, hefbomen, katrollen,
zeven, kanalen, troggen, reservoirs, enz. . Binnen deze vaste delen en ge
stuurd door de structuren van dat stelsel, bewegen zich de vloeibare delen.
Deze worden daarbij gezeefd, gescheiden, gemengd en veranderd. Op hun beurt
werken de vloeibare delen in op de vaste delen: zij bewerken uiteindelijk
de bewegingen van de vaste lichaamsdelen, zij eroderen deze maar zorgen ook
voor herstel en groei ervan .
De basiselementen van alle vaste lichaamsdelen zijn volgens Boerhaave
filamenten of vezels, bestaande uit in de lengte aan elkaar geschakelde
deeltjes van het element aarde . De vezels vormen samen vliezen of membra
nen die gewoonlijk aaneengesloten zijn tot cylindrische vaten. De weefsels
bestaan uit netwerken van zulke vaten. Sommige daarvan worden dicht gedrukt
of slibben dicht en dienen als steun en stevigheidselementen. Anderen blij
ven open en dienen als geleidings- of transportmogelijkheid voor de
lichaamsvloeistoffen. Het gehele stelsel van vaten hangt onderling samen.
Het bloedvatenstelsel bestaat zo, van het hart uit vervolgt, uit steeds
fijner wordende arteriën die enerzijds overgaan in de venen die weer naar
het hart toe gaan, maar daarnaast ook een continuum vormen met de kleine
bloed loze vaten die de weefsels vormen. De diameter daarvan laat geen
bloedlichaampjes meer door, wel de fijnere materiedeeltjes die als natuurlijke geesten (spiritus naturalis) worden aangeduid. Ook gaan de haarvaatjes van het bloedvatstelsel

in de hersenschors over in de uiterst fijne

vaatjes die het zenuwstelsel vormen. De zenuwen zijn vaatjes die het zenuwsap, bestaande uit de uiterst fijne vluchtige materiedeeltjes of dierlijke
geesten (spiritus animalis), bevatten. Door middel van het netwerk van
bloedvaten en zenuwen, die tot in de kleinste puntjes van het lichaam door-
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dringen, zijn alle lichaamsdelen met elkaar verbonden. Er kan geen deel
aangewezen worden, dat geen samenhang met de rest vertoont. Door dit buizenstelsel staan vanzelf alle lichaamsvloeistoffen met elkaar in verbinding. Beweging in enig vast of vloeibaar deel van het lichaam kan dan ook
aan alle andere delen doorgegeven worden. Het hele lichaam is als het ware
een weefsel van vatenstelsels, waarin behalve bloed ook serum, lympfe, chyl
en zenuwvloeistof circuleren. De diameter van de vaten en de in de weefsels
ingebouwde zeven en filters zorgen voor de scheiding, menging en zeving van
deze vloeistoffen. In de klieren worden mechanisch urine, zweet, neusslijm,
traanvocht, gal, maagsap, darmsap, zaadvloeistof, enz. uit- en afgescheiden.
De in de lichaamsvloeistoffen circulerende aardachtige elementaire deeltjes
worden op plaatsen van groei aan de vezels toegevoegd (aposite groei).
Het geheel van Boerhaave's fysiologische, pathologische en therapeutische uiteenzettingen berust op dit schema van het lichaam als hydraulisch-mechanische machine. Zolang de bewegingen in het buizenstelsel geregeld verlopen is de mens gezond. Als de beweging ergens ontregelt is, of
in een of ander lichaamsdeel stagneert, is de mens ziek. Houdt de beweging
in alle delen op, dan treedt de dood In . Op basis van deze voorstelling
van de mechanische structuur van het lichaam, tracht Boerhaave, met behulp
van mechanische, hydrodynamische en hydraulische beginselen, verklaringen
te geven voor functies als de spijsvertering, de bloedsomloop, de ademhaling, de werking van de zintuigen en van het hart, de longen, de nieren,
enz. Hij gebruikt daarbij veelvuldig begrippen als stroomsnelheid, weerstand, elasticiteit, viscositeit, wrijving, warmte, enz.
In het kader van deze studie is het niet van belang ¡n te gaan op de
details van Boerhaave's fysiologie . Alleen dat gedeelte, dat handelt over
de "inwendige zintuigen

"8 en waarin functies besproken worden, die thans

tot de neurofysiologie en de psychologie gerekend zouden worden, verdient
aandacht te krijgen, omdat dat het materiaal bevat, waarop La Mettrie een
beroep zal doen in zijn pogingen aan te tonen, dat ziel geen spirituele natuur heeft, maar het product is van de organisatie van het centrale zenuwstelsel .
In het deel van de fysiologie dat handelt over de inwendige zintuigen
bespreekt Boerhaave de verwerking van de zintuiginformatie in hersenen. In
de zintuigen ontstaan sensaties of waarnemingen, doordat de objecten vei—
anderingen of Indrukken teweeg brengen op het oppervlak van de zenuwen van
de zintuigen. In het oog wordt de retina geraakt door lichtstralen; bij
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ruiken en proeven worden de zenuweinden geraakt door geur en smaakstoffen;
voelen wordt veroorzaakt door indrukken op de zenuweinden in de subcutane
tastzintuigen; horen is het gevolg van de indrukken die geluidsgolven maken
op het oppervlak van de gehoorszenuw. Elke vorm van sensatie wordt veroorzaakt door een verandering in het betreffende zintuig. Die verandering
hangt af van de vorm, de massa, de hardheid en de beweging van het object
dat op het zintuig inwerkt. Alleen op grond van deze vier kwaliteiten die
onze zintuigen waarnemen, kunnen wij onderscheid maken tussen objecten.
Wanneer alle objecten dezelfde vorm, massa, hardheid en beweging zouden
hebben, zouden ze allen eenzelfde sensatie in de zintuigen veroorzaken en,
hoewel ze in andere aspecten kunnen verschillen, voor eenzelfde object gehouden worden. Uit de sensatie of zintuigelijke waarneming ontstaat pas een
gewaarwording of denkbeeld als de zintuigimpressie wordt overgedragen op
de hersenen. Die overdracht vindt plaats door beweging van de zenuwvloei-

9

stof in de holle zenuw . Elke zenuwvezel heeft zijn eigen beginpunt in het
merg

en daardoor wordt de indruk van elke zenuwvezel afzonderlijk naar

een eigen locatie in het merg overgebracht. Dat gedeelte van het merg, waar
al deze fijne zenuwvezeltjes hun oorsprong nemen en waar dus de zenuwindirukken naar toe geleid worden, wordt het "Sensorium Commune" genoemd. Het
omvat evenveel plaatsen in het merg als er zenuweinden zijn. Alle zintuiginformatie komt er in samen. In het Sensorium Commune vindt dus uiteindelijk het gewaarworden van de zintuigindrukken plaats. Ook dat gebeurt nog
deels mechanisch: de gewaarwording, zegt Boerhaave, ontstaat uit de druk
die de zenuwvloeistof in het Sensorium Commune uitoefent. De aard van die
gewaarwording (ook idee of perceptie genoemd), hangt af van het waargenomen
object, van het zintuig, van de sterkte van de indruk op het zintuig, van
de zenuw (van haar dikte, hardheid, dichtheid e.d.) en van de constitutie
van het merg waar deze ontspringt.
Boerhaave stemt met Locke in, dat de gewaarwording niets gemeen heeft
met het object dat haar veroorzaakt. Hoewel onze voorstellingen van grootte, afstand, beweging en hardheid zeker afhankelijk zijn van onze zintuigen - met andere zintuigen zouden onze ideeën daaromtrent anders zijn zijn de beweging, de vorm, de massa, de hardheid eigenschappen die de objecten eigen zijn. Maar daarnaast bezitten ze andere eigenschappen die wij
niet, of niet zoals ze werkelijk zijn, waarnemen. Warmte, kleur, smaak,
geur, pijn en dergelijke zijn gewaarwordingen die in werkelijkheid in de
objecten waar wij ze aan verbinden niet zo bestaan. Maar het zenuwstelsel
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¡s wel zo ingericht dat, bij gelijke constitutie, op de waarneming van hetzelfde object, steeds dezelfde gewaarwording volgt. De gewaarwording is in
deze beschrijving van Boerhaave geheel het product van mechanische processen die zich in het zenuwstelsel voltrekken. In het Sensorium Commune ontstaat een soort copie van de zintulgindruk. Deze copie nu neemt de geest
waar en de voorstelling die daarbij ontstaat wordt gewaarwording, of perceptie of denkbeeld genoemd. Hoe dat in zijn werk gaat kan niet verklaard
worden, maar hoeft de medicus volgens Boerhaave ook niet bezig te houden
Tegelijk met de gewaarwording worden In de geest gevoelens van vreugde
of droefheid of helemaal geen gevoelens opgewekt. In het laatste geval staat
men onverschillig tegenover het object dat de gewaarwording veroorzaakt.
Gevoelens van vreugde of droefheid resulteren in het liefhebben of haten
12
van het object dat ze opwekt. Deze aandoeningen of passies
zetten de wil
aan tot het benaderen of afstand nemen van het object dat ze veroorzaakt

.

Uit het voorafgaande is duidelijk, dat het Sensorium Commune in
Boerhaave's neurofysiologie een centrale plaats inneemt: alle zintuiginformatie komt erin samen; het is de plaats waar de geest zijn gewaarwordingen opdoet; en het is ook de plaats waar de geest de aanzetten tot de motorische activiteiten geeft. Volgens Boerhaave kan het nergens anders zijn
dan In het Sensorium Commune, dat de geest met het lichaam In wisselwerking
14
treedt . Maar ook in psychische functies als het geheugen, de verbeelding
en de aandacht speelt het Sensorium Commune in Boerhaave's theorie een belangrijke rol .
Het geheugen, dat is het vermogen zich vroegere gewaarwordingen te
herinneren, is een basisvoorwaarde voor het denken. Zonder geheugen zou
men het ene moment niet meer weten wat in het vorige gebeurde: men zou dus
niets weten. De afdrukken die in het Sensorium Commune ontstaan tengevolge
van de zintuigimpressies worden a.h.w. in het merg gegrift.
Een volgende ei genschap .die in het denkproces een belangrijke rol
speelt, is de aandacht of opmerkzaamheid. De aandacht is de moeder van de
wetenschap, zegt Boerhaave. Zij bestaat daarin, dat een gewaarwording of
voorstelling in het Sensorium Commune kan worden vastgehouden. Daardoor
krijgen andere indrukken niet de kans hun invloed te laten doordringen tot
de geest, die gefixeerd blijft op het in het Sensorium Commune aanwezige
denkbeeld. Dit vasthouden van de aandacht op één impressie In het Sensorium
Commune is een daad van de wil. Gewoonlijk volgen de impressies In het Sensorium Commune elkaar snel op. De wil kan er nu voor zorgen dat deze stroom
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wordt onderbroken. Ook dat gebeurt in Boerhaave's voorstelling mechanisch:
nl. door het afsluiten van de toevoer van nieuwe indrukken in het Sensorium
18
Commune

. De aandacht is een vereiste voor de juiste oordeelsvorming. Oor-

delen is het vergelijken van twee denkbeelden, die in de geest onderscheiden kunnen worden. Bij de oordeelsvorming speelt uiteraard het geheugen een
vooraanstaande rol, want zonder het vasthouden van denkbeelden is geen vergelijking mogelijk.
Door de aandacht worden de denkbeelden levendiger en nauwkeuriger voor
de geest gehaald. Fouten die bij het oordelen gemaakt worden voert
Boerhaave terug op het aandeel van de zintuigen en hersenen in het proces.
Enerzijds worden er nl. waarnemingsfouten gemaakt, en anderzijds vertroebelen defecten in het geheugen, de verbeelding en de passies het oordeelsver19
vermogen
Ook de menselijke rede wordt besproken. Zoals het oordelen het vergelijken van denkbeelden is, is het redeneren het vergelijken van oordelen
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zegt Boerhaave . Correct redeneren vereist dat meerdere denkbeelden tegelijk helder voor de geest staan. Het vergt meer tijd en aandacht dan het
oordelen. Vandaar dat personen met een slecht geheugen en ook geestesziek21
ten vaak wel goed oordelen maar m e t goed redeneren . De correcte manier
van redeneren wordt in de beoefening van de wiskunde gedemonstreerd.
Hiermee zijn de grote lijnen van Boerhaave's opvattingen over de psychische functies weergegeven. Samenvattend kan gezegd worden dat zij allen
in samenhang gebracht worden met het Sensorium Commune dat eigenlijk de
enige functionele structuur is die Boerhaave in de hersenen locali seert.
Uit de zintuiginformatie die daar, langs mechanische weg, terecht komt
vormt de geest haar denkbeelden. De bewerking van deze informatie en van
de in het geheugen opgeslagen informatie in het Sensorium Commune, bepaalt
uiteindelijk de kwaliteit van het oordelen en het redeneren. Aangezien de
lichaam!ijke constitutie, de leeftijd (geïllustreerd aan de veranderingen
in de geestelijke vermogens en de passies van kindsheid tot dementie), voeding, drank, ziekte, enz. in de voorstelling van zaken die Boerhaave geeft,
grote invloed hebben op de zintuigen en het gehele overige neurofysiologische apparaat, wordt het denken in Boerhaave's opvattingen in grote mate
door de Iichaamlijke, mechanisch werkende, structuren bepaald. Alle details
die Boerhaave geeft over de diverse psychische verschijnselen, geestesziekten en de manieren om ze te genezen, versterken het beeld van een "machina
nervosa
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, waarin de psychische vermogens onmiskenbaar afhankelijk zijn

ko
van de 1ichaaml¡jke structuur en alleen ¡η een goed ontwikkeld lichaam vol
ledig tot ontplooiing kunnen komen. Het functioneren van de geest is in
Boerhaave's psychologie volledig ondergeschikt gemaakt aan het lichaam.
In hoofdstuk 6 van deze studie wordt teruggekomen op de rol die
Boerhaave's psycho-fysiologie gespeeld heeft in La Mettrie's argumentatie
23
voor de material i teit van de ziel . Intussen was Boerhaave zelf geenszins
een materialist. Hoe hij zijn mechanistische psychologie verbond met de
vaste overtuiging dat de geest een immaterieel wezen Is wordt in de volgen
de paragraaf uiteengezet.

Ή
3.3.5. Boerhaave over het lichaam-geest probleem

Boerhaave's uitgangsstelling is, dat de vraagstukken omtrent het wezen
van de ziel of geest en omtrent de verbinding en samenwerking tussen geest
en lichaam niet op natuurwetenschappelijke wijze benaderd kunnen worden.
Zijn argumentatie voor die stelling
2
Cartesiaanse metafysica .

volgt in wezen de redeneringen van de

De mens is samengesteld uit twee geheel verschillende substanties: het
stoffelijke lichaam en de onstoffelijke en onsterfelijke geest. Het lichaam
is dat deel van ons wezen dat uitgebreid is, een zekere vorm heeft en bewe
gen of rusten kan. De geest, definieert Boerhaave als datgene wat denkt,
zich denkend bewust is en object van eigen denken is . De activiteiten van
de geest zijn het gewaarworden, het oordelen en het willen. De wil stelt
haar in staat het lichaam bewust te sturen. Daarnaast kan zij, onbewust,
on-willekeurige bewegingen in het lichaam veroorzaken. Zij is passief onderworpen aan de zintuigindrukken die haar doorgegeven worden . Tengevolge
van die indrukken ontstaan in de geest, die uit zichzelf geen denkbeelden
voortbrengt, gewaarwordingen of denkbeelden van de objecten die de zintuigindrukken veroorzaken.
De manier waarop de denkbeelden in de geest ontstaan kan volgens
Boerhaave niet begrepen worden. In geen geval kan het denken echter herleid
worden tot bewegingen van materiedeeltjes, hoe fijn en etherisch men zich
die ook voorstelt. In geen enkele configuratie kan de materie ooit een ge
dachte voortbrengen. De geest vormt begrippen waaraan elke kwantiteit en
stoffelijkheid vreemd is, waaruit, volgens Boerhaave, afgeleid moet worden
dat zij geen bestaansvorm van iets stoffelijks (een "substantiae corporeae
modus") kan zijn omdat dan het stoffelijke substraat in die bestaansvorm,
zijn eigen mogelijkheden zou overtreffen . Daarmee is voor Boerhaave bewe
zen, dat de ziel onstoffelijk moet zijn.
Hoe echter deze onstoffelijke ziel met het lichaam in wisselwerking
kan treden is voor Boerhaave een onoplosbaar raadsel. Daar de essentie van
de geest niets gemeen heeft met die van het stoffelijke en de bewegingen,
kan even weinig begrepen worden hoe de geest het lichaam beweegt als dat
verklaard kan worden hoe het lichaam invloed op de geest kan hebben .
Niettemin zijn deze twee totaal verschillende substanties in de mens
zo nauw met elkaar verbonden, dat zij op elkaar inwerken en eikaars werking
ondergaan. Elk inzicht in de aard van dat samengaan ontbreekt: men kan niet
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verder komen dan de constatering dat beiden betrokken zijn bij bepaalde acti vi tei ten.
Haar over deze langs wetenschappelijke weg onoplosbare vraagstukken
hoeft de geneeskunde niet te struikelen, zegt Boerhaave. Haar enige zorg
dient het behoud en het herstel van de gezondheid te zijn en daartoe hoeft
zij alleen het lichaam en de veranderingen die daarin door andere lichamen
bewerkt worden te kennen. Voor de geneeskunde zijn de theorieën over de
wisselwerking tussen geest en lichaam van geen belang. Wie het lichaam
heeft genezen hoeft zich geen zorgen te maken over het herstel van de
geest, want dat volgt altijd wanneer alle obstakels voor het goed functioneren van het lichaam weggenomen zijn . Het is dus voldoende wanneer de
geneeskundige zich beperkt tot de zuiver lichaamlijke aspecten. Het is onnodig, onmogelijk en irrelevant zich als arts te verdiepen in het wezen van
de ziel, in de wisselwerking tussen ziel en lichaam, in het wezen van de
materie, de beweging, enz. Hij kan ermee volstaan de effecten van het samengaan van geest en lichaam te bestuderen en het doet er niet toe dat hij
g
niet weet hoe die effecten tot stand komen .
Uit het voorafgaande mag geconcludeerd worden dat Boerhaave zeker geen
materialist was. Hij achtte het doen van uitspraken over het wezen van de
ziel, op grond van de restricties die de proefondervindelijke methode hem
oplegde, onmogelijk. In zijn metafysische overwegingen over het wezen van
de ziel komt hij tot de conclusie dat deze een denkende, zichzelf bewuste
substantie is, die onmogelijk uit materie of enerlei ordening van materie,
kan voortkomen. Als overtuigd Christen moest hij bovendien, aannemen, dat
de menselijke ziel van goddelijke oorsprong was en dat zij niet met het
9
lichaam kon ondergaan .
Desalniettemin kan niet ontkend worden, dat in Boerhaave bespreking
van de psychische functies vooral de aandacht gevestigd wordt op de afhankelijkheid daarvan van het lichaamlijke. In zijn uiteenzettingen valt op,
dat de geest haar specifieke vermogens enkel in nauwe verbinding met het
lichaam kan realiseren. De opsomming die hij geeft van de ziekten, geneesmiddelen, verdovende middelen, voeding, drank, enz. die de geest kunnen
blokkeren, vertroebelen en verwarren, versterkt de indruk, dat hij het
functioneren ervan geheel afhankelijk maakt van de lichaamlijke structuur.
En hoewel zij, volgens hem, een van het lichaam te onderscheiden substantie
is en haar vermogens niet tot de mechanische, lichaamlijke structuren te
herleiden zijn, kan Boerhaave geen van haar vermogens los van het lichaam

zien werken.
Gelet op deze nadruk op het lichaam!ijke in Boerhaave's opvattingen
is het niet bevreemdend, dat La Mettrie in Boerhaave's neurofysiologie en
psychologie steun vindt voor het materialisme dat hij, tien jaar na zijn
verblijf in Leiden, tracht te verdedigen. Bij die gelegenheid zal hij zeggen, dat Boerhaave weliswaar de geest van het lichaam onderscheidt, maar
haar eigenlijk behandelt als een der inwendige zinnen. Al haar vermogens,
zelfs de meest intellectuele en metafysische gedachten verklaart Boerhaave
volgens La Mettrie met hetzelfde mechanisme en maakt hij afhankelijk van
de mechanische constructies van het zenuwstelsel. La Mettrie maakt op dat
moment daaruit op dat Boerhaave in de mens enkel een materiële ziel erkende, die volmaakter is dan die der dieren

. Dat die laatste opmerking niet

waar was, wist La Mettrie zelf maar al te goed. Maar gelet op de in het
voorafgaande gegeven samenvatting van Boerhaave's uiteenzettingen, kan het
geenszins onbegrijpelijk op vergezocht genoemd worden, dat hij tot die conclusie komt, wanneer hij Boerhaave's metafysische overwegingen buiten beschouwing laat.
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4.

LA METTRIE ALS UITDRAGER VAN BOERHAAVE's GENEESKUNDIGE OPVATTINGEN. ZIJN JAREN ALS PRAKTIZEREND ARTS IN SAINT MALO (1734-1742)

4.1.

Inleiding
Na het studieverblijf van een jaar bij Boerhaave keert La Mettrie

terug naar Frankrijk. Op 3 augustus 1734 schrijft hij zich in als arts in
zijn geboortestad Saint Malo . Uit de weinige biografische gegevens die
over de volgende jaren ter beschikking staan valt op te maken dat La
Mettrie er geprobeerd heeft een praktijk op te bouwen. In zijn terugblik
2
op die tijd schetst hij een sober leven waarin alle aandacht gericht was
op het lenigen van de noden van zijn patiënten; waarin hij regelmatig visites aflegde en een journaal van zijn observaties en van de geslaagde en
mislukte behandelingen bijgehouden werd. De neerslag van die praktijkervaringen vinden we in de "Observations de Médecine Pratique" die hij begin
1743 uitgaf. In het voorwoord geeft hij toe dat hij slechts weinig patiënten had, maar dat hij om die reden wel de tijd gehad heeft ze op de voet
te volgen. Uit de gevallen die hij beschrijft is op te maken dat zijn patiënten over een groot gebied verspreid woonden: van L'Orient, Port Louis
en Pont ivy in Morbihan tot Villedieu in Normandie. Elders merkt hij op dat
zij vaak meer dan honderd mijl van hem af woonden en dus onmogelijk dagelijks opgezocht konden worden. Iets van de moeilijkheden waarmee hij als
plattelandsarts te maken had klinkt door wanneer hij verhaalt dat hij,
toen in 1741 cholera en dyssenterie-epidemieën Bretagne teisterden, machteloos moest toezien hoe duizenden mensen op het platteland stierven terwijl hij en zijn collega's in de steden in staat waren ervoor te zorgen
dat geen of slechts weinig mensen stierven. Bitter tekent hij daarbij aan
dat het ter beschikking stellen van geneesmiddelen door de regering weinig
helpt wanneer er geen artsen zijn die ze kunnen verstrekken .
Uit de "Observations de Médecine Pratique" blijkt dat La Mettrie in
ieder geval van 1741, mogelijk ook al eerder, als geneesheer verbonden was
aan het "Hôpital Général" van Saint Servan bij Saint Malo, en vanaf 1742
als geneesheer aan het "Hôtel Dieu" van Saint Malo. Het aanvaarden van die
functies zou erop kunnen wijzen dat La Mettrie er niet in geslaagd was een
florerende zelfstandige praktijk op te bouwen. Toen hij in 1737 zijn gedegen "Traité du Vertige" publiceerde noemde hij haar de vrucht van de vele
uren vrije tijd die hij, vanwege het geringe aantal patiënten, genoot.

Gelet op de stroom vertalingen en werken van eigen hand die hij in die ja
ren wist te vervaardigen, zou men zeggen dat de tijd dat de praktijk hem
volledig in beslag nam nooit gekomen is.
In І7З8 nam hij zelfs het plan op de volledige werken van Boerhaave
te vertalen. Op 16 juli 1738 - dus nog voor Boerhaave's dood op 23 septem
ber 1738 - verwierf hij in Parijs het Koninklijk privilege voor het uigeven van een Franse vertaling van Boerhaave's werken. Hij verzekerde zich
daardoor voor negen jaar van het exclusieve recht Boerhaave in de Franse
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taal op de markt te brengen . In de navolgende jaren vond hij de tijd om
de ene Boerhave vertaling na de andere te doen verschijnen. La Mettrie
bouwde daarmee, en met zijn eigen, naar Boerhaave's opvattingen gemodel
leerde werken, een goede naam op. Hij ging zichzelf als Boerhaave kenner
bij uitstek beschouwen en betwistte zelfs anderen het recht en de deskun
digheid Boerhaave's werk uit te leggen .
Op 1^ november 1739 trouwde La Mettrie in L'Orient met de daar gebo
ren Marie-Louise Droneau, die sinds 1735 weduwe was van Jacques de Verger,
heer van Kercado. Uit dit huwelijk werd op 11 juni 17Ή

in Saint Malo een

dochter, Marie-Angelique, geboren en vier jaar later, eveneens in Saint
Malo, op 8 november U'fS een zoon, Jean Julien Marie .
La Mettrie had intussen in \lk2,

na acht jaar praktijk, Saint Malo

verlaten en was zijn fortuin in Parijs gaan zoeken. Wat hem daartoe bewo
gen heeft is niet bekend. Wel mag aangenomen worden dat hij er, op grond
van zijn inmiddels gevestigde naam als auteur van medische verhandelingen
en als vertaler van Boerhaave, een aanzienlijke positie verwachtte.
Zijn wedervaren in Parijs zal in het volgende hoofdstuk besproken worden.
Dit hoofdstuk zal verder gewijd worden aan een overzicht van de wer
ken die La Mettrie in Saint Malo schreef (4.2.) en aan een schets СкЗ·)
van de achtergrond tegen welke La Mettrie's ijveren voor Boerhaave's empi
rische geneeskunde in Frankrijk geplaats moet worden. In die tijd woedde
nl. het debat tussen de aanhangers van de Cartesiaanse en de Newton iaanse
filosofie.
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4.2.

De vertalingen

en eigen

werken van La Mettrie

uit

de periode

1734-

1742
Als eerste volgt een chronologische opsomming van de 23 vertalingen,
bewerkingen en originele werken op het gebied der geneeskunde, die La
Mettrie, in jaren dat hij in Saint Malo verbleef, geproduceerd heeft .
In 1735:
1) "Système de M. Herman Boerhaave sur les Maladies vénériennes. Avec des
Notes, et 2) une Dissertation du Traducteur, sur l'Origine, la Nature,
et la Cure de ces Maladies.
3) "Lettre écrite aux auteurs du Mercure de France .. sur les Honneurs
rendus à la Médecine".
h) "Lettres de M. Jovial, Médecin de Bourges, à M. Emanuel Koniq, Médecin de Bâle".
In 1736:
5) "Epistolaris de Vertigine, dissertatio".
In 1737:
6) "Traité du Vertige, avec 7) une Description d'une Catalepsie hystérique, et 8) une Lettre à M. Astruc, dans laquelle on répond à la critique qu'il a fait d'une Dissertation de l'auteur sur les Maladies
vénériennes".
9) "Discours sur le Feu".
10) "Discours sur 1 'Eau".
In 1738:
11) "Lettres ... sur l'Art de conserver la Santé et de prolonger la Vie".
12) "Discours sur 1'Air".
13) "Aphorismes de M. Herman Boerhaave sur la Connaissance et la Cure des
Maladies".
In 1739:
\k)

"Traité de la Matière Médicale, pour servir à la composition des
Remèdes indiqués dans les Aphorismes. Auquel on a ajouté 15) les Opérations chimiques du même auteur".

16) "Nouveau Traité des Maladies vénériennes".
In 1739Л У1»«!:
17) "Institutions de Médecine de Mr. Herman Boerhaave".
In 17^0:
18) "Vie de Boerhaave".
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19) "Traité de la Petite Vérole, avec la manière de guérir cette Maladie
suivant les principes de Mr. Herman Boerhaave, et ceux des plus
habiles médecins de notre temps".
in ^7^^^:
20) "Abrégé de la Théorie Chimiques, tiré des propres écrits de M.
Boerhaave. Hoewel ze pas in l ? ^ ¡n druk verschenen behoren ook de drie
volgende werken nog tot die welke in Saint Malo tot stand gekomen zijn:
21) "Observations de Médecine Pratique", waarin opgenomen:
22) "Observations de M. Freind sur la petite Vérole".
23) "Institutions de Médecine de Mr. Herman Boerhaave, avec une Commentaire par M. de la Mettrie", tome 1-3.
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze lijst nog aangevuld zou moeten
worden met andere werken of met bijdragen aan werken die tot nu toe niet
geïdentificeerd zijn als producten van La Mettrie. Naar zij eigen zeggen
heeft hij bv. een belangrijk aandeel gehad in het samenstellen van de
"Table de la Prééminence de la Médecine sur la Chirurgie" in Andry's
"Cleon à Eudoxe, de la Prééminence de la Médecine sur la Chirurgie" uit
17382.
Behalve de genoemde medische werken, schreef La Mettrie in die tijd
ook, onder de titel "Essais sur l'Esprit et les Beaux-Esprits" UjhO
}7Ь2),

en

een bundel karakterschetsen van de gerenomeerde literatoren uit zijn

tijd. Bulten Racine en Voltaire, die uitbundig geprezen worden, worden
daarin weinig reputaties gespaard.
De opsomming van de werken over de geneeskunde uit de jaren in Saint
Malo leert, dat naast elf publicaties van eigen hand, twaalf vertalingen
staan. Van de laatst genoemde groep zijn er tien vertalingen van Boerhaave.
Let men op het aantal paginas dan blijkt dat het vertaalwerk wel viermaal
zo omvangrijk is als het eigen werk: tegen ruw gesteld 1000 in -12 blad
zijden tekst van eigen hand staan zo'n Ί500 bladzijden Boerhaave vertaling.
De weinige baldzijden die hij daarnaast van Richard Mead, John Freind en
George Cheyne vertaalde, vallen daartegen in het niet. Het grote aantal
Boerhaave vertalingen kan gezien worden als een maat voor de grote waarde
die La Mettrie aan diens geneeskunde toekende. Uit de Inleidende woorden
en aanprijzingen die zijn vertalingen begeleiden spreekt de grote bewon
dering en verering die hij voor Boerhaave had.
Gevoed en bezield door het onderwijs van Boerhaave en In de stellige
overtuiging in het bezit te zijn van de meest geavanceerde en wetenschap-
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pelijke gefundeerde medische kennis, waagt hij het meteen aan het begin
van zijn loopbaan, wanneer hij zelf nog een onervaren arts is, kritiek te
uiten op de geneeskunde die in Frankrijk onderwezen en gepraktizeerd werd.
In het bijzonder richt hij daarbij zijn aanvallen op wat hij de "Empiriques" noemt. Daarmee bedoelt hij die collega's die volgens hem therapeutisch handelen, zonder enig benul te hebben van de bouw en het functioneren van het lichaam en die, zonder wetenschappelijk gefundeerde theorie
of methode, spelen met het leven van mensen.
Als La Mettrie's bemoeienis met de geneeskunde, aan de hand van zijn
vertalingen, zijn eigen werk en zijn pamfletten tegen de charlatans en
kwakzalvers onder zijn collega's, vervolgd wordt kan geconstateerd worden
dat hij aangedreven werd door een idealistische beroepsopvatting waarin
een sterke sociale bewogenheid doorklinkt. Herhaaldelijk spreekt hij uit
dat hij zich met zijn eigen werk nuttig wil maken . Hij vindt het - ongetwijfeld de aansporing van Boerhaave indachtig - een onderdeel van zijn
plicht zijn ervaringen en nieuwe inzichten op schrift te stellen. Een
arts, zegt hij, kwijt zich pas geheel van zijn verplichtingen aan het publiek, wanneer hij de geneeskunde verrijkt met de door hem gemaakte nieuwe
waarnemingen en ontdekkingen . Jaren later zal hij het als volgt uitdrukken: Sydenham, Boerhaave, Stahl, e.a. zouden de meest slechte burgers ter
wereld geweest zijn, wanneer zij ermee volstaan hadden tijdens hun leven
nuttig te zijn; een uitstekend prakticus kan zijn vaderland een halve eeuw
dienen - een uitsteken boek sterft nooit .
Uit de bijdragen die hij zelf levert aan de geneeskunde blijkt zijn
oog voor de grote noden in de volksgezondheid van zijn tijd. Met uitzondering van zijn verhandelingen over de duizelingen (no. 5 en 6. La Mettrie
noemt het overigens ziekten die veelvuldig voorkomen en waarover maar
weinig bekend is) gaan alle grotere studies van hem over epidemische ziekten die in zijn tijd grote ellende brachten en aanzienlijke sterfte veroorzaakten. Behalve over de veelvuldig voorkomende venerische ziekten
schreef hij over de pokken (die, volgens Taine

in die tijd verantwoorde-

lijk waren voor een op de acht doden), over de cholera en over de dyssenterie .
In het vervolg van deze studie zal blijken dat La Mettrie, die zich
opwierp als kampioen van Boerhaave's geneeskunde, in steeds fellere bewoordingen kritiek ging uitoefenen op de achterlijke toestanden in de
Franse geneeskunde. Tussen zijn kritieken op de non-valeurs onder zijn
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collega's staan echter altijd weer hartstochtelijke beschrijvingen van de
toegewijde, hard studerende, zich opofferende arts en pleidooien voor hei—
vormingen van de Franse geneeskundige wereld. Het medische oeuvre van La
Mettrie overziende, kan niet gezegd worden dat er redenen bestaan om te
vooronderstellen dat het idealisme dat hij daarin uitdraagt, geveinsd is.
Op de inhoud van de 23 werken wordt alleen ingegaan voor zoverre hij
iets over La Mettrie denken mededeelt dat van belang is in het kader van
deze studie.
1) Het Système de M. Herman Boerhaave sur les Maladies vénériennes" is een
vertaling van de "Tractatus medicus de lue venera", die Boerhaave als inleiding liet voorafgaan aan zijn "Aphrodisiacus" (1728). In de "Discours
préliminaire" die La Mettrie aan zijn vertaling toevoegt, geeft hij aan
dat hij dit werk vertaalde vanuit de wens zich nuttig te maken voor het
vaderland. Hij gelooft er de chirurgen, die dagelijks met de venerische
ziekten te maken krijgen, een grote dienst mee te bewijzen. Door zijn vertaling kunnen zij beschikken over een werk dat hen kan leiden bij de behandeling van deze ziekten.
In dezelfde "Discours préliminaire" schuift La Mettrie de in Frankrijk
gangbare opvattingen over de oorzaken en de over de behandeling van de
venerische ziekten radicaal terzijde en verkiest daarboven de opvattingen
van Boerhaave omdat die op harde empirische gegevens berusten en getoetst
, ..,8
zijn aan de praktijk .
2) Van de "Dissertation ... sur l'Origine, la Nature et la Cure de ces
Maladies" die aan het vorige werk is toegevoegd, zegt La Mettrie in de genoemde "Discours préliminaire", dat zíj geschreven is om het begrijpen van
Boerhaave's werk, dat alleen voor geleerden geschreven was, te vergemakkelijken. Een bespreking van de inhoud daarvan is hier niet van belang. Het
werk is helder en systematisch opgezet (zoals de titel aangeeft: een deel
over de herkomst, een over de aard en een over de behandeling van de venerische ziekten) en getuigd van een grote belezenheid en een kritische evaq
luatie van de bestudeerde literatuur .
3) De "Lettre sur les honneurs rendus à la médecine" is een vrije weergave
van Richard Meads "Oratio in praestantissimorum Honinum laudeum, qui
maximis suis benefici is Artem Medicam sustentarunt, ampi i ficarunt et
ornarunt" (І72З). Deze brief werd in december 1735 in de "Mercure de
France" afgedrukt. Hij handelt over de ervaringen die de artsen vanaf de
oudste beschavingen ten deel gevallen zijn. La Mettrie maakt van de gele-
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genheid gebruik om terloops de chirurgen te bekritiseren die zich op het
terrein van de artsen begeven door ook interne ziekten te behandelen
k)

In de "Lettres de M. Jovial" maakt La Mettrie zich druk over het optre-

den van John Taylor (1703"1772) en de manier waarop deze in Parijs ontvangen werd. La Mettrie zegt dat hij toevallig in Parijs met Taylor onder een
dak geleefd heeft

en daardoor de gelegenheid gehad heeft de onwetendheid

van deze man vast te stellen. In zijn ogen is het een gewone kwakzalver,
die ook door Boerhaave als zodanig bestempeld is. Het door Taylor in 1735
in Parijs uitgegeven "Traité sur les Maladies de l'Organe immédiate de la
Vue" noemt La Mettrie een weefsel van absurditeiten. Maar nog harder oordeelt La Mettrie over degenen die Taylor met open armen ontvangen hebben.
Als zodanig noemt hij met name de chirurg Jean-Louis Petit (1671-1760), de
directeur van de "Académie de Chirurgie". Treffend is de beschrijving van
zijn gesprek met Petit in Café Procope waarin hij tevergeefs tracht Petit
met wetenschappelijke argumenten af te brengen van diens overtuiging dat
Taylor een groot oogarts is. Pas als hij Petit onder ogen brengt dat Taylor
in zijn boek stelt dat de chirurgen niet competent zijn om oogziekten te
genezen, laat deze Taylor meteen vallen. Verder haalt La Mettrie uit naar
12
Emanuel König in Bazel en J.A. Gesner in Zurich . De eerste, omdat hij
Taylor zonder meer de doctorstitel verleend heeft. En beiden, omdat zij
hem voorzagen van aanbevelingsbrieven, die hij gebruikte om reclame voor
zichzelf te maken. Dit pamflet is de eerste proeve van de met satire doorspekte kritiek die in latere jaren zijn favoriete wapen zal worden om
zijn tegenstanders te lijf te gaan.
5) Het "Epistolaris de Vertigine" is verloren gegaan
6) Het "Traité du Vertige" is een uitputtende behandeling van hetzelfde
thema. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat La Mettrie tot deze studie is
aangezet door de colleges, die Boerhaave, net in de tijd dat La Mettrie in
Leiden was, over de duizelingen gaf. Hij noemt Boerhaave weliswaar niet
expliciet als inspirator tot dit werk, maar de opdracht aan Boerhaave en
de inhoud wijzen daar wel op. Zo noemt La Mettrie bv. Areteus van
Cappadociè' (circa 50 na Christus), wiens werk in 1731 door Boerhaave heruitgegeven werd, de belangrijkste auteur over de duizelingen. La Mettrie's
werk moet niettemin als een eigen product beschouwd worden. Het is geordender en veel uitgebreider dan Boerhaave's collegedictaat en getuigd van een
uitvoerige literatuur en een grondige kennis van de anatomie en de fysiologie van de betrokken zintuigstelsels. La Mettrie beroept zich op eigen
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waarnemingen en dissecties. De inhoud biedt geen expliciete uiteenzettingen over de methodologie en de beoefening van de geneeskunde, maar is in
zijn geheel een poging volgens de proefondervindelijke methode van
Boerhaave de problemen te benaderen. De geneeskunde, zegt La Met trie in
dit werk, is niets anders dan door de natuurkunde oordelen over de waargenomen fei ten
In verband met het thema van deze studie is het vermelden waard dat
La Mettrie hier reeds preludeert op wat in de "Historie Naturelle de l'Ame"
(ly'tS) een argument voor de materi al i tei t van de ziel zal worden. Nu, in
1737i merkt hij alleen op dat storingen in de omloop van bloed en zenuwvloeistof in de hersenen van de intelligentste mens

een zwakzinnige kun-

nen maken. Een ontregeling van de verdeling van de fijne zenuwvloeistof
heeft noodzakelijkerwijze een ontregeling van de geest ten gevolge, want,
zegt La Mettrie, "... tant il y a d'analogie et, pour ainsi dire de sympathie entre l'esprit et ce fluide subtil qui circule dans tous les petits filamens nerveux, qu'il paroît par toutes sortes d'observations sûres,
que l'un dépend presque essentiellement, non seulement de la circulation,
mais de la quantité et de la qualité de l'autre; quoiqu'il faille avouer
que les propriétés de la matière nous sont trop inconnues pour qu'on
puisse jamais appercevoir aucun rapport entre les traces des esprits et
"15
les idées qui en resultent
. In l ? ^ trekt hij uit deze evidente onderlinge afhankelijkheid tussen het functioneren van het zenuwstelsel en de
verrichtingen van de geest wél de conclusie dat de geest uit materie voortkomt.
7) De "Description d'une Catalepsie hystérique" werd samen met het "Traité
du Vertige" gedrukt. Hij beschrijft daarin een uitzonderlijk, volgens hem
nooit eerder waargenomen, geval van catalepsie bij een 17 jarige patiënte.
In het voorwoord roept hij zijn collega's op hem met hun kennis te hulp te
komen. De beschrijving van de waarnemingen en onderzoekingen die hij aan de
patiënte gedaan heeft zijn precies en gedetailleerd. Hij somt op welke behandelingen hij tevergeefs heeft aangewend en met welke een verbetering
van de toestand bereikt werd. Het geheel wordt bonding, feitelijk en zonder
speculaties ter beoordeling aan zijn vakgenoten voorgelegd. La Mettrie
geeft daarmee een voorbeeldige navolging van de werkwijze die Boerhaave
aan bevolen had: 1. verzamelen en opschrijven van waarnemingen omtrent de
ziekte, haar verloop, de veranderingen in symptomen en de effecten van de
geneeswijzen; 2. bestuderen en vergelijken van de waarnemingen met de in
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de literatuur beschreven gevallen.
Een opmerking uit deze beschrijving is nog het vermelden waard. La
Mettrie stelt nl. dat de symptomen van het ziektebeeld alleen voor diegenen wonderlijk zijn, die niet weten tot hoever de ontregeling van onze machine kan gaan. Want degenen die door de natuurkunde verlicht zijn weten
dat alle bewegingen van het menselijk lichaam slechts het gevolg zijn van
heel natuurlijke wetten.
8) De "Lettre à M. Astruc" is een reactie van La Mettrie op de kritiek die
Astruc uitoefende op zijn "Dissertation sur l'Origine", la Nature et la
Cure des Maladies vénériennes" (no. 2)
9) en 10) De "Discours sur le Feu" en de "Discours sur l'Eau" zijn vertaalde uittreksels van Boerhaave's verhandelingen over deze elementen in de
"Elementa Chimiae" (1732). Zij verschenen respectievelijk in september en
november, in het tijdschrift "Observations sur les écrits modernes". De
inhoud van deze vertalingen kan hier onbesproken blijven. Bij de bespreking
van Boerhaave's methodologische opvattingen is reeds stilgestaan bij diens
analyse van het element vuur en de fouten die hij daarbij maakte. Bij de
analyse die La Mettrie ¡n de "Histoire Naturelle de l'Ame" geeft van de materie (cf. 6.2, 1,3) komt het element vuur opnieuw ter sprake.
11) Met de "Lettres sur l'Art de conserver la Santé et de prolonger la Vie"
wil La Mettrie, onder het motto dat het gemakkelijker is ziekten te voorkomen dan ze te genezen, een bijdrage leveren aan de preventieve geneeskunde. Hij erkent de beperkingen van de geneeskunde, die zoals hij pessimistisch vaststelt, het grootste deel der ziekten niet genezen kan. Daarom, zegt hij, is het de plicht van een goed burger en ijverig arts de leefregels zo eenvoudig en helder te schetsen dat men in een oogopslag kan onderscheiden wat nuttig of heilzaam, en wat schadelijk voor de gezondheid
is.
Het werk bestaat uit drie brieven

. De eerste handelt over de bete-

kenis van de kwaliteit van de lucht voor de gezondheid en berust over een
belangrijk deel op Hippocrates' verhandeling "De aere, locis et aquis".
Het gaat niet om de lucht als element maar als drager van tal van stoffen
en om de hoedanigheden waarin de lucht de mens omgeeft. Ter sprake komen
de warmte, de koude, de vochtigheid en de verontreinigingen van de lucht,
de luchtdruk, de wind, de seizoenen. La Mettrie geeft aanwijzingen voor
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het controleren en corrigeren van de factoren die de gezondheid schaden
kunnen en zelfs aanbevelingen voor de plaatsing van een huis en de keuze
en inrichting van de slaapkamer.
De tweede brief handelt over de voeding en is grotendeels een vertaling van het tweede hoofdstuk van George Cheynes "De infirmorum sanitate
tuenda, vitaque producenda" (1726). De kwaliteiten van het hele scala van
plantaardig en dierlijk voedsel wordt geïnventariseerd. Daarop aansluitend
wordt erop gewezen dat het dieet afgestemd moet zijn op leeftijd, sexe,
constitutie, werkzaamheden, seizoen en klimaat.
In de derde brief volgt La Mettrie opnieuw de bovengenoemde verhandeling van Hippocrates. Hij bespreekt eerst diens voorschriften voor het gebruik van water en becommentarieert vervolgens diens opmerkingen over de
invloed van de voeding en het klimaat op de lichaamsbouw, het temperament
en de gedragingen van de volkeren
12) De "Discours sur l'Air", die in juni 1738 in de "Observations sur les
écrits modernes" verscheen is weer een uittreksel van Boerhaave's verhan19
deling over het element lucht in de "Elementa Chimiae
13) De "Aphorlsmes de M. Herman Boerhaave" is een vertaling van Boerhaave's
beroemde werk en bevat verder geen bijdragen van La Mettrie.
ΙΊ) Het "Traité de la Matière Médicale, pour servir à la composition des
Remèdes indiqués dans les Aphorismes par M. Herman Boerhaave" is een vertaling van Boerhaave's "Libellus de materia Medica". Het bevat bijna uitsluitend formules van remedies die in de Aphorismen ter sprake komen.
15) De aan het vorige werk toegevoegde "Opérations Chimiques" zijn een vertaling van de "Procesus chimiae" uit het tweede deel van de "Elementa chi20

miae". Ook bij deze vertaling hoeft niet stilgestaan te worden

16) Het "Nouveau Traité des Maladies vénériennes" is een geheel herziene
en aanzienlijk uitgebreide uitwerking van de verhandeling uit 1735 (no. 2)
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maar biedt voor onze studie geen nieuwe gezichtspunten
17) Voor de "Institutions de Médecine de Mr. Herman Boerhaave" geldt hetzelfde als voor de drie voorgaande nummers. La Mettrie draagt erdoor bij
aan de verbreiding van Boerhaave's methodologische, theoretische en praktisch opvattingen over de geneeskunde, doch voegt er zelf niets aan toe.
De verdienste van zijn vertalingen is dat zij Boerhaave voor een breder
publiek toegankelijk maakten. En de faam van Boerhaave straalde af op de
leerling die zo uitstekend thuis bleek in diens denken.
18) In het "Vie de Boerhaave" dat La Mettrie in 17^0 aan de "Institutions
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de Médecine" laat toevoegen, grijpt hij het schrijven van de biografie van
Boerhaave aan om het belang en de superioriteit van diens empi risch-rationele geneeskunde naar voren te brengen. Als de rede "De Commendando Studio
Hippocrat¡co" (1701) ter sprake komt geeft La Mettrie daarvan een uitvoerige weergave waarin de vruchtbaarheid van de methodologische aanbevelingen
die Boerhaave deed in superlatieven worden beschreven. En naar aanleiding
van Boerhaave's pleidooi voor het bestuderen en toepassen van wiskunde en
natuurkunde in de geneeskunde, zet La Mettrie nog eens uiteen dat degene
die geen anatomie en geen fysiologie kent en dus blind is voor wat alles
wat in het lichaam gebeurt, nooit een goed geneeskundige kan zijn. Ter vergelijking vraagt hij zijn lezer wat hij denkt van iemand die een horloge
wil repareren zonder enige kennis van de samenstellende constructie.
Keer op keer lardeert La Mettrie zijn verhaal met schampere opmerkingen over de "Empiriques", maar vooral met kritiek op de aanhangers van abstracte, niet op empirische gegevens gebaseerde theorieën. Met name de
Cartesianen worden aangevallen. In dit verband krijgt vooral Boerhaave's
rede "De honore medici Servitute" (1731) bijzondere bijval. Zij is naar
La Mettrie's mening het beste wat Boerhaave ooit heeft uitgesproken en dat
komt ongetwijfeld doordat Boerhaave in deze rede zeer overtuigend tegen
het Cartesiaanse rationalisme en

ббг het (Newtoniaanse) empirisme pleit
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In zijn kritiek op de rationalisten richt La Mettrie zich tegen
Descartes zelf. Deze verkoos, volgens hem, het verzinnen van beginselen
en constructies boven het nauwkeurig onderzoeken van de natuur. Het systeem
van partikels en wervelingen dat daaruit is voortgekomen staat dan ook,
als een fantastische fabel, ver van de werkelijkheid af. Met name het lo
cal i seren van de ziel in de pijnappelklier, de verklaring van de werking
van het hart en de voorstellingen over de bouw en ontwikkeling van de or
ganen, vormen mikpunten van La Mettrie's spot. Wanneer Boerhaave's verhou
ding tot Newton en Descartes te sprake komt zegt La Mettrie dat Boerhaave
een overtuigd en overtuigend aanhanger van Newton was. Boerhaave beschouw
de Descartes, naar zijn zeggen, als een door zijn geest en verbeelding be
dwelmd man, die zich ongebreideld overgaf aan de zucht tot het bouwen van
systemen zonder daarbij de natuur te raadplegen. In Newton daarentegen zag
Boerhaave de gunsteling van de Natuur, het orgaan waarvan deze zich be
diende om een helder licht te werpen op het universum en om haar mysteries
23
aan te onthullen
Tegen het eind van de biografie geeft La Mettrie nog een korte uiteen-
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zetting van de kern van Boerhaave's praktische geneeskunde. Resumerend mag
over het "Vie de Boerhaave" gezegd worden, dat daarin een Boerhaave bewonderaar aan het woord is die zich met verre inzet om het gedachtengoed van
zijn vereerde leermeester in Frankrijk ingang te doen vinden.
19) Het "Traité de la petite Vérole" draagt, door de aanpak van het probleem weer meer impliciet Boerhaave's beginselen uit. Met is een studie
naar de oorsprong, de symptomen, de oorzaken en de geneeswijzen van de pokken, inclusief een discussie over het nut van de inoculatie. In de
"Discours préliminaire" van dit werk bepleit La Mettrie het doen van waarnemingen en waarschuwt hij tegen het louter afgaan op de literatuur. Een
grote belezenheid en boekenwijsheid maken van iemand nog geen goed arts.
Men moet zelf waarnemingen doen

. Hij zegt dat zijn studie voor een be-

langrijk deel steunt op de waarnemingen van Sydenham, Jean-Claude Helvétius
en Sylva en op de analyses van Boerhaave. Maar hij beschrijft ook eigen
waarnemingen, eigen experimenten en zelfs een door hem beproefde geneeswijze.
20) Het "Abrégé de la théorie chimique" bevat de vertaling van de vier verhandelingen over de elementen uit Boerhaave's "Elementa chimiae". Aan de
drie eerder gepubliceerde verhandelingen (nr. 9, 10, 12) is nu de verhandeling over de aarde toegevoegd.
Tenslotte volgen de drie werken, die wat hun verschijningsdatum betreft buiten de periode vallen waarin La Mettrie in Saint Malo werkzaam
was, maar waarvan de tekst aanwijsbaar grotendeels in Saint Malo tot stand
gekomen is
21) De "Observations de Médecine Pratique" vormen de neerslag van de acht
jaren praktijkervaring in de provincie. Hij zegt erin enkel met de grootst
denkbare nauwgezetheid verslag te geven van de feiten die hij aan het
ziekbed heeft waargenomen. Nadrukkelijk laat hij weten, dat hij het daarbij niet in zijn hoofd gehaald heeft zich over te geven aan het uitdenken
van theorieën. Wat dat betreft zegt hij te breken met de gebruikelijke
gang van zaken, waarbij de feiten verminkt en verdronken worden in een afgrond van redeneringen en berekeningen. Hij geeft de waarnemingen onopgesmukt en onverdraaid weer. Dat betekent dat hij ook de mislukte behandelingen weergeeft, want zonder een exacte weergave van de resultaten van de
behandeling zijn de beste ziektebeschrijvingen waardeloos.
Hij legt zijn resultaten voor ter beoordeling aan de kenners en dat
zijn, volgens hem, alleen de praktizerende artsen die op de hoogte zijn
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van de fysiologie of "Oecononne Animale". Zij kunnen zien dat hij zich in
alle gevallen door die kennis heeft laten leiden. Al degenen die niet bedreven zijn in de praktijk, die de geneeskunde en de kunst van het waarnemen slechts uit de boeken kennen, laat hij weten dat hun oordeel, gunstig
26
of ongunstig, hem niet deert
In de beschrijvingen van de ziekten - waaronder opvallend veel epidemische ziekten - geeft La Mettrie, waar het relevant is, verslag van de
omstandigheden waaronder de ziekten optraden (weer, klimaat, seizoen, omvang en duur) en van de symptomen. Met redenen omkleed geeft hij aan,
welke therapeutische maatregelen hij nam en welke de effecten daarvan waren. Hij geeft er blijk van dissecties te hebben verricht. Bij moeilijke
gevallen, zegt hij, zijn collega's te hebben geconsulteerd: een handelswijze die hij sterk bepleit, omdat daardoor minder snel fouten bij de
27
diagnose gemaakt worden
De Inhoudelijke juistheid van zijn diagnostiek en zijn therapeutische
voorschriften kunnen hier buiten beschouwing gelaten worden. Waar het hier
om gaat is dat La Mettrie zich in de "Observations de Médecine pratique"
kenbaar maakt als een naar Boerhaave's model handelend prakticus.
22) De "Observations de M. Freind sur la petite Vérole" zijn opnieuw een
vertaling en zijn opgenomen in het vorige werk.
23) De eerste drie delen van de "Institutions de Médecine de Mr. Herman
Boerhaave, avec une Commentaire par M. de la Mettrie" zijn de laatste werken die, in geval grotendeels, in Saint Malo geschreven zijn. Op deze drie
delen zullen in l?**? nog drie delen volgen. Het commentaar berust op de
Latijnse editie van Boerhaave's colleges over de Insti tut iones, die Hal 1er
onder de titel "Praelectiones academiae in suas proprias Institutiones Rei
28
Medicae" tussen 1739 en }7kk uitgaf . La Mettrie geeft in het voorwoord
van zijn Franse vertaling aan dat hij behalve de tekst van Hal 1er, ook
zijn eigen, in 1733 en ^TÌk gemaakte, dictaat gebruikt heeft. Volgens hem
was zijn commentaar alleen al daarom nauwkeuriger dan dat van Hal 1er, omdat zijn dictaat zo'η tien jaar later is opgetekend en nieuwere gegevens
bevat. Verder zegt La Mettrie gebruik gemaakt te hebben van de noten die
Hal 1er aan Boerhaave's lessen toevoegde, niet echter zonder ze, zoals hij
het uitdrukt: "op z'n Frans te snoeien", wat in zijn toelichting heet dat
hij er al het overbodige uit weglaat. Behalve Hal 1er, zegt La Mettrie voor
29
de anatomie Winslow, en voor de fysiologie Senac geraadpleegd te hebben .
Bij het bestuderen van het commentaar valt echter al snel op dat La Mettrie
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voor het grootste deel de lessen vafi Boerhaave op de voet volgt. In de
eerste drie delen treffen we nog de meeste eigen notities van La Mettrie
aan. Maar ¡n feite beperkt hij zich vrijwel uitsluitend tot het vertalen
en compileren van de lessen van Boerhaave en de noten van Hal 1er. Hier en
daar voegt hij aantekeningen toe die hij met name aan het werk van Senac
en Winslow ontleent.
Op het commentaar hoeft hier niet ingegaan te worden. In het volgende
hoofdstuk worden alle zes de delen samen doorgelicht op de standpunten die
La Mettrie er in verdedigt ten aanzien van het lichaam-geest vraagstuk.
Ter afsluiting van de beschrijving van La Mettrie's aan de geneeskunde gewijde jaren in Saint Malo, wordt hier wel nog ingegaan op het "Préface du
Traducteur" dat aan het commentaar voorafgaat.
Dit voorwoord is wel de tot dan toe meest persoonlijke en expliciete
uiteenzetting van La Mettrie over de in de geneeskunde te volgen methode.
Zijn betoog opent met de stelling dat de anatomie en de mechanica samen
de geneeskunde dragen. En wel in onderlinge afhankelijkheid, want de mechanica kan zonder de anatomie geen inzicht leveren in de verrichtingen van
het lichaam, en de anatomie blijft zonder de kennis van de mechanica steriel. De anatomie verschaft inzicht in de structuur en aansluitend verschaft de mechanica inzicht in de werkingen. Dat bij die laatst genoemde
stap het gevaar bestaat dat men verklaringen en vooronderstellingen bedenkt
die verder gaan dan wat men feitelijk ziet, realiseert La Mettrie zich
goed. Toch vindt hij dat men niet te bedeesd moet zijn om te praten over
de activiteiten van de vaste en vloeibare delen van het lichaam die niet
direct zichtbaar zijn. Want de rationele analyse van de ervaringsgegevens
kan de voor het oog verborgen oorzaken van zichtbare verschijnselen zo
duidelijk aan het licht brengen dat aan hun bestaan niet getwijfeld kan
worden.
La Mettrie grenst deze empirisch-rationele methode zowel tegen die
der "Empiriques" als tegen die der rationalisten af. De eersten verwijt
hij onverantwoordelijk en willekeurig handelen

; de laatsten het opstel-

len van hypothesen en het construeren van abstracte systemen. In de natuurwetenschappen horen, volgens La Mettrie, geen hypothesen thuis. Uit
zijn toelichting blijkt dat hij daar echter iets anders onder verstaat dan
wij nu doen. Hij onderscheidt hypothesen die ontspruiten aan de verbeelding van de opstellers die door hun fantastische denkbeelden het contact
met de werkelijkheid verliezen; en hypothesen die het product zijn van het

58
zoeken naar het wezen en de eerste oorzaken van de verschijnselen
De eerste categorie van hypothesen wordt zonder meer verworpen. De
tweede categorie van hypothesen omvat het zoeken naar de eerste oorzaken,
wat volgens hem, een zinloze zaak ¡s. Alleen op de secundaire oorzaken kan
men met de rede en langs proefondervindelijke weg enige greep krijgen. Dat
Boerhaave al degenen die zich onderscheiden hebben in de mechanistische
geneeskunde heeft overtroffen komt, omdat hij zich heeft gehouden aan het
bestuderen van de feiten en de secundaire oorzaken. Daardoor is hij in
staat geweest tal van ontdekkingen die in de handen van hun ontdekkers
steriel gebleven waren, tot leven te brengen. Zijn theorie en zijn praktijk berusten op de zorgvuldige toepassing van anatomische, mechanische en
chemische inzichten op de waargenomen feiten.
Tot slot beveelt La Mettrie de student der geneeskunde aan te beginnen met het leren van de "Institutions de Médecine", die de beginselen
van de gehele geneeskunde bevatten: de fysiologie, de pathologie, de semeiotica, de hygiëne en de therapeutica. Elke arts moet minimaal over deze basisuitrusting beschikken. Verder hangt het van de kundige en nauwkeurige
toepassing van al deze vakken af of men een kundig prakt i cus is. Naast de
genoemde basisuitrusting moet de arts beschikken over kennis van de anatomie, botanie, fysica, mechanica en chirurgie, die allen voor de praktische
geneeskunde van belang zijn. Ook verlangt La Mettrie van de arts dat hij
op de hoogte moet zijn van alle zekere en onbetwijfelbare gegevens die de
klassieke en moderne auteurs bijeengebracht hebben over alle delen van de
geneeskunde. En hij acht hem verplicht daaraan zijn eigen waarnemingen toe
te voegen.
Daarmee zijn alle medische werken van La Mettrie uit de periode dat
hij in Saint Malo werkzaam was, de revue gepasseerd. Over het geheel genomen profileert hij zich in die werken als een bezield volgeling van
Boerhaave. Hij is vooral bezig met het uitdragen van diens geneeskundige
opvattingen en zijn aandacht geldt in de eerste plaats geneeskundige vraagstukken. Buiten de uiteenzettingen over de wetenschappelijke methode toont
hij nog geen belangstelling voor filosofische problemen. Hij heeft
Voltaire's "Lettres philosophiques" (173Ό en "Elements de la Philosophie
de Newton" (1738) gelezen, maar toont alleen aandacht voor Voltaire's
pleidooien voor Newton's wetenschapsopvatting en voor de ¡noculatie van de
32
pokken . Wanneer het vraagstuk van de verhouding tussen geest en lichaam
in het "Traité du Vertige" ter sprake komt, legt hij wel veel nadruk op de
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grote afhankelijkheid van de geest van het functioneren van het lichaam,
maar hij kiest niet voor een materialistische verklaring van dit verschijnsel. Hij volgt de lijn van Boerhaave's metafysica en stelt dat de mens
nooit in staat zal zijn het verband tussen de hersenen en het denken op te
helderen. In zijn "Vie de Boerhaave" neemt hij uit de rede "De honore medici: Servitute" ook citaten op waarin Boerhaave voor de immaterial i teit van
de ziel pleit en zulke waarin God als eerste oorzaak van alle natuurverschijnselen wordt genoemd. Hij verdedigt Boerhaave tegen degenen die hem
van DeTsme beschuldigen en stelt zichzelf zeer fel anti-Spinozistisch op.
Hij betitelt Spinoza als "un monstre de incrédulité"

. Hoewel La Mettrie

in hetzelfde "Vie de Boerhaave" reeds meer interesse voor filosofische
34
vraagstukken aan de dag legt , geeft hij er geen blijk van dat hij er in
die tijd veel aandacht voor had. Op de eerste plaats hield de geneeskunde
hem bezig. En uit de werken die hij daarover schreef zijn geen aanwijzingen
te vinden die erop wijzen dat hij in de richting van het materialisme
dacht.
Door zijn werken heeft La Mettrie zeker bijgedragen aan het bekend
maken van Boerhaave's denken in Frankrijk. Voor hij zijn vertaalwerk aanving waren er wel enkele in Frankrijk uitgegeven Latijnse edities van de
"Institutiones" en de "Aphorismi". En ook was er een op Boerhaave's lessen gebaseerde "De Viribus Medicamentorum" verschenen. Van dit laatste,
niet door Boerhaave geautoriseerde werk, bestond zelfs een Franse vertaling 35 . Maar het bestaan van deze Boerhaave edities verzekerde nog niet
dat zijn theorieën gekend en geaccepteerd werden. Ten eerste waren de genoemde werken zeer samengebalde samenvattingen van de collegestof die zonder toelichting nauwelijks toegankelijk waren. En voor zover bekend, was
er in Frankrijk in die tijd op Hunauld na, niemand die Boerhaave's boeken
in zijn onderwijs uitlegde. En ten tweede stond de behoudende Franse geneeskunde (cf. 2.2.) bepaald niet open voor de, op Newton iaanse leest geschoeide, proefondervindelijke benadering die Boerhaave hanteerde. Later
schrijft La Mettrie dat men Boerhaave in die tijd gewoon niet kende
Opvallend in La Mettrie's pleidooien voor de Boerhaaviaanse geneeskunde uit die tijd is dat de polemieken nog niet tegen individuele collega's gevoerd worden. Hij hekelt weliswaar de "Empiriques" en de pure rationalisten, maar richt zijn pijlen niet tegen bepaalde personen. Afgezien van de kwakzalver Taylor en Petit neemt hij niemand op de korrel. In
zijn meningsverschil met Astruc is hij terughoudend en voorkomend. Hij
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looft Astruc zelfs om zijn verdienstelijk werk. Zijn reactie op Ferrein
is een vinnig maar niet kwetsend voorwoord in de "Observations de Médecine
Pratique", waarin overigens de naam van de aangesprokene niet genoemd
wordt. Kortom, met het oog op wat hij in de aansluitende jaren aan giftige
kritieken op zijn collega's zal gaan spuien, kan gezegd worden dat La
Mettrie kennelijk nog geloofde in een zakelijke dialoog met zijn collega's.
De teleurstellende ervaringen waren nog niet zo talrijk geweest, de verwachtingen nog niet zo gefrustreerd, dat La Mettrie zijn geduld verloor.
Pas als hij de door afgunst en intriges beheerste, Parijse medische wereld
van binnen heeft leren kennen, zal de teleurgestelde La Mettrie, niets en
niemand ontziend, uithalen.
Vooralsnog echter kon La Mettrie die in 17it2, 33 jaar oud, naar
Parijs ging, niets anders verwachten dan dat hij een zonnige toekomst tegemoet ging. Hij had met zijn vertalingen een reputatie als Boerhaave's
kenner opgebouwd en met zijn eigen werk de naam verworven een kundig en
38
geleerd arts te zijn . Zijn vooruitzichten op een goede loopbaan waren dus
uitgesproken gunstig.

61

4.3.

De intvoductie

van Newton's denken in

Frankrijk

In de tijd dat La Mettrie zich Inzette voor de, op Newton's denken berustende, empirisch-rationele geneeskunde van Boerhaave, stond het wetenschappelijke denken in Frankrijk nog in het teken van het Cartesiaanse
denken. Tot omstreeks 1735 beheerste het Cartésianisme het universitaire
onderwijs en ook de "Académie des Sciences" . Daarbij moet echter worden
aangetekend dat dit Cartésianisme dat aangehangen werd niet meer dat van
Descartes zelfwas. Geleerden als Rohault (1620-1672), Huygens (1629-1695),
Regis (І632-І707), Malebranche (1638-1715) en Fontenelle (1657-1757) had
den diens methodologische en wetenschappelijke opvattingen aangepast en
omgevormd om de evidente discrepanties, tussen de theorieën van Descartes
en de feiten die door de astronomie, de fysica, de anatomie, de fysiologie
en de biologie aan het licht gebracht waren op te heffen. Zeker in de levenswetenschappen bleek duidelijk dat de mechanische constructies die
Descartes bedacht had niet overeenstemden met wat de anatomie en de microscopie blootlegden. De empirische gegevens toonden een lichaamsbouw die vele
malen complexer was dan de mechanische structuren die Descartes uit zijn
helder en goed onderscheiden beginselen afleidde. Doordat op vele terreinen bleek dat de voorstellingen van Descartes onjuist waren ontstond ook
twijfel aan de mogelijkheid met behulp van de rede alleen de werkelijkheid
te kunnen

ontleden. Terwijl er voor Descartes geen andere zekerheid denk-

baar was dan die der rede, werd het voor zijn volgelingen duidelijk dat
men niet louter op de rede kon varen. Zij vormden het strikte rationalisme
van Descartes om tot een kritisch en sceptisch

rationalisme waarin de rede

alleen niet voldoende was om tot de waarheid door te dringen. Rohault bv.
zette zich in voor de inlijving van de ervaringsgegevens in de Cartesiaanse natuurwetenschappen. Hij was van mening dat naast de rede ook aan de
waarneming en het experiment aandacht moet worden geschonken. Rede en ervaring moeten samenwerken, want noch de ene, noch de andere alleen kan
greep op de werkelijkheid krijgen.
Daarbij kende Rohault de grootste waarde toch toe aan de rede want
zij reikt verder dan de waarneming. De waarneming echter kan de rede bevestigen en controleren. In het verklaren van verschijnselen bracht Rohault
rede en ervaring dan ook samen: een "conjecture" die geformuleerd wordt ter
verklaring van een verschijnsel moet elk der gegevens die omtrent dat verschijnsel bekend zijn, kunnen verklaren. Voldoet zij daaraan niet dan moet
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zij worden verworpen. De "Conjecture" ¡s des te waarschijnlijker naarmate
ze meer nieuwe feiten over het betreffende verschijnsel aan het licht
brengt. Als deze feiten zeer talrijk zijn mag zelfs worden aangenomen dat
2
de vooronderstelling waar is . De waarneming krijgt aldus bij Rohault duidelijk een groter gewicht dan bij Descartes, in wiens visie de feiten alleen gebruikt konden worden om de doorslag te geven bij de keuze uit de
verschillende rationeel uit de basis principes afgeleidde modellen .
Vergelijkbare inpassingen van de empirie bepleitte Huygens. Reeds bij
de grondlegging van de "Académie des Sciences" in 1666 formuleerde hij dat
het de opgave van de academie moest zijn in de zin van Bacon te werken aan
het verzamelen van observaties en experimentele bevindingen over alle te
onderzoeken onderwerpen. Want alleen langs die weg kon een zeker fundament
voor de natuurwetenschap geschapen worden. Men moest van de effecten naar
de oorzaken doordringen . Ook Huygens was van mening dat het experiment in
laatste instantie beslist over de waarde van een theorie zonder nochtans
ooit de juistheid daarvan definitief te kunnen aantonen: het blijft altijd
mogelijk dat zich een nieuwe waarneming, een nieuw fenomeen aandient waardoor de theorie omver gegooid wordt .
De extreme aprioristi sehe wetenschappelijke methode van Descartes
werd dus reeds snel gemodificeerd ten gunste van de empirische methode.
Het wantrouwen van Descartes ten aanzien van waarneming en experiment veranderde, met het oog op de successen van de experimentatoren en het echec
van de speculatieve natuurverklaringen van Descartes zelf, in een wantrouwen van de deductieve benadering. Niettemin bleef de Franse natuurwetenschap een sterk Cartesiaanse Inslag behouden: de nieuwe gegevens werden geduid volgens de mechanische-corpusculaire natuuropvatting die
Descartes ontwikkeld had.
Bij alle genoemde geleerden werd de natuurwetenschap bovendien losgemaakt van de metafysica van Descartes. Hun natuurwetenschap staat op zichzelf als een stelsel van beschrijvingen van de natuurverschijnselen volgens de algemeen geaccepteerde mechanisch-mathematische uitgangspunten.
Het aangepaste Cartésianisme was zodoende een repertorium van verklaringen
van natuurverschijnselen geworden, dat eenvoudig waarschijnlijker geacht
werd dan elk ander stelsel .
In deze gemoderniseerde vorm handhaafde het Cartesiaanse wereldbeeld
zich tot in de dertiger en veertiger jaren van de 18e eeuw in de Franse
natuurwetenschappen. Nog in 1752 zal Fontenelle de wervelingen-theorie van
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Descartes tegen Newton's gravi tatietheorie verdedigen . En nog in 1757
schrijft Dambesieux zijn "Réflexions sur la physique moderne ou la philosophie Newtonnienne comparée avec celle de Descartes" over de twee systeQ
men die naar zijn zeggen de geleerde wereld verdeeld houden .
Dat het Cartesiaanse wereldbeeld in Frankrijk zo lang stand kon houden komt niet enkel door het incorporeren van een meer op de empirie gerichte methode. Dat is zeker ook te danken aan het karakter van het alternatief dat Newton bood. Gedurende de eerste helft van de 18e eeuw bleef
de Franse geleerde Newton's theorieën wantrouwen. Men verweet hem dat hij
ongrijpbare, obscure begrippen hanteerde. Met name de gravi tat iekracht
vormde een struikelblok. De Cartesianen zagen daarin een regelrechte terugval op de occulte kwaliteiten der Scholastic! waarmee Descartes in zijn
g
mathematisch-mechanistische natuurverklaring net had afgerekend . Met de
gravi tatiekracht voerde Newton, volgens hen, zo iets onwaarschijnlijks als
een op afstand werkende kracht in terwijl niets erop wees dat twee op een
afstand van elkaar rustende lichamen naar elkaar toe zullen gaan of elkaar
aantrekken en niets en niemand in staat was die werking op afstand te verklaren. Het aannemen van zo'n niet waarneembare en onverklaarbare kracht
ging lijnrecht in tegen het Cartesiaanse denken. De kracht daarvan was immers dat het wél voor elk verschijnsel een eenvoudige en aannemelijke verklaring kon geven. De natuur van de Cartesianen was i m e r s een gesloten
mechanisch geheel waarin alles met elkaar samenhing en waarin, met een
minimum aan heldere en eenvoudige mathematische en mechanische wetten, elk
waargenomen verschijnsel verklaard kon worden. De zwaartekrachttheorie en
alles wat daarmee samenhing stuitten op verzet omdat hij onbegrijpelijk
en ontoereikend werd bevonden. Of de gravi tatiekracht was een occulte
kracht, of er was geen duidelijke verklaring voor: de Cartesianen konden
met geen der beide mogelijkheden genoegen nemen. Als men het bestaan van
zo'n niet waarneembare en onverklaarbare kracht in de natuur zou accepteren, waarom dan niet het hele reperto!r van de Scholastische vermogens,
kwaliteiten, sympathieën, enz. weer evengoed ingevoerd?
Tenslotte moet erop gewezen worden dat de filosofie van Descartes in
Frankrijk in het zadel werd gehouden door diens metafysica, die pas onder
de Régence (1715-1723) in het universitaire onderwijs onderwezen mocht
worden

. De inmiddels "gekerstende" Cartesiaanse metafysica werd vanaf

die tijd gehanteerd als een ondersteuning van de geopenbaarde godsdienst.
Vooral het wezenlijke onderscheid dat erin gemaakt werd tussen het denken

Gk
en de uitgebreidheid, dus tussen geest en materie, en de godsbewijzen die
waren te deduceren uit de evidente en heldere beginselen kwamen daarbij op
de voorgrond te staan. Het anti f inai ist i sehe en deterministische karakter
van Descartes metafysica (waarop de vrijdenkers en materialisten inhaakten)
werd verdrongen en maakte plaats voor fysico-theologisehe argumenten, waarin uit de vernuftige ordening van de wereldmachine de almacht en het vernuft van de constructeur ervan, de "suprème horloger" werd afgeleid. De
Jesuiten maakten van de Cartesiaanse filosofie een krachtig wapen tegen
deTsten, materialisten en atheïsten.
De combinatie van al deze factoren hield de Cartesiaanse filosofie in
Frankrijk tot in de veertiger jaren overeind. Maar uiteindelijk heeft ook
de Franse wetenschap moeten erkennen dat het Cartesiaanse wereldbeeld niet
klopte en dat de door Newton proefondervindelijk aangetoonde feiten wel
juist waren. De acceptatie van diens methode werd daardoor begunstigd. Bij
de introductie in Frankrijk speelden Maupertuis, als gerenommeerd mathematicus, en Voltaire, als popularisator, een belangrijke rol. Maupertuis had
in Engeland kennis gemaakt met Newton's fysica en mathematica en propageerde vanaf zijn terugkeer in Frankrijk, in 1727, diens natuurfilosofie.
Voltaire maakte tezelfdertijd in Londen kennis met het Engelse denken,
maar niet in de eerste plaats met Newton. Pas in 1732 kiest hij, door
Maupertuis ingewijd, voor diens filosofie. De doorbraak van Newton's natuurfilosofie brachten de metingen van Maupertuis in Lapland (1735-1736)
en La Condamine in Peru (1735"17'*0), die experimenteel bevestigden dat de
aardbol - overeenkomstig de gravi tatietheorie van Newton - een aan de polen afgeplatte bol was.
Tegen de achtergrond van dit wetenschappelijke milieu- een geleerde
wereld die verdeeld was in de strijd over de Cartesiaanse en de Newtoniaanse filosofie, met daarbinnen bovendien een geneeskundige wereld die een
extra conservatieve en door corpsgeest beheerste groep vormde - moeten de
werken, waarmee La Mettrie tussen 173*· en 17Ί2 aan het licht trad, be
zien worden. Door zich sterk te maken voor de op Newton's methodologie ge
baseerde geneeskunde van Boerhaave, door zijn niet aflatende kritiek op
de, volgens Descartes' principes gemodelleerde, rationalistische stelsels
en door steeds opnieuw te hameren op de ervaring als enige bron van ken
nis, ondersteunde La Mettrie de introductie van de proefondervindelijke
wijsbegeerte in Frankrijk en droeg hij er met name toe bij dat de empi
ri sch-rationele geneeskunde in Frankrijk ingang kreeg
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5.

5.1.

DE "PARIJSE" JAREN (ì7^*2-^7^*(>)

Inleiding
Ook over de nu volgende belangrijke periode, waarin La Mettrie zich

op het pad der Verlichtingsfilosofie begeeft, zijn maar weinig precieze
biografische gegevens bekend. Het tijdstip en de onmiddellijke aanleiding
tot het verleggen van zijn werkterrein naar Parijs, zijn niet bekend. De
verhuizing naar Parijs moet ergens in de tweede helft van 17^2 hebben
plaatsgevonden, want we weten van La Mettrie zelf dat hij de eerste vijf
maanden van dat jaar nog in het "Hôtel-Dieu" van Saint Malo werkzaam was .
Uit andere opmerkingen van hem kan men opmaken dat hij vóór de dood van
Hunauld, op 12 december 17Ί2, in Parijs was en bij de laatstgenoemde ana2
tomische onderzoekingen deed . Niet duidelijk is of hij toen al met een
of andere concrete benoeming op zak, of met enig vooruitzicht daarop, in
Parijs was. Een eigen praktijk beginnen of een praktijk overnemen in
Parijs zou hem in ieder geval niet toegestaan zijn, omdat hij, door in
Reims af te studeren, niet in het bezit was van het licentiaat van de me
dische faculteit van Parijs. De mogelijkheden die daarom voor hem openston
den waren gelegen in een overheidsfunctie of in een aanstelling als privéarts bij een van de vooraanstaande adelijke of burgerlijke families . In
elk geval, op een zeker moment is La Mettrie lijfarts van hertog Louis de
Grammont . Frederik de Grote weet te melden, dat S.-F. Morand en A. Sidobre
hem die baan bezorgden en dat De Grammont op zijn beurt, slechts weinige
dagen later, ervoor zorgde dat La Mettrie als arts werd aangesteld bij het
"Régiment de Gardes Françaises" . Maar het is waarschijnlijker dat deze
laatste benoeming van een latere datum is. Uit La Mettrie's eigen weergave
van de gang van zaken moet worden afgeleid, dat hij die plaats pas kreeg
toen hij, na het sneuvelen van Louis de Grammont in de slag van Fontenoy,
11 mei ly'tS, het aanbod afsloeg in dienst van diens familie te blijven.
Dat betekent, dat hij op zijn vroegst in mei 17^5 regimentsarts van de
"Gardes Francoises" werd .
Over zijn bevindingen in de jaren (ly'iZ-l?'·?) dat hij als "médecindomestique" bij de familie De Grammont in dienst was schrijft La Mettrie
met gemengde gevoelens. Het respect en de dankbaarheid die hij jegens de
hertog en zijn vrouw uitspreekt, weerhouden hem niet te wijzen op de moeilijke, afhankelijke, en ondankbare positie, waarin een privé-arts in de
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huishouding van zo'n familie terecht komt. Hij raadt dan ook iedereen af
zo'η betrekking te ambiëren .
In het gevolg van De Grammont maakt hij de veldtochten in de Oostenrijkse Successie oorlog mee. Vanaf mei 17^3 is dat een veldtocht in Duitsland. Op 27 juni komt het bij Dettingen aan de Main tot een veldslag die
o
de Fransen, door toedoen van De Grammont verliezen . Zijn "Régiment des
Gardes Françaises" werd in de pan gehakt en verloor veel manschappen. Na
dit treffen zijn er, op gevechten bij Phillipsburg (onder Heidelberg) na,
niet veel activiteiten meer en in september worden de winterkwartieren opgezocht. De "Gardes Françaises" hadden hun kwartieren in Parijs. Het is
dus zeer waarschijnlijk dat La Mettrie, tot de hervatting van de militaire
activiteiten in mei ^7^*^t, met De Grammont in Parijs verbleef.
Op 17 mei '\7l*li wordt een veldtocht in Vlaanderen, in aanwezigheid van
Louis XV, ingezet met de belegering van een aantal West-Vlaamse steden.
Als op 13 juli de Oostenrijkers de Rijn oversteken en in de Elzas dreigen
door te breken, wordt het leger gesplitst en gaat een deel onder bevel van
maarschalk A.-M. De Noailles (een neef van De Grammont) naar de Elzas. Bij
dat legerdeel zit ook La Mettrie met De Grammont en de "Gardes Françaises".
Doordat Louis XV, die zich bij dit legerdeel gevoegd had, in Metz ernstig

g
ziek wordt , stagneert de veldtocht. Pas eind augustus worden de activiteiten hervat. Er gebeurt dat jaar echter, buiten een langdurig beleg van
Freiburg (Breisgau), niets meer. De stad geeft zich pas op 8 november over.
De legers gaan dan terug naar hun winterkwartieren.
Het beleg van Freiburg komen we in vrijwel alle La Mettrie-1iteratuur
tegen, omdat La Mettrie tijdens dit beleg ziek werd en door die ziekte geïnspireerd zou zijn tot zijn materialistische opvatting over de natuur van
de geest. De bron van deze geschiedenis is Frederik de Grote. In zijn
"Éloge de M. de La Mettrie" heet het: "Pendant la campagne de Fri bourg M.
La Mettrie fut attaqué d'une fièvre chaude. Une maladie est pour un philosophe une école de physique: il crût appercevoir que la faculté de penser
n'était qu'une suite de l'organisation de la machine, et que le dérangement
des ressorts influait considérablement sur cette partie de nous-mêmes, que
les métaphysiciens appellent l'âme"

. De aan eigen lijf ervaren invloed

van die heftige koortsaanval op zijn denken heeft sindsdien in de literatuur over La Mettrie eenzelfde plaats gekregen als de droom van Descartes:
het zou de beslissende ervaring geweest zijn die in een flits een wending
in zijn denken bracht.
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Hoewel La Mettrie nergens, ¡η zijn toch met autobiografische notities
doorspekte werken, rept over deze cruciale ervaring, mag worden aangenomen
dat hijzelf in deze de informant van Frederik de Grote geweest is. Het is
heel goed mogelijk dat La Mettrie inderdaad overvallen werd door koorts en
dat hij daarbij getroffen is door de Invloed die dat heeft gehad op zijn
geestelijke vermogens. Maar dat hij bij die gelegenheid voor het eerst ge
confronteerd werd met de afhankelijkheid van het geestelijk functioneren
van de lichaamlijke constitutie, kan niet beweerd worden. Uit de lessen
van Boerhaave was hem de bespreking van de wisselwerkingen tussen geest en
lichaam zeker bekend. Ook zijn eigen studie over de duizelingen en zijn
waarnemingen in de "Observations de Médecine Pratique" (o.a. aan eigen lijf
tijdens de cholera) getuigen van eerdere uiteenzettingen met deze problematiek. Bij de bespreking van de "Histoire Naturelle de l'Ame" (hoofdstuk 6.)
zullen we zien dat de voorbeelden, die hij aanvoert om zijn stelling over
de material i telt van de ziel te ondersteunen, vrijwel allen aan de commentaren bij de "Institutions de Médecine" van Boerhaave ontleend zijn. Daaruit moet geconcludeerd worden, dat de gegevens over de afhankelijkheidsrelatie tussen lichaam en geest hem toen reeds bekend waren, maar dat de interpretatie ervan, en daarmee ook die van zijn eigen ervaringen tijdens de
koortsaanval, zich wijzigden ten gevolge van een verschuiving in zijn metafysische uitgangsposities.
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal de teneur van die verschuiving vervolgd worden aan de hand van opmerkingen die La Mettrie vlecht
in deel 3-6 van het commentaar bij de "Institutions de Médecine" dat hij in
die tijd schrijft. Verder zal nagegaan worden welke de invloeden waren die
La

Mettrie gebracht hebben tot het aanvaarden en openlijk verdedigen van

het materialisme in de "Histoire Naturelle de l'Ame". Dit werk zelf zal in
het volgende hoofdstuk geanalyseerd worden. In deze paragraaf worden echter eerst nog de ontstaansgeschiedenis en de daarmee samenhangende lotgevallen van La Mettrie vervolgd.
In zijn "Éloge de M. de la Mettrie" zegt Frederik de Grote dat La
Mettrie tijdens het herstel van zijn ziekte trachtte, langs natuurwetenschappelijke weg, tot een verklaring te komen van de vermogens van de geest
en dat hij de "conjectures philosophiques" die daaruit resulteerden liet
drukken als "Histoire Naturelle de l'Ame".
Deze details kunnen goed in overeenstemming gebracht worden met de
feiten die over de publicatie ervan gevonden zijn. Het werk moet inderdaad

68
welhaast zeker in de winter van ^7^^^^/^*5 geschreven zijn en in mei of de
eerste helft van juni ì7kS verschenen zijn. Op 15 juni nl. schrijft de
Jesuit Dupré, in opdracht van J.-F. Boyer, oud-bisschop van Mirepoix en
"Protecteur de la Dauphine", een brief aan de luitenant van politie De
Marville naar aanleiding van dit "livre très-impie qui paraît depuis peu".
In die brief wordt o.a. gezegd dat La Mettrie, al

ббг zij samen naar

Vlaanderen vertrokken (in april, W.T.) van De Grammont een ernstige uit
brander had gekregen, omdat hij in heel Parijs luidkeels, zonder enige om
zichtigheid, de gevaarlijke stellingen uit zijn boek (o.a. over de mate
rial ¡telt en sterfelijkheid van de ziel) rondbazuinde
Deze brief van Dupré moet vrij snel na het verschijnen van de "Histoire Naturelle de l'Ame" geschreven zijn. De schrijver weet op gezag van
Astruc(!) te melden dat er nog maar weinig exemplaren van verkocht zijn en
dat er slechts 15 of 16 als geschenk verdeeld zijn. Op 26 juni laat De
Marville orders uitgaan tot het in beslag nemen van de oplage en tot het
achterhalen van de grootte ervan, van het aantal verkochte boeken en van
de colporteurs en de kopers. Dezelfde dag nog worden deze opdrachten uitgevoerd
Intussen bevindt La Mettrie zich bij het leger, dat vanaf 15 april
17^5 in Vlaanderen in actie gekomen is. Hij maakt het beleg van Doornik
mee en is op 11 mei IJ^S aanwezig bij de bloedige veldslag bij Fontenoy,
waarbij zijn heer Louis De Grammont sneuvelt

. La Mettrie treedt dan in

dienst van het "Régiment des Gardes Françaises", waarover nu de hertog De
Biron het bevel voert. Lang kan hij die positie echter niet behouden omdat
hij als auteur van de "Histoire Naturelle de l'Ame" te veel weerstanden
oproept: Ironisch merkt Frederik de Grote op, dat de priesters volhielden
dat een ketterse arts geen soldaten kan genezen. La Mettrie beweert, tegen
de geruchten dat hij ontslagen is in, dat hij vrijwillig het regiment verlaten heeft, naar aanleiding van de beroering die zijn "Histoire Naturelle
14
de l'Ame" in Parijs te weeg bracht . Na het opgeven van zijn baan bij de
"Gardes Françaises" wordt La Mettrie door J.-M. de Sechelles, "Intendant
de l'Armée du Roi en Flandre", benoemd tot geneesheer-Inspecteur van de
militaire hospitalen in Vlaanderen

. Die benoeming moet zeker gezien wor-

den als een blijk van waardering van zijn capaciteiten als medicus.
Maar ook in die positie kan La Mettrie zich niet handhaven. Nog geen
jaar later veroorzaakt hij opnieuw opschudding met zijn "Politique du
Médecin de Machiavel, ou le chemin de la fortune ouvert aux Médecins"
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La Mettrie schets ¡η dit werk, weinig flatterend, het doen en laten
van zo'n 17 Parijse collega's. In zijn voorwoord zegt La Mettrie nadrukke
lijk er niet op uit te zijn de geneeskunde en de goede artsen in discrediet te brengen

. Integendeel, hij zegt de goede artsen en de geneeskun

dige traditie van de Parijse School wellicht meer dan enig ander te res
pecteren en prijst de geneeskunde als de meest nuttige en noodzakelijke
18
van de wetenschappen

. Juist het besef, dat de geneeskunde van het groot

ste belang is voor de gemeenschap, zet hem, naar zijn zeggen, ertoe aan de
bedriegers onder de artsen aan de kaak te stellen. In de aan Louis XV ge
richte "Discours" waarmee het werk opent, vraagt La Mettrie - die zegt en
kel door vaderlandsliefde gedreven te worden - om maatregelen tegen deze
bedriegers, die hij een grotere gesel van het vaderland noemt dan welke
19
ziekte ook
De gekrenkte kopstukken van de Medische Faculteit van Parijs kwamen
in het geweer tegen deze smadelijke aanval op hun reputatie. Als instru
ment van hun wraak bedienden ze zich van La Mettrie's eerder verschenen
20
"Histoire Naturelle de l'Ame" . Dit werk werd door de deken van de Medi
sche Faculteit onder de aandacht van het Parlement gebracht en op 7 juli
U'té verordende het Hof van het Parlement dat de "Histoire Naturelle de
l'Ame" verbrand moest worden en dat de auteur vervolgd en gestrafd moest
worden om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen. Twee dagen later werd
21
eenzelfde vonnis over de "Politique du Médecin de Machiavel" geveld
Door het tegen hem uitgevaardigde bevel tot stafvervolging, zag La
Mettrie zich genoodzaakt zijn baan als inspecteur van de militaire hospitalen op te geven. Hij moet nog een tijdje anoniem in Parijs hebben door22
gebracht
, maar in de winter )7Ь(>/Ц7 werd zijn positie kennelijk zo ne
telig, dat hij het raadzaam achtte naar Holland te vluchten.
Daarmee nam de periode in La Mettrie's leven, die als de "Parijse
jaren" aangeduid is omdat hij ze, met uitzondering van de veldtochten, in
Parijs doorbracht, een abrupt einde. Met één klap was hij de posities en
zeker niet ongunstige vooruitzichten, die hij in korte tijd had weten op
te bouwen, kwijt. En hoewel de oorzaak die hem tot zijn vlucht noopte,
zeker op de eerste plaats lag in de diatribe die hij als Boerhaaviaans
arts voerde tegen de praktijken van een aantal van de Parijse artsen, is
de aanleiding die aangegrepen is om hem te vervolgen veruit interessanter,
omdat zij de wending die zich in zijn denken heeft voltrokken markeert.
De La Mettrie die in ÌJbZ naar Parijs toog was in de eerste plaats arts en
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had zich met weinig anders dan de geneeskunde bezig gehouden. De La Mettrie
die vier jaar later naar Holland vluchtte1 moest dat doen omdat hij de materialistische opvattingen, die in de kringen der Verlichte denkers van het
eerste uur gefluisterd werden, hardop en vrijmoedig uitdroeg en natuurwetenschappelijk trachtte te onderbouwen. In die tussenliggende vier "Parijse
jaren" had het denken van La Mettrie zich in materialistische zin ontwikkeld.
Hoe La Mettrie's denken in de richting van het materialisme opschoof,
kan aan de hand van zijn bijdragen aan de commentaren bij de "Institutions
de Médecine" van Boerhaave, worden geïllustreerd.
De invloeden, die tot zijn overgang in het kamp der materialisten geleid hebben, wijzen, voorzover zij getraceerd kunnen worden, naar het milieu der vrijdenkers en voormannen van de Verlichting, waarmee La Mettrie
in Parijs in contact was gekomen.
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5.2.

De tekenen van het opkomend matevidlistisah
denken bij La Mettrie
in zijn commentaar bij de "Institutions
de Médecine"
In het vorige hoofdstuk (^.2.) is erop gewezen dat de tekst van de

eerste drie delen van het commentaar bij de "Institutions de Médecine"
reeds op 25 juni \7k2 door de censor werd goedgekeurd. La Mettrie schreef
die tekst dus nog voor hij naar Parijs kwam. Aan de tekst van de delen 3
t/m 6 heeft hij In zijn Parijse tijd gewerkt en zeer waarschijnlijk vooral
in de jaren \lkk

en l ? ^ · Want, op de eerste plaats, kon hij pas in Ι?*·1·

beschikken over Maliers Latijnse tekst van het door hem nog te vertalen
deel van het commentaar. En, op de tweede plaats, blijkt uit verwijzingen
naar werken, die pas in l?*·** en l ? ^ verschenen zijn, dat hij er in die
tijd nog aan werkte . De delen U t/m 6 werden pas in l?'*? uitgegeven, maar
zijn ongetwijfeld reeds eerder gereed geweest. De goedkeuring van de cen
sor dateert van 16 december 17Ί6. Maar de reeds in de eerste helft van
17^5 geschreven "Histoire Naturelle de l'Ame" bevat stukken die letterlijk
zijn ontleend aan de tekst van deel 5- Deze aanknopingspunten voor de da
tering wettigen de conclusie dat het commentaar uit deel 3 t/m 6 van de
"Institutions de Médecine" grotendeels in \Jkk en \7kS geschreven is.
Dit gegeven nu biedt de mogelijkheid de opmerkingen die La Mettrie
in het commentaar inlast, althans bij benadering, te dateren en daarmee
dus de mogelijkheid

vast te stellen omstreeks welke tijd hij materialis-

tische denkbeelden ging verwoorden.
In de eerste drie delen, die dus vóór La Mettrie's verhuizing naar
Parijs geschreven zijn, vindt men, ondanks de opvallende en vergaande mechanistische benadering van de vitale functies, geen spoor van materialistische opvattingen bij La Mettrie. Hij volgt nog helemaal de lijn van
Boerhaave (en Hal 1er) inzake de im-material i teit van de ziel. Bovendien
polemiseert hijzelf vanuit een theïstisch standpunt en ook op methodologische gronden, tegen het materialisme van de Epicuristen en van zovele anderen die het bestaan van God ontkenden.
De discussie over de instincten en de onwillekeurige handelingen in
deel 1 van het commentaar (paragraaf k en 5) illustreert goed dat La
Mettrie op dat moment nog ver van het materialisme afstond. In het commentaar komen de, buiten de controle van het bewustzijn staande, automatismen
in het gedrag van de mens aan de orde. Vastgesteld wordt dat de mens, evengoed als alle andere levende organismen, uitgerust is met zulke geheel van
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de organisatie van het lichaam afhankelijke mechanismen die ervoor zorgen
dat het lichaam in stand gehouden wordt en tegen schadelijke invloeden beschermd wordt. Maar daaraan wordt meteen de waarschuwing verbonden dat men
uit het bestaan van deze automatismen niet mag afleiden dat de mens een machine is die onafwendbaar en noodzakelijkerwijs de loop der gebeurtenissen
moet volgen. Ook wordt in deze samenhang opgemerkt dat de kwaliteit van de
menselijke zintuigen, waarnemingen en verbeelding beter zijn dan die der
dieren omdat zijn lichaam verfijnder en delicater geconstrueerd is. Maar
opnieuw wordt daarbij aangetekend dat deze constateringen niet tot de misvatting mogen leiden dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de mens
en het dier. Want de mens, en de mens alleen, heeft een onstoffelijke en
onsterfelijke ziel. Terwijl dus in de "Histoire Naturelle de l'Ame" dezelfde ideeën over de automatismen in het gedrag en over de afhankelijkheid
tussen de organisatie van het lichaam en de kwaliteit van de geestelijke
vermogens, aangevoerd zullen worden om de materia)i te¡t van de geest te
bewijzen, is er in dit eerste deel van het commentaar nog geen sprake van
een materialistische duiding van deze gegevens.
In de eerste delen van het commentaar volgt La Mettrie de uiteenzettingen van Boerhaave (cf. 2.3-3·). over het wezen van de ziel of geest en
de wisselwerkingen tussen geest en lichaam op de voet. Hij neemt in zijn
commentaar ook noten van Hal 1er op die het verschil tussen geest en lichaam
2
nog eens onderstrepen . Dit kan alleen maar betekenen dat hij ermee instemde. Hij voegt over deze zaken slechts weinig eigen bijdragen aan het commentaar toe . Als de samenwerking tussen lichaam en geest ter sprake komt,
laat La Mettrie, op de constatering dat we geen enkel idee ervan hebben
hoe die door God gecreëerde interactie tussen de twee zo wezenlijk verschillende substanties verklaard moet worden, een stukje van eigen hand
volgen, waarin doorklinkt, dat hij op rationele gronden problemen heeft
met de paradoxale consequenties die uit het dualisme volgen: "Que ... nous
sommes bornési" merkt hij op, "notre âme ne conçoit pas qu'elle puisse agir
sur un corps. N'étant pas sujette aux loix de mouvement, elle n'en devroit
ressentir aucune atteinte, comme le corps incapable de penser, ne devoit
point être remué par la pensée. Mais taisez-vous, ma raison, être devin et
inconnu, il est plus aisé de captiver votre curiosité que de l'éteindre ou
de la satisfaire. Cette grande question sera toujours un mystère, et la foi
seule pourra lever nos doutes" . Ondanks de scepsis en de twijfel die hieruit spreekt geeft La Mettrie nog niet toe aan het materialisme. Dat kan ook
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opgemaakt worden uit zijn opmerkingen aan het slot van het commentaar bij
deze paragraaf. Hij memoreert daar de opmerking van Locke, dat God aan bepaalde geschikte geordende materie-constellaties zeer wel het vermogen tot
gewaarworden en denken gegeven kan hebben, in de materialistische duiding
die Voltaire eraan meegaf in zijn "Lettres Philosophiques" . La Mettrie
antwoordt op die suggestie, dat hij niet kan uitsluiten dat God daartoe in
staat geacht moet worden, maar dat het zelfbewustzijn dat hij ons gegeven
heeft ons de zekerheid geeft dat hij dat niet gedaan heeft. Hij zegt te betreuren, dat hij de materialisten geen sterkere tegenwerping kan maken,
maar dat het niet beschikken over echte bewijzen tegen hen niet te wijten
is aan een gebrek aan de wil hen te bestrijden. Dat kan alleen betekenen
dat La Mettrie het op methodologische gronden onmogelijk achtte meer zekerheid vóór of tegen het standpunt van zowel de spi ri tuai I sten als de materialisten te verkrijgen. Het was itiwers volgens de beginselen van de proefondervindelijke methode zo dat de essentie, van welk object dan ook, onmogelijk gekend kan worden. In het commentaar van par. 28 van deel 1 wordt
daar herhaaldelijk aan herinnerd. Dus was het verdedigen van het materialistische of spiritualistische standpunt uiteindelijk een zaak die op geloof sg ronden geschiedde. Dat spreekt ook uit de uitvoerige kritiek, die
hij in het commentaar bij paragraaf '»O inlast, op de Epicuristen, en dan
met name op Guillaume Lamy . Hij bestrijdt de mogelijkheid, dat door het
toevallige en blinde bewegen en botsen van atomen ooit het universum en de
organismen hebben kunnen ontstaan. Hij moet toegeven, dat hij geen duidelijker beeld heeft van de schepping van de wereld en dat het geloof aan de
schepper het enige is wat hij er tegenover kan stellen, "mais enfin personne ne doute de la toute-puissance de Dieu, et puisque tout s'explique
mieux par ce grande principe, n'est-ce pas une vérité aussi

importante

dans la Physique que dans la Morale?" .
Voor het overige bevatten de eerste drie delen van de commentaren geen
opmerkelijke uitlatingen over het geest-lichaam probleem. La Mettrie blijft
Boerhaave (en Hal 1er) volgen en neemt geen standpunten in die als materiag
listisch, of naar het materialisme tenderend, geduid kunnen worden . En
dat komt niet omdat er geen aanleiding toe zou bestaan, want in deel 3
(paragrafen 236-311) komen de bouw van de hersenen, de zenuwen en de rol
van de hersen- en zenuwvloeistoffen ter sprake. Met name in de paragrafen
284 en 289 wordt ingegaan op een aantal storingen in het zenuwstelsel, die
van invloed zijn op het psychische functioneren. Een aantal van deze gege-

7«·
vens zullen later ¡n de materialistische werken terugkeren als argumenten
voor de stoffelijkheid van de geest: nu wordt er geheel aan voorbij gegaan.
In de volgende drie delen van de commentaren verandert dit beeld. Als
nu de geest ter sprake wordt gebracht, wordt deze steeds vaker, eerst in
bedekte termen, later ook openlijk, omschreven als een functie van de hersenen. Meteen in het begin van deel k noemt La Mettrie de ziel een begrip
waarvan men zich bedient om functies van de hersenen aan te duiden die zo
subtiel zijn dat ze voor onze zintuigen niet zichtbaar zijn . In de betreffende passage van Boerhaave's tekst of in Haller's noten treft men deze omschrijving niet aan. En als Hal 1er, naar aanleiding van de embryo-ontwikkeling in een noot opmerkt, dat de Schepper het zo ingericht heeft dat de
"organa sensuum et rationis" (waarmee de hersenen en het zenuwstelsel bedoeld worden) eerder tot ontwikkeling komen dan de delen die niet onmiddellijk in dienst staan van de geest, voegt La Mettrie aan "les organes des
sens et de la raison" toe: "ceux qui semblent du moins constituer le plus,
ce qu'on appelle du terme obscur d'âme"

. Toevoegingen van deze aard nemen

toe. Op pagina 418: "... l'âme quelle qu'elle soit, matérielle ou spirituelle, comme on voudra ..."; op pagina 433: "... les sensations de notre
corps, ou de notre âme, comme on voudra

...".

In het vijfde deel treedt La Mettrie's inmiddels duidelijk materialistische benadering van de geest aan het licht in een aantal opmerkingen in
het conmentaar bij de paragrafen over de "inwendige zinnen". Dat aantal is
niet eens zo groot en dat is begrijpelijk wanneer gelet wordt op het karakter van Boerhaave's benadering over de psychische functies. Wanneer men
Boerhaave's door en door mechanistische voorstelling van de psychische
functies (cf. 3.3.4.) leest met een materialistisch geest-begrip in gedachten, hoeft men niet veel wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in
diens tekst om zich als materialist ermee te kunnen verenigen.

De voor-

stellingen over het ontstaan van de gewaarwordingen en gedachten door de
inwerking van zenuwimpulsen op het Sensor¡urn Commune en de voortdurende
nadruk op de afhankelijkheid van denken en oordelen van de (mechanische)
functies van de hersenen, ondersteunen zonder meer eerder de materialistische dan de spiritualistische verklaring van de geestelijke functies.
We zien dat ook dat La Mettrie in deze paragrafen weinig nadrukkelijk en
schijnbaar slechts terloops van zi jn. material i stische opvattingen blijk
geeft.
Dat doet hij b.v. wanneer hij Boerhaave's conclusie "... in corpore
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nostro certa organa esse certi s ree i pi end¡s mot¡bus apta; haec organa cum
cerebro conjungi ; in cerebro sensum fieri; Animam vero percipere, judicare
de ¡is sensis, ac si sentirei apti" ombuigt tot: "Concluons que le corps
humain est doué de certaines organes, propes à recevoir certains mouvements; que ces organes sont joint avec le cerveau; gye_le_ceryeau_est_2uiΊ!!!Ι!?_ΰΰ_9Γ922?_§ξϊ35!.£ίίι_Ι?_!!ξΰί!??ΐΥ9ΰ5ι_Ε2ϋ!Ι-3 ÍD5Í_ÍJLEEi_ílC-Í°4S_l?5
fyîrÊi_9yi_Bir_lÇyE_!]5EfD°Di?_ÊÏ_lÇyE_59G5?!IÎ_f9nilÊQÏ_III'!!Ê»

'aquel le apper-

çoit et juge comme si elle sentoit elle-même; juge des sens comme si elle
en étoit un"

(onderstreping W . T . ) . Elders laat hij op het Sensorium
12
Commune de bepaling "cette partie qui sent en pense" volgen . En met dit
soort korte bijzinnen volstaat La Mettrie over het algemeen om van zijn

materialistische gezindheid te getuigen. Naast enkele minder noemenswaardige voorbeelden 13 , treffen we nog een markante uitwijding van zijn hand
aan, wanneer hij op Boerhaave's aanduiding van het Sensorium Commune als
"locus magnum" van de interacties tussen geest en lichaam laat aansluiten:
"Monsieur Boerhaave, corme on voit, met donc le siege de l'âme sous le nom
de sensorium, dans la moelle du cerveau; partie essentielle dont la structure organique imperceptible, ne paroi t differente du cerveau des animaux
que par ses effects ... Qu'on ne craigne point qu'il soit trop humiliant
pour l'amour propre de sçavoir que l'esprit est d'une nature si corporelle" 1 4 .
Op grond van de geciteerde passages uit La Hettrie's bijdragen aan de
commentaren kan worden opgemaakt, dat hij vanaf de tijd dat hij aan deel k
werkte steeds meer materialistisch over de geest is gaan denken. Uit dezelfde commentaren blijkt echter ook, dat hij zijn materialisme beperkte
tot de opvatting over de geest en geenszins uitbreidde tot een atheistisch
wereldbeeld. La Mettrie heeft niet het geloof in God als de Schepper van
de gehele natuurorde afgezworen en nog steeds valt hij de Epicurist i sehe
verklaring van de cosmogenie, uit toevallige bewegingen en botsingen van
atomen, aan als een extravagant systeem. Deze uitval tegen de Epicuristische natuurfilosofie doet La Mettrie naar aanleiding van een commentaar,
waarin gesteld wordt dat het onmogelijk is alle bewegingen van de lichaamsmachine uit mechanische oorzaken te verklaren: de eerste bewegingsimpuls
moet van buiten de machine komen! Elke poging te beantwoorden wat dit bewegingsbeginsel in de mens is, eindigt in een cirkel waarvan begin en
einde niet aanwijsbaar zijn. La Mettrie voegt daaraan toe dat God, die alles in een keer gemaakt heeft, ook de enige is, die alles kan verklaren.
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Hij voegt verder toe, dat ¡n de natuurkunde het erkennen van het bestaan
van God onontkoombaar is want in alles is de hand van God zichtbaar

. In

deze fase van zijn ontwikkeling is La Mettrie een deTstisch mechan i eist te
noemen die alleen de onstoffelijkheid van die ziel aanvecht .
Het is van belang naar aanleiding van dit laatstgenoemde standpunt
van La Mettrie op te merken dat hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
tracht een materialistische verklaring te geven voor het vraagstuk van de
eerste bewegingsoorzaak in de lichaamsmachine. Dat hij er hier nog mee instemt het probleem als onoplosbaar te beschouwen bewijst dat dit stuk van
de commentaren ouder is dan de "Histoire Naturelle de l'Ame". Daarvoor
spreekt natuurlijk ook dat hij in dit laatst genoemde werk onmiskenbaar
teksten opneemt die aan deel S van de commentaren ontleend zijn.
Blijft de vraag onder welke invloed heeft La Mettrie de stellingname
van Boerhaave met betrekking tot het geest-lichaam vraagstuk losgelaten?
Wat bracht hem ertoe de commentaren in materialistische zin te gaan duiden?
En, ervan uitgaande dat hij in de herfst van 17'»'» in Freiburg inderdaad
door heftige koortsen overvallen werd, wat deed hem de ervaringen die hij
daarbij had zien, als argumenten voor de material i teit van de ziel?
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5.3·

La Mettrie's

contacten met de Parijee

"Verlichte"

kringen

Uit her en der in zijn werken te vinden aanwijzingen, valt althans
ten dele op te maken in welke milieu's La Mettrie in Parijs verkeerde. Het
is echter onmogelijk in het netwerk van verbindingen in die kringen, aan
te geven volgens welke lijnen La Mettrie in aanraking kwam met de personen
en de denkbeelden die hem merkbaar beïnvloed hebben. Zeker is, dat zijn
contacten met o.a. Maupertuis, Hunauld, Sylva en Morand belangrijke schakels vormden in zijn kennismaking met de wereld van de "cercles des pensées" en "gens de lettres", waarin zich het intellectuele en culturele
leven van die tijd afspeelde. Daarnaast verschafte, naar zijn zeggen, zijn
aanstelling bij De Gracrmont hem ongedwongen omgang met de groten van het
hof en de stad . Uit zijn opmerkingen is verder op te maken, dat hij regelmatig vertoefde in de Cafe's Procope en Gradot, die beiden befaamd waren
als ontmoetingsplaatsen van literatoren, filosofen en academici, waar vrijdenkers en athe'sten openlijk hun ideeën uitdroegen en waar over de radi2
caalste stellingen gedebateerd werd .
Langs al deze wegen kwam La Mettrie in direct contact met de kringen
waarin, net in die tijd, de kritiek die van alle kanten op de ideologie en
de instituties van de bestaande maatschappelijke orde samenstroomde, aanleiding gaf tot een steeds openlijker wordende rebellie tegen de traditie
en tot de formulering van de denkbeelden van de Verlichting.
De Verlichtingsgedachte leefde in die fase nog primair als een emancipatie-beweging bij een intellectuele voorhoede, die zich afzette tegen
de autoriteit en de dogmatische inhoud van de geestelijke tradities die
denken en handelen bepaalden. Zij bepleitte de bevrijding van het denken
uit de horigheid aan bijgeloof en vooroordeel en plaatste daar tegenover
het zelfstandige, door het gezonde verstand "verlichte", oordeel van de
vrije en nadenkende mens.
Aan de opkomst van deze beweging in Europa droeg een heel netwerk van
oorzaken bij, dat in laatste instantie samenhing met het hele complex van
economische, sociale, politieke, religieuze en intellectuele ontwikkelingen, dat de overgang van het feodale in het burger!ijk-kapital istische
tijdperk markeerde . In de loop van die ontwikkelingen werden de fundamenten van de gevestigde orde uitgehold: het effect daarvan werd al tegen het
eind van de 17e eeuw merkbaar is in een, vele aspecten van de samenleving
beroerende, "crise de la conscience européenne" .
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Met name ¡η het absolutistische Frankrijk, waar de onvrede met de
schrijnende economische en sociale wantoestanden groot was en waar boven
dien heftige religieuze twisten verdeeldheid zaaiden, mondde die crisis
uit in het ontstaan van een radicale Verlichtingsbeweging, die het beeld
van de heersende maatschappelijke orde als zijnde een "door God gewilde
orde" aanvocht en die in naam van de rede wilde afrekenen met de vooroor
delen en de instanties die het onrecht en de wantoestanden in stand hiel
den.
Belangrijke impulsen voor die Verlichtingsbeweging gingen uit van de
opkomende bourgeoisie, die bekneld zat in het keurslijf van de oude drie
standen maatschappij. De bourgeoisie was immers intussen uitgegroeid tot
de kurk waar de hele Franse economie op dreef. Zij verschafte het leeuwen
deel van het kapitaal voor de financiering van de staatsuitgaven, inclu
sief die van het hof en de adel. Zij bezette zowat alle juridische, finan
ciële en administratieve posities in het staatsapparaat. De merkantil isti sehe politiek die Colbert onder Louis XIV invoerde om het gecentraliseerde absolutistische bestel te financieren had aanzienlijk bijgedragen aan
de versterking van de economische posities van de bourgeoisie, maar had
tegelijkertijd het - natuurlijk ongewilde - neveneffect dat deze steeds
bewuster ondervond dat dit staatsbestel onverenigbaar was met haar belangen. Immers door de talrijke, uit het feodale stelsel gehandhaafde, privileges, gewoonterechten, reglementeringen, tol- en andere barrieres werd de
ontplooiing van manufactuur, industrie en handel belemmerd. De hoge belastingen die geTnd werden - alleen bij de derde standi - om de verkwistende
adellijke kliek rond de absolute monarch te onderhouden en om de uitputtende oorlogen, die om dynastieke belangen gevoerd werden, te kunnen betalen, beroofden de bourgeoisie van winsten en investeringsmogelijkheden.
Bovendien werd deze ambitieuze klasse, die door rijkdom en ontwikkelingsniveau tot de top der natie behoorde, gefrustreerd doordat haar de toegang
tot de belangrijke en Invloedrijke ambten in politiek en bestuur versperd
bleven: deze functies vinden de adel ten deel, niet vanwege bewezen kundigheid, maar op grond van geboorte .
Intussen mag, door het naar voren schuiven van de bourgeoisie als de
klasse waarvan de aandrang tot maatschappelijke hervormingen het sterkst
uitging, niet de suggestie gewekt worden dat in de rest van de derde stand,
bij de adel en bij de geestelijkheid geen aanleidingen tot onvrede met het
"Ancien Régime" bestonden en dat zij geen rol gespeeld hebben bij het on-
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dermijnen daarvan. Dat ¡s zeker niet het geval. De onvrede leefde !n elke
stand en zelfs de adel, die eigenlijk leefde bij de gratie van het verrotte systeem, droeg het zijne bij aan het uitdragen van de Verlichtingsidee .
Zo had de hervatting van de vervolging van de protestanten na het opheffen van het Edict van Nantes in 1685 in alle standen een oppositie-beweging gemobiliseerd die sterke impulsen gaf aan het verbreken van de horigheid aan de autoriteit van Kerk en Staat. Het geestelijk verzet tegen de
intolerantie van het Katholicisme en de bemoeienis van de Staat met geloofdskwesties, werd, onder leiding van de protestantse refugés, al vrij
spoedig met filosofische, politieke en maatschappelijke argumenten gevoerd . Dit denken sloot door zijn anti-hiërarchisehe en anti-scholastische
trekken, zijn individualisme en rationalisme, zijn roep om tolerantie en
vrijheid, beter dan het Katholicisme, aan bij het streven naar vrije ontplooi'ng en ontvoogding dat bij brede lagen van de bevolking leefde. De
belangrijkste stimulans die de Verlichtingsgedachte uit dit milieu kreeg
ging ongetwijfeld uit van Pierre Bayle (Іб^?-!706), de in Holland wonende
protestantse refugé die met zijn, sterk door Descartes beïnvloed, sceptisch-rationalisme de betrekkelijkheid en bedenkelijkheid van religieuze
dogma's, van filosofische posities en van de waarden van het feodale stelsel blootlegde. Hij droeg wezenlijk bij aan het vormen van de sceptische
en anti-klerikale geest van de Franse Verlichting. Zijn hoofdwerk, de "Dictionaire historique et critique" (1695-1697), waarin hij het gehele weten
van zijn tijd kritisch doorlichtte en bediscussieerde, vormde zeker tot
het verschijnen van de "Encyclopédie" van Diderot en d'Alembert het handboek van de Verlichte denkers.
Ook de verbitterde strijd tussen Jansenisten en Mol ini sten, die de
katholieke kerk van Frankrijk dwars door alle lagen van de hiërarchie heen
scheurde, speelde de Verlichting in de kaart. Niet alleen bracht dit slepende conflict het leergezag en de tradities van de kerk aan het wankelen
en raakten Rome, de JesuTten en de hoge geestelijkheid door hun machtspolitiek in discrediet, ook de geloofsbeleving van grote delen van de bevolking werd geschokt door de twijfel en scepsis die de tegenstellingen zaaiden . Door haar bemoeienis met deze kwestie ondermijnde ook de monarchie
haar gezag in ernstige mate. Op instigatie van de JesuTten maakte zij van
de onderwerping aan de pauselijke veroordeling van het Jansenisme (Bul
Unigenitus, 1713) een in de grondwet vastgelegde

plicht en verordonneerde
q

strenge sancties tegen degenen die deze gehoorzaamheid weigerden . Zij
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dreef daarmee de Parlamenten, de Universiteiten en Colleges, de bourgeoisie en het volk, waaronder het Jansenisme zijn grootste aanhang had, tegen
zich in het harnas en wakkerde op deze wijze een openlijke politieke discussie aan over de autoriteit van de koning. Uit de krachtmeting tussen
Parlament en koning over deze kwestie kwam het aanzien van de koning ernstig geschonden te voorschijn en er deden zelfs republikeinse geluiden van
zich horen.
Intussen putte de Verlichting de grootste ideologische steun voor het
breken met de traditie, uit de ontwikkelingen die in wetenschap en filosofie het afbrokkelen van het traditionele wereldbeeld veroorzaakten. Het
Scholastische denken had in de loop van de 17e eeuw steeds meer aan gezag
ingeboet aan het nieuwe rationele denken en het nieuwe meer aardse, zelfbewustzijn dat ontstaan was met de opkomst van de manufactuur- en handelsbourgeoisie. De radicale heroriëntatie die in het denken plaatsvond komt
het duidelijkst tot uitdrukking in het mathematisch-mechanische wereldbeeld dat in de natuurfilosofie van die tijd tot ontwikkeling kwam
Vooral het invloedrijke filosofische stelsel van Descartes droeg wezenlijk bij aan de breuk met de geïnstitutionaliseerde Scholastische filosofie. Descartes' uitgangspunt was de overtuiging dat de wereldorde op onveranderlijke, door God ingestelde, mathematisch-mechanische wetten berustte en dat de deductieve methode, die zo waardevol gebleken was in de
wiskunde, astronomie en mechanica, de sleutel bood om deze orde te doorgronden. Met deze methode - d.w.z. door, met correct gebruik van de rede,
in logische stappen nieuwe inzichten af te leiden uit helder en goed onderscheiden, evident juiste, beginselen - was het volgens Descartes mogelijk in alle wetenschappen dezelfde absolute zekerheid te bereiken als in
de wiskunde.
Hoewel zijn pogingen de universele mathematisch-mechanische natuurorde
in detail te verklaren uit de, door hem "helder en goed onderscheiden"
basisbeginselen uitgebreidheid en beweging, spoedig ondeugdelijk bleken,
en ook zijn extreem deductieve methode al snel verlaten werd (cf. 5.3·),
verloor Descartes zijn invloed in Frankrijk niet. Tot in de Verlichting
bleef men in ham de man zien, die de mogelijkheden, de kracht en de kritische vermogens van de menselijke rede had aangetoond en met zijn "Discours
de la Methode" (1637) de weg gewezen had, die uit het doolhof van twijfelachtige Scholastische dogma's en vooroordelen leidde. Voltaire b.v. die
Descartes' filosofie een ingenieuze roman noemt en spottend opmerkt, dat
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hij zijn fouten in de natuurwetenschappen en de metafysica in ieder geval
consequent en met methode maakte, erkent in Descartes tegelijkertijd, degene die de mensen de ogen geopend heeft en hen geleerd heeft te redeneren
Deze verdienste acht hij vergelijkbaar met die van Newton: "... celui qui
nous a mis sur la voie de la vérité vaut peut-être celui qui a été depuis
au bout de cette carrière"
Als Descartes' methodologie en natuurwetenschap, ook in de door
Huygens, Rohault en Regis "gemoderniseerde" vorm (cf. 5-3·), al geen stand
konden houden tegen die van Newton: de kritische geest die hij had opgewekt met zijn pleidooi voor het zelfstandig oordelen, voor de radicale
twijfel en voor het hoger waarderen van de eigen, met goed gebruik van de
rede, verkregen inzichten dan elke autoriteit, bleef ongebroken doorwerken
in het Franse denken. Uit het lang aanhoudende verzet in dit land tegen
Newton's gravi tatiekracht en lege ruimte spreekt duidelijk de invloed die
Descartes' eis, om alle beginselen die niet helder en evident kenbaar waren, af te wijzen, nog had.
Ook andere thema's uit zijn filosofie bleven een belangrijke rol spelen in de Verlichting en een aantal daarvan met name in het materialisme
van die tijd. Als zodanig zij hier slechts terloops gewezen op het determinisme en anti-final isme, dat besloten ligt in zijn opvattingen over het
autonome en wetmatige verloop van alle ontwikkelingen en veranderingen in
de natuur. In Descartes' natuurfilosofie is God slechts zeer marginaal als eerste beweger - aanwezig in de scheppingsdaad

en bemoeit hij zich

verder niet met de ontwikkelingen, die noodzakelijkerwijze uit deze daad
voortvloeien. Zolang deze en andere opvattingen (zoals b.v. over het dualisme van geest en materie; over de dier-machine; over de cosmogenese en
epigenese) ingebed bleven in de metafysica van Descartes, bleven de materialistische consequenties die zij in zich borgen op de achtergrond. Met
het verbreken van de band tussen de fysica en metafysica van Descartes
kwamen deze opvattingen in een geheel ander licht te staan en gingen een
wezenlijke rol spelen in de argumentatie van de Franse materialisten en
12
atheïsten uit de Verlichting
De verdringing van het Cartésianisme door Newton's natuurfilosofie
onderbrak de trend naar de secularisering van het wereldbeeld en naar bevrijding van het denken uit de voogdij van de theologie niet. Integendeel,
de Verlichting kreeg in de door Newton gehanteerde experimenteel-inductieve methode en de theoretische fundering daarvan in het empirisme van Locke
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de middelen aangereikt om de strijd tegen het Scholastische denken te beslechten.
Het empirisme ontkende het bestaan van ingeboren ideeën en laat het
menselijke denken en de ontwikkeling daarvan geheel afhangen van de ervaringen en het milieu. De ervaring werd tot de bron van alle weten en daardoor werd het bewustzijn gesterkt dat de waarden en normen die de bestaande
maatschappelijke orde bestendigden historisch en cultureel bepaald waren.
Apr i or ismen en de rationalistische systemen die daarop gebouwd werden,
werden afgewezen. Ook het zoeken naar het wezen, het substantiële, de eerste beginselen van de verschijnselen werd op grond van de grenzen die door
de vermogens der zintuigen aan het kenvermogen gesteld zijn een Ijdele
zaak. Onder invloed van deze anti metafysische en positieve kenleer verschuift de wetenschappelijke aandacht van de principes naar de fenomenen,
van het algemene naar het bijzondere, van de definitie naar de descriptie

. De empirische kenleer leidde In de richting van een positivistisch

geaarde wereldbeschouwing, waarin de wetenschappelijke inzichten de waarden en de richtlijnen voor het menselijk handelen gingen bepalen. In die
zin wilde de Verlichting de tijd van de rede zijn: het handelen diende in
overeenstemming met de wetenschappelijke inzichten te geschieden. Autoriteit mocht alleen op deze redelijkheid gebaseerd worden. Uit deze eis, alleen de wetenschappelijke Inzichten het wereld- en levensbeschouwelijke
denken te laten bepalen, spreekt de totale breuk met het Scholastische den14
ken . De interpretatie die in Frankrijk gegeven werd aan Newton's natuurfilosofie bevorderde de ontwikkeling van het materialisme en het athéisme.
Door toedoen van vooral Voltaire en Maupertuis werd de gravitatiekracht
daar nl. begrepen als een eigenschap van de materie . Daaruit werd afgeleid
dat de uitgebreidheid niet de enige wezenlijke eigenschap van de materie
was en dat alles erop wees dat de materie veel meer eigenschappen had dan
Descartes vooronderstelde. In analogie met Newton's afleiding van het bestaan van de gravitatiekracht werd nu ook afgeleid dat de beweging en (b.v.
bij La Mettrie) de gevoeligheid eigenschappen van de materie moesten zijn.
Door van de beweging een eigenschap van de materie te maken en ze niet meer
als een door God aan de materie gegeven impuls te zien, werd een belangrijke hindernis op de weg naar het materialisme en voor sommigen naar het
16
athéisme opgeruimd . Intussen moet gezegd worden dat Newton's natuurfilosofie door haar finalistische karakter (de verbazingwekkende ordening in
de cosmos en de wonderlijke en ingenieuze constructies in de natuur konden
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immer niet op toeval berusten: zij moesten wel het werk zijn van een almachtige en intelligente Schepper) ook de ontwikkeling bevorderde van zowel de Natuurlijke Theologie die in elk verschijnsel de hand van God kon
herkennen

, als van het deTsme dat bij een aantal Franse verlichte denkers

culmineerde in de eis tot opheffing van de geopenbaarde religie, maar dat
1g
hen toch ook tot een hardnekkig verzet tegen het atheïsme inspireerde
19
Van de invloeden uit de filosofische hoek
die wezenlijk bijdroegen
aan de vorming van het Franse Verlichtingsdenken en dan met name aan de
vorming van de richting die de kant van het materialisme en atheïsme uitging, moeten tenslotte het scepticisme en de vrijdenkerij genoemd worden.
Het scepticisme leefde in Frankrijk vooral door de invloedrijke werken
van Michel de Montaigne (1533-1592), Pierre Charron (15Ί1-1603), François
de la Mothe-le-Vayer (I588-I672) en Charles de Saint-Evremont (1613-1703).
Zij hadden de menselijke rationele vermogens sterk gerelativeerd en betwijfelden de zekerheid en geldigheid van alle waarheden, kennis en waarden.
Onder invloed van Descartes' methode en de epicuristi sehe filosofie die in
Frankrijk, mede door toedoen van Gassendi, hernieuwd aandacht vond, werd
dit scepticisme omgebogen tot een sceptisch-rationalisme waarin twijfel en
rationalisme elkaar aanvulden in de kritiek op elke vorm van dogmatisme
en systeemdenken. Dit mengsel van scepticisme en rationalisme dat men in
die tijd zelf als Pyrrhonisme aanduidde ("... on est pas Philosophe, ou
20
l'on est Pirrhonien" merkte La Mettrie op ) , is het middel dat Bayle,
Fontenelle, Montesquieu, Du Marsais, Voltaire en vele anderen in de Verlichting feilloos weten te hanteren in hun aanvallen op de traditionele
stel 1 i ngen.
Scepticisme en epicurisme waren nauw met elkaar verbonden door de
kenleer, het gemeenschappelijk streven de mens te bevrijden van de angst
voor bovennatuurlijke machten, bijgeloof en vooroordelen en door de ethiek.
De meeste Franse sceptici waren aanhangers van de epicurist i sehe ethiek.
Dit bracht vanzelf de aandacht op de atomistische natuurleer die geformuleerd was als fundament voor de epicuristisehe ethiek, en daarmee natuur21
lijk ook op het materialisme en atheïsme van deze filosofie
Vooral de vrijdenkersbeweging die in deze pyrrhonistische atmosfeer
opbloeide greep deze ontwikkeling aan. In deze kring, waarin elk geloof
aan autoriteiten werd afgezworen en waarin men uit was op het afdanken van
elke vorm van religie, leefde vooral de discussie over de material i teit en
de sterfelijkheid van de menselijke ziel. De vrijdenkers zagen in de
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Aristotelische rationalisten der Italiaanse Renaissance hun voorlopers en
geallieerden. Vooral bij Pietro Pomponazzi (ΐΊδΣ-Ιδίδ) , Bernardino Telesio
(I508-I588), Giordano Bruno (iS^S-lèOO) en Luci 1 io Vanini (I585-I619) zochten zij steun voor hun soms hylozoïstische of pantheïstische vormen van
materialisme (zij doen ook regelmatig een beroep op Spinoza).
Zonder de verscheidenheid aan motieven die tot kritiek op het bestaande geestelijke en maatschappelijke klimaat inspireerden en de rijke geschakeerdheid en de grote verschillen in de alternatieve denkbeelden die de
Verlichte denkers ontwikkelden, uit het oog te verliezen, kan geconstateerd
worden dat in de eerste decennia van de 18e eeuw een beweging groeide, die
als gemeenschappelijk oogmerk had de bestaande verhoudingen grondig te reviseren door ze niet meer van autoriteit en traditie te laten afhangen maar
ze op redelijkheid te baseren.
Net in die jaren dat La Mettrie in Parijs was, werd het verzet tegen
de vermolmde instituties intenser en openlijker. Niet dat een georganiseerde ondergrondse ontstond, die op politieke omwentelingen aanstuurde, maar
wel vonden de nieuwe filosofische, ethische en maatschappelijke denkbeelden steeds meer instemming, met name de ideeën over de vrijheid van denken,
de tolerantie, het recht op geluk en vrijere moraal. De gedachte dat het
allemaal anders, beter kon, greep om zich heen, de onthechting aan de gevestigde orde nam toe; het geloof dat het een door God gewilde orde was
23
werd in de Verlichte kringen weggevaagd
La Mettrie werd gegrepen door deze beweging. Onder haar invloed ging
hij zijn aandacht, die tot dan uitsluitend de geneeskunde gegolden had,
richten op filosofische, ethische en esthetische vraagstukken. Zonder dat
het altijd mogelijk is met zekerheid aan te geven aan wie hij bepaalde
ideeën ontleende, kan men toch uit de contacten die hij had, de sympathieën en antipathieën die hij uitsprak en de filosofische, anti-scholastische en anti-rel igieuze argumenten die hij hanteerde, combineren met wie
hij zich in die jaren verwant voelde en tegen wie hij zich afzette.
Duidelijk is zijn verwantschap met de groep rond zijn vriend
Maupertuis. Zeker is, dat hij uit die kring Alexis Clairaut, de Marquise
24
Du Châtelet, Nicolas Fréret, Claude Helvétius heeft leren kennen . Deze
25
kring, waarvan ook Voltaire in die tijd deel uitmaakte , heeft belangrijk
bijgedragen aan de introductie van het denken van Newton en Locke in
Frankrijk. Natuurlijk had La Mettrie door zijn bekendheid met het werk van
Boerhaave en 's Gravesande wat dat betreft weinig te leren in die kring.
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Wel trof hij in Maupertuis en Du Châtelet vooraanstaande onderzoekers aan,
die niet absoluut afwijzend stonden tegen het gebruik van hypothesen en tegen theoretische speculaties in de natuurwetenschappen, die ook de implicaties van de natuurwetenschappelijke inzichten voor ethiek en geloof doordachten en die de f i nal i stische metafysica van Newton uit hun natuurfilosofie terugdrongen en God weer de marginale plaats In de natuur gaven, die
deze bij Descartes had. Beiden beTnvloeden bovenal La Mettrie's denken,
doordat zij beiden (mede onder invloed van de monaden-eer van Leibniz) de
materie een intrinsiek bewegingsvermogen toekenden. Maupertuis ging zelfs
26
zover in haar ook gevoeligheid en affiniteiten te vooronderstellen
In Nicolas Fréret leerde hij een scepticus kennen, die ronduit materialistische en atheistische opvattingen had. Ook Claude Helvétius - in
het oordeel van La Mettrie verbond hij: "... la meilleur philosophie à
27
l'harmonie des plus beaux vers"
- was in die tijd al materialist en
athe"st. Hij hield zich in zijn filosofische leerdichten (waarvoor
Lucretius' "De Rerum Natura" voorbeeld was) nog vooral bezig met het uit28
werken van de epicurist i sehe ethiek
Of La Mettrie ook Helvétius' vriend en leermeester Fontenelle persoonlijk heeft leren kennen is evenmin duidelijk als dat hij Voltaire uit die
tijd kende. Wel blijkt uit zijn werken dat hij hun opvattingen op filosofisch, ethisch en religieus gebied kende: Voltaire en Fontenelle zijn de
auteurs die hij het meest aanhaalt in zijn "Histoire Naturelle de l'Ame".
La Mettrie heeft ook kennis genomen van werken die Fontenelle anoniem publiceerde. In de anonieme bundel "Nouvelles libertés de penser" (ІУ^З), die
La Mettrie aantoonbaar gekend heeft, staan ni. twee werken van Fontenelle,
de "Réflexions sur l'argument de M. Pascal et de M. Locke concernant la
possibilité d'une autre via à venir" en het "Traité de la liberté". Beide
werken zijn onomwonden materialistisch en vooral het laatste, waarin de
afhankelijkheid van het denken van de organische gesteldheid wordt onderzocht, toont overeenkomsten met de thematiek en argumentatie van La
Mettrie's "Histoire Naturelle de l'Ame". Gelet op de omzichtigheid waarmee
het auteurschap van zulke werken geheim gehouden werd, is het zeer goed
mogelijk, dat La Mettrie, wanneer hij niet tot de intieme vrienden van
Fontenelle behoord heeft, niet geweten heeft dat deze de auteur ervan was.
In dezelfde bundel is een werk van Jean-Baptiste de Mirabaud opgenomen, het "Sentiment des Philosophes sur la Nature de l'Ame" waarin de onsterfelijkheid van de ziel weerlegt wordt met opvallend veel aan de fysio-
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logie en geneeskunde ontleende argumenten. Ook dit werk heeft La Mettrie's
opvattingen beïnvloed. Of hij De Mirabaud persoonlijk kende en wist dat
deze de auteur was, is niet bekend. Verder bevat de bundel twee werken van
César-Chesneau du Marsais: de "Réflexions sur l'existence de l'Ame et sur
l'existence de Dieu" en het belangrijkste strijdschrift "Le Philosophe". Er
bestaan wel aanwijzingen voor, dat La Mettrie de radicale vrijdenker en
29
. De invloed van zijn werken

atheïst Du Marsais persoonlijk gekend heeft

is in de "Histoire Naturelle de l'Ame" aantoonbaar.
Dat La Mettrie buitendien vele andere vrijdenkers, materialisten,
delsten, atheïsten, spinoïsten, epicuristen en wat dies meer zij ontmoette, is op te maken uit de anecdotes en verwijzingen in de werken die hij
na deze aanraking met de Verlichting gaat schrijven. Volgens hem was Parijs
bevolkt met atheïsten
Verlichte denkers die hij kende, uit hun werken of persoonlijk, waren, om slechts enkele kopstukken te noemen, Montesquieu, Boindin,
Desfontaines, Fréron, d'Argens, Marivaux, Duelos, Prévôt, Le Sage. Persoonlijk kende hij velen van de vrijzinnige deïstische of atheïstische literatoren die bijeenkwamen in de literaire sociëteit "Le Caveau": o.a.
Crébillon, Pirón, Grécourt, Bernard, Gresset, en ook kardinaal De Bernis

.

Hun invloed wordt merkbaar in La Mettrie's opvattingen over de wellust en
het geluk. Onder de artsen leerde hij sympathisanten van de Verlichting
kennen in zijn vrienden S.F. Morand en F. Quesnay, in С

Falconet en

Bouillac, die volgens hem spinosisten en atheïsten waren, en in M. Procope32
Couteaux . Ook blijkt dat La Mettrie kennis nam van het circuit van klandestiene manuscripten. Zo heeft hij b.v. het befaamde "Testament" van Jean
Meslier (166Ί-1719), de atheïstische pastoor van Evepigny gekend

en is

het waarschijnlijk dat hij ook wel sommige van de vele materialistische
manuscripten als het "Essai sur les Facultés de l'Ame", "l'Ame Matérielle",
"Opinions des Anciens sur la nature de l'âme", onder ogen kreeg. Onder de
invloed van deze veelheid aan contacten met de ideeën van de Verlichting
wordt het denken van La Mettrie een nieuwe richting uitgestuurd. Zijn aandacht voor de vraagstukken waarmee de Verlichte denkers zich bezighielden
gaat die voor de geneeskunde verdringen. La Mettrie ontwikkelt zich van
arts tot "philosophe" die zijn geneeskundige en natuurwetenschappelijke
kennis gaat inzetten als hulpmiddelen om de filosofische vraagstukken op
te lossen. De eerste neerslag van die ontwikkeling vinden we in de "Histoire Naturelle de l'Ame", waarin hij langs natuurwetenschappelijke weg
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tracht door te dringen naar het antwoord op de zeer ¡n de belangstelling
van de vrijdenkers staande vraag naar de natuur van de menselijke ziel.
Als immers aangetoond kon worden dat deze materieel en sterfelijk was, dan
zou het hele bouwwerk van de Christelijke ethiek instorten. Bij de analyse
van dit werk zal gewezen worden op de treffende overeenkomsten met de in
de Verlichte kringen circulerende opvattingen.
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6.

DE "HISTOIRE NATURELLE DE L'AME"

6.1.

In leiding

(\7k5)

De "Histoire Naturelle de l'Ame" is het eerste geschrift van La
Mettrie waarin de wending, die zijn denken ondergaan heeft, onverholen tot
uitdrukking komt. Met dit werk schaart hij zich in het debat over de natuur
van de menselijke ziel aan de zijde van de materialisten en versterkt hun
stellingname met zijn, naar empirisch-natuurwetenschappelijk model opgezette en door zijn gedegen medisch-biologische kennis onderbouwde, benadering
van het vraagstuk.
Er is al op gewezen dat het ontstaan van dit werk vrijwel altijd in
verband gebracht wordt met de koortsaanval die La Mettrie overviel tijdens
het beleg van Freiburg (5.1.)· Maar zelfs als aan de juistheid van dat verhaal geloof wordt gehecht, en aangenomen wordt dat La Mettrie bij die gelegenheid inderdaad aan den lijve ervaren heeft dat het denkvermogen sterk
beTnvloed wordt door de lichaamlijke constitutie, is daarmee geenszins
verklaard waarom hij die ervaring en de hem al eerder bekende literatuur
over de afhankelijkheid tussen geest en lichaam opeens op materialistische
wijze is gaan interpreteren. De ervaring kan dan wel hebben bijgedragen
aan het accepteren van de materialistische interpretatie, ze kan er niet
voor verantwoordelijk gemaakt worden. Welke denkwijzen hem intussen wel
tot een materialistische verklaring van de vermogens van de menselijke
geest hebben aangezet, wordt herkenbaar uit de analyse van de argumentatie
voor de material i teit van de ziel die in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
wordt opgebouwd. De verbindingen met het denken van de Verlichte kringen
zijn daarin duidelijk aanwijsbaar.
De "Histoire Naturelle de l'Ame" in de meest complete en uitvoerige
uiteenzetting die La Mettrie gegeven heeft van zijn bewijsvoering voor het
materialisme. Hij geeft in dit werk aan welke methodologische beginselen
hem bij het formuleren van zijn filosofische opvattingen hebben geleid en
bediscussieert vanuit die posities de klassieke en scholastische filosofie
en de rationele filosofische systemen van o.a. Descartes, Malebranche,
Leibniz en Wolff. Hij bekritiseert de opvattingen die in die filosofische
stelsels over de verhouding tussen geest en lichaam worden gehuldigd en
ontwerpt als alternatief een mensbeeld dat in zijn ogen geheel beantwoordt
aan de eisen die aan een natuurwetenschappelijke analyse gesteld dienen te
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worden. In die ambitie - het denken over de mens los te maken van de religieuze vooroordelen en van de abstracties en deducties van de rationele
filosofie en in plaats daarvan een zuiver natuurwetenschappelijk gefundeerde theorie te ontwikkelen, waarin alle psychische en fysieke levensverrichtingen van de mens hun verklaring vinden - ligt de opvallendste karakteristiek van La Mettrie's "Histoire Naturelle de l'Ame".
Hoewel het boek La Mettrie's uitvoerigste argumentatie voor het materialisme bevat, kan overigens niet gezegd worden dat het opvalt door een
systematische ontwikkeling van het betoog. Het is meer een opsomming van
medisch-biologische, natuurhistorische, antropologische, f ilosofi sehe en
theologische argumenten, die allen moeten bijdragen aan het rechtvaardigen
van de conclusie, dat de geest een product van de organisatie van het
1ichaam is.
In het eerste, drie pagina's tellende (1), hoofdstukje met de titel
"Exposition de l'Ouvrage" maakt La Mettrie kenbaar, dat hij van mening Is
dat het vraagstuk van de natuur van de menselijk ziel, alleen op empirische wijze benaderd kan worden en onderstreept daarmee wat hij ook in de
titel van zijn boek tot uitdrukking brengt: hij ziet de ziel als een natuurlijk verschijnsel, waarover alleen op grond van empirisch onderzoek
2
zinvolle uitspraken gedaan kunnen worden . De hele "Histoire Naturelle de
l'Ame" staat in het teken van deze duidelijk empirische stel 1ingname, die
echter hier, noch elders in het werk systematisch uitgewerkt en gefundeerd
wordt: de argumenten voor het empirisme staan her en der over de tekst en
de noten verspreid.
De korte hoofdstukken 2 t/m 8, samen niet meer dan zo'n 20 pagina's,
geven een min of meer (natuur-)f ilosofische verhandeling over de materie,
waaruit moet blijken dat in deze, mits de daartoe vereiste configuraties
voorhanden zijn, de vermogens te voelen en te denken tot ontwikkeling kunnen komen. In de aansluitende zeven hoofdstukken, die met rond 200 pagina's
het grootste deel van het boek beslaan, worden de veelsoortige argumenten
aangedragen, die de conclusie dat de ziel materieel

is, moeten ondersteu-

nen. In de hoofdstukken 9 t/m 13 komen vooral de medisch-biologische argumenten aan de orde. De bespreking van de psychische functies, sluit nauw
aan bij de commentaren over de "hwendige Zinnen" in de "Institutions de
Médecine"

. Hoofdstuk 14, met de titel "Qje la foi seule peux fixer notre

croyance sur la Nature de l'Ame raisonnable", handelt over de geschiedenis
van de theologische en filosofische opvattingen over de natuur van de ziel.
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La Mettrie manipuleert hierin zodanig met die traditie, dat eruit resulteert dat men eigenlijk altijd al gezegd heeft dat de ziel materieel is.
In hoofdstuk 15 geeft La Mettrie een aantal geschiedenissen en overwegingen, die moeten bewijzen dat alle kennis voortkomt uit de zintuiglijke informatie en dat er geen ingeboren ideeën bestaan.
Tussen al deze argumenten zijn methodologische, filosofische, psychologische, zelfs esthetische, morele en pedagogische overwegingen uitgestrooid. De belangrijke discussie over de filosofische stelsels wordt zo
b.v. hoofdzakelijk gevoerd in noten, die behoren bij een uitwijding die
La Mettrie maakt over wat een genie is en wie men geniaal zou mogen noemen .
Doordat La Mettrie belangrijke elementen voor de fundering van zijn
materialisme over het hele boek verspreid heeft, maakt zijn betoog, wanneer
men het op de voet volgt, vaak een al te stellige indruk en boet daardoor
aan overtuigingskracht in. Om die reden is bij de analyse van het boek niet
gekozen voor het stap voor stap volgen van de l'i hoofdstukken, maar voor
het natrekken van de methodologische en filosofische beginselen die La
Mettrie hebben geleld bij de samenstelling van zijn boek en voor het vervolgen van de manier waarop hij op deze basis de medisch-biologische gegevens hanteert als bewijzen voor de materiali teit van de ziel.
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6.2.

De methodologiaahe

6.2.1.

Algemeen

en filoeofiedhe

uitgcmgepositiee

La Mettrie's onmiskenbare Intentie ¡s de vraagstukken die ¡n zijn studie aan de orde komen, volgens de beginselen van de proefondervindelijke
wijsbegeerte te benaderen. Op diverse plaatsen in zijn studie herhaalt hij
de stellingen van het empirisme: de waarnemingen zijn de enige bron van
kennis; buiten dat wat de zintuigen ons laten kennen weten we niets; de
dingen die onze zintuigen niet waarnemen bestaan voor ons niet; we kunnen
uitsluitend oordelen over wat onze zinnen ons laten weten . Maar, hoe verbluffend en verhelderend onze waarnemingen ook zijn, zij stellen ons niet
2
in staat het wezen der dingen te doorgronden .
De uitwerking die hij van deze laatste stelling geeft volgt het resumé dat in het comnentaar bij paragraaf 570 van de "Institutions de Médecine" gegeven wordt van Lockes empirische filosofie. 1) Met begrip dat we
hebben van de primaire kwaliteiten - vorm, grootte, beweging, zwaarte,
hardheid - Is niet absoluut, maar wordt door onze zintuigen bepaald. Met
andere zintuigen zouden we andere voorstellingen van dezelfde eigenschappen hebben. 2) Ook secundaire kwaliteiten- zoals b.v. kleur, smaak, warmte, pijnlijk (sic!) - bestaan enkel in onze gewaarwording en zijn als zodanig geen eigenschappen van de dingen. Onze voorstellingen of denkbeelden
worden dus niet opgebouwd uit kennis van de dingen zoals ze werkelijk zijn,
maar ontstaan uit de voorstellingen die de dingen via onze zintuigen in
onze geest opwekken. De aard van deze voorstellingen, zegt La Mettrie, houden dan ook geen enkel verband met de oorzaken die ze opwekken. De gewaarwordingen geven geenszins de dingen weer zoals ze werkelijk zijn .
Daarmee is voor La Mettrie echter niet gezegd, dat onze waarnemingen
altijd misleidend en dus onbetrouwbaar zijn. Als men niet uit het oog verliest waartoe ze wel en waartoe ze niet bestemd zijn, zijn ze geenszins
waardeloos. La Mettrie verdedigt zijn opvatting over de betrouwbaarheid en
tegelijk ook de beperkte waarde van de gewaarwordingen, op markante wijze
door te wijzen op de biologische functionaliteit ervan. Zij dienen, zegt
hij, veel meer de instandhouding van onze machine dan tot het verwerven van
kennis. De zintuigen zijn betrouwbare dienaren van de geest die niet bedriegen. De geest kan erop vertrouwen dat zij erdoor op de hoogte wordt gebracht van de valstrikken die haar gesteld worden. Fouten ontstaan enkel
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door het voorbarig oordelen over de zintuiginformatie. Hoewel La Mettrie
opmerkt dat de zintuigen altijd klaarstaan om elkaar aan te vullen en te
corrigeren, heeft hij toch ook zijn twijfels over de mogelijkheid beoordelingsfouten uit te sluiten. Hoe kan immers, wanneer alle zintuigen misleid
worden, de daarvan afhankelijke geest verhinderen dat ze deelneemt aan zo'n
algehele dwaling? . Desondanks blijft La Mettrie het empirisme voorstaan:
"... il n'est point de plus sûrs guides que les sens. Voilà mes Philosophes. Quelque mal qu'on en dise, eux seuls peuvent éclairer la raison dans
la recherche de la vérité; oui, c'est à eux seuls qu'il faudra toujours
"5
revenir quand on voudra sérieusement la connoitre . Wie kennis nastreeft
dient zich te houden aan wat de ervaringen ons laten weten.
Uit de aard van de zintuigelijke vermogens volgt dus dat we niet bij
machte zijn het wezen der dingen te kennen. Alle vooronderstellingen over
het wezen der dingen blijven daarom gissingen, die ons niet aan betere en
zekere inzichten helpen. De vooronderstellingen zouden best in overeenstemming met de werkelijkheid kunnen zijn, maar wij beschikken over geen
enkel middel om ons te vergewissen van de juistheid van deze overeenkomst.
Om die te kennen, zou men moeten kunnen bepalen wat de essentie van een
ding uitmaakt, zoals men een meetkundige figuur - een cirkel of een driehoek - in zijn essentie kan vastleggen. Maar zulke kennis, stelt La
Mettrie, was alleen te verwerven op het moment van de schepping der dingen
en daarvan is niemand getuige geweest .
Vanuit dit gezichtspunt becritiseert La Mettrie de rationele en speculatieve filosofie. Spottend verwijt hij de "systematische" filosofen,
door hem ook "de beroemde hypothese-bouwers" genoemd, dan ook herhaaldelijk
dat zij zich gedragen alsof zij bij de schepping aanwezig zijn geweest .
De metafysische speculaties van Descartes, Malebranche, Leibniz, Wolff bestempelt hij als pure dwaasheden, omdat de pretentie tot het wezen der
dingen door te dringen, die de basis van hun systemen vormt, ijdel is. Om
de essentie van enig ding te kunnen kennen, moet men inzichten hebben, die
de menselijke geest nooit kan verwerven. De opvattingen van de genoemde
filosofen zijn volgens La Mettrie dan ook niet meer dan netwerken van vooronderstellingen, die aan de verbeelding ontsproten zijn. De geest waaruit
o
zij voortkomen noemt La Mettrie verderfelijk voor de wetenschap . Zijn afkeer van de rationele filosofie komt duidelijk tot uitdrukking in zijn commentaren op de filosofische stelsels van Descartes, Malebranche, Leibniz,
Wolff.
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Descartes kan als filosoof bij La Mettrie enkel lof

oogsten voor het

feit dat hij de filosofie heeft gezuiverd van wat La Mettrie de "expressions ontologiques" noemt en omdat hij de methode gewezen heeft om met grotere juistheid, helderheid en ordentelijkheid te redeneren. Hoewel
Descartes

zichzelf niet aan zijn methode gehouden heeft, danken we vol-

gens La Mettrie aan hem de filosofische denkwijze waarmee in één oogopslag
alle dwalingen opgemerkt kunnen worden en die de aanzet gegeven heeft tot
vruchtbare ontwikkelingen In de wetenschappen. Opmerkelijk is dat La
Mettrie erkent, dat Descartes' gissingen tot talloze onderzoekingen aanleiding gegeven hebben en dat hij daaruit concludeert dat speculaties, hoe onnuttig ze op zichzelf beschouwd ook zijn, indirect hun nut hebben omdat ze
tot onderzoek inspireren die de speculaties verifiëren of falsifiëren.
La Mettrie stemt in met Voltaires waardering (cf. 5.3·) voor Descartes
q
als wiskundige , maar vindt daarbuiten weinig in diens werken dat zijn
waardering kan krijgen. Men vindt er volgens La Mettrie voor de rest niets
dan systemen, dat wil zeggen, niets dan bedenksels en misslagen. Descartes
toont volgens La Mettrie zijn gering oordeelsvermogen in het overnemen van
de fouten van andere auteurs, in het onthouden van het gevoel aan de dieren, in zijn impracti cábele, onnuttige en kinderachtige methodische twijfel, in het tegenspreken van zichzelf en in het niet volgen van zijn eigen
methode. Hij verwijt hem dat hij het bestaan van ingeboren ideeën aanneemt
en dat hij definities van het wezen van de ziel en de materie geeft, tei—
wijl hij geen van beiden zegt te kennen. Uit deze beide foute definities
10
zijn alle verdere fouten van zijn systeem voortgekomen
. In de noot over
Descartes filosofie

gaat La Metrrie verder in op deze definities. Het

centrale en altijd weer terugkerende punt van kritiek van La Mettrie geldt
het aprioristisehe en deductieve karakter van Descartes opvattingen. De
kritiek bevat daarbuiten dan ook weinig meer dan ironische en satirische
opmerkingen over Descartes denkbeelden, waarbij gezegd moet worden, dat La
Mettrie er blijk om geeft te weten waar de problemen lagen.
Over Descartes' materiebegrip merkt La Mettrie spottend op, dat deze
de essentie van de hem onbekende materie laat bestaan uit de uitgebreidheid en dat hij op de vraag wat een lichaam of uitgebreide substantie is,
het voorwaar zeer heldere en verklarende antwoord geeft, dat dat een substantie is die uit meerdere uitgebreide substanties is samengesteld, die
op hun beurt uit meerdere uitgebreide substanties zijn opgebouwd.
Descartes erkent buiten die uitgebreidheid alleen het bestaan van de van
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God komende beweging in de natuur en hij verklaart alle verschijnselen uit
deze materiële uitgebreidheid en de onophoudelijke en directe bewegingsimpulsen die God overdraagt. Descartes bedenkt niet alleen dat er slechts
drie soorten materiedeeltjes bestaan in de wereld, maar bepaalt ook op welke wijze elk daarvan door God in beweging gezet is en dat ze de hele schepping zo compleet opvullen, dat er geen lege ruimte bestaat. In deze volle
wereld van Descartes, merkt La Mettrle op, wordt alles tot en met de onverklaarbare schepping verklaard uit wervelingen en toeval.
Ten aanzien van Descartes1 opvatting over de ziel zegt La Mettrie,
dat Descartes de ziel definieert als een denkende substantie en daarbij
onder denken elke vorm van zowel sensitief als verstandelijk kennen verstaat, dus ook alle voelen, verbeelden, begrijpen en willen tot het denken
12
rekent . La Mettrie tekent daarbij aan, dat daarmee weliswaar vermogens
van de ziel genoemd worden maar geen idee gegeven wordt van haar natuur.
Daarop aansluitend tracht La Mettrie hard te maken dat Descartes eigenlijk
ook een materialistische voorstelling van de ziel had en dat de medicus
Guillaume Lamy hem met recht ervan verdacht een slimme materialist te zijn.
Descartes, oppert La Mettrie, heeft de termen spiritueel, onuitgebreid en
onsterfelijk enkel gebruikt om de theologen van de Sorbonne om de tuin te
leiden. Deze gedachte is niet origineel van La Mettrie: hij kan haar hebben ontleend aan bv. de "l'Ame matérielle", het "Essai sur les facultés
de l'âme" of aan de "Recherches philosophiques" (ІУ^З) van Saint-Hyacinthe,
waarin zij met dezelfde bewoordingen geopperd wordt

. La Mettrie beargu

menteerd deze stelling, door te wijzen op de onverenigbare tegenstellingen
die Descartes systeem impliceren. Zo valt de conclusie, dat een niet-uitgebreid lichaam geen plaats kan innemen niet te rijmen met het aanwijzen
van de pijnappelklier als zetel van de ziel, en is ook de conclusie, dat
een niet-ultgebreide substantie niet kan inwerken op een uitgebreide sub
stantie onverenigbaar met het verklaren van het samengaan van de ¡(materiële ziel met het lichaam. Voor La Mettrie is daaruit duidelijk op te maken, dat Descartes inderdaad alleen onder de druk van de omstandigheden
heeft voorgewend, dat hij het dogma van de immaterial i teit van de ziel ac, I1·
cepteerde
La Mettrie sluit zijn kritiek op de filosofie van Descartes af met de
conclusie dat deze de mensheid niet onthouden zou hebben van de grote vooruitgang die zij dank zij zijn uitzonderlijke geest had kunnen maken, wanneer hij niet van zulke evident foute uitgangspunten zou hebben gekozen en
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niet aan het speculeren was geslagen, maar zich gehouden zou hebben aan de
methode die hij in zijn meetkunde aanwendde.
Malebranche wordt nog negatiever beoordeeld. Zijn werk wordt bestempeld als een product van de verbeelding. Spottend merkt La Mettrie op, dat
hij de grootsheid van diens werk bewondert: het vormt een ononderbroken
keten van fouten, waandenkbeelden, dromen en dol zinnigheden. In La
Mettrie's ogen is Malebranche de slaaf van vooroordelen en het slachtoffer
van spookbeelden en verschijningen over wie terecht is opgemerkt, dat hij
de waarheid enkel in de titel van zijn werk ("De la Recherche de la
Vérité", W.T.) gezocht heeft. Malebranche - aldus La Mettrie - neemt alles
aan en neemt daarbij geen genoegen met de zintuiginformatie, ja zelfs de
ingeboren ideeën van Descartes zijn hem niet toereikend: hij stoot met
zijn speculaties door tot voorbij de twaalfde hemel van Ptolemeus en verwijlt in spirituele, oneindige, goddelijke sferen en beschouwt de chimaeren die in zijn hoofd ontstaan als werkelijk bestaand

. In het resumé dat

La Mettrie van Malebranche's filosofie geeft, laat hij vooral het speculatieve aspect ervan tot uitdrukking komen

. De algemene teneur van de kri-

tiek van La Mettrie is ook hier, dat het hele stelsel van redeneringen
niet op empirische gegevens gebouwd is, maar op de fictie dat het wezen der
dingen aprioristisch in definities kan worden vastgelegd. Aansluitend
geeft hij in een aantal citaten uit Malebranches "De la Recherche de la
Vérité" weer, wat hij beschouwt als

de kernpunten van diens speculatieve

filosofie. Slechts op enkele van diens stellingen gaat hij nader in, voor
het overige laat hij ze voor zichzelf spreken, omdat hij van oordeel is
dat deze "abstracte meditaties van een heethoofd", zoals hij ze noemt,
geen serieuze weerlegging verdienen: het inzicht dat het wezen der dingen
niet gekend kan worden, ruïneert het hele bouwwerk van Malebranche. Overigens merkt La Mettrie ironisch op, dat Malebranche, door van de uitgebreidheid een attribuut van God te maken en in alle lichamen modificaties van
God te zien, Spi nos ist was zonder het zelf te weten
Leibniz, zegt La Mettrie, redeneert eindeloos over het wezen en de
substantie van alle dingen en daarmee is het principiële bezwaar tegen
diens filosofie meteen verwoord. Sarcastisch merkt La Mettrie op, dat we
zonder Leibniz nooit vermoed zouden hebben dat er monades bestaan en dat
de ziel er een i s ; we zouden geen weet hebben gehad van de fameuse beginselen die elke vorm van gelijkheid in de natuur uitsluiten en die al de
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verschijnselen verklaren met de eerder onnuttige dan afdoende redenering
"18

over de "raison suffisante

In het korte uittreksel dat La Mettrie geeft van Leibniz' filosofie
merkt hij over dit principe van de "raison suffisante" op dat het berust
op een vooronderstelling over de beweeggronden van een wezen waarvan we
geen enkele notie hebben. Hij valt daarom Leibniz' conclusie aan dat uit
de stelling, dat God niets doet zonder grond, moet volgen dat er geen gelijke dingen kunnen bestaan en dat daarom alle monades verschillend moeten
zijn. La Mettrie sluit de mogelijkheid dat de werkelijkheid overeenstemt
met wat in de monadologie van Leibniz beweerd wordt niet uit, maar is van
mening dat de mens, omdat hij het wezen der dingen niet kan kennen, niet
over de middelen beschikt om zich daarvan te vergewissen. De monadologie
is voor La Mettrie dan ook een product van Leibniz' verbeelding en diens
"raison sufficante", "principe de contradiction" en "harmonie préétablie"

13

zijn voor hem niets dan systematische en metafysische beginselen, waarmee
in wezen niets verklaard kan worden en die bij het zoeken naar de waarheid
nutteloos zijn.
La Mettrie, die zich kennelijk op de vertolking van Leibniz' monado20
logie door de marquise Du Châtelet baseert
, ziet de monaden overigens
als elementaire deeltjes en vindt daardoor in de monadologie steun voor de
opvatting dat de materie niet enkel als inerte uitgebreidheid kan worden
opgevat, maar dat men in haar ook een actief beginsel moet erkennen en dat
dus de bewegingskracht als een essentiële eigenschap van de materie beschouwd moet worden. Hij beweert bovendien dat Leibniz alle materie sensaties en percepties heeft toegeschreven, die vergelijkbaar zijn met die van
de levende organismen. Zoals zal blijken is La Mettrie zelf een andere mening toegedaan. Hij gaat er hier niet op in en merkt slechts op, dat men
het bestaan ervan in alles wat leeft niet kan ontkennen.
Wolff wordt door La Mettrie "geprezen" om de vruchtbare en diepzinnige manier waarop hij het systeem van Leibniz heeft verfraaid. Zijn grote
talenten, heet het spottend, doen Wolff als filosoof boven alle anderen
uitsteken, want nog nooit heeft een menselijke geest zo consequent gedwaald
21
en zo'n hechte keten gesmeed uit speculatieve beginselen
. Ook hier weer
brengt La Mettrie als kritiek naar voren, dat Wolffs systeem gebaseerd is
op de foute gedachte dat het wezen der dingen bepaald kan worden. Op de
bespreking van een aantal begrippen uit Wolffs filosofie, zoals die in de
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"institutions de Physique" van de Marquise Du Châtelet weergegeven zijn 22 ,
laat La Hettrie ironisch volgen, dat weldra een nieuwe Descartes moet opstaan om de metafysica te zuiveren van alle duistere ontologische begrip23
pen die Wolff weer geïntroduceerd heeft
La Mettrie besluit zijn notities over de speculatieve filosofie van
de genoemde auteurs met op te merken, dat hun beginselen bestaan uit verzamelingen van gewaagde vooronderstellingen die aan een waanwijze verbeelding ontsproten zijn. Deze metafysici, zegt La Mettrie, hebben zich laten
misleiden door de systeemgeest, die als niets anders gewantrouwd moet worden wanneer men de waarheid zoekt

. Door te vervolgen op welk punt deze

grote denkers ontspoord zijn en in een labyrint van fouten terecht gekomen
zijn, waaruit ze geen uitweg meer wisten te vinden, kan geleerd worden, dat
het altijd onze eerste zorg moet zijn in het spoor van de natuur te blijven. Men moet zich van zijn vooroordelen ontdoen en zich losmaken van de
gangbare opvattingen, zoals men zich losmaakt van vrienden waarvan men
de valsheid ontdekt heeft. Om de waarheid op het spoor te komen moet men
"... faire assidûment les mêmes pas avec la nature, toujours aidé, comme
dit Mme. la M. du Châtelet à M., du bâton de l'observation et de I'expe"25
rience
. Als leidende voorbeelden op deze weg worden Newton, Locke,
Sydenham, Boerhaave, Maupertuis, 's Gravesande en Musschenbroek geprezen,
omdat die zich gehouden hebben aan het onderzoeken van de kenbare verschijnselen en niet zo Ijdel geweest zijn te menen, dat ze de eerste oorzaken en de essentie van de dingen kunnen begrijpen
Locke oogst met zijn empirische filosofie niets dan lof bij La
Mettrie

2b

, die wel aantekent, dat hij diens hoge dunk van de waarde van

de deductieve logica voor het onderwijs niet deelt. Als eerste punt In
het resumé van de hoofdpunten van Lockes filosofie noemt La Mettrie dat
deze volmondig erkende dat hij geen weet had van het wezen der dingen en
dat hij van mening was, dat de kennis die daartoe vereist Is ook niet toegankelijk is voor de mens. Terloops wordt erop gewezen dat Locke de nutteloosheid heeft aangetoond van de syllogismen en de begripsanalyses ("analyses parfaites"), waarmee Arnaud en "tous les autres logiciens" de meest
voor de hand liggende en ¡ntuTtlef begrepen axiomas meenden te kunnen be..
28
wijzen
Vervolgens zegt La Mettrie, dat Locke bewezen heeft dat geen ingeboren ideeën bestaan. "Selon ce philosophe et la vérité", heet het bij La
Mettrie, "rien n'est plus certain que cet ancien axiome, mal reçu autrefois

98
de Platon, de Timée, de Socrate, et de toute l'académie; Nihil est in intel lectu, quod prius non fuer it in sensu". De denkbeelden ontstaan uit de
zintu¡gel ijke waarnemingen en dus vormen die de enige bron van onze kennis.
Over Lockes opvatting over de wil, zegt La Mettrie, dat het erop lijkt
dat deze van mening was dat de ziel materieel is, maar dat hij door zijn
bescheidenheid ervan weerhouden werd een definitieve uitspraak te doen.
La Mettrie volgt in deze niet meer de interpretatie van Voltaire (cf. 5·
2) maar citeert nu van Locke zelf de opvatting dat de mens waarschijnlijk
nooit een antwoord zal kunnen geven op de vraag of een materieel wezen wel
of niet kan denken, omdat hij niet weet wat materie noch wat geest is. De
vele argumenten waarmee Locke trachtte aan te tonen dat de geest niet altijd denkt en niet denken kan zonder bewuste gewaarwording, krijgen ruim
de aandacht van La Mettrie, die daarbij aantekent, dat deze stelling ge29
heel bevestigd wordt door de empirische gegevens uit de geneeskunde
La Mettrie onderstreept zijn instemming met het denken van Locke nog
eens door hem te vieren als de eerste die de chaos van de metafysische
systemen ontward heeft en als degene die, door op de empirische wortels
van alle kennis te wijzen, de weg naar de correcte wijze van filosoferen
geëffend heeft en deze weg bovendien op voorbeeldige wijze bewandeld heeft.
Boerhaave is ook in La Mettrie's rijtje van toonaangevende filosofen
opgenomen

. Ook voor hem heeft La Mettrie niets dan lof, omdat hij empi-

ricus was en omdat hij het zoeken naar het wezen der dingen en naar de
eerste oorzaken een volstrekt nutteloze bezigheid achtte.
Tussen de opmerkingen over Boerhaave's filosofische standpunten in
zitten ook de reeds eerder geciteerde opmerkingen (cf. 3.3·5·). waarin La
Mettrie zegt er zeker van te zijn dat Boerhaave een materialist was, die
alle geestelijke vermogens uit de lichamelijke organisatie verklaarde en
in de mens alleen het bestaan van een sensitieve ziel erkende die een hogere graad van perfectie had dan die der dieren.
Het voorafgaande maakt zichtbaar dat La Mettrie alleen de empirische,
volgens de beginselen van Newton en Locke bedreven, filosofie positief
waardeert. Steeds weer herhaalt hij dat wetenschap alleen gebouwd kan worden op empirische gegevens en dat, bij het onderzoek van de natuur, alleen
de waarneembare feiten aanknopingspunten voor zekere kennis geven. La
Mettrie zegt daarom ook geen waarde te hechten aan vooronderstellingen en
hypothesen die wel aannemelijk lijken, maar niet verifieerbaar zijn. Keer
op keer herhaalt hij ook dat het wezen der dingen niet kenbaar is en dat
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derhalve de essentie van de ziel, van de materie, van het leven, enz. zaken zijn die buiten het bereik van het menselijke bevattingsvermogen liggen. Ook over het bestaan van God, over de schepping van de wereld en over
Gods bemoeienis daarmee kan geen zekere, wetenschappelijk gefundeerde,
kennis verkregen worden. De vragen die zijn vriend Maupertuis aan het einde van diens "Vénus Physique"

opwerpt over het lot van de ziel na de

dood (of en hoe zij voortbestaat; of zij daarbij haar vermogens behoudt;
en of zij nieuwe lichamen bezielt) kunnen volgens La Mettrie geen van allen
ooit definitief beantwoord worden door het menselijke verstand. Omdat de
zintuigen de mens op dat terrein in de steek laten, en omdat men zich niet
moet laten verleiden tot het maken van gissingen, is het verstandig dit
soort kwesties te laten rusten of althans niet te proberen ze op wetenschappelijke wijze te benaderen.
Om die redenen roept La Mettrie, in bewoordingen die herinneren aan
die welke Du Marsais om dezelfde redenen in zijn "Réflexions sur l'exis32
tence de l'âme et sur l'existence de Dieu" ( 1 7 Ό ) gebruikt , zijn lezers
op hun ijdelheid te laten morren en zich te onderwerpen aan de onwetend33
heid

. Meteen in de openingszinnen van zijn "Histoire Naturelle de l'Ame"

maakt La Mettrie dit standpunt bekend: "C'est ni Aristote, ni Platon, ni
Descartes, ni Malebranche qui vous apprendront ce que c'est que votre âme.
En vain vous vous tourmentez pour connaître sa nature: n'en déplaise à
votre vanité et à votre indocilité; il faut que vous vous soumettiez à
l'ignorance et à la foi. L'essence de l'âme de l'homme et des animaux est
et sera toujours aussi inconnu, que l'essence de la matière et des
corps
Uit dit alles valt op te maken, dat La Mettrie in zijn "Historie
Naturelle de l'Ame" de ambitie heeft te werk te gaan volgens de beginselen
van de proefondervindelijke methode. Hij wil de verklaring van de levensverrichtingen en de (geestelijke) vermogens van de mens uitsluitend baseren op empirische gegevens en zo een mensbeeld ontwerpen dat geheel beantwoord aan de eisen van de wetenschappelijke beginselen van Newton en
Locke. Met klem verzekert hij dat zijn analyses en gevolgtrekkingen niet
verder gaan dan de empirische gegevens en de direct en onmiskenbaar daaruit af te leiden samenhangen, toestaan. Hij ziet zijn studie als een consequente toepassing van Newton's methode in het onderzoek van de menselijke vermogens. Naar zijn vaste overtuiging bevatten de theorieën die hij ontwikkelde geen speculatieve elementen, maar zijn zuiver de uitkomst van de
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analyse van de feiten, die door observatie en onderzoek aan het licht gebracht zijn.
La Mettrie ijvert zodoende voor een antropologie of, zoals hij later
"35
zal zeggen, een "Histoire Naturelle de l'Homme

die uitsluitend op empi-

risch materiaal is opgebouwd en waaruit elke vorm van speculatie geweerd
wordt. Hij is van mening dat niet bij voorbaat ervan uitgegaan moet worden
dat de mens een bijzondere plaats onder de schepselen inneemt. Tot zulk
een conclusie kan alleen a posteriori, op grond van observaties en analyses
van de waargenomen verschijnselen, gekomen worden. Hij ontzegt daarom elke
wetenschappelijke waarde aan de traditionele mensbeelden en aan de theologische opvattingen en filosofische speculaties waardoor deze gedragen worden. Wie niet van feiten uitgaat, zegt La Mettrie, dient zich te onthouden
van oordelen over de mens: "Sans une connaissance parfaite des parties qui
composent les corps animés et les loix mécaniques auxquelles les parties
obéissent pour faire leurs mouvements divers, le moyen de débiter sur le
corps et l'âme autre chose que de vains paradoxes ou des systèmes frivoles,
fruits d'une imagination déréglée, ou d'une fastueuse présomption!
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6.2.2. De discussie over de menselijke ziel

De implicite vooronderstelling, waarvan La Mettrie in zijn benadering
van de mens uitgaat, is, dat het menselijke gedrag, diens intellectuele,
emotionele en morele structuur, te begrijpen zijn als functies van zijn
neurofysiologische organisatie.

In zijn visie is de mens het product van de

organisatie van zijn lichaam en worden individuele verschillen tussen mensen veroorzaakt door een combinatie van verschillen in de organisatie en
het functioneren van het lichaam en van verschillen in opvoedings- en mi1ieu-invloeden.
Bij gevolg beschouwt La Mettrie de menselijke ziel als een verschijnsel waarvan, net als van elk ander natuurlijk verschijnsel, de natuurlijke
historie geschreven kan worden . Dat betekent, volgens hem, dat het fenomeen, waaraan men de

naam ziel verbindt, strikt empirisch benaderd kan

worden: wie de eigenschappen van de ziel wil kennen, moet zoeken naar de
2
omstandigheden onder welke zij zich in het lichaam manifesteren . De empirische methode vereist, dat bij dat onderzoek wordt afgezien van vooropgestelde meningen over de immaterial i teit en de onsterfelijkheid van de ziel,
dat men erin berust dat haar wezen niet te doorgronden is en dat men zich
derhalve ook onthoudt van speculaties over haar natuur: "la saine et raisonnable philosophie avoue franchement qu'elle ne connoit pas cet être inni
comparable qu'on décore du beau nom d'âme et d'attributs divins . La
Mettrie hekelt de pogingen die door Descartes, Malebranche, Leibniz, Wolff
en Spinoza zijn ondernomen om de ziel te definiëren als een onstoffelijke,
spirituele substantie. De daarmee verbonden opvatting dat het wezen van de
ziel het denken is en dat de ziel dus altijd denkt, ook wanneer zij zich
daarvan niet bewust is, noemt La Mettrie onjuist. Onder verwijzing naar
Locke, stelt hij dat tal van gegevens over slaap, kindsheid, dementie, bewusteloosheid, enz. tonen, dat het niet juist is dat de ziel altijd denkt,
maar dat blijkt, dat zij onder die omstandigheden geen denkbeelden vormt
en zelfs geen gevoelens heeft .
Daarnaast valt La Mettrie het dualisme van lichaam en ziel vanuit een
geheel ander gezichtspunt aan . Hij stelt dat de definitie van de ziel als
een immateriële substantie niet tot beter begrip van de ziel en van het
denken leidt, maar wel tot geweldige en onoplosbare moeilijkheden. Door van
de ziel en het lichaam twee totaal verschillende substanties te maken,
wordt het nl. onmogelijk te verklaren, hoe deze substanties met elkaar
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verbonden zijn en hoe zij op elkaar inwerken. Een immateriële ziel kan immers per definitie niet inwerken op het materiële lichaam en dit lichaam
evenmin op de ziel.: "Que le corps se meuve, l'âme qui n'est point sujette
aux mouvements, n'en ressentira aucune atteinte. Que l'âme pense, le corps
"6
n'en ressentira rien, puisqu'il n'obéit qu'au mouvement . De pogingen, de
kloof tussen lichaam en ziel, die door dit systeem ontstaat, desondanks te
overbruggen hebben tot merkwaardige inconsequenties geleid, zegt La
Mettrie. Dat Descartes bv. een zetel voor de niet-ruimtelijke ziel gezocht
had en haar in de pijnappelklier gehuisvest had, is voor La Mettrie zo evident paradoxaal, dat het hem bewijst dat Descartes in wezen materialist
was (cf. 6.2.1.). Voor de "causes occasione!les", waarmee Malebranches de
wisselwerking tussen de ziel en het lichaam verklaarde door God directe
verbindingen te laten leggen tussen de veranderingen in de voorstellingen
van de ziel en de gebeurtenissen in de materiële wereld, heeft La Mettrie
geen goed woord voor. Het hele systeem is fictief en daarom geen sérieuse
weerlegging waard: " ... je n'ai point d'idée de Dieu, ni des esprits; il
m'est donc impossible de concevoir comment mon âme est unie à Dieu "7
Ook de voorafbepaalde harmonie van Leibniz en Wolff kan, volgens La
Mettrie, het vraagstuk, dat door het dualisme wordt opgeroepen, niet oplossen. De theorie over de door God ingestelde parallelliteit tussen de
veranderingen in het lichaam en de veranderingen in de ziel verklaren immers geenszins hoe het lichaam aan de wil kan gehoorzamen en hoe, van de
andere kant, de ziel kan ervaren wat in de materiële wereld plaatsvindt:
"Comment une monade spirituelle, ou inétendue, peut-elle faire marcher â
son gré, toutes celles qui composent le corps, et en gouverner tous les
organes? L'âme ordonne des mouvements dont les moyens lui sont inconnus;
et dès qu'elle veut qu'ils soient, ils sont, aussi vite que la lumière
a
fût. Quel plus bel apanage; quel tableau de la divinité, diroTt Platon!"
Als nu de aanname van een immateriële ziel alleen problemen oproept
en allerminst verklaren kan hoe dit immateriële wezen denkt, waartoe Is
die aanname dan goed, vraagt La Mettrie. Aangezien het bestaan van een spirituele ziel niet bewezen kan worden en ook niet verduidelijkt kan worden
hoe zij functioneert, is die aanname niet eens een "être de raison" te
noemen 9.
Tegenover deze, in zijn ogen, methodologisch laakbare en in hun resultaat onbevredigende, dualistische theorieën, plaatst La Mettrie zijn empirische benadering van het vraagstuk. Daarbij zegt hij, niet de fouten
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te willen maken van de speculatieve en rationalistische filosofen, door er
bij voorbaat van uit te gaan dat de ziel een bijzondere status onder de
dingen gegeven moet worden, of door te pretenderen dat het wezen ervan te
doorgronden is. Hij wil in zijn benadering van de ziel (en van alle andere
vitale verschijnselen) enkel en alleen de feiten laten tellen: "Voyons
donc, avec autant de bonne foi que d'impartialité, ce que nos sens peuvent
découvrir dans la matière, dans la substance des corps et, surtout, des
corps organisés; mais n'y voyons que ce que y est et n'imaginons rien"
Tegen die achtergrond stelt La Mettrie dat hij het ermee eens is, dat
de bijzondere psychische vermogens van de mens van het lichaam worden onderscheiden als een functionele eenheid, die met het begrip ziel wordt aangeduid. Maar waarom, luidt zijn vraag, moet die ziel van een geheel andere,
van het lichaam onderscheiden, natuur zijn? Het postuleren van het bestaan
van immateriële beginselen is niet alleen in strijd met de empirische beginselen; het is ook volkomen zinloos, omdat er niets mee verklaard kan
worden en er enkel, tegen alle gezond verstand indruisende, consequenties
uit voortvloeien. Het is bovendien, in de ogen van La Mettrie, overbodig
zulks te doen, omdat een overvloed aan medisch-blologisehe gegevens afdoende bewijzen dat de psychische functies op geheel natuurlijke wijze voortkomen uit de organisatie van het lichaam. Met name de intacte en goed
functionerende hersenen blijken verantwoordelijk te zijn voor de psychische vermogens die met het begrip ziel worden geassocieerd: "Je ne vois
que matière dans le cerveau, qu'étendue... dans sa partie sensitive;
vivant, sain, bien organisé, ce visère contient 3 l'origine des nerfs un
principe actif répandu dans la substance médullaire; je vois ce principe
qui sente et pense, se déranger, s'endormir, s'éteindre avec le corps.
... Si tout s'explique par ce que l'anatomie et la physiologie me découvrent dans la moelle, qu'ai-je besoin de forger un être idéal? Si je confonds l'âme avec les organes corporels, c'est donc que tous les phénomènes
m'y déterminent, et que d'ailleurs Dieu n'a donné â mon âme aucune idée
d'elle-même, mais seulement assez de discernement et de bonne foi pour se
reconnoitre dans quelque miroir que se soit, et

de ne pas rougir d'être

née dans la fange. Si elle est vertueuse et ornée de mille belles connais"11
sanees elle est assez noble, assez recommandable
La Mettrie is dus van mening dat de bijzondere kwaliteiten van de levende organismen, en met name denkt hij daarbij aan het voelen en het denken, hun bestaan danken aan de ordening waarin de materie in de levende
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organismen voorkomt. Hij laat echter nadrukkelijk weten dat hij geenszins
de suggestie wil wekken te begrijpen hoe die vermogens in de materie tot
12
stand komen

. Want, hoewel de feiten bewijzen, dat de sensitieve en in

tellectuele vermogens uit de organisatie van de materie resulteren, blijft
het onverklaarbaar hoe dat gebeurt. Daardoor worden echter, naar zijn me
ning, zijn conclusies aangaande de materiële oorsprong van deze vermogens
niet ontkracht. Ter ondersteuning van zijn stelling voert hij aan, dat wij
het wezen van de materie niet kunnen kennen en daarom ook niet kunnen uitsluiten dat zij, mits zij in de geschikte configuratie verkeert, voelen
of denken kan. Bovendien herinnert La Mettrie, onder verwijzing naar de
gravi tatiekracht, eraan, dat de onverklaarbaarheid van de verschijnselen,
die zich onder onze ogen in de materie afspelen, geen reden vormt om hun
bestaan te ontkennen. Aanloog ziet hij het voelen en het denken als vermogens die zich in de materie manifesteren en waarvan om geen enkele reden,
hoeft te worden aangenomen dat ze immaterieel zijn

.

Terwijl dus, volgens La Mettrie, alles spreekt tegen de immaterialiteit van de ziel, staat niets de conclusie in de weg, dat zij een product
van de materiële structuur van het lichaam is. Omdat niet alle aspecten
van de materie gekend worden, kan ook niet begrepen worden hoe de materie
het denken voortbrengt. Maar, vraagt La Mettrie: "Est-il plus aisé de se
faire une idée d'une substance qui n'étant pas matière, ni seroit à la
portée ni de la nature, ni de l'art, qu'on ne pourroit rendre sensible par
aucuns moyens; d'une substance qui ne ce connoit pas elle-même, qui apprend
14
et oublie à penser dans les différents âges de la vie?
Daarmee sluit La Mettrie zich aan bij de in de vrijdenkersliteratuur
vaker voorkomende opvatting dat materie en denken elkaar niet uitsluiten
Terloops kaatst hij de kritiek van de zijde der dualisten tegen deze conclusie terug, door op te merken dat het goddeloos zou zijn de almacht van
de Schepper te beperken, door te beweren dat hij geen denkende materie zou
hebben kunnen maken

. Dit argument dat strikt genomen niet past in de em-

pirische benadering van het vraagstuk die La Mettrie nastreeft, wordt ook
in Voltaire's "Lettre sur Locke" aangevoerd

. Uit de context waarin La

Mettrie het argument gebruikt is niet duidelijk of hij het even ironisch
bedoelt als Voltaire. De manier waarop hij op andere plaatsen in de "Histoire Naturelle de l'Ame" zulke paradoxale consequenties van de theologische dogmata uitbuit doet dit wel vermoeden.
La Mettrie zoekt, voor zijn opvatting dat de ziel niet immaterieel kan
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zijn, ook steun bij de voorstellingen die men van oudsher over de ziel
heeft gehad. Deels in ernst, deels ironisch, probeert hij aan te tonen dat
men meestentijds, ook binnen de theologie, van mening was dat de ziel materieel is, en dat de term spiritueel, die In zijn oorspronkelijke betekenis verwees naar een zeer fijne materievorm, misverstaan wordt wanneer men
daaraan de betekenis immaterieel verbindt. Terwijl hij alleen op empirische
gegevens gebaseerde wetenschap wil accepteren, doet hij, ter ondersteuning
van deze argumentatie, een beroep op de autoriteit van de Bijbel en gaat
zelfs zover dat hij het solide en samenhangende systeem van de oude metafysica prijst boven dat der modernen.
Waar La Mettrie geen middel ongebruikt laat om de stellingen van de
spi ri tuai i sten te ondermijnen, is het onderscheiden tussen sérieuse argumentatie en spot in zijn appel op de klassieke en scholastieke auteurs
niet altijd even duidelijk. De concepten van de traditionele filosofie
worden door hem uit hun verband gehaald; soms op ambivalente wijze weergegeven, soms door versimpeling en overdrijving tot absurde producten van
metafysische speculaties opgeblazen. Hij laat daarbij niet na aan de kaak
te stellen, hoe In de metafysische speculaties, uit dezelfde vooronderstellingen, geheel tegengestelde en met elkaar strijdige gevolgtrekkingen
"18
worden afgeleid: "0 del i rae hominum mentis
Zo brengt La Mettrie bv. de standpunten van de spi ri tuai i sten, zonder
blikken of blozen, op een noemer met de opvattingen van de materielisten
van de klassieke filosofie. Hij stelt, dat wanneer men de uitspraken van
de klassieke en scholastische spi ri tuaiisten precies uitpluist, blijkt
dat zij met een spirituele substantie een zeer lichte, actieve materiesoort
bedoelden, die van zo'n grote fijnheid is, dat zij inderdaad welhaast onstoffelijk lijkt. In deze conceptie, licht La Mettrie toe, bestaat er geen
wezenlijk verschil tussen een spirituele en een materiële substantie: beiden zijn modificaties of zijnswijzen van eenzelfde materie. Als de ziel
spiritueel genoemd werd, deed men dat om die specifieke, actieve en gevoelige materievorm in het lichaam aan te duiden die in de mens zo'n hoge
19
graad van geestelijke vermogens voortbrengt
La Mettrie heeft deze interpretatie van het spiritualisme van de
klassieke auteurs onmiskenbaar aan Deslandes (1737) ontleend. Deslandes
voert dit, volgens hem foute, materialistische spi ri tuai i teitsbegrip ten
tonele om te verklaren waarom geen der Klassieken, die dit denkbeeld aanhingen, zich een juiste voorstelling kon vormen van de onsterfelijkheid
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van de ziel
. La Mettrie gebruikt het betoog met een geheel andere doelstelling. Volgens hem is de foute interpretatie van de puur materialistisch
bedoelde betiteling "spiritueel", het begin van alle metafysische speculali
ties over de onstoffelijkheid van de ziel geweest
Van Deslandes neemt La Mettrie ook over, dat het materialistische spiri tual ¡ tei tsbegri ρ algemeen was in de vier eerste eeuwen van het christen
dom. Met citaten tracht La Mettrie aan te tonen dat Tertullianus de ziel
als een vergankelijke stoffelijke substantie opvatte, die bij het laatste
oordeel weer, met het lichaam, tot leven gewekt werd. Met verwijzing naar
Saint-Hyacinthes "Recherches Philosophiques" voegt hij daaraan toe dat
Origenus, Ireneus, Justinus de Martelaar, Theophilus van Antiochië,
Arnobius en anderen, allen dezelfde mening waren toegedaan. Uit opmerkingen
van Augustinus maakt hij op dat ook deze van mening was dat de ziel materieel is. Op gezag van Deslandes voegt La Mettrie daaraan toe dat men tot
aan het (eerste of vierde?) concilie van Lateranen (in 1123 resp. 1215)
geloofde dat elk der beide ouders de helft bijdroeg aan de ziel van het
22
kind . Ook Thomas van Aquino dacht volgens La Mettrie niet anders over de
ziel als de genoemde auteurs. Om dat te staven citeert hij van Thomas de
23
uitspraak "Anima est principium quo vivimus, movemur et intel1igimus"
en
interpreteert dat als een bevestiging van zijn standpunt dat eenzelfde materieel beginsel verantwoordelijk is voor alle levensverrichtingen. De uitspraak van Thomas stamt echter uit een geheel andere context

. Thomas

verzette zich n.l. tegen de opvatting, dat de mens drie onderscheiden zielen (de vegetatieve, de sensitieve en de rationele) bezat. Hij - en daar
wijst de uitspraak op - was van mening dat een enkele ziel verantwoordelijk
is voor alle levensfuncties en dat de mens dus een eenheid is, samengesteld
uit een lichaam en een als substantiële vorm, ermee verbonden, onstoffelijke en onsterfelijke ziel. Door deze samenhang weg te laten, doet La Mettrie
het voorkomen alsof de eenheid, die de mens volgens Thomas is, een materiële eenheid is. Hij suggereert op die manier dat Thomas en alle scholastic! met hem, nooit iets anders beweerd hebben dan dat de materiële structuur, die verantwoordelijk

is voor de vegat¡eve en animale functies, ook

verantwoordelijk is voor de geestelijke functies van de mens. In die, ongetwijfeld bewuste, verdraaiing van het scholastische standpunt ten aanzien
van deze kwestie gaat La Mettrie zelfs zover, dat hij een uitspraak uit het
25
handboek van Goudin
opzettelijk verminkt. Terwijl Goudin zegt dat
"vegetare" en "sentire" door het materiële en "intel1igere" en "veile" door
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het onstoffelijke (spirituele) worden voortgebracht, maakt La Mettrie daarvan: "Vouloir et comprendre, dit Goudln, sont aussi bien des mouvements
"26
matériels, que vivre et végéter
Op dezelfde plaats verdraait La Mettrie nog een andere aantekening van
Goudin. Deze vermeldt nl. dat op het Concilie van Vienne (1511) bepaald
werd, dat het ontkennen dat de ziel de substantiële vorm van het lichaam
27
is, gelijk stond met ketterij . Volgens La Mettrie echter zegt Goudin:
"L'autorité de l'église ordonna de croire de l'âme n'est que la forme substantielle du corps ... et déclara hérétiques, tous ceux qui n'admettoient
"28
pas la matérialité de l'âme
. In deze weergave van Goudin's opmerking is
de bewuste verminking duidelijk: La Mettrie spot willens en wetens met
Goudin en, in zijn aansluitende opmerkingen, met alle andere Scholastic!
door aan hun stelling dat de ziel slechts een substantiële vorm van het
lichaam is, de conclusie te verbinden dat zij dus allen van mening waren
dat de ziel materieel is. Met die tartende conclusie gaat La Mettrie gewoon voorbij aan de inhoud die de Scholastic!, in navolging van Thomas,
aan het begrip substantiële vorm gaven. In deze, bij Aristoteles aankno29
pende , traditie wordt de substantiële vorm opgevat als het vormgevende
beginsel dat de dingen hun individuele bepaaldheid of individuatie geeft
en dat buiten het ding om, als stofloze, afgezonderde vorm (forma subsistens), zelfstandig bestaat. Volgens deze leer is de menselijke ziel, als
de intelligente substantiële vorm die met de materie van het lichaam verenigd is tot een zelfstandig wezen, onstoffelijk. La Mettrie negeert deze
betekenis van het begrip substantiële vorm volkomen en doet het voorkomen
alsof de Scholastic! daaronder hetzelfde verstonden als de klassieke materialisten en de neoplatonici d.w.ζ. die configuratie van materie die een
ding zijn karakteristiek geeft, maar die niet als een zelfstandig wezen
bestaat. Wanneer La Mettrie de ziel in deze contekst de substantiële vorm
van het lichaam noemt, impliceert dat voor hem, dat zij geen stoffelijke
substantie is, maar een organisatietoestand van de materie, die niet los
of gescheiden daarvan bestaat. La Mettrie gaat in zijn spot met de Scholastic! zover te stellen dat zij nooit anders over de natuur van de ziel gedacht hebben dan de klassieke auteurs, want zij erkenden met deze, ten
eerst, dat de vormen slechts attributen of afhankelijken van het lichaam
zijn, en, ten tweede, dat de ziel de vorm of het accidentele van het
lichaam is. Dat zij van de vorm een "forme subsistance" en van het accidentele een "accidens absolu" maakten, noemt La Mettrie nietszeggend omdat
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deze epitheta overduidelijk lichtzinnig zijn: een vorm is geen ding dat op
zichzelf kan bestaan en het accidentele bestaat alleen in het ding waaraan
het inherent is, zoals bijv. de rondheid aan de cirkel. Bovendien staan
deze begrippen, volgens La Mettrie, in zo'n het oog springende tegenstelling tot hun eigen beginselen, dat het voor hem onmiskenbaar is, dat zij
deze belachelijke beperkingen alleen ingevoerd hebben om niet met de Kerk
in conflict te komen
Als laatste traditionele begrip dat La Mettrie op zijn badinerende
manier van een materialistische inhoud voorziet, zij het begrip rationele
ziel genoemd. In zijn weergave van de herkomst en betekenis van de onderscheiding tussen vegetatieve, animale en rationele ziel, oppert La Mettrie
dat de klassieke auteurs, die deze onderscheiding invoerden, de menselijke
ziel alleen een rationele ziel noemden, omdat zij kwalitatief superieur is
aan de animale ziel der dieren. Deze correcte waarneming, zegt La Mettrie,
verleidde de Ouden echter niet ertoe haar van een geheel andere natuur te
maken. Op grond van vergelijkingen tussen de verschillen in de redelijke
vermogens van mensen hebben zij terecht geconcludeerd, dat deze afhangen
van verschillen in de lichaamlijke organisatie. Bovendien namen zij waar
dat die zaken, welke de lichaamlijke organisatie in de war brachten, ook
de geest verwarden en van de meest intelligente mens een zwakzinnige konden
maken: "Delà ils ont conclu assez clairement, que la perfection de l'esprit
consiste dan l'excellence des facultés organiques du corps humain... "31 .
En, gaat La Mettrie verder, omdat deze conclusie over de organische achtergrond van de superioriteit van de vermogens van de rationele ziel - die
natuurlijk ook de zijne i s - op onloochenbare empirische gegevens berust,
heeft men ze nooit op deugdelijke wijze kunnen weerleggen. Zij staat dus
naar zijn overtuiging, ook in zijn tijd nog onaangetast overeind.
Tot dusver bevat de argumentatie van La Mettrie voor het materialisme
geen elementen die niet reeds eerder in de vrijdenkersliteratuur gehanteerd
werden. De kritiek op het dualisme en de pogingen de onverenigbare tegenstelling tussen ziel en lichaam in dit systeem te overbruggen; de materialistische interpretatie van de begrippen spiritualiteit en substantiële
vorm; het toeschrijven van een materialistisch zielsbegrip aan de klassieke
filosofen (soms met uitzondering van de Platonici en de Pythagoreers), de
kerkvaders en ook de Scholastic!; het opheffen van het wezenlijk verschil
tussen de animale of sensitieve ziel der dieren en de rationele ziel der
mensen; het afleiden van de geestelijke vermogens van de organisatie van de
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hersenen, zijn allen aanwezig in de handschriften en boeken die circuleer
den

ббг zijn "Histoire Naturelle de l'Ame" verscheen.
Het, reeds in de 30-erjaren circulerende, anonieme handschrift "L'Ame
32

matérielle"

bevat bijvoorbeeld de genoemde elementen allemaal. In de pa-

ragraaf met de veelzeggende titel "La Plupart des Philosophes Anciens et
Modernes, ainsi que les premiers Pères de l'Eglise ont cru que nôre âme
étoit corporelle", wordt beweert dat de in de titel genoemden geen echt
onderscheid maakten tussen de menselijke ziel en de materie en dat zij van
mening waren dat de menselijke en de dierlijke ziel slechts gradueel verschilden: "... la seule difference des organes est cause que la raison ne
se développe pas dans les animaux comme dans l'homme". In dezelfde paragraaf worden het dualisme, het occasional isme en de geprestabi1 iseerde
harmonie aangevallen en wordt, in aansluiting op de conclusie dat de bron
van alle gedachten het lichaam is ("les sensations des corps les déterminent et les passions prennent toujours l'empire sur elles"), aangevoerd,
dat die ziel er niet minder om is omdat zij een stoffelijke natuur heeft.
De volgende paragraaf gaat i η op de verschillen en overeenkomsten tussen
de menselijke en dierlijke ziel. De diermachine-theorle wordt afgewezen en
onder verwijzing naar de analogie in lichaamsbouw en vermogens tussen mens
en dier wordt het bestaan van redelijke vermogens in het dier beargumen
teerd (La Mettrie doet dat ook) en wordt anderzijds gewezen op de afhanke
lijkheid van de geestelijke vermogens van het goed

functioneren van het

lichaam, van leeftijd en opvoeding. Dit gebeurt onder andere aan de hand
van de beschrijving van een aantal zg. "homes sauvages" en van de invloed
33
van leeftijd en ziekte op de geest . De conclusie die uit deze argumenten
getrokken wordt luidt: "... l'âme de l'homme ne diffère de celle des bêtes
II

qu'en ce qu'elle est unie a une corps dont les organes sont différents ... .
In de aansluitende paragraaf wordt de tegenstanders van deze materialistische conclusie gevraagd op grond waarvan zij zo zeker weten dat God geen
gevoelige en denkende materie gemaakt kan hebben.
De overeenkomst in de argumenten die aangevoerd worden, om de materialistische zielsopvatting te ondersteunen, is zo treffend, dat alleen de
detaiIverschi1len in de data en voorbeelden die genoemd worden er tegen
spreken dat La Mettrie het handschrift bij het schrijven van zijn "Histoire
Naturelle de l'Ame" geraadpleegd heeft. La Mettrie hoeft overigens "l'Ame
matérielle" niet daadwerkelijk gekend te hebben: de kennismaking met de
denkbeelden die in dit werk verwoord worden kan ook langs andere wegen ver-
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lopen zijn. Voor een deel zal dat gebeurd zijn via de conversaties en discussies in de Verlichte kringen waarin La Mettrie verkeerde (cf. 5.3·)·
Maar ook via geschriften waarvan met zekerheid te zeggen is dat hij ze gelezen heeft, raakte hij vertrouwd met deze denkbeelden. Hij werd er bijvoorbeeld mee geconfronteerd in de "Dictionnaire historique et critique"
van Bayle. Door de knappe dialectiek waarmee deze de klassieke, scholastische en moderne (i.e. Cartesiaanse, Malebranch!sti sehe en Le!bniziaanse)
opvattingen over de menselijke en dierlijke ziel doorlichtte, met elkaar
confronteerde en tegen elkaar uitspeelde, ondermijnde deze de posities van
de spi ri tuai i sten en begunstigde - zonder zich overigens openlijk tot hem
te bekennen - die der material si ten en athe"sten.
In Bayles kritische en sceptische geest vinden geen der filosofische
bewijzen voor de immaterial i teit en onsterfelijkheid van de ziel genade:
hij acht het een kwestie die alleen door het geloof uitgemaakt kan wor3/»
den . Hij wijst erop dat Descartes en zijn volgelingen geen van allen,
ook Malebranche en Leibniz niet, in staat zijn geweest de problemen die hun
dualistische theorieën oproepen op te lossen; noch de wisselwerking tussen
de immateriële ziel en het materiële lichaam, noch de problemen die de
overeenkomsten in de gedragingen en vermogens van mens en dier voor het
dualisme inhouden, zijn door hen op bevredigende wijze verklaard. Bayle
buit met name de dilemma's, waarin de spi ri tuaiisten in de discussie over
de natuur van de dierlijke ziel verstrikt zaten, meesterlijk uit. Hij maakt
duidelijk dat hun theorie slechts twee wegen open laat: of de dieren zijn
machines, of zij hebben, evenals de mens, een ¡mmateriële en onsterfelijke
ziel. Vervolgens toont Bayle dat beide wegen naar een afgrond leiden. Immers, als een materiële sensitieve ziel, die het product is van de lichaamlijke organisatie, toereikend is, om het dier te laten handelen, waarom
zou dan, gelet op de analogie tussen de verrichtingen en vermogens van
mens en dier, de mens niet met eenzelfde, nog subtieler georganiseerde materiële ziel kunnen uitkomen? Als God de dieren als machines ingericht kan
hebben, waarom zou hij dan niet met de mens gedaan kunnen hebben?

Ander-

zijds als men ervan uitgaat dat alle mensen zijn uitgerust met identieke
spirituele zielen, dan moeten de evidente individuele verschillen in de
geestelijke vermogens van de mensen (b.v. de verschillen tussen een kind
en een volwassene; tussen een domme en een filosoof; tussen een aap en een
neger enerzijds en een "bel esprit Européen" anderzijds) berusten op verschillen in hun lichaam!ijke organisatie. In deze samenhang merkt Bayle op,
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dat, volgens hem, het verschil tussen een domme en een intelligente mens
groter is dan dat tussen een domme mens en een dier

. Maar als dat zo is,

dan is niet uit te sluiten dat het verschil tussen de vermogens van de
dierlijke en de menselijke ziel enkel afhangt van het verschil tussen de
lichamen waarmee deze zielen verbonden zijn en dat de dieren dus, even goed
als de mens, een spirituele ziel hebben. De implicaties die deze, volgens
hem logisch uit de spiritualistische stellingen volgende, consequentie voor
het geloof hebben, hanteert Bayle als argument tegen het spiritualisme. Hij
manouvreert in de discussie over de diermachine-theorie zodanig, dat alleen
de conclusie mogelijk is dat mens en dier beide materiële zielen hebben die
onderling slechts gradueel van elkaar verschillen. Dat dit betekent dat de
materie zou kunnen denken, hindert Bayle niet: zonder hem te weerleggen,
laat hij Locke zeggen dat het feit, dat de mens niet begrijpen kan hoe het
mogelijk is, geen reden vormt om uit te sluiten dat God aan bepaalde hoeveelheden materie, een zekere mate van gevoel, percept ievermogen en denken
gegeven kan hebben

. Bayle verwerpt de opvatting dat de materie deze ver-

mogens enkel verwerft wanneer zij op een bepaalde wijze georganiseerd is en
ze geheel verliest wanneer deze organisatie verloren gaat. Hij stelt daar
tegenover dat de materie niet haar vermogens verliest door de overgang naar
een lagere organisatievorm, maar dat haar vermogens op een lager niveau gerealiseerd worden: "si les esprits animaux n'ont pas hors des nerfs les
sentiments qu'ils avoient, ils ne l'ont perdu qu'en aquérant une autre
sorte de sentiment"

. Het organisatieniveau van het lichaam doet dus geen

nieuwe vermogens in de materie ontstaan maar laat de aan de materie inherente vermogens tot expressie komen. In die zin laat Bayle, bij monde van
een kennis, weten dat een levend en een niet-levend lichaam alleen verschillen in de wijze waarop de delen gevormd en geordend zijn. Hij gebruikt
de Cartesiaanse diermachine-theorie om zijn visie te ondersteunen: "Si un
chien diffère d'une pierre, ce n'est pas qu'il est composé: d'un corps et
d'une âme et que la pierre ne soit que corps; c'est uniquement en ce qu'il
est composé de parties tellement arrangées qu'elles font une machine, ce

39 . Vervolgens

que l'arrangement des corpuscules d'une pierre ne fait pas"

gaat Bayle, nu bij monde van Dicéarque, een stap verder dan de Cartesianen
en plaatst de mens op dezelfde scala van niet-levend naar levend met als
uitkomst de conclusie dat de menselijke ziel niet onderscheiden is van het
lichaam: "... elle est seulement une construction, une disposition machinale de plusieurs de matière". Elders zegt ook Bayle dat de meeste der
klassieke filosofen van mening waren dat de menselijke ziel lichamelijk
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was en ontstond uit de meest subtiele delen van het bloed of uit het
ΊΟ
zaad
. Dat het begrip spiritueel ¡n oorsprong verwees naar een zeer fijne,
vluchtige materie wordt ook door Bayle opgemerkt

k\

. En terwijl hij aan de

ene kant de dualistische metafysica van Descartes en allen die hem daarin
volgden, kraakt, presenteert hij aan de andere kant de Cartesiaanse natuurfilosofie als een voortzetting

van de materialistische natuurleer van de

klassieke atomisten. Volgens hem heeft Descartes de draad van de oude material istische theorieën weer opgevat en verder gesponnen

. In zijn ogen is,

bijvoorbeeld, de theorie van Descartes over de cosmogenese een materialistische theorie, die evenals die der klassieke atomisten

impliceert dat de

wereld en alle natuurlijke lichamen uit beweging, vorm en ordening van materiedeeltjes kunnen zijn ontstaan, zonder dat God daaraan te pas gekomen
is

. Op dergelijke wijze legt Bayle ook verbanden en verwantschappen tus-

sen de filosofie van Malebranche en Spinoza en de klassieke materialisten
Met deze en andere notities brengt Bayle de materialistische

posities

in het notenapparaat van zijn "Dictionnaire historique et critique" in
beeld. La Mettrie merkt dan ook niet zonder grond op, dat uit honderden
plaatsen in diens werk kan worden afgelezen dat Bayle, in tegenstelling tot
de indruk die hij met sommige sof ismen wil wekken, van mening was dat de
't 5
mens een stoffelijke ziel bezit
. Als La Mettrie inderdaad in die honderden plaatsen in Bayle's "Dictionnaire" gegrasduind heeft, is hij daarin zowat alle elementen van zijn eigen argumentatie voor het materialisme tegengekomen.
Verder kwam hij in contact met deze opvattingen over de material i teit
van de ziel door de "Lettres Philosophiques" van Voltaire

(met name in

Lettre 13: "Sur M. Locke", 1 7 3 Ό , door diens "Traité de Métaphysique"
( 1 7 3 Ό en de editie van 17Ί1 van diens "Éléments de la philosophie de
Newton". In de "Lettre sur M. Locke" beweert ook Voltaire, dat Socrates,
Plato, Aristoteles en de kerkvaders van de eerste eeuwen van mening waren,
dat de ziel materieel

is. Ook bekritiseert hij de dualistische metafysica

om haar speculatieve karakter en omdat zij onoplosbare problemen schept
met het invoeren van een immateriële ziel. Onder het motto "Je suis corps
et je pense: je n'en sais pas davantage", een uitspraak die La Mettrie in
zijn "Histoire Naturelle de l'Ame" citeert

, verdedigt Voltaire dat om

geen enkele reden uitgesloten hoeft te worden dat God de materie heeft kunnen uitrusten met de vermogens te voelen en te denken en dat de rationele
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vermogens, waardoor de mens zich van het dier onderscheidt, alleen berusten
op de verfijndere lichamelijke structuur

die God de mens heeft toebedeeld.

In het "Traité de Métaphysique" (i.h.b. in de hoofdstukken vijf en zes)
wordt vooral de stelling uitgewekt dat God de organismen zo heeft ingericht
dat hun sensitieve en rationele vermogens in verhouding staan tot de ontwikkeling van hun organen. Het bezwaar dat deze benadering impliceert dat
de materie denken kan, treedt Voltaire tegemoet met de opmerking, dat God
dit vermogen evengoed als de deelbaarheid, de beweging en de gravitatiekracht op de materie kan hebben overgedragen. Aansluitend op zijn constatering dat het wezen van de ziel onmogelijk het denken kan zijn omdat de
mens niet altijd denkt, concludeert Voltaire, dat God de lichamen ingericht heeft om te denken zoals hij ze heeft ingericht om te eten en te verteren. In de "Éléments de la Philosophie de Newton" verzekert Voltaire,
dat ook Newton van mening was dat niet uitgesloten kon worden dat God het
denken aan de uitgebreidheid verbonden heeft. Zijn aandacht voor dit thema gaat in dit werk echter vooral uit naar het becritiseren van de bedenksels waarmee de Cartesianen en de aanhangers van Leibniz probeerden de
verbinding tussen de immateriële ziel en het materiële lichaam tot stand
te brengen.
Ook in de vrijdenkers geschriften die in de "Nouvelles libertés de
penser" (ІУ^З) gebundeld zijn

kB

, worden al de genoemde argumenten voor het

materialisme naar voren gebracht. In de in de bundel opgenomen "Sentiments
des Philosophes sur la Nature de l'âme" van De Mirabaud wordt bijvoorbeeld
aangevoerd dat er geen steekhoudende argumenten bestaan om de ziel immaterieel en bijgevolg onsterfelijk te noemen: "... les raisons dont on prétend
prouver l'immatérialité de l'âme humaine .. ne sont au plus à notre amour
propre que des motifs de l'espérer et de flatter de la possibilité d'une
chose inconcevable à l'esprit et totalement opposée au rapport de nos
sens". Ook De Mirabaud stelt dat de meeste klassieke filosofen de ziel als
sterfelijk opgevat hebben. Verder stelt hij ook, dat de verschillen tussen
de rationele, de animale en de vegetatieve zielen veroorzaakt worden door
verschillen in lichaamlijke structuren. Zoals de gedragingen van de dieren
afhangen van hun organen, hangen het denken en redeneren van de mens af van
diens organen. Wanneer hij betere intellectuele vermogens heeft dan de
overige (!) dieren, komt dat omdat zijn hersenen beter dan de hunne toegerust zijn over de zintuiginformatie te oordelen. De verschillen in intellectuele vermogens tussen de mensen onderling hangen op dezelfde wijze af
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van organische en milieu oorzaken.
In het "Traité de la liberté" van Fontenelle dat in de bundel

is opge-

nomen, wordt, aan de hand van de bekende medisch-biologische voorbeelden
van de afhankelijkheid van de geestelijke vermogens van de lichaamlijke gesteldheid, beargumenteerd dat het menselijk handelen niet vrij, maar gedetermineerd Is.
Ook in de twee verhandelingen van Du Karsais die in de "Nouvelles
libertés de penser" zijn opgenomen, komen de argumenten waarvan La Mettrie
zich bedient voor. In de "Réflexions sur d'existence de Dieu" onderzoekt
de auteur de voorstellingen over de immateriële natuur van de menselijk
ziel. Het Cartesiaanse dualisme wordt op een aantal gronden aangevochten.
Allereerst omdat de materie niet te definiëren is als deelbare uitgebreidheid die vormen kan aannemen: de nieuwe eigenschappen die elke dag in haar
ontdekt worden bewijzen dat de materie ook nog andere kwaliteiten herbergt.
Op grond daarvan vraagt Du Karsais of het denken in tegenstelling staat
tot de materie. Zijn antwoord is, dat dat geenszins het geval is, terwijl
het daarentegen ondenkbaar is dat een wezen dat enkel denken is op de materie kan inwerken. Hoe kan een substantie die geen enkele analogie heeft
met de materie deze waarnemen? Bovendien, gaat Du Karsais verder, hoe moet
de vereniging van de twee totaal verschillende substanties gedacht worden?
Hoe deelt de ziel haar gewaarwording aan het lichaam mee? Hoe geeft het
lichaam zijn indrukken aan de ziel door? Hoe is het mogelijk dat de ziel
in haar functioneren gehinderd kan worden door het lichaam? Uit al deze
problemen en argumenten tegen het bestaan van een immateriële ziel leidt
Du Karsais af dat men aan de materie moet toeschrijven wat men gewoonlijk
op grond van vooroordelen, aan een spirituele substantie toeschrijft. Ten
aanzien van het spiritualisme merkt Du Karsais in "Le Philosophe" op, dat
een waar filosoof zich niet laat verleiden tot het accepteren van het dualisme. Afgaande op de ervaringsgegevens zal hij tot de slotsom komen dat
de mens een machine is, die mechanisch zo is ingericht dat zij kan denken.
Het denken is, volgens Du Karsais, een zintuiglijk vermogen dat, zoals de
vermogens te zien en te horen, afhangt van de organische structuren:
"... les yeux seuls peuvent voir, les seules oreilles entendre, et la
"ί»9
seule substance du cerveau est susceptible de pensées
Verder werd La Kettrie, zowel in de "Recherches Philosophiques" van
Saint-Hyacinthe, als in het radicale atheTstische en revolutionaire "Testament" van Keslier, geconfronteerd met dezelfde discussie over de spiri-
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tualiteit dan wel material i teit van de ziel.
Saint-Hyacinthe bekritiseert de bekende spiritualistische standpunten.
Er is eerder op gewezen dat hij opperde, dat uit de overduidelijke contradicties in Descartes' dualisme, moet worden opgemaakt dat deze, op verkapte wijze, maar voor nadenkende geesten onmiskenbaar, de ziel materieel opvatte. Maar Saint-Hyacinthe verwerpt ook het materialisme, omdat dat zou
impliceren dat elk atoom zou kunnen voelen, denken, oordelen en willen en
dat dus een zandkorrel uit duizenden vrije, intelligente en actieve wezens
zouden bestaan. Saint-Hyacinthe ontwikkelt zelf de opvatting dat de ziel
immaterieel maar wel uitgebreid is. Volgens hem heeft Descartes de fout gemaakt te stellen dat de uitgebreidheid het wezenskenmerk van het materiële
is: het bestaan van het vacuum bewijst volgens Saint-Hyacinthe dat dat niet
juist kan zijn. Hij onderscheidt de materiële uitgebreidheid van de ruimtelijke, doordringbare uitgebreidheid en denkt met behulp van dit onderscheid de problemen rond de verbinding tussen de ziel, als spirituele substantie, en het lichaam, als materiële substantie, te kunnen overwinnen.
Deze gedachten zijn in dit verband niet van belang; waar het om gaat is,
dat In de "Recherches Philosophiques" een kritiek op de gebruikelijke spiritualistische redeneringen en een uiteenzetting van de argumentatie van
de materialisten gegeven wordt, waarin La Mettrie aantoonbaar steun gevonden heeft voor zijn eigen materialistische opvattingen.
In het manuscript, dat vanaf rond 1731* als "Testament" van Meslier in
omloop was

, worden de spiritualiteit en onsterfelijkheid van de ziel,

het occassional isme, de diermachine-theorie enz., eveneens bekritiseerd.
Meslier beredeneert dat de ziel materieel moet zijn want "ce qui n'a ni
corps, ni matière, ni forme, ni figure, ni étendue aucune, n'est rien de
réel, et de substantiel. De l'âme est quelque chose de réel et de substantiel, puiqu'elle animé le corps, et qu'elle lui donne la force et le mouvement qu'il a. Car on ne dira pas aue ce soit un rien ou un néant qui
"51
anime le corps, et qui lui donne sa force, et son mouvement
Ook hij laat hierop volgen, dat de meeste klassieke filosofen en
theologen die mening waren toegedaan. Volgens Meslier is het denken een
modus of modificatie van de materie zoals ook beweging, kracht en zwakte,
gezondheid en ziekte, geluid, reuk en smaak modificaties van de materie
zijn. "Donc il est constant, certain et assuré que, quoique nos pensées.
que nos connaissances et que nos sensations ne soient ni rondes, ni carrées, ni divisibles, en longueur ou en largueur, elles ne sont neantmoins
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que des modifications de la matière, et par consequent notre âme n'est en
elle-même, que ce qu'il y a en nous de matière plus subtilisée, et plus
agitée, que l'autre plus grosse matière qui compose les membres et les
"52
parties visibles de notre corps
. Hoe door deze modificaties van materie,
sensaties en gedachten tot stand komen kan Mesi¡er niet verklaren: dat het
gebeurt acht hij bewezen en elke spiritualistische verklaringspoging acht
hij weerlegt. Ook bij Mes!¡er wordt bestreden dat de ziel altijd denkt
(met voorbeelden van ziektes, bewusteloosheid en de slaap en de vermogens
van kinderen); dat het occassionalisme de onlogische en onmogelijke problemen die het dualisme oproept kan oplossen; dat de dieren machines zijn:
"Leur auroit elle (= la Nature, W.T.) donnée un cerveau avec des fibres
"53
et des esprits animaux pour ne rien penser et pour ne rien connoître?
Dezelfde thematiek en dezelfde argumentatie herhaalt zich, behalve
in de genoemde werken, die La Mettrie met zekerheid gekend heeft, in vele
andere teksten die, gedrukt of als handschrift, in de Verlichte kringen
circuleerden in de jaren voorafgaande aan het verschijnen van de "Histoire
Naturelle de l'Ame". Befaamde, meest anonieme werken als "L'Ame mortelle",
"Traité du trois imposteurs", "Les opinions des anciens sur la nature de
l'âme", "Essais sur les facultés de l'âme", "Dialogues sur l'âme", "Les
arguments du Pyrrhonisme", "Nouvelle Philosophie sceptique". "Philosophie
du bon sens" (van D'Argens), "Mémoires secrets de la Republique des lettres" (van dezelfde), "Pygmalion, on la statue animée" (van Deslandes),
dragen allen, meer of minder vergaand of openlijk, dezelfde material istί-

54
sehe Stellingen
de argumentatie
aansluit bij de
lijn en dat hij

uit . Daaruit
van La Mettrie
in de Verl Icht
daaraan weinig

Is op te maken dat de tot dusver aangehaal
voor de material i teit van de ziel helemaal
i ngsl i teratuur van zijn tijd gebruikelijke
nieuwe gezichtspunten toevoegt.

Maar de kern van de bijdrage, waarmee La Mettrie zich mengde in de
discussie over de material i teit van de menselijke ziel, ligt ook niet in
het opsommen van deze in de Verlichtingsliteratuur algemene argumenten.
Zoals reeds is opgemerkt, wordt die kern gevormd door La Mettrie's poging
de materialistische stellingen af te leiden met behulp van de moderne em
pirische natuurwetenschappen. De karakteristiek van La Mettrie's bijdrage
aan de discussie ligt dan ook veel meer in die poging het materialisme
empi risch-inductlef te bevestigen, dan in het gegeven dat hij ook een be
roep doet op de in de Verlichte kringen reeds gebruikelijke argumentatie.
De "Histoire Naturelle de l'Ame" onderscheidt zich van de gangbare materia-
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listische geschriften doordat zij ¡η de eerste plaats is opgezet als een
natuurwetenschappelijke verhandeling, waarin getracht wordt, uit de waar
genomen feiten, een zuiver empirische verklaring voor de psychische func
ties te geven. Ook waar La Mettrie zich bedient van argumenten die strikt
genomen niet met deze opzet stroken, blijft die doelstelling overeind: hij
baseert er zijn betoog niet op, maar gebruikt ze enkel om dat te ondersteu
nen of om tegen de speculatieve systemen van de spi ri tuai i sten te ageren.
Alvorens er toe over te gaan te vervolgen hoe La Mettrie in concreto
zijn conclusies over de material i teit van de menselijke ziel afleidt uit
de medisch-biologisehe, antropologische, e.a. empirische gegevens, moet
worden ingegaan op zijn analyse van de eigenschappen en vermogens van de
materie.
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6.2.3· De materieopvatting

In de discussies van die tijd was de Cartesiaanse materieopvatting een
belangrijk element ¡n de kritiek op het materialisme. De absolute onderschelding tussen het ondeelbare, onstoffelijke denken en de deelbare uitgebreidheid sloot de mogelijkheid uit dat de geestelijke vermogens uit de
materie voortkwamen. De materialisten op hun beurt voerden aan dat de Cartesiaanse materieopvatting onhoudbaar was en brachten daar, onder verwijzing naar Newton's gravi tat ieleer, tegen in dat de materie meer eigenschappen bezat dan alleen de uitgebreidheid en dat bijgevolg niet uitgesloten
kon worden dat daaronder ook de vermogens te voelen en te denken zouden
zijn.
In zijn uiteenzetting over de materie sluit La Mettrie aan bij die
kritiek op de gangbare Cartesiaanse materieopvatting en probeert langs inductieve weg, uit de aan de materie waargenomen eigenschappen, af te leiden dat in de materie de sensitieve en rationele vermogens tot ontwikkeling
kunnen komen. De gedachte, dat zijn analyse van de materie opgebouwd is
volgens de beginselen van de proefondervindelijke wijsbegeerte, is onmiskenbaar. Naar zijn stellige overtuiging formuleert hij zijn conclusies over
de materie, a posterior!, op grond van de informatie die de zintuigen leveren. De materieopvattingen van de Scholastic! en Cartesianen hekelt hij
daarentegen als zinloze speculaties over abstracte entiteiten en als "êtres
de raison"; hij stelt ronduit dat zij, die hun opvattingen over de materie
niet baseren op empirische gegevens, zich overleveren aan lichtzinnige disputen .
La Mettrie staat op het standpunt dat het inzicht in het wezen van de
materie weliswaar onbereikbaar is, maar dat niettemin met behulp van de
zintuigen een aantal grondeigenschappen van de materie vast te stellen zijn
waaraan niet getwijfeld kan worden: "Quoique nous n'ayons aucune idée de
l'essence de la matière nous ne pouvons refuser notre consentement aux
2
propriétés que nos sens y découvrent" .
Door nauwlettende analyse kan men de geobserveerde feiten combineren
en verbinden tot algemene samenhangen en wetmatigheden. Niet met de rede
als uitgangspunt, maar vanuit de waarneming kan een algemeen geldende theorie geformuleerd worden die, als ze op juiste feiten gebaseerd is, zo sterk
staat dat zij door geen rationele overweging omver geworpen kan worden.
Want als de uitgangsgegevens juist zijn, moet volgens La Mettrie de daaruit
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logisch afgeleide theorie ook juist zijn. La Mettrie noemt die benadering
analoog aan die der geometrici en daarom zijn de aldus verworven inzichten,
in zijn ogen, even zeker als de algebraïsche waarheden die deze uit hun
grondstellingen afleiden . Zodoende beschouwt La Mettrie de conclusies die
hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" formuleert over de vermogens van
de materie, als volkomen logische en legitieme gevolgtrekkingen uit de empirische gegevens over de materiële lichamen.
La Mettrie's bedoeling volgens de empirische methode te werk te gaan
is goed af te lezen aan zijn benadering van het begrip uitgebreidheid. Die
begint hij als volgt: "J'ouvre les yeux, et je ne vois autour de moi que
matière, ou d'étendue. L'étendue est donc une propriété qui convient toujours à toute matière, qui ne peut convenir qu'à elle seule, et qui par
conséquent est coessentiel le à son sujet" .
La Mettrie doelt met die uitgebreidheid, die hij ook aanduidt als
"étendue actuelle" of "étendue solide" op de waarneembare fysische uitgebreidheid van de lichamen die uit afzonderlijke harde delen (atomen) zijn
samengesteld. Hij onderscheidt tussen dit (Newtoniaanse) fysische uitgebreidheidsbegrip en dat van Descartes dat volgens hem alleen als metafysische abstractie bestaat. Tegen de Cartesiaanse deductie dat het wezen
van de materie de uitgebreidheid is wordt vanzelfsprekend ingebracht dat
het wezen van de materie niet te kennen is. Buitendien wijst hij het Cartesiaanse uitgebreidheidsbegrip af vanwege de onhoudbare consequenties die
eruit volgen. Want in Descartes' conceptie bestaat geen lege ruimte en is
dus scheiding of samenvoeging van (mater¡e)del en onmogelijk: in Descartes'
volle heelal kan, van binnen uit, geen enkele verandering optreden. De materie wordt in die voorstelling een passieve substantie waarin geen enkele
verandering kan optreden. Immers elke vorm van activiteit vereist een
kracht die alleen uit beweging kan voortkomen en die is in Descartes' definitie van materie niet inbegrepen . Om de materie te laten bewegen ziet
Descartes zich genoodzaakt God te laten ingrijpen en, pas met behulp van
de door God aan de materie toegevoegde beweging, kan Descartes voor alle
verschijnselen verklaringen verzinnen: "On fabrique des tourbillons, des
cubes qui expliquent tout, jusqu'à ce qui est inexplicable: la création" .
Dit brengt La Mettrie ertoe, in overeenstemming met "tous autres modernes"
te concluderen dat de uitgebreidheid weliswaar een attribuut van de materie is, maar geenszins als de essentie ervan beschouwd kan worden.
De constatering dat de tastbare uitgebreidheid "co-essentiel Ie" is
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voor de materie, leidt tot het onderkennen van de aan deze eigenschap onherroepelijk verbonden drie dimensies van een lichaam: "Cette propriété
suppose dans la substance des corps trois dimensions: longueur, largeur et
profondeur. En effet, si nous consultons nos connoissances, qui viennent
toutes des sens, on ne peut concevoir la matière ou la substance des corps,
sans l'idée d'un être â la fois long, large, et profond, parce que l'idée
de ces trois dimensions est nécessairement liée â celle que nous avons de
toute grandeur ou quantité" . Op dezelfde wijze wordt afgeleid dat aan de
uitgebreidheid van een object altijd vier "propriétés mécaniques-passives"
verbonden zijn, te weten: "la grandeur, le figure, le repos, et la situa-

g
tion" . Immers, daar een uitgebreid object altijd drie dimensies heeft,
heeft het ook altijd deze of gene grootte, gedaante, gesteldheid, enz. En
dus heeft de materie, vanwege haar uitgebreidheid, potentieel al deze voi—
men in zich. Vandaar ook dat de materie eveneens vanwege haar uitgebreidheid nooit zonder enige vorm bestaat. Totaal ongevormde materie is wel als
metafysische abstractie in het leven geroepen, maar bestaat in de (fysische) werkelijkheid niet. La Mettrie merkt spottend op dat de door abstractie van alle vorm ontdane materie precies dat is wat de Scholastic! aanduiden als een "être incomplet ...: un être qui n'existe point dans cet
état"9.
Via de drie dimensies die aan de uitgebreidheid inherent zijn, komt
La Mettrie te spreken over de vormen. De vorm van een lichaam wordt bepaald
door de lengte, breedte en diepte ervan en op de variaties in die drie dimensies berusten de eindeloze reeksen vormen die in de natuur worden aangetroffen. De vormen zijn in die opvatting dus geen toevoeging aan de materie, maar configuraties die direct voortkomen uit het gegeven dat de materie uitgebreid is: "Ce qu'on appelle forme en général consiste dans les
divers états, ou les différentes modifications dont la matière est susceptible. Ces modifications reçoivent l'être, ou leur existence, de ce matière
même, comme l'empreinte d'un cachet la reçoit de la cire qu'elle modifie"

. Voor La Mettrie zijn de vormen dus niet meer dan passieve producten

van de ordening van materie in een bepaald lichaam. Ze bestaan, volgens
hem, net zo min buiten de materie als de materie buiten enige vorm bestaat.
De materie is dus niet, zoals bij Aristoteles en de Scholastic!, het onbepaalde vermogen of de potentie waaruit de toegevoegde vorm stoffelijke werkelijkheid maakt; de materie is het wezenlijke dat alle vormen voortbrengt.
La Mettrie bestrijdt dus het traditionele hylomorfi st i sehe onderscheid tus-
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sen materie en vorm. Aristoteles maakte, volgens hem ten onrechte van de
vorm "un être separé de la matière"

: een zelfstandige entiteit die met de

materie, een verbinding kan aangaan. Zo'n zelfstandig vormbeginsel bestaat
volgens La Mettrie niet. Hij ziet de vormen niet zo "wezenlijk"; het zijn
bij hem geen substanties maar gedaanten die de materie kan aannemen. Zijn
vormen zijn de vormen van de atomisten: configuraties van atomen, verschillend gemodificeerde aggregaties van materie. Het zijn, kortom, de vormen
12

die samenhangen met het gegeven dat de materie drie dimensies heeft

La Mettrie verbindt aan de configuraties die het karakteristiek van
een lichaam bepalen het begrip substantiële vorm en aan de configuraties
die toevallig aan een lichaam kleven en die gewijzigd of verwijderd kunnen
worden zonder dat de essentie ervan verdwijnt, het begrip accidentele
vorm

. Hij stelt dat de klassieke auteurs die begrippen in dezelfde zin

hanteerden. De zelfstandige vormgevende beginselen, waarnaar deze begrippen bij de Peripatetici en Scholastic! verwezen, noemt hij chimaerische
verzinselen. Dat hij, ondanks de verwarring die erdoor ontstaat, deze beladen termen blijft hanteren, rechtvaardigt La Mettrie met de opmerking:
"D'ailleurs, pourvu que les idées soient clairement exposées, nous dédaignons de réformer des mots consacrés par l'usage, et qui ne peuvent induire
14
en erreur lorsqu'ils sont définis et bien entendus"

. Elders in de "His-

toire Naturelle de l'Ame" beweert hij overigens ironisch dat de scholastici in wezen hetzelfde vormbegrip als de klassieke atomisten aanhingen en
er enkel, om de theologen te misleiden, een zelfstandig iets van gemaakt
hebben
La Mettrie's analyse van de materie resulteert tot dusver in de conclusie dat de vormen die de materie kan aannemen direct afhangen van het
(empirische) gegeven dat de materie uitgebreid is. Ook zegt hij op basis
van de ervaring de gevolgtrekking te mogen maken dat de materie niet kan
vergaan: uit de waarneembare eigenschappen blijkt nl. dat de materie een
reeël bestaan heeft en het is ondenkbaar en onmogelijk dat een op zichzelf
bestaand iets zich kan scheppen of zichzelf kan opheffen. Alleen de vormen
kunnen ontstaan en vergaan, de materie zelf niet. De ervaring, zegt La
Mettrie, dwingt ons te erkennen dat niets uit het niets kan ontstaan en
dat iets niet tot niets kan vergaan
La Mettrie komt nu toe aan een kardinaal punt in zijn analyse. De
uitgebreidheid maakt weliswaar dat de materie een oneindig aantal vormen
kan aannemen, maar ze kan niet bewerkstelligen dat de materie daadwerkelijk
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deze of gene vorm krijgt of vormveranderingen doormaakt. De uitgebreidheid
en de daarmee samenhangende passieve vormen (la grandeur, la figure, le
repos, la situation) sluiten nl. op zich elke idee van activiteit in de materie uit. De materie kan daaraan geen kracht tot verandering van vorm ontlenen. Die kracht kan enkel uit de bewegingskracht voortkomen. Als zuivere
uitgebreidheid opgevat, dus door abstractie ontdaan van elke vorm, is de
materie passief en heeft zij alleen in potentie het beweg¡ngsvermogen

.

Dat betekent, vervolgt La Mettrie, dat telkens wanneer men de materie
ziet bewegen, men mag concluderen dat die beweging door een ander principe
bewerkt wordt. De potentieel actieve materie wordt dan werkelijk actief
doordat zij met de bewegingskracht verenigd wordt. Hoe kan nu in de materie
zo'η bewegingsprincipe werkzaam worden en wat moet daaronder verstaan wor
den? La Mettrie, die net beredeneerd heeft dat uit de zg. passieve vormen
geen beweging kan voortkomen, geeft op die vraag het opmerkelijke antwoord,
dat bepaalde vormen - die hij actief noemt - in de materie de bewegings
kracht doen ontstaan en daarmee ook de mogelijkheid zich verder te ontwik
kelen: "... la matière déjà revêtue des formes, au moyen desquelles elle a
reçu la puissance motrice ou le mouvement actuel, ... se procure elle-même
18
successivement toutes les différentes formes ..."
Nadrukkelijk s t e l t La M e t t r i e : " . . . si la matière est quelquefois
forcée de pendre une certaine forme, et non t e l l e autre, cela ne peut venir
de sa nature trop inerte ou de ces formes mécaniques passives dépendantes
de l'étendue, mais d'une nouvelle forme, qui mérite i c i le premier rang,
parce q u ' e l l e joue le plus grand rôle dans la nature; c'est la forme act i v e , ou la puissance motrice; la forme, j e le répète, par la quelle la
matière produit celles q u ' e l l e r e ç o i t " 19 . La Mettrie gebruikt hier " l a
puissance motrice" en "la forme active" dus als synoniemen. Zijn betoog
impliceert dat de, op zich passieve materie, door de invloed van bepaalde
actieve (materie-)vormen, die hij ook "formes motrices" of "formes produc20
tives des autres formes" noemt , geactiveerd kan worden. Dat wil zeggen
dat bepaalde actieve (materie-)vormen hun beweging overdragen op niet-actieve materie. De op die wijze geactiveerde materie kan vervolgens op eigen kracht van vorm veranderen.
De volgende stap in het betoog van La Mettrie is erop gericht aan te
tonen dat de actieve vormen in elk lichaam aanwezig zijn. Daarbij wijst hij
er allereerst

op dat de moderne filosofen de begrippen materie en substan-

tie, die door de klassieke filosofen terecht zorgvuldig onderscheiden wer-
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den,

op verwarrende wijze door elkaar gebruiken. Volgens hem mag het be-

grip materie, dat verwijst naar de passieve, omgevormde, ondoordringbare
en deelbare uitgebreidheid, die alleen als rationele abstractie bestaat,
niet gelijk gesteld worden met het begrip substantie dat altijd betrekking
heeft op lichamen en dat verwijst naar materie die in een bepaalde vorm
21
gegoten is . In combinatie met zijn conclusies over de actieve vormen,
leidt La Mettrie daaruit af, dat in de substantie van elk lichaam altijd
twee wezenlijke eigenschappen verenigd zijn: de materie of uitgebreidheid
en de actieve vorm of beweging. Hij vindt steun voor die opvatting bij de
klassieke filosofen die volgens hem van mening waren dat een lichaam een
samenstel was van het vermogen te bewegen en van datgene wat bewogen wordt:
"·... on donnait autrefois le nom de matière â la substance du corps, entant que susceptible de mouvement; cette même matière devenue capable de
se mouvoir, était envisagé sous le nom de principe actif ...". De onverbrekelijke samenhang die in een lichaam bestaat tussen de materie en de beweging, bracht Cicero volgens hem tot uitdrukking door te zeggen dat "l'un
22
et l'autre se trouve dans l'un dans l'autre"
La Mettrie tekent bij de conclusie, dat de substantie van een lichaam
bepaald wordt door materie en beweging, aan dat dat niet altijd zichbaar
tot uitdrukking hoeft te komen: een lichaam dat niet beweegt heeft niettemin het vermogen daartoe, want potentieel is dit in alle substantie aanwezig. Met instemming stelt La Mettrie dat de klassieke auteurs, die van mening waren dat de substantie van de lichamen "totum in fieri" is, constateerden dat het beweg ingsvermogen alleen tot uiting komt wanneer de substantie van de lichamen bepaalde vormen heeft en dat deze vormen bepalen
welke bewegingen mogelijk zijn. V/oor La Mettrie zijn deze vormen niets anders dan ordeningen van materiedeeltjes. Alle verschijnselen die in het
universum kunnen worden waargenomen, berusten op zulke ordeningen in de
materie; ook de verrichtingen waartoe het menselijk lichaam in staat is be23
rusten op niets anders
Langs deze, naar zijn idee empirische, analyse is La Mettrie uitgekomen bij een belangrijke bouwsteen voor het funderen van zijn materialistische theorie: de bewegingskracht is een intrinsieke kracht van de substantie van de lichamen, een "attribut essentiel de la substance du corps",
een "activité coessentiel à la matière". Door haar heeft de substantie van
de lichamen het vermogen zichzelf te bewegen. Het hangt enkel van de vorm
24
af waarin de materie voorkomt of dit vermogen geactualiseerd wordt
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Te beantwoorden blijft de vraag: welke zijn de actieve vormen of
"formes productives des autres formes" die de materie beweeglijk en van
binnen uit veranderlijk doen worden? Deze opwekking van de bewegingskracht
in de substantie is, volgens La Mettrie, een mysterie dat onmogelijk te
doorgronden is omdat immers de essentie der dingen niet gekend kan worden.
De stelling dat God de enige en onmiddellijke oorzaak van elke beweging of
verandering Is schuift La Mettrie terzijde omdat zij niet als een weten25
schappelijk gefundeerde verklaring beschouwd kan worden . Hij vindt het
(als empiricus) zinloos oorzaken die buiten de materiële wereld liggen aan
te nemen om de activering van de materie te verklaren. Want het valt noch
te bewijzen, noch te begrijpen hoe een dergelijk niet-materieel agens op
de materie zou kunnen inwerken. In tegendeel, men kan zich geen substantie
denken die op de materie kan inwerken zonder zelf materieel te zijn. Alleen
materie kan op materie inwerken. Wanneer materie geactiveerd is moet het
materie geweest zijn die daartoe de aanstoot gegeven heeft: "... voit-on
dans cette substance autre chose qu'elle même en action; et si quelquefois
elle paroit recevoir un mouvement qu'elle n'a pas, le reçoit elle de
quelqu'autre cause que ce même genre de substance dont les parties agissent
les uns sur les autres? Si donc on suppose un autre agent, je demande quel
il est, et qu'on me donne des preuves de son existence; mais puisqu'on n'en
26
a pas le moindre idée ce n'est pas même un Etre de raison" . Wanneer dus
materiedeeltjes actieve vormen aannemen kan dit alleen met behulp van reeds
geactiveerde deeltjes gebeuren: "... ce sont toujours d'autres parties de
cette même substance déjà revêtue de formes, qui les procurent. Ainsi c'est
de l'action de ces parties, pressées les unes par les autres, que naissent
les formes par lesquelles la forme nutrice des corps devient effectivement
active" 2 7 .
Deze voorstelling verder concretiserend, laat La Mettrie weten dat,
naar zijn oordeel, ingestemd moet worden met de klassieke auteurs die van
mening waren dat de bewuste actieve materiedeeltjes die La Mettrie aanduidt
als "formes productives des autres formes", uit het element vuur bestaan.
Volgens hem is het waarschijnlijk dat warmte en koude de twee "qaulités
actives générales" zijn waaraan alle ondermaanse lichamen hun bestaan danL

2 8

ken
Met deze opvatting over het vuur of de ether als het actieve, vormende
en animerende element in de natuur, sluit La Mettrie aan bij de klassieke
pneuma- of spiritusleer die in zijn tijd,

zowel door Newton's natuurfilo-
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sofie, als door het herlevend Epicurisme, grote aanhang had

29
.

Aan het spiritusbegrip was de voorstelling verbonden van een uiterst
fijne, gewichtsloze, vluchtige, van nature actieve en beweeglijke materie
die alle ruimte en alle lichamen doordrong. In de Epicurist i sehe traditie
werd deze actieve materie, die ook als eeuwig vuur of als ether werd aan
geduid, gezien als het vormende en animerende element en daarom ook als
wereldziel betiteld. Nadat Newton als hypothese opperde dat de gravitatiekracht en het licht verklaard konden worden met deze hypothetische materie,
bediende men zich, in tal van wetenschappelijke werken op fysisch, che
misch en biologisch gebied, ervan om de η i et-waarneembare mechanismen ach
ter de meest uiteenlopende verschijnselen te verklaren. Aan de poging van
La Mettrie's leermeester Boerhaave om in de "Elementa chemiae", de leer
dat het vuur het vormende element in de natuur is, het aanzien van een em
pirisch gefundeerde theorie te geven, is reeds aandacht besteed
(cf. 3-3.1.). Uit de empirische gegevens leidt Boerhaave af dat zonder
vuur alle lichamen vaste lichamen zouden zijn die samen een rigide vaste
massa vormen. Daaruit trekt hij de conclusie dat elke activiteit in de na
tuur van de aanwezigheid van het vuur afhangt. Alle aardse dingen zijn
doordrongen van dit element; elke beweging, elke verandering in de materie
hangt ervan af. In het uittreksel van Boerhaave's hoofdstuk over het vuur,
dat La Mettrie in zijn vertaling de titel "Traité du Feu" meegaf, wordt de
sleutelrol geschetst die dit uitzonderlijke element volgens Boerhaave
speelt in de fysische, chemische en biologische verschijnselen. Het wordt
erin bestempeld als "... (la) cause de tous les phénomènes qui paroissent
à nos sens ..."

. Met deze theorie reikt Boerhaave La Mettrie een door de

proefondervindelijke wijsbegeerte geschraagde verklaring voor het ontstaan
van de actieve vormen in de materie. Daarnaast verwijst La Mettrie ter ondersteuning van zijn conclusie naar het "Essai Physique sur l'oeconomie
animale" van zijn vriend François Quesnay, die daarin aansluit bij
Boerhaave's opvatting dat het element vuur het enige actieve element is

.

Ook bij Quesnay is het vuur of de warmte de eerste en algemene oorzaak van
elke andere beweging. En, omdat de warmte in de vorm van "atomes du feu"
van de zon uitstroomt, is de zon de eigenlijke bron van alle beweging. De
niet aflatende stroom warmte die van de zon uitgaat maakt Quesnay tot een
vi taliserende kracht: de vuuratomen, die met kracht op de aarde geworpen
worden, dringen voor een deel de aarde en de lichamen binnen en veroorzaken daarin het hele spectrum van verschijnselen en activiteiten die in de
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dode en levende natuur worden waargenomen. Quesnay voert dan ook ¡n zijn
werk stelselmatig elk natuurlijk verschijnsel dat ter sprake komt, direct
of indirect, op de werking van de "atomes du feu" of "atomes ignés" terug.
32
In de ogen van La Mettrie heeft Quesnay met zijn "Traité du Feu"
overtuigend aangetoond dat de actieve etherische materie de hoofdrol speelt
in de vorming van de lichamen. Hij waardeert diens theorie, evenals die van
Boerhaave, als het resultaat van empirisch onderzoek. Voor hem rechtvaardigt dit alles de conclusie dat de etherische "vurige" materie de gezochte
"forme productive de toutes autres formes" is, die de substantie van de
lichamen het beweg ingsvermogen geeft en haar, al naar gelang haar organisatieniveau, daadwerkelijk beweeglijk en veranderlijk maakt. Hij voegt aan
deze conclusie spottend toe dat de Scholastic! dit hadden kunnen weten omdat de Bijbel God zelf laat zeggen dat hij de elementen van de materie met
een actief beginsel heeft toegerust
Na aldus betoogd te hebben dat in de concrete werkelijkheid de materie, behalve de uitgebreidheid, altijd enerlij vorm eigen is en dat haar
derhalve ook het bewegingsvermogen toekomt, gaat La Mettrie er vervolgens
toe over aan te tonen dat de materie daarnaast een derde wezenlijk vermogen bezit dat echter, evenals de beweeglijkheid, alleen tot uitdrukking
komt wanneer zij op de daartoe vereiste wijze georganiseerd (gevormd) is.
Dit vermogen is de gevoeligheid. La Mettrie begint ermee op te merken dat
34
dit vermogen van oudsher altijd aan de materie is toegeschreven
en dat
alleen Descartes en zijn volgelingen van deze opvatting zijn afgeweken.
Bij gevolg zijn ze, volgens hem, in een labyrint terecht gekomen waaruit
ze alleen wisten te ontsnappen door het absurde systeem te verdedigen dat
de dieren pure machines zijn. Die theorie noemt La Mettrie in flagrante
tegenspraak met alle ervaring; zij toont hem de dwaasheid van de Cartesiaanse rationalistische filosofie. Wanneer men instemt met de Cartesiaanse
redenering, dat men alleen van de eigen gevoeligheid zeker kan zijn, moet
men erkennen dat, als men van het dier een machine maakt, op dezelfde gronden ook elk medemens een machine genoemd moet worden. De gevoeligheid van
de medemens is immers op geen andere wijze aantoonbaar dan die van de dieren: voor het bestaan ervan in de mens kan evenmin een ander bewijs aangevoerd worden dan de tekens die deze ervan geeft

. La Mettrie voegt aan

dit argument de overweging toe dat de gevoeligheid niet het beste valt op
te maken uit de verbale taal. In de affectieve taal geeft de mens, door
middel van klagen, huilen, strelen, vluchten, zuchten, zingen enz., veruit
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meer uiting aan gevoelens. Welnu, deze affectieve taal heeft de mens met
het dier gemeen en zij geeft veel meer bewijzen voor het bestaan van het
gevoel in mens én dier dan de sofismen van Descartes.
Een ander argument van La Mettrie is dat de vergelijkende anatomie
frappante overeenkomsten tussen de menselijke en dierlijke organisatie aantoont. Het is, volgens hem, evident dat de zintuigen die, op enkele modificaties na, absoluut gelijk zijn, hetzelfde gebruik dienen. Men mag daarom vanwege de verschillen in gestalte tussen mens en dier, het dier het
gevoel niet ontzeggen.
La Mettrie wijst dus de dier-machine theorie van Descartes radicaal
van de hand omdat daarin, als consequentie van de dualistische metafysica,
het bestaan van de toch duidelijk waarneembare gevoeligheid van de dieren
ontkend wordt. Hij kan, met het oog op de activiteiten en het vernuft dat
de dieren in hun gedrag tonen, onmogelijk instemmen met Descartes die van
het dier een gevoelloos mechaniek maakt dat, weliswaar van een grotere complexiteit, maar in wezen gelijk is aan een horloge.
Het is van belang bij deze kritiek stil te staan omdat vaak, ten onrechte, gezegd wordt dat La Mettrie de dier-machine theorie van Descartes
uitbreidde tot de mens

. Er zij hier op gewezen dat die machine van La

Mettrie een andere is dan de gevoelloze automaat van Descartes. La Mettrie
licht dit verschil zelf toe in zijn antwoord op een (gefingeerde?) kriticus

die hij laat opmerken dat het niet duidelijk is waarom hij de dier-

machine theorie van Descartes absurd noemt, terwijl hij zelf in de dieren
niets anders als materie erkent en dus in wezen ook machines van ze maakt.
La Mettrie antwoordt daarop dat het wezenlijke verschil daarin bestaat dat
Descartes de dieren alle gevoel ontzegt terwijl hij daarentegen aantoont
37
dat de dieren vol gevoel zitten, voller zelfs dan menig mens
In de oorspronkelijke tekst van de "Histoire Naturelle de l'Ame" herhaalt La Mettrie deze stelling wanneer hij over het instinct der raven te
spreken komt: "... ces oiseaux de la grande espèce, qui parcourent les
airs, ont le sentiment propre à leur instinct; ce ne sont donc point,
encore une fois de automates, comme le veut Descartes, semblable à une
48
pendule ou an flûteur de Vaucanson" . Dit standpunt impliceert dat, volgens La Mettrie, in de materie die tot een levend dierlijk organisme gevormd is, de gevoeligheid tot ontwikkeling kan komen.
De argumentatie, waarmee hij het ontstaan van dit vermogen in de materie verdedigt, verloopt in wezen als bij het aantonen van het intrin-
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s¡eke beweg¡ngsvermogen

¡ η de materie. De feiten tonen La Mettrie onweer

legbaar dat de gevoeligheid

in bepaalde gevallen tot ontwikkeling komt in

de materie. Daarmee is geenszins gezegd dat alle materie zonder meer gevoe
lig is. Het ligt buiten de menselijke vermogens te onderscheiden of de ma
terie van nature gevoelig

is en of ze de gevoeligheid enkel als potentie

heeft die pas echt tot uitdrukking komt wanneer zij bepaalde vormen aan
neemt. Vast staat dat de gevoeligheid enkel

in organische lichamen kan wor-
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den waargenomen
Hoe de gevoeligheid een eigenschap of afhankelijke van de materie kan
zijn is evenmin

inzichtelijk. Maar dat

is geen reden om het bestaan ervan

uit te sluiten. Men dient te bedenken dat de materie zich niet laat kennen.
Het is immers evenmin te begrijpen hoe zulke onweerlegbare aangetoonde e i 
genschappen als de uitgebreidheid, de gravi tatiekracht en de bewegings40
kracht aan de materie verbonden zijn
Men zou kunnen vooronderstellen dat de gevoeligheid toekomt aan een
ander wezen dan de materie van het lichaam waarin zij zich manifesteert.
Dus aan een substantie van een andere natuur, die met het lichaam verbon
den is. Maar tegen zulk een aanname komt de rede in opstand omdat in een
lichaam alleen materie wordt vastgesteld en omdat, van de andere kant, de
gevoeligheid alleen in (organische) lichamen wordt aangetroffen: "...

sur

quel fondement donc établir un être idéal désavoué par toutes nos connais41
sanees?" . Omdat het onmogelijk is dat een immaterieel beginsel op de materie inwerkt kan de gevoeligheid niets anders zijn dan het product van de
materiële organisatie.
Daarmee is voor La Mettrie voldoende aangetoond dat het de materie is
die de gevoeligheid voortbrengt: "Voilà donc une nouvelle faculté qui ne
résideroit aussi qu'un puissance dans la matière, ainsi que toutes les
,,42
...

autres dont on a fait mention

Zijn uiteenzettingen over de materie nog eens resumerend, concludeert
La Mettrie: "Nous avons vu que la matière est mobile, qu'elle a la puissance de se mouvoir par elle-même, qu'elle est susceptible de sensation et
de sentiment". Maar de ervaring, "ce grand Maître des Philosophes", leert
dat geen van die vermogens tot uiting kan komen wanneer de materie niet op
de geschikte manier gevormd is. De vormen, die een essentiële voorwaarde
voor de actualisering van die vermogens zijn, zijn met recht

substantiële

vormen genoemd, want deze ordeningen van de materie bepalen het karakter
43
van de betreffende lichamen

129
Vervolgens preciseert La Mettrie zijn opvattingen over deze substantieële vormen. In de levende organismen zijn de substantiële vormen te onderscheiden in zulke die de organische delen van de lichamen bepalen en
zulke die hun levensbeginsel

("principe de vie") vormen en met de naam ziel

aangeduid worden. Dat betekent, volgens La Mettrie, dat de vegetatieve
ziel van de planten, de sensitieve ziel van dier en mens, en ook de exclusief aan de mens toekomende rationele ziel moeten worden opgevat als zuiver
materiële vormen die de vitale funcites van de organismen verzorgen.
Het opmerkelijke van deze voorstelling, die hij overigens op "de klassieke filosofen" terugvoert, is dat La Mettrie van de ziel of het levensbeginsel een in het lichaam huizende substantiële vorm maakt. Hij benadrukt
met klem dat de vegetatieve en de sensitieve ziel - en dat geldt dan natuurlijk ook voor de rationele ziel - goed onderscheiden moeten worden van
de organisatie van het lichaam. Zo merkt hij bv. met betrekking tot de vegetatieve ziel op dat zij vaak ten onrechte met de organisatie gelijk gesteld wordt, terwijl zij naar zijn mening : "... la cause qui conduit et
dirige cette organisation" en "... la cause qui dirige toutes les opérations de la génération, de la nutrition et de 1'acroissement de tous les
corps vivans" is

. Men kan, zegt La Mettrie, de vorming van de levende

organismen niet begrijpen zonder een oorzaak die deze stuurt, zonder een
I45
principe dat alles regelt en naar een vooraf vastliggend doel leidt . De
vegetatieve ziel is dus niet gelijk te stellen met de organisatie zelf;
zij is het beginsel dat die organisatie bestuurt.
In de uitwerking van deze voorstelling legt La Mettrie de verbinding
tussen dit organiserende en sturende beginsel en de actieve etherische materie. Het "feu éternel", dat hij eerder ge'dent¡ficeerd had als de "forme
productive des autres formes", blijkt nu ook het gezochte "principe de
vie", dus de ziel, te zijn. Hij vindt steun voor die opvatting bij de Epikurist Guillaume Lamy uit wiens werk hij een passage aanhaalt waarin dezelfde gedachtengang tot uitdrukking komt: "Toutes les parties du Monde
ont quelque portion de ce feu élémentaire que plusieurs Anciens regardent
comme l'Ame du Monde. Le feu visible a beaucoup de cet Esprit, l'air aussi,
l'eau beaucoup moins, la terre très peu. Entre les mixtes, les minéraux en
ont moins, les plantes plus et les animaux beaucoup devantage. Ce feu, ou
cet Esprit est leur Ame qui s'augmente avec le corps par le moyen des
alimens qui en contiennent, et dont il se sépare avec le chile, et devient
enfin capable de sentiment, grâce à un certain melange d'humeurs et â cette
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structure

particulière d'organes qui forment les corps animés

..."

Uit de context waaruit dit citaat van Lamy is gelicht wordt de achtergrond van La Mettrie's stel I¡ngname duidelijker dan uit diens eigen korte
aanduidingen. Guillaume Lamy laat de ziel inderdaad bestaan uit een zeer
subtiele beweeglijke materie die, al naar gelang de organisatie van het
lichaam waarin zij zit opgesloten, tot gevoeligheid en gewaarwording in
staat is. Bij hem is de ziel een functie van de bewegingen van de subtiele
etherische materie, die hij identificeert met de "esprits animaux", in de
hersenen en de zenuwen. Zij groeit, volgens hem, met de complexiteit van
het instrument dat zij bestuurt; haar vermogens nemen in evenredigheid
daarmee toe. Lamy onderscheidt zodoende tussen de ziel en de organisatie
die de ziel herbergt en haar mogelijkheden bepaalt.
Er moet overigens op gewezen worden dat Lamy de rationele ziel van
de mens niet direct in zijn beschouwing betrekt. Hij volstaat ermee op te
merken dat het geloof leert dat de rationele ziel onstoffelijk en onsterfelijk is en voegt daar laconiek aan toe dat het daarom verder de taak van
de theologen is te vertellen wat we van haar denken moeten. Intussen laat
hij, bij de bespreking van de sensitieve ziel wel weten dat deze, "comme
la foye nous enseigne de l'âme raisonnable", onmogelijk een niet-materiële
substantie kan zijn, omdat al haar functies volledig van het lichaam afhangen. En als tegen zijn conclusie dat de sensitieve ziel materieel is wordt
ingebracht dat deze opvatting impliceert dat de vermogens van de rationele
ziel dan evengoed, uit de activiteiten van de "esprits animaux" in een
nog hoger ontwikkelt lichaam, verklaard kunnen worden, antwoordt Lamy dat
dat bezwaar ook blijft bestaan wanneer, zoals de Scholastic! doen, de sensitieve ziel een substantiële vorm noemt. Want "si une forme substantiële
tirée de la matière peut faire les fonctions qu'on voit dans l'âme sensitive, une autre forme plus parfaite tirée de la matière, pourra aussi faire
celles de l'âme raisonnable. Ainsi mon opinion n'est en ce point pas plus
dangereuse que la leur"
De citaten uit Lamy laten zien dat de stelling van La Mettrie, dat de
actieve vurige materie het animerende "principe de vie" van de organismen
vormt, wortelt in de ethertheorie die, behalve door Lamy, door vele anderen, waaronder naast vrijdenkers vele medici, werd aangehangen

. De voor-

stelling, die La Mettrie zich vormt van het ontstaan van de sensitieven en
perceptieve vermogens in dit materiële levensbeginsel, sluit bij deze theorie aan. Daarbij trekt La Mettrie inderdaad Lamy's "gevaarlijke" conceptie
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van de sensitieve ziel door naar de rationele ziel. Het hangt immers, volgens hem, enkel van de graad van organisatie, die in een lichaam bereikt
wordt, af of het levensbeginsel

behalve de vegetatieve functies ook de ver-

mogens ontwikkelt die men de sensitieve en de rationele ziel pleegt toe te
schrijven. Naar zijn mening berusten de vermogens van de vegetatieve, de
sensitieve en de rationele zielen in wezen op hetzelfde mechanisme en zijn
deze zielen alleen op functionele gronden van elkaar te onderscheiden. Dat
betekent dat de sensitieve en rationele ziel volgens La Mettrie slechts
gradueel van elkaar verschillen. Omdat de ziel van de mens een groter bereik, uitgebreidere functies, een wijder blikveld heeft, heeft men ze af49
zonderlijk benoemd
. Maar ter verklaring van de psychische vermogens die
tot het onderscheiden van de sensitieve en de rationele ziel aanleiding
gegeven hebben zijn geen andere beginselen nodig. Het spirituele komt evengoed en zonder sprongen uit het materiële voort: "... qui croira de bonne
foi que ce qui est matériel dans tous les corps animes cesse de l'être
dans l'homme?"

. Voor La Mettrie is het denken slechts een speciale va-

riant van hetzelfde mechanisme dat het voelen voortbrengt.
Concluderend kan worden gesteld dat, volgens La Mettrie, uit de analyse van de empirische gegevens over de eigenschappen van de materie, valt
af te leiden dat alle levensverschijnselen, met insluiting van de psychische vermogens van de mens, uit de materie kunnen voortkomen. De materie
bergt dus in zich alle voorwaarden voor het ontstaan van het voelen en het
denken in een organisme: het hangt enkel van de organisatiegraad, die in
de materie bereikt wordt, af of deze vermogens werkelijk tot ontplooiing
komen.
Hiermede is voor La Mettrie het doel van zijn uiteenzetting over de
materie bereikt. De essentie van de materie is niet te doorgronden, maar
desalniettemin kan, uit de eigenschappen die van haar gekend worden, worden afgeleid dat, onder bepaalde omstandigheden, de psychische vermogens
in haar tot ontwikkeling kunnen komen.
Bij elkaar genomen resulteert La Mettrie betoog in de verwerping van
de bezwaren die, op grond van de dualistische metafysica worden

ingebracht

tegen de material i teit van de ziel: terwijl hij het dualisme terzijde
schuift als een speculatief systeem dat uitgaat van een evident fout materiebegrip, ziet hij door zijn analyse proefondervindelijk bewezen dat
niets de conclusie in de weg staat dat de sensitieve en rationele vermogens uit de organisatie van de materie kunnen voortkomen.
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6.3·

De mediach-biologisahe
ziel·

argumentatie voor âe materialiteit

van de

Na aldus, naar zijn overtuiging volgens de beginselen van de proefondervindelijke wijsbegeerte, te hebben aangetoond dat in de materie de sensitieve vermogens tot ontwikkeling kunnen komen, besteedt La Mettrie de
rest van zijn betoog aan het aandragen van argumenten waaruit moet blijken
dat die vermogens inderdaad functies van de organisatie van het lichaam
zijn, en dat dus de ziel, als drager van die functies, het product van de
materiële structuur is.
Het grootste deel van dit betoog wordt in beslag genomen door de poging, aan de hand van de medisch-biologische opvattingen over de structuur
en het functioneren van het zenuwstelsel, te bewijzen dat de sensitieve en
intellectuele vermogens geheel materialistisch te verklaren zijn. La
Mettrie geeft daartoe een uitvoerige en in stukken letterlijke weergave
van de neurofysiologie uit de becommentarieerde vertaling van Boerhaave's
"Insti tut iones Medicae", met name van de paragrafen over de zg. inwendige
zinnen (cf. 3.3·1·· ) •
Het eerste hoofdstuk (hoofdstuk 9 "De l'âme sensitive des animaux")
dat aan de medisch-biologische argumentatie voor de mater¡al i teit van de
ziel gewijd wordt, bevat in een notedop de kern van de theorie die in de
aansluitende hoofdstukken systematisch ontwikkeld wordt. In de ziel ontstaat pas een gewaarwording als de zenuwen de veranderingen, die in een
zintuig optreden wanneer een object erop inwerkt, overbrengen op het "sensorium commune" in de hersenen. Nadat hij terloops de aard van de inwei—
king van het object op het zintuig en de relatie tussen prikkel sterkte en
gewaarwording aanstipt, stelt La Mettrie dat tal van waarnemingen en experimenten die gedaan zijn aan hersenletsels en ligaturen van zenuwen bewijzen dat de ziel geen gewaarwordingen heeft als de zenuwen geen prikkels
kunnen doorgeven aan de hersenen en dat de ziel derhalve in de hersenen
gelocal iseerd moet worden. La Mettrie wijst de opvatting van met name
Perrault, Stuart en Tabor

van de hand, dat de ziel in het hele lichaam

gewaarwordingen opneemt. Die indruk ontstaat inderdaad door de aard van de
gewaarwordingen, maar de ervaringen met mensen bij wie lichaamsdelen geamputeerd zijn, tonen aan dat de ziel niet voelt waar zij meent te voelen.
La Mettrie voegt daar echter aan toe dat het niet uit te sluiten is dat
alle vezels van de levende materie een soort gevoeligheid hebben. Als die
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echter bestaat wordt zij alleen op dat niveau ervaren en niet door het
hele organisme. Dat betekent dat zij niet aan de gecentraliseerde functies,
2
die voor de instandhouding van het hele organisme zorgen, bijdraagt .
Om nog eens te benadrukken dat de ziel alleen gewaarwordingen en kennis heeft op de momenten dat de zenuwen haar informatie aandragen, vergelijkt La Mettrie de ziel met de bel in een uurwerk. Zoals die bel alleen
in werking treedt op de momenten dat de hamer haar treft en buiten die
tijd niet deelneemt aan de bewegingen van het uurwerk, dat er niettemin
helemaal op is ingericht om de klok op gezette tijden te doen slaan, zo is
ook de ziel alleen werkzaam op de momenten dat zij door de zenuwimpulsen
geactiveerd wordt . La Mettrie verbindt daaraan de conclusie dat de verschillende vormen van kennis, die in psychische functies als het geheugen,
de verbeelding, het inzicht, de scherpzinnigheid, het oordelen, enz. tot
uitdrukking komt, alleen op die momenten in de ziel bestaan dat deze geraakt wordt door de bewegingen van de in de zenuwen en hersenen circulerende "esprits animaux". Bovendien laat hij daaruit volgen dat de mate
waarin die psychische functies ontwikkeld zijn, afhangt van de volmaaktheid van de organen waaruit het organisme is opgebouwd: de verschillen tussen de dieren onderling en tussen dier en mens hangt dus van de verschillen in hun 1ichaamlijke organisatie af.
Zoals gezegd, werkt La Mettrie zijn argumenten voor deze opvatting in
de aansluitende hoofdstukken (10 t/m 13) veel uitvoeriger uit. Hij volgt
daarbij de neurofysiologie van Boerhaave's "Insti tut¡ones medicae" op de
voet. Wat de neurofysiologie aangaat, komt de inhoud van

de betreffende

hoofdstukken dan ook vrijwel volledig overeen met die van Boerhaave's lessen. Een vergelijking - waarin de lange uitwijding en over de smaak en de
genialiteit, die La Mettrie zelf in de latere editie van de "Histoire
Naturelle de l'Ame" grotendeels weglaat, buiten beschouwing blijft - leert
dat bijna de helft van de tekst van de hoofdstukken 10 t/m 13 letterlijk is
overgenomen uit La Mettrie's vertaling van de becommentarieerde "Institutiones Medicae" . Deze tekstvergelijking is daarnaast interessant omdat
zij laat zien op welke punten La Mettrie de opvattingen van Boerhaave verlaat of in materialistische zin herinterpreteerd.
In hoofdstuk 10 ("Des facultés du corps qui se rapportent â l'âme
sensitive") leidt La Mettrie in twaalf paragrafen, af hoe de gewaarwording, het geheugen, de verbeelding en de hartstochten uit de structuur en
het functioneren van het zenuwstelsel ontstaan.

Mb
De paragrafen 1 t/m 3 (respectievelijk getiteld: "Des sens", "Mécanisme des Sensations" en "Loix des Sensations") handelen over het mechanisme
van de zîntuigelijke waarneming en de specificiteit van de zintuigen, over
de wijze waarop de zenuwimpuls, die door de prikkeling van een zintuig ontstaat, wordt overgedragen op het "sensorium commune", en over de wetmatige
verhoudingen tussen de zintuigimpressie en de gewaarwordingen of denkbeelden die in de ziel worden opgewekt. De uiteenzetting die La Mettrie over
deze kwesties geeft stemt tot in details overeen met die van Boerhaave.
Paragraaf 4 ("Que les sensations ne font pas connoître la nature des
corps, et qu'elles changent avec leSorganes") gaat over de kennistheoretische Implicaties van deze manier van ontstaan van de gewaarwordingen. Omdat de zintuigen slechts bepaalde eigenschappen van de objecten die erop
Inwerken registreren, kan de ziel die objecten ook nooit in al zijn aspecten kennen. Objecten die In de kwaliteiten die de zintuigen kunnen waarnemen overeenkomen maar in allerlei andere opzichten van elkaar verschillen,
zullen daarom niet onderscheiden kunnen worden. In overeenstemming met de
ideeënleer van Locke, wordt onderscheiden tussen de primaire en secundaire
kwaliteiten van de objecten en ten aanzien van beide categoriën wordt opgemerkt dat zij niet de ware aard van die objecten onthullen. De primaire
kwaliteiten (beweging, vorm, grootte, hardheid, zwaarte, enz.) bestaan
weliswaar als eigenschappen van de dingen waaraan ze waargenomen worden,
maar met andere

zintuigen zouden die gewaarwordingen ook anders zijn. En

de fysiologische gegevens over de werking van de zintuigen laten zien dat
de secundaire kwaliteiten (kleur, reuk, smaak, warmte, klank, enz.) niet
in de objecten zelf bestaan maar producten zijn van onze manier van waarnemen. De conclusie die daaruit getrokken wordt is dat de ideeën, die door
de dingen in de ziel worden opgeroepen, de ware aard daarvan niet weergeven: "Les sensations ne représent donc point du tout ces choses, telles
qu'elles sont en elles mêmes, puisque'elles dépendent entièrement des parties corporelles qui leur ouvrent le passage" .
In paragraaf 5 ("Raisons anathomiques de la diversité des sensations")
wordt de grote variëteit aan waarnemingen verklaard uit het gegeven dat de
vezeltjes van een sensitieve zenuw, elk op een afzonderlijke plaats, in
het zintuig hun oorsprong nemen en daarom ook elk een andere sensatie overbrengen. Doordat zulke sensaties uit een of meerdere zintuigen gelijktijdig
in het "Sensorium Cormune" samenkomen en gecombineerd worden, wordt de variëteit aan sensaties eindeloos vergroot. Verder wordt in deze paragraaf
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aangevoerd dat deze zenuwvezeltjes niet op een punt in de hersenen samenkomen, maar elk een afzonderlijk eindpunt hebben in het gebied van de hersenschors dat door de zenuweinden van het betreffende zintuig in beslag
genomen wordt. Op grond daarvan wordt de conclusie getrokken dat de zetel
van de ziel samengesteld is uit evenzovele punten van de hersenschors als
er zenuweindpunten zijn.
In paragraaf 6 (De la petitesse des idées") wordt, aan het voorbeeld
van de uiterste geringe afmetingen van de beelden die op het netvlies ontstaan, gewezen op de verbazingwekkende fijnheid van de ζintuigindrukken en
de ideeën die erdoor opgeroepen worden. Uit de aansluitende opmerking dat
die subtiliteit ook wel nodig is met het oog op het gegeven dat al die
indrukken in het geheugen (dat in de schors gelocaliseerd wordt) bewaard
worden, blijkt dat men - La Mettrie volgt in deze een noot van Malier,
maar ook Boerhaave spreekt van sporen die in het geheugen achterblijven daarbij dacht aan een materiële neerslag van de indrukken in de hersenen.
In paragraaf 7 ("Différents sièges de l'âme") worden anatomische argumenten

en waarnemingen aan hersenletsels aangevoerd om aan te tonen

dat de ziel gewaar wordt op die plaatsen in de hersenen waar de sensibele
zenuwen eindigen en dat zij - gezien de uiteenliggende oorsprongen van de
diverse motorische zenuwen - de impulsen tot de willekeurige bewegingen
van meerdere locaties In de hersenen doet uitgaan. Dat betekent dus, zegt
La Mettrie, dat de ziel niet in een punt, maar in een aanzienlijk uitgebreider gebied van de hersenen zetelt.
Tot zover stemt La Mettrie's betoog nog geheel overeen met de opvattingen van Boerhaave (en Maller). In de volgende paragrafen echter bouwt
hij op deze basis, stap voor stap, de conclusie uit dat de ziel materieel
moet zijn.
Paragraaf 8 ("De l'étendue de l'ame") opent met de opmerking dat uit
het gegeven dat de zetel van de ziel een zekere uitgebreidheid heeft, noodzakelijkerwijze moet volgen dat de ziel zelf uitgebreid moet zijn. Tegen
het Cartesiaanse dualisme voert hij aan dat een niet-uitgebreide ziel
nooit met de hersenen In wisselwerking kan treden. Onder verwijzing naar
de uitspraak "Tangere nee tangi, nisi corpus, nulla potest res" van
Lucretius, stelt hij dat alleen een materiële ziel daartoe in staat is. De
innige verbinding, die tussen de ziel en de hersenen bestaat, doet La
Mettrie geloven dat deze begripsmatig onderscheiden substanties in wezen
een enkel geheel vormen. "A dire vrai", laat hij daarop volgen, "quoique
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l'âme agisse sur le corps et se détermine sans doute par une activité qui
lui est propre, cependant je ne sais si elle est jamais active, avant que
d'avoir été passive: car il semble que l'âme pour agir, ait besoin de
recevoir les impressions des esprits modifiés par les facultés corporelles.
C'est ce qui a peut-être fait dire a plusiers, que l'âme dépend tellement
du tempérament et de la disposition des organes, qu'elle se perfectionne
et s'embellit avec eux" . La Mettrie ondersteunt zijn betoog verder met
waarnemingen uit de neuropathologie en houdt zijn lezer daarbij voor dat
men, om de vereniging van ziel en lichaam te verklaren, zijn geest niet
hoeft te pijnigen als Aristoteles, Plato, Descartes, Malebranche, Leibniz,
Stahl gedaan hebben: "il suffit d'aller rondement son droit chemin, et de
g
ne pas regarder derrière ou de côté, lorsque la vérité est devant soi" .
In paragraaf 9 ("Que l'être sensitif est par consequent matériel")
bestrijdt La Mettrie dat de ziel een los van het lichaam bestaand wezen,
een soort "monade spirituelle" of een "forme subsistante", is. Waarom,
vraagt hij, zou de ziel van een geheel andere natuur dan het lichaam moeten zijn als toch een grote hoeveelheid observaties en experimenten duidelijk bewijzen dat de organisatie van de hersenschors verantwoordelijk is
voor de functies die men haar toeschrijft. Hoe intussen in die hersenstructuur de vermogens te voelen en te denken ontstaan, kan La Mettrie niet zeggen. Maar, houdt hij de lezer voor, "... dois-je dépouiller un être des
propriétés qui frappent mes sens, parce que l'essence de cet être m'est
inconnue? Je ne vois que matière dans le cerveau, qu'étendue, comme on l'a
prouvé, dans sa partie sensitive, vivant, sain, bien organisé, ce viscere
contient â l'origine des nerfs un principe actif répandu dans la substance
médullaire; je vois ce principe qui sent et pense, se déranger, s'endormir,
s'éteindre avec le corps .. Si tout s'explique par ce que l'anatomie et la
physiologie me découvrent dans la moelle qu'ai-je besoin de forger un être
ideale? Si je confonds l'âme avec les organes corporels, c'est donc que
tous les phénomènes m'y déterminent ..." .
De tekst van paragraaf 10 ("De la Mémoire") stamt vrijwel letterlijk
uit de commentaren bij de "Institutions de Médecine". Allereerst wordt beklemtoond hoe essentieel het

geheugen is voor het kennen, het oordelen

("point de mémoire, point de jugement"), het zelfbewustzijn en het denken
("un homme qui perdroit toute mémoire, seroit un

atome pensant - si on

peut penser sans elle! -; inconnu a lui même, il ignoreroit ce qui lui
arriveroit et ne s'en rappel rolt rien"

) . Vervolgens wordt uitgelegd dat
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het geheugen een zuiver mechanische functie is. Samengevat komt het erop
neer dat in de hersenen sporen achterblijven van de indrukken die de zenuwen

aan het "Sensorium Corrmune" doorgeven. Deze sporen zijn zodanig op-

geslagen, dat bij het oproepen van een bepaald denkbeeld, meteen ook de
ermee samenhangende (in de zin van gelijkende of gelijktijdig opgedane)
denkbeelden voor de geest verschijnen.
De tekst van paragraaf 11 ("De l'imagination") is eveneens vrijwel
letterlijk overgenomen uit de "Institutions de Médecine". Van verbeelding
is sprake als, door inwendige oorzaken, een gewaarwording in de ziel ontstaat, die normaal door externe oorzaken wordt opgeroepen. De redenering
is dat deze (materiële) inwendige organen de zenuwen of de hersenen op
precies dezelfde manier prikkelen als de uitwendige oorzaken doen, en
daarom ook, zonder dat die externe oorzaak werkzaam is, dezelfde gewaarwording doen ontstaan. Het imaginaire denkbeeld verschilt, volgens deze
theorie, in wezen enkel van het gewone denkbeeld, doordat het geen externe oorzaak heeft. Wel zijn de imaginaire denkbeelden bij een gezond mens
zwakker en daarom te onderscheiden van die welke door externe objecten
worden opgeroepen. Degenen die dromen of ijlen kunnen dit onderscheid niet
vaststellen en ervaren de imaginaire denkbeelden of fantomen als echte
gewaarwordingen. Verder kunnen de imaginaire denkbeelden juist of fout
zijn. In het eerste geval komen ze Inhoudelijk overeen met de normale gewaarwordingen van de objecten. In het tweede geval wijken ze af. De ziel
kan de foute imaginaire denkbeelden als zodanig herkennen of niet. Als zij
het verschil niet opmerkt en denkt dat deze fantomen werkelijk bestaan is
er sprake van waanzin. La Mettrie gaat ook in op de melancholici en maniakken, die volgens deze theorie lijden aan pathologische vormen van verbeelding, en op het verschil tussen een levendig of zwakke verbeelding dat
eveneens op lichaam!ijke oorzaken herleidt wordt.
Paragraaf 12 ("Des passions") handelt over de hartstochten. Deze worden gedefinieerd als de aangename of onaangename ervaringen die de gewaarwordingen in de ziel oproepen en die haar aanzetten tot het begeren of zich
afkeren van de objecten die de gewaarwordingen doen ontstaan. In de aansluitende uitwerking van deze theorie worden alle hartstochten tot uitvloeisels van deze lust- of onlust-gevoelens herleid. Liefde en haat zijn
in dit schema de basis hartstochten; alle andere hartstochten (zoals bv.
de angst, het verdriet, de schaamte, de durf, het medelijden, de wreedheid,
de boosheid, de gedrevenheid) zijn afgeleiden daarvan. De verschijnselen
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die deze passies begeleiden worden verklaard uit de fysiologische veranderingen die in het organisme optreden door de lust- of onlustervaringen.
Na aldus uiteen gezet te hebben dat het geheugen, de verbeelding en de
hartstochten vermogens van de ziel zijn, die bepaald worden door zuiver mechanische processen in de hersenen, gaat La Mettrie in hoofdstuk 11

("Des

facultés qui dependent de l'habitude des organes sensitifs") ertoe over
hetzelfde aan te tonen voor een tweede groep psychische functies, te weten:
de neigingen en begeerten, het instinct en de scherpzinnigheid en het begrip. Het hoofdstuk telt vier paragrafen. In de eerste paragraaf ("Des inclinations et des appétits") wordt gesteld dat de toe- of afneiging voor de
objecten die waargenomen

worden afhangt van de structurele eigenaard van

Iemands zintuigen en zenuwen. De begeerten worden opgewekt doordat van bepaalde organen prikkels uitgaan die genot verschaffen of die de instandhouding van het organisme (bv. de honger) of van de soort waarborgen.
De paragrafen 2 en 3 (respectievelijk "De l'instinct" en "Que les animaux experiment leurs Idées par les mêmes signes que nous") handelen over
instinctief gedrag. "L'Instinct", luidt de definitie, "consiste dans des
dispositions corporelles purement mécaniques, qui font agir les animaux
sans nulle délibération. Indépendamment de toute expérience, et соіттле par
une espece de nécessité; mais cependant, (ce qui est bien admirable) de la
manière qui leur convient le mieux pour la conservation de leur être"
Hoewel in deze definitie alleen sprake Is van dieren, wordt uit de reeks
voorbeelden van zulke mechanisch, zonder bewuste afweging en zonder inzicht, aflopende gedragingen, duidelijk dat de mens eveneens Instincten
12
toegedacht worden
Ter verklaring van de Instinctieve gedragingen volstaat La Mettrie in
de "Histoire Naturelle de l'Ame" niet meer met het volgen van Boerhaave die
enkel opmerkt dat zij het gevolg zijn van de wetten waaraan de schepper de
levende organismen heeft onderworpen

. Hij sluit nu instemmend aan bij de

verdergaande suggestie van Maupertuis dat de materie, waaruit de levende
organismen gevormd zijn, een kracht herbergt die verantwoordelijk Is voor
de ontwikkeling van de instincten die het voortbestaan van het individu
verzekeren moeten

. "Sans doute", valt La Mettrie Maupertuis bij, "c'est

cette forme propre à
fibreux,

chacun corps, cette force innée dans chaque élément

dans chaque fibre vasculeuse ... qui fait que j'ai moins

d'agilité qu'une puce, quoique je saute par la même mécanisme, c'est par
elle que dans un faux pas, mon corps se porte aussi prompte qu'un éclair
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â contrebalancer sa chute, etc"

. De ziel, concludeert La Mettrie, heeft

aan zulke instinctieve bewegingen geen deel: "Tout vient donc de la seule
force de l'instinct, et la monarchie de l'âme n'est qu'une chimère. Il est
mille mouvements dans le corps, dont l'âme n'est pas même la cause condili ll1^
tionelle"
In paragraaf 3 gaat La Mettrie kort in op het verschil tussen intellectuele vermogens van dier en mens. Evenals de mens nemen de dieren primaire en de meeste secundaire kwaliteiten waar; ze hebben een geheugen en,
omdat hun hersenen veel kleiner zijn dan die van de mens, minder denkbeelden en daarom ook minder mogelijkheden om die te uiten: de affectieve taal
is vrijwel hun enige expressiemogelijkheid. Hun gebrek aan verbale mogelijkheden komt niet voort uit de onvolkomenheid van hun (spraak)-organen
want papagaaien zeggen woorden na waarvan zij de betekenis niet kennen en
die zij nooit gebruiken om hun eigen ideeën te uiten. Het komt ook niet
voort uit het ontbreken van ideeën want zij herkennen wel de verschillen
tussen personen en s termen en geven met gebaren hun wensen te kennen. Het
verschil tussen hun manier van praten en de onze is dus dat zij zich in
gebaren en houdingen - het zijn uitstekende pantomini sten - uiten waar wij
woorden gebruiken. Voor La Mettrie is het evident dat dit verschil in de
expressiemogelijkheden die dier en mens ter beschikking staan, berust op
het verschil in de hersenvolumina van dier en mens: de mens kan in zijn
grotere hersenen veel meer ideeën bevatten en vormen; hij beschikt bijgevolg over veel meer tekens om deze ideeën kenbaar te maken.
In paragraaf k ("De la pénétration et de conception") laat La Mettrie
de scherpzinnigheid en het bevattingvermogen afhangen van de kwaliteit van
de zintuiglijke vermogens. Scherpzinnigheid ontstaat doordat een gunstige
ordening van zintuigen, zenuwen en bewegingen van de "esprits animaux" in
het "Sensorium Commune" uitzonderlijk scherpe gewaarwordingen oproept. Het
bevattingsvermogen is het vermogen meerder sensaties tegelijk en zonder
verwarring te registreren en tot denkbeelden te verwerken. De mate waarin
de ziel daartoe in staat is hangt eveneens af van de volmaaktheid van het
sensitieve apparaat

. Al de tot nu toe besproken functies worden, volgens

La Mettrie weliswaar aan de ziel toegeschreven, maar worden strikt genomen
helemaal bepaald door de organisatie en de werking van zintuigen, zenuwen
en hersenen.
In de twee volgende hoofdstukken behandelt hij de functies die de ziel
echt zelf voortbrengt, ofwel, zoals hij zegt: "Les facultés qui appartien-
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nent en propre à l'être sensitif"
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In hoofdstuk 12 ("Des affections de l'ame sensitif") komen het kenvermogen, het geluk, de wil, de smaak, de genialiteit en de dromen ter
sprake.
Paragraaf 1 ("Les sensations, le discernement et les connaissances")
zet uiteen dat de gewaarwordingen producten of "modifications" van de ziel
zelf zijn. Wanneer zij zuiver en onbeneveld werkt, is zij in staat de objecten die in haar de gewaarwordingen opwekken, helder te onderscheiden en,
op grond daarvan, exacte en evidente denkbeelden te vormen. Deze denkbeelden zijn ofwel geheel verstandelijk

en men spreekt dan van kennis, ofwel

zij geven aangename of onaangename gewaarwordingen en dan spreekt men van
genot of geluk, respectievelijk van smart of ongeluk.
De inzichten en de geluks- of ongelukservaringen van de ziel worden
dus veroorzaakt door de gewaarwording die de sensaties in haar doen ontstaan. Dat betekent, zegt La Mettrie, dat de ziel slechts een "être accidentel" is.: "... elle est privée d'elle-même lorsqu'elle est privée de
sensations. Tout son bien-être et tout son mal-être, ne résident donc que
dans les impressions agréables ou dès-agréables qu'elle reçoit passivement;
c'est-à-dire, qu'elle n'est pas las maîtresse de se les procurer et de les
choisir â son gré, puisqu'elles dépendent manifestement de causes qui lui
20
sont entièrement étrangères"
Terloops leidt La Mettrie daaruit ook af, dat het geluk niet door de
manier van denken bepaald wordt, maar afhangt van lichaam!ijke condities,
nl. van de indrukken die de zintuigen doorgeven en van de manier waarop
deze informatie verwerkt wordt door de hersenen. De verschillen in 1ichaam1 ijke constitutie maken dat de ene persoon met weinig gelukkig is, terwijl
de andere zonder ophouden nieuwe sensaties na moet jagen om dat gevoel te
. ..
21
krijgen
In paragraaf 2 ("De la volonté") stelt La Mettrie dat de aangename of
onaangename gewaarwordingen de ziel aanzetten tot willen, d.w.z. tot het
behouden of verwerven van de aangename, en het verwijderen of mijden van
de onaangename gewaarwordingen. Dit willen onderscheidt La Mettrie nadrukkelijk van de wilsvrijheid, want het leidt niet tot de mogelijkheid willekeurig aangename of onaangename aandoeningen te behouden of af te breken.
Wat La Mettrie hier als "willen" aanduidt is eigenlijk meer een aandrang
22
tot handelen dan een willen in zin van kiezen
La Mettrie illustreert de onvrijheid, die bestaat bij mens en dier die
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gedreven worden door hun behoeften, met voorbeelden van de invloed van
slaap, honger, drank, gif, drugs, enz. op het gedrag. Dit alles bewijst
hem eens te meer

dat "... toutes les facultés de l'âme, jusqu'à la con23

science, ne sont que des dépendances du corps"
In paragraaf 3 ("Du goût") wordt de smaak gelijkgesteld met het waarderen van de aangename of onaangename gewaarwordingen. De waardering van
de dingen die de meeste mensen prettig vinden noemt men goede smaak, en
omgekeerd, de waardering van extravagante dingen, die slechts weinig mensen waarderen, noemt men slechte smaak. La Mettrie tekent echter protest
aan tegen dit onderscheid dat op conventie en mode berust. Wat men slechte
smaak noemt ¡s niets anders dan het scheppen van welbehagen aan buitengewone gewaarwordingen: met welk recht is daar sprake van goed of slechtï
In de oorspronkelijke editie laat La Mettrie hierop een lange verhandeling volgen waarin hij zijn theorie over de smaak toepast op de kunst,
met name op de literatuur
Paragraaf k ("Du génie") opent met een kritiek op de gebruikelijke invulling die aan het begrip genialiteit gegeven wordt. De genialiteit,
d.w.z. de hoogste graad van volkomenheid die de menselijke geest kan bereiken, laat men, volgens La Mettrie gewoonlijk bestaan uit een brillante
verbeelding. Op grond van die definitie zouden zeer velen de titel genie
verdienen en zou degene met de meeste verbeelding, i.e. Malebranche, de
eerste onder de genieën zijn! La Mettrie stelt hogere eisen aan het genie:
om bij hem aanspraak te kunnen maken op deze titel moet men in het bezit
zijn van "un esprit aussi juste que pénétrant, aussi vrai que étendu, qui
non-seulement évite constamment l'erreur, ... mais ... (qui) ne s'écarte
jamais de son but, manie la vérité avec autant de précision que de clarté,
et enfin embrasse aisément et comme d'un coup d'oeil, un multitude d'idées,
dont l'enchaînement forme un système experimental aussi lumineus dans ses
25
principes, que juste dans ses conséquences ..."

. Als deze criteria ge-

hanteerd worden blijven weinig personen over die genie genoemd mogen worden: Descartes, Malebranche, Leibniz, Wolff, Spinoza, waren het volgens
hem geen van allen. De enige die hij een echt genie noemt is Maupertuls.
In de oorspronkelijke editie sluit op zijn onderzoek naar de genialiteit
van moderne filosofen, eenzelfde onderzoek aan naar die der Franse literatoren
Paragraaf k ("Du sommeil et des rèves") gaat over de fysiologische
oorzaak van de slaap en over de verschijnselen als het dromen en het slaap-

142
wandelen, die optreden ¡η die periode dat de ziel verstoken is van externe
ζ!ntuigindrukken. La Mettrie leidt daaruit het bestaan van een "sentiment
interieur" van de ziel af, dat deze activiteiten voortbrengt.
In de laatste paragraaf van het hoofdstuk ("Conclusion sur l'être
sensitif") geeft La Mettrie toe, dat nog veel belangrijke vragen betreffende de sensitieve ziel onbeantwoord gebleven zijn. Zo is het onbekend welke
kwaliteiten de materiële substantie moet verwerven om de gevoeligheid te
ontwikkelen. En het is eveneens onbekend of die gevoeligheid dan vanaf het
eerste begin van het lichaam in volle omvang bestaat of pas nadat de organen tot ontwikkeling gekomen zijn. Deze vragen en ook die naar het lot van
de ziel na de dood - behoudt zij haar vermogens? kan zijn andere lichamen
bezielen? - zijn, volgens La Mettrie, niet te beantwoorden. Het menselijke
kenvermogen is niet toereikend om daarover uitsluitsels te geven: "11 faut
avouer que nous n'avons sur tout cela aucune lumière, parce qu'on ne sçait
rien au-delà de ce que nous apprennent les sensations, qui nous abondonnent
27
ici ...

. Toch sluit hij het hoofdstuk af met de constatering dat de die-

ren bij de door hun sensitieve vermogens verliezen en dat bij gevolg hun
sensitieve ziel met hun lichaam vernietigd wordt: "Elle n'existoit que par
des modifications qui ne sont plus".
Het 10e hoofdstuk tenslotte ("Des facultés intellectuelles ou de l'âme
raisonnable") behandelt in zes paragrafen de vermogens die men exclusief
aan de rationele ziel toeschrijft. Bij elk der besproken vermogens merkt
La Mettrie op dat zij geheel afhangen van de sensitieve vermogens en in
wezen niets anders zijn dan wijzen van voelen. Hij wijkt daarmee duidelijk
af van Boerhaave, die van deze vermogens eigenschappen van de rationele,
onsterfelijke ziel maakt.
In paragraaf 1 ("Des perceptions") onderscheidt La Mettrie twee soorten gewaarwordingen, die hij nu overigens plotseling (gelet op zijn voorafgaande taalgebruik, weinig consequent) percepties noemt. Een eenvoudige
of sensitieve perceptie ontstaat uit een eenvoudige en eenduidige zintuigindruk; meer gecompliceerde sensaties vereisen dat de ziel hen aandachtig
onderzoekt en de kennis die daaruit resulteert noemt La Mettrie een intellectuele perceptie. Maar, en daar gaat het La Mettrie om, elke vorm van
perceptie komt uiteindelijk uit zlntuigindrukken voort: ingeboren ideeën
bestaan niet en zelfs de meest metafysische gedachte is gebaseerd op ervaringsgegevens.
In paragraaf 2 ("De la liberté") noemt La Mettrie de vrijheid het ver-
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mogen dingen aandachtig te onderzoeken om de waarheid te achterhalen en om
weloverwogen te kunnen handelen. Die vrijheid wordt beperkt door, ener
zijds, de aangename of onaangename ervaringen die tot handelen aanzetten
en, anderzijds, door de zintuiginformatie waarvan de ziel afhankelijk is
voor haar oordeelsvorming. Voor La Mettrie betekent dat, dat ook de vrij28
heid een zaak is die afhangt van de sensitieve vermogens
De rest van de paragraaf besteedt La Mettrie aan de aandacht ("l'at
tention") die hij, in navolging van Boerhaave, de moeder der wetenschap
noemt, omdat, dank zij haar, de ziel in staat gesteld wordt de aanhouden
de stroom van informatie die op haar afkomt te onderbreken en zich te con
centreren op een enkel denkbeeld. Hij maakt daarbij gewag van een nog on
besliste discussie over de vraag of de aandacht een apart vermogen van de
ziel is of dat zij resulteert uit de wil of aandrang, die de aangename of
onaangename gewaarwordingen opwekken. Daar de kennis om deze discussie te
beslissen nog niet voorhanden is, zegt La Mettrie af te zien van een poging
dit vraagstuk op te lossen.
In paragraaf 3 ("De la réflexion, etc.") wordt het nadenken gedefinieerd als het vermogen zich, aan de hand van de zintuiglndrukken en de
reeds verzamelde kennis, een oordeel te vormen over de dingen die men onderzoekt. De ziel wordt daarbij geleid door de samenhang die tussen de
denkbeelden bestaat: het denkbeeld dat haar bezighoudt roept alle ermee
verband houdende denkbeelden, die in het geheugen gegrift staan, voor de
geest. In dit proces gaat de ziel van algemene kennis naar bijzondere, van
effecten naar oorzaken, van oorzaken naar eigenschappen, en van de eigenschappen der dingen naar het wezen ervan. De aandacht maakt deze gang van
denkbeeld naar denkbeeld mogelijk.
Paragraaf Ί ("De l'arrangement des idées") gaat nog even in op de onderlinge samenhang van de denkbeelden. Als de ziel die samenhang eenmaal
onderkend heeft, kan ze later steeds weer en sneller dan voorheen, die
verbanden terugvinden. Ook hieraan verbindt La Mettrie de conclusie dat
het nadenken een functie van de rationele ziel ¡s die afhangt van de organisatie van de hersenen.
Paragraaf 5 ("De la méditation, ou de l'Examen") beschrijft het onderzoeken als zijnde het geconcentreerd richten van de aandacht op een
probleem, de conclusie leidt dan ook: "Il est inutile d'observer que cette
opération de l'âme dépend aussi entièrement de la faculté sensitive, parce
qu'examiner, n'est autre chose que sentir plus exactement et plus distinc-
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tement ..."
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De zesde en laatste paragraaf ("Du jugement") handelt over het oordelen en het redeneren. Het oordelen is het vergelijken van denkbeelden. Om
goed te kunnen oordelen moet men over heldere en exacte gewaarwordingen beschikken. Met een goed geheugen, scherpzinnigheid en onderscheidingsvermogen moet daaruit in een oogopslag de juiste conclusie getrokken kunnen worden. Als er fouten in het oordelen gemaakt worden, komt dat door de samengestelde denkbeelden, die vaak te snel en te voorbarig gevormd zijn, en anderzijds doordat men zich laat misleiden door de wil of begeerte en de
hartstochten.
Het redeneren noemt La Mettrie nu het vergel ijken en combineren van
oordelen. Ook dit vereist heldere denkbeelden. Dwazen en gekken redeneren
slecht of krom, omdat hun geheugen geen goed oordelen mogelijk maakt en zij
hun denkbeelden niet op de juiste manier weten te verbinden.
Uit deze theorie volgt voor La Mettrie dat het oordelen en het redeneren direct het product zijn van haar sensitieve vermogen: "Lorsque l'âme
apperçoit distinctement et clairement un object, elle est forcée par l'évidence même des sensations, de consentir aux vérités qui la frappent si
vivement; et c'est à cet acqui sèment passif que nous avons donné le nom de
jugement"
Daarmee is La Mettrie aan het eind van zijn behandeling van de psychische functies gekomen. Hij benadrukt nog eens dat het niet bekend is hoe de
vermogens als het oordelen, het redeneren, het begrijpen en het voelen in
de ziel ontstaan. Wel is het voor hem onmiskenbaar dat deze vermogens resulteren uit de

organisatie van het zenuwstelsel en de onophoudelijke be-

weging van de "esprits" in de zenuwen en hersenen.
Op dit punt aanbeland, moet een aantekening gemaakt worden die van
groot belang is voor een correcte beoordeling van de essentie van de
"l'Homme Machine". Niettegenstaande het feit dat La Mettrie de intellectuele vermogens geheel laat bepalen door de kwaliteiten van het centrale zenuwstelsel, bestrijdt hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" de idee dat
de mens een machine is. Hij keert zich daarbij met name tegen Spinosa,
die volgens hem voor de mens een echte automaat maakte: "... une machine
assujetti à la plus constante nécessité, entraînée par une impétueux fatalisme, comme une vaisseau, par le courant des eaux. La sagesse, l'honneur,
la probité, la vertu ne sont que des vains sons, tout est hazard ou destin.
Il n'y a ni bien, ni mal, ni juste, ni injuste, ni ordre, ni désordre; la
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Nature y réclame en vain ses droits et la conscience même y est totalement
étouffé"

. La Mettrie deelt die opvatting niet. In aansluiting op de af-

wijzing van de Cartesiaanse dier-machine theorie zegt hij: "Et Spinoza a
encore moins raison de prétendre que l'homme ressemble a une montre plus
ou moins parfaite ..., ou à un vaisseau sans pilote au milieu de la mer,
qui par la construction a le pouvoir de voguer, mais est déterminé par les
vents et par les courants à aller plutôt d'un côte que de l'autre, en sorte
que ce sont toujours les uns qui le poussent ou les autres qui 1'entrai32
nent" . Deze hele passage ontleent La Mettrie vrijwel letterlijk aan de
"Recherches Philosophiques" van Saint-Hyacinthe

. Met deze auteur is La

Mettrie dus in l/^S van mening dat de mens geen automaat is, maar dat hij
de vrijheid heeft zijn aandacht op iets te richten, te kiezen voor handelen
of niet-handelen. Bovendien spreken het bestaan van vreugde, verdriet, pijn
en andere mentale belevingen, in zijn ogen, tegen de machine-idee. Dus hoewel de materiële structuren het denken mogelijk maken is dit denken, volgens hem niet machine-matig.
Zoals zal worden aangetoond is het denken van La Mettrie op dit punt
in de "l'Homme Machine" radicaal omgeslagen.
In hoofdstuk 1 k ("Que la foi seule peut fixer notre croyance sur la
nature de l'âme raisonnable") formuleert La Mettrie zijn conclusies uit de
voorafgaande analyse. De rationele ziel van de mens heeft meer functies
dan de sensitieve ziel van de dieren. De ziel van de dieren heeft gewaarwordingen, vormt eenvoudige (geen intellectuele) denkbeelden en organiseert de
machinale reacties (nelgingen, begeerten, instinctieve handelingen) op
de gewaarwordingen. De rationele ziel van de mens kan daarenboven intellectuele denkbeelden vormen en het handelen weloverwogen inrichten.
Volgens La Mettrie hebben de klassieke auteurs, om reden van deze superioriteit, de menselijke ziel rationeel genoemd. Zij zijn echter gelijkertijd zo attent geweest te onderzoeken of deze vermogens niet hun oorsprong in de lichaam!ijke structuur vinden en hebben daarbij geconstateerd
dat niet alle mensen dezelfde graad van intelligentie hebben en dat de
oorzaak daarvan gelegen is in het feit dat hun lichaamlijke constituties
verschillen.

Ten tweede constateren zij dat de verschillende oorzaken die

de organen kunnen ontregelen, ook de geest ontregelen en van de meest wijze
een imbeciel kunnen maken. De conclusie die zij daaruit trokken was, dat
de voortreffelijkheid van de menselijke geest wortelt in de volmaaktheid
van zijn lichaamlijke structuur. La Mettrie is van mening dat deze door de
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feiten onderbouwde conclusie tot in zijn tijd nooit weerlegd is. La Mettrie
bestrijdt dat de sensitieve en de rationele ziel wezenlijk van elkaar verschillen. De rationele ziel is voor haar verrichtingen geheel en af afhankelijk van de sensaties die zij waarneemt en houdt op ook maar iets te doen
wanneer geen sensaties tot haar doordringen. Daaruit is voor La Mettrie
duidelijk af te lezen dat alle intellectuele vermogens op zo'n manier verbonden zijn aan de sensitieve vermogens dat zij erbuiten niet bestaan:
"... la faculté sensitive exécute seule toutes les facultés intellectuelles; qu'elle fait tout chez l'homme, comme chez les animaux; que par elle
enfin tout s'explique. Pourquoi donc demander à un être imaginaire plus
3I4
distingué, les raisons de votre supériorité sur tout ce qui respire?" .
In naam van "la saine et raisonable philosophie" hekelt La Mettrie de
opvatting dat de rationele ziel ¡nmaterieel en onsterfelijk is: de empirische wijsbegeerte bewijst immers dat het wezen van de ziel niet gekend kan
worden. Zelf herhaalt hij nogmaals, dat hij niet pretendeert te begrijpen
hoe de sensitieve en rationele vermogens in de materie tot ontwikkeling
kunnen komen. Hij constateert enkel dat de empirische gegevens bewijzen,
dat deze vermogens resulteren uit de organisatie van de lichamen. In een
noot citeert hij insteninend de uitspraak: "Je suis corps et je pense",
35
waarmee Voltaire dezelfde conclusie onderstreepte
La Mettrie sluit dit pleidooi voor de materialiteit van de menselijk
rationele ziel af met de opvallende opmerking: "Au reste qu'on fasse attention que je ne traite ici que de l'histoire naturelle des corps animés,
et que pour ce qui ne concerne en rien cette physique, il suffit, ce me
semble, qu'un philosophe chrétien se soumette au lumières de la rélévation,
et renonce volontiers à toutes ses spéculations, pour chérir une résource
commune à tous les fidèles"

. Of deze opmerking oprecht, ironisch, of en-

kel voorzichtigheidshalve gemaakt wordt, is uit de onmiddellijke context
moeilijk op te maken. Geplaatst in het verband met opmerkingen die hij op
andere plaatsen in dit werk maakt, lijkt het gerechtvaardigd La Mettrie in
deze serieus te nemen. Hij stelt herhaaldelijk dat vraagstukken zoals bv.
het bestaan van God, het lot van de ziel na de dood, het ontstaan van de
natuurorde, het wezen van de materie, enz. niet langs de weg der proefondervindelijke wijsbegeerte op te lossen zijn. La Mettrie doelt ongetwijfeld
op deze kwesties in de zinsnede "ce qui ne concerne en rien cette physique".
Ook erkent hij in een eerdere uitspraak, dat de geopenbaarde waarheid en de
filosofische waarheid van een geheel verschillende orde zijn en dat de ene
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begint waar de andere ophoudt

. Daarmee is overigens geenszins gezegd dat

La Mettrie zichzelf als een "philosophe chrétien" beschouwde en veel geloof
hechtte aan de Openbaring of aan de uitleg die de theologen eraan gaven.
Hij bestrijdt in ieder geval categorisch dat in de Openbaring iets gezegd
wordt over de immaterial i teit van de ziel. Er bestaat op dat punt geen tegenspraak tussen de Openbaring en de wetenschap: La Mettrie laat er geen
twijfel over bestaan, dat indien die er wel was geweest, hij het wetenschappelijk inzicht boven de Openbaring gesteld zou hebben

. Hij maakt

met deze opmerkingen duidelijk, dat hij alleen die kwesties, die buiten het
bereik van de proefondervindelijke wijsbegeerte liggen, vrijgeeft aan de
speculatie en het geloof: in die kwesties staat het ieder vrij te geloven
wat hij wil.
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6.Α.

De aensualistisahe

argumenten voor de materiáliteit

van de ziel

In het i/¡jft¡ende en laatste hoofdstuk ("Histoires qui confirment que
toutes les idées viennent des sens") verzamelt La Mettrie een aantal voorbeelden die hem bewijzen dat er geen aangeboren ideeën bestaan, maar dat
de geestelijke vermogens die de mens ontwikkelt geheel bepaald worden door
zijn individuele ervaringen en dan met name door de zintuigelijke informatie die de hersenen aangeboden krijgen.
De eerste geschiedenis is genomen uit de door Fontenelle geschreven
"Histoire de l'Académie des Sciences" van 1703 en betreft een doofstomme
te Chartres die plotseling het gehoor herkreeg. Bij ondervraging bleek hij,
ondanks zijn katholieke opvoeding en het bijwonen van de erediensten, geen
enkele voorstelling van God, religie, de ziel, de dood enz. te bezitten.
Deze stomme had een vrijwel dierlijk leven geleid waarin alleen de visuele
gewaarwordingen een rol speelden. La Mettrie stemt in met Fontenelle, waar
die concludeert dat: "... l'esprit d'un homme privé du commerce des autres,
est si peu cultivé, si peu exercé, qu'il ne pensoit qu'autant qu'il étoit
indispensablement forcé par les objects extérieurs". Als Fontenelle aansluitend opmerkt dat "Le plus grand fond des idées des hommes est dans
leur commerce réciproque", wijst La Mettrie erop dat "le plus grand fond"
eigenlijk "tout le fond" moet zijn, immers wanneer, zoals Fontenelle zelf
aangeeft, de doofstonme alleen denkbeelden vormt over zijn visuele gewaarwordingen, betekent dat dat een blinde doofstomme helemaal geen denkbeelden heeft .
De tweede geschiedenis betreft een zwakzinnige keukenhulp bij de familie De Conti die evemin enig Godsbesef bleek te hebben.
De derde geschiedenis gaat in op het verslag dat Voltaire in zijn
"Éléments de la philosophie de Newton" geeft van het befaamde geval van de
blindgeborene die door de staaroperatie, die Cheselden op hem verrichtte,
2
het gezichtsvermogen kreeg . Volgens Voltaire zou hij onmiddellijk na die
operatie hebben kunnen zien, maar niets van wat hij zag herkend hebben hij wist geen bol van een kubus te onderschelden - en geen idee van uitgebreidheid, afstand, vorm, e.d. gehad hebben. La Mettrie tekent bij
Voltaire's verslag aan dat de patiënt, ten eerste, medisch gezien onmogelijk na de operatie heeft kunnen zien, en, ten tweede, dat hij via de tastzin zeker ook geweten heeft wat uitgebreidheid, afstand, grootte en vorm
is. Hij bestrijdt daarom ook dat de blinde, die het verschil tussen de bol
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en de kubus met zijn tastzin goed heeft geregistreerd, die lichamen visueel niet heeft kunnen onderscheiden: "les idées reçues par les yeux se retrouvent en touchant, et celles du tact en voyant" . La Mettrie stelt dat
de vooringenomenheid met het ontkennende antwoord dat Locke gaf op de vraag
van Molyneux , of een blinde de bol en de kubus zou herkennen als hij het
gezichtsvermogen zou krijgen, de juiste observatie en evaluatie van het experiment in de weg gestaan heeft. Als de blinde het verschil niet waargenomen heeft, heeft men hem, volgens La Mettrie de tijd niet gegund de nieuwe
indrukken thuis te brengen ("Lorsque j'ouvre ma fenêtre, puis-je au premier instant distinguer les objects?") of men heeft hem laten zeggen wat
men wenstte te horen ("Car on a pour appuyer l'erreur plus

d'adresse que

pour découvrir la vérité").
Het merkwaardige resultaat van La Mettrie's kritiek op de interpretatie, die door de aanhangers van Locke aan dit geval gegeven werd, Is dat
in deze derde geschiedenis geen nieuw argument

ббг het sensualisme of te

gen het bestaan van aangeboren ideeën wordt aangevoerd.
In de vierde geschiedenis ("Méthode d'Amman pour apprendre aux sourds
à parler") bespreekt La Mettrie de methode die Johann Conrad Amman

ontwik-

keld had om doofstommen te leren spreken. La Mettrie verbindt daaraan de
conclusie dat het spreken door imitatie geleerd wordt. De hersenen zijn,
volgens hem, in oorsprong een ongevormde massa zonder denkbeelden die tijdens de opvoeding gevoed wordt met indrukken die, op geheel mechanische
wijze, tot denkbeelden verwerkt worden .
Aan deze vierde geschiedenis voegt La Mettrie een paragraaf met de
titel "Réflexions sur l'Éducation" toe, waarin hij een aantal adviezen aan
opvoeders geeft die erop neerkomen dat zij moeten haken op de ontwikke1ingsfase en het bevattingsvermogen van hun pupillen.
De vijfde geschiedenis ("D'un enfant trouvé parmi de ours") behandelt
het geval van een tienjarig kind dat in ІбЭ^ in Litouwen tussen de beren
gevonden werd . Dit kind, zegt La Mettrie, had behalve zijn lichaam niets
dat aan een mens herinnerde. Het 1 iep op handen en voeten en had geen taal,
geen geheugen en geen redelijke vermogens ontwikkeld. Het leefde dus machi
naal en even weinig denkend als een dier, een pasgeborene, een slapende of
iemand die door een beroerte getroffen is.
Ook de zesde geschiedenis ("Des hommes sauvages, appelles Satyres")
handelt over dit thema dat in de Verlichtingsliteratuur een zeer grote beo
langstelling zal krijgen . Behalve nog enkele gevallen van kinderen die
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zonder socialiserende menselijke contacten zijn opgegroeid (hij noemt een
geval, dat Boerhaave - op gezag van Tulp - op college vertelde, over een
kind dat in Holland tussen de wilde geiten zou zijn opgegroeid en ook het
befaamde in 1731 ontdekte geval van het "fille sauvage" dat met zijn zusje
q
in de bossen van Châlons in Champagne geleefd had ) brengt La Mettrie onder
de noemer "hommes sauvages" ook de eerste gebrekkige, kennis van de mensapen onder.
Een summiere beschrijving van de "homme sauvage" die in Indie "Orangoutang" en in Afrika (sic!) "(luoias-morrou" genoemd wordt (La Mettrie zegt
dat er in ІУ^З op de Saint-Laurent kermis een te zien was die leek op de
Sater van Tulp - het moet dan dus een Orang oetang geweest zijn) wijst
vooral op de overeenkomst met de menselijke lichaamsbouw. Bij de beschrij
ving van het gedrag wordt o.a. op het gebruik van werktuigen en op de in
telligentie gewezen. Terwijl Tulp, volgens La Mettrie, de sater als een
dier beschouwd en niet vermeldt of hij kan spreken en denken, spreekt La
Mettrie, op grond van de volmaakte overeenkomst tussen het 1ichaam van de
sater en de mens, het vermoeden uit dat de hersenen van dit vermeende dier
in oorsprong erop ingericht
mens. Deze vermogens zijn

zijn om te voelen en

te denken als die van de

bij de saters enkel niet tot ontwikkeling kun

nen komen omdat het milieu dit niet stimuleerde. Maar evengoed als de ver
wilderde kinderen kunnen leren spreken en denken, kunnen de saters dit
volgens La Mettrie ook. Het zijn volgens hem dan ook geen dieren maar men
sen.
In de eerste editie van de "Histoire Naturelle de l'Ame" volgt hierop
de "Conclusion" die opent met een noot die in de latere editie van het
werk als zevende geschiedenis, met de titel "Belle conjecture d'Arnobe",
in het vijftiende hoofdstuk wordt ondergebracht.

In deze geschiedenis

geeft La Mettrie, in vrije vertaling, een uittreksel van de bij zijn eigen
opvattingen aansluitende, sensual ist i sehe hypothese, die de kerkvader
Arnobius in zijn "Adversus gentil is" opstelde

. Volgens deze hypothese

zal een nieuw geborene die tot zijn twintigste, dertigste of veertigste
jaar opgroeit in een hol, zonder contact met de menselijk wereld en ver
stoken van elke vorm van zintuigprikkeling, niets voelen en niets denken:
hij zal dommer zijn dan een dier en even veel gevoel hebben als een stuk
hout. Als hij uit zijn hol gehaald wordt zal hij niets begrijpen, niets
kennen en niets kunnen verwoorden. Waar is in dit beperkte wezen die god
delijke, onsterfelijke, geleerde en verlichte ziel? In de ziel van deze van
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de samenleving afgezonderde mens is nooit een gedachte ontstaan. Maar als
dit oude kind naar school gestuur wordt, zullen opvoeding en onderwijs uit
het dier een geleerd en voorzichtig mens maken.
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6.5·

Oe aonolusie van het werk
La Mettrie sluit zijn "Histoire Naturelle de l'Ame" af met de conclu-

sie dat de mens geen aangeboren

ideeën heeft en dat alle denkbeelden

langs

zintuiglijke weg ontstaan . De empirische gegevens die hij aangedragen
heeft bewijzen, volgens hem, de juistheid van de volgende stellingen:
"1. Point d'éducation, point d'idées. 2. Point de sens, point d'idées.
2
3. Moins on a de sens, moins on a d'idées" . Verder is volgens hem duidelijk dat de ontwikkeling van de sensitieve en rationele vermogens vereist,
dat men kan beschikken over zintuigen die elkaar aanvullen en corrigeren.
Zonder zintuigen is de mens niet meer dan een automaat die ver beneden de
dierlijke staat

functioneert.

Op deze conclusies laat La Mettrie tot slot een belangrijke aantekening volgen, waarin hij opkomt voor de vrijheid van denken door te bestrijden dat de waarheden, die de filosofie aan het licht brengt, een gevaar
voor de samenleving kunnen zijn. De argumenten waarop hij dit standpunt
baseert, verraden eens te meer zijn bekendheid en instemming met de radicale en strijdlustige ideeën van de voorhoede van de Verlichtingsbeweging.
In zijn betoog verwijst hij naar uitingen van Voltaire over de invloed van
de filosofie op de samenleving en, zonder de auteur of het werk met naam
te noemen, naar uitspraken die Du Marsais over hetzelfde thema deed in
zijn radicale "Le Philosophe".
Uit de "Lettre sur Locke" van Voltaire haalt La Mettrie de uitspraak
aan: "Il ne faut pas craindre qu'un sentiment Philosophique puisse jamais
nuire â la Religion d'un Pays" . De toelichting, die La Mettrie geeft bij
deze stelling, sluit niet letterlijk, maar wel inhoudelijk aan bij het betoog van Voltaire. De meningen van de filosofen kunnen gewaagd zijn, zegt
La Mettrie, maar ze zijn niet gevaarlijk, omdat zij buiten het bereik van
de massa blijven: "elles passent par-dessus presque toutes les têtes" .
De filosofen zijn bovendien te verstandig om de onwetende volksmassa tegen
de gevestigde politieke orde op te hitsen. Dat verklaart, zegt La Mettrie,
waarom zeer oude opvattingen als het materialisme, nooit van invloed geweest zijn op de zeden en nooit afbreuk gedaan hebben aan de wetten en de
religie van een samenleving .
Vervolgens verdedigt La Mettrie de "Philosophes" tegen de aantijging,
dat de kwalijke gevolgen van hun denken uit hun slechte zeden blijken.
"Les passions tranquilles du Philosophe peuvent bien le porter â la
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volupté, (eh! pourquoi se refuserò!t-i1 aux plaisirs pour lesquels ses
sens ont été faits?) mais non pas au crime, ni au désordre". Deze zin verraadt zijn bekendheid met "Le Philosophe" van Du Marsais. Als Du Marsais
de opvatting verdedigt dat de "Philosophe" geen gevaar voor de samenleving
is, zegt hij: "Les passions tranquilles du Philosophe peuvent bien le porter â la volupté; mais non pas au crime: sa raison cultivée le guide et ne
le conduit jamais au désordre" .
Evenals Du Marsais schildert La Mettrie "le Philosophe" af als een
voorbeeldig deugdzaam en redelijk, rechtschapen en zachtaardig mens, die
de natuurwetten strikt naleeft en in wiens aard het niet ligt kwaad te doen
of goede daden te verrichten om zich op de voorgrond te plaatsen: "Aussi
sage dans sa conduite, que libre dans ses discours, et persuadé que Dieu
n'a point donné la raison aux hommes pour être captivée et subordonnée, ...
il ne connoît pas de plus beau titre que le surnom de Juste; il voit avec
douleur la force des préjugés qui subjuge les uns, et le néant des frivolités auxquelles les autres s'abandonnent; les troubles, les orages se
forment à ses pieds, rien ne peut altérer sa tranquillité (noot: "Et si
fractus illabitur orbis, Imparidum ferient ruinai", Horat.); et comme ses
vertus sont le justice et la vérité, il n'a plus à rougir du côté du
coeur, que du côté de l'esprit; enfin modele d'humanité, de probité et de
douceur, lui seul suit exactement la Loi Naturelle qu'il a crée". La
Mettrie besluit deze lofzang op de "Philosophe" met de slotregels van een
monoloog uit "Le philosophe marié" van Destouches waarin de verdiensten van
de "Philosophe" in dezelfde toonaard bezongen worden : "Voilà le Philosophe, et s'il n'est ainsi fait, il usurpe ce nom sans en avoir l'effet".
In een heftige slot-alinea richt La Mettrie de aandacht op degenen
die in zijn ogen, in tegenstelling tot de "Philosophes" wél een gevaar voor
de maatschappelijke orde zijn. Het zijn volgens hem, opnieuw uit "Le Philosophe" van Du Marsais citerend, altijd heethoofden en onwetenden, bijgelovigen en dommen geweest, waartegen de samenleving zich heeft moeten wapeQ

nen . Vervolgens, nu weer uit Voltaire's "Lettre sur Locke" citerend, heet
het dat het niet Bayle, Locke, Spinoza, noch een van de vele beminnelijke
en gelukkige "Philosophes" uit de school van Montaigne, Saint-Evremont of
De Chaulieu zijn die de tweespalt in hun land aangewakkerd hebben: het zijn
9
voor het merendeel theologen die daarvoor verantwoordelijk zijn . Deze fanatici, gaat La Mettrie fel verder, richten onnoemelijk veel meer schade
aan dan de "Philosophes": "On sçait trop qui des deux a armé divers sujets

is*
contre leurs Rois, monstres que le Fanatisme plus monstre qu'eux, a vomis
du fond des Cloîtres, et dont l'Histoire n'a plus nous transmettre les noms
sans horreur". In de aansluitende zin waarmee La Mettrie zijn "Histoire
Naturelle de l'Ame" afsluit, concludeert hij, gebruik makend van twee versregels uit het "Epître à Uranie" uit 1722 van Voltaire, "Cent traites du
Materialisme sont donc beaucoup moins à craindre qu'un Janséniste impitoyable, ou qu'un Pontife ambitieux"
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6.6.

De karakteristiek

van het materialisme

van. de "Hiatoire

Naturelle

de l'Ame "
In de ogen van La Mettrie was de "Histoire Naturelle de l'Ame" een
van die "traités du matérialisme" waarvan in de bovengenoemde slotregel van
de eerste editie van het werk sprake is.
Nu is de inhoud die aan het begrip materialisme gegeven werd niet bij
iedereen en in alle tijden dezelfde geweest . Teneinde dus een correct
beeld te krijgen van wat La Mettrie in ^7^^S onder materialisme verstond,
moet de inhoud die hij toen aan dit begrip gaf nader worden gepreciseerd.
La Mettrie geeft nergens een expliciete definitie van materialisme. Maar
uit een aantal meer terloopse dan systematische opmerkingen in zijn betoog,
kan worden opgemaakt op welke wijze hij de term invult.
De voorafgaande bespreking van de "Histoire Naturelle de l'Ame" laat
zien dat La Mettrie op de eerste plaats wilde aantonen, dat de sensitieve
en geestelijke vermogens van de mens, die door de spi ri tuai i sten werden
toegeschreven aan een immateriële ziel, te herleiden zijn tot functies van
de fysische processen die ¡n het zenuwstelsel aflopen. Het fundament van
zijn bewijsvoering wordt gevormd door de analyse, waarmee hij, zijns inziens op strikt empirische wijze, afleidt dat de materie onder bepaalde
condities, beweeglijk en sensitief kan worden. Het feitenmateriaal, over
de nauwe samenhang tussen de geestelijke vermogens en het functioneren van
het zenuwstelsel, dat hij op dit fundament stapelt, bewijzen hem, dat de
menselijke ziel inderdaad het product is van de materiële structuur waarin
zij zich manifesteert. Het teruggrijpen op enige buiten de fysische wereld
liggende oorzaak ter verklaring van de geestelijke vermogens noemt La
Mettrie daarom zowel onwetenschappelijk, als overbodig. Onwetenschappelijk,
omdat men het introduceren van zulke metafysische oorzaken het gebied van
de verifieerbare, objectieve empirische kennis verlaten wordt en dat ter
speculatie betreden wordt. Overbodig omdat het mogelijk is - zijn analyse
moet dat bewijzen - de ziel te herleiden tot een functie van het zenuwstel sel .
In deze gedachtengang, die hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
met velerlei argumenten tracht te staven, ligt de kern en tevens de begrenzing van La Mettrie's materialisme besloten: hij bestrijdt de opvatting dat de menselijke ziel immaterieel

is. Maar hij onthoudt zich, op

grond van dezelfde empirische beginselen die hem leiden in zijn kritiek op
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de spir!tuai i sten, van pertinente uitspraken over metafysische kwesties
als, bijvoorbeeld, het wezen en de eerste oorzaken der dingen, het bestaan,
de bedoelingen en de verwachtingen van God, de onsterfelijkheid of vergankelijkheid van de menselijke ziel. De empirische filosofie leert immers dat
uit de (natuur-)wetenschappelijk kenbare feiten geen antwoorden op deze
vraagstukken kunnen worden afgeleid. Dat impliceert dat - alle wetenschappelijke pretenties van de spi ri tuaiisten ten spijt - de standpunten die in
deze kwesties worden ingenomen, enkel op speculaties, vermoedens en geloofsovertuigingen gebaseerd kunnen worden. La Mettrie bestrijdt daarom
elke verwijzing naar Gods plan of wil ter verklaring van natuurlijke verschijnselen, maar erkent ook dat de natuurwetenschap niet bij machte is God
2
op het spoor te komen . Als aanhanger van de empirische kennistheorie kan
La Mettrie daarom onmogelijk met wetenschappelijke argumenten voor of tegen
het bestaan van God of de onsterfelijkheid van de ziel pleiten. In de "Histoire Naturelle de 1'Ane" verdedigt hij dan ook geen radicaal athe~stisch
materialisme. In tegendeel, hij neemt afstand van het atheïsme in de epicuristische

natuurfilosofie en in de filosofie van Spinoza. Hij kan, naar

zijn zeggen, Lucretius, Gassendi en Lamy niet volgen in de opvatting dat de
natuur, en met name de organismen, door toevallige, blinde botsingen van
atomen zijn ontstaan. Hij is in 1JkS nog met Boerhaave van mening, dat de
doelmatigheid van de aanpassingen van de organismen op een doelgericht
3
ontwerp wijzen en als zodanig de hand van een Schepper doen vermoeden .
Spinoza's filosofie werd, vanwege de daarin gehuldigde opvatting dat alle
stoffelijke en geestelijke verschijnselen modificaties zijn van een enkele, eeuwig en zelfstandig bestaande substantie, door La Mettrie, zoals in
die tijd gebruikelijke was opgevat als een puur atheïstisch stelsel. Hij
verwerpt dit stelsel en noemt Spinoza een "monstre d'incrédulité" . Hij
tekent daarbij aan dat er geen overtuigend bewijs bestaat voor de opvatting dat de "suprême intelligence", die de beweging aan de materie geeft
en deze beweging ook stuurt, in de materie zelf ligt, ook niet in de fijnste etherische materie. La Mettrie staat er, in navolging van Boerhaave,
op goed te onderscheiden tussen het elementaire vuur dat alle lichamen animeert, en de eerste oorzaak van de beweeglijkheid van het vuur zelf. Het
elementaire vuur of de ether geeft weliswaar de beweging aan al het bestaande, maar ontvangt zijn beweging op zijn beurt van een onbekende, hogere oorzaak .
Ook uit La Mettrie's standpunt inzake de onsterfelijkheid van de
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menselijke

ziel blijkt dat hij in ÌJ^S nog geen radicaal materialist was.

Opvallend in zijn benadering van deze kwestie is dat hij deze, in tegenstelling tot die van de material i teit of spiritualiteit van de ziel, beschouwt als een metafysische kwestie die daarom dus niet wetenschappelijk,
dat wil zeggen niet op empirische wijze, te analyseren is. De "saine et
raisonnable philosophie", zegt La Mettrie, geeft volmondig toe dat zij
niet in staat is uitspraken te doen over het lot van de ziel na de dood.
Hij hekelt daarbij de theologen en rationalistische filosofen die wel pretenderen sluitende bewijzen voor de onsterfelijkheid van de ziel te leve6
ren .
Intussen laat La Mettrie wel doorschemeren, dat hij ertoe neigt te
geloven dat de ziel ophoudt te bestaan bij de dood. Ten aanzien van de ziel
der dieren merkt hij zonder omhaal van woorden op: "Ce qui me paroTt assez
vrai, ... c'est que les animaux perdent en mourant leur puissance immédiate
de sentir, et que par conséquent l'âme sensitive est véritablement anéantie
avec eux. Elle n'existait que par des modifications qui ne sont plus" .
Gelet op zijn bewering dat het verschil tussen de rationele ziel van de
mens en de sensitieve ziel der dieren gradueel

is, moet dat in feite beteg
kenen dat de ziel van de mens eenzelfde lot ondergaat. In de noot die hij
aan dit vraagstuk wijdt, wekt La Mettrie inderdaad de indruk dat hij aan de
sterfelijkheid van de menselijke ziel meer geloof hecht dan aan haar onsterfelijkheid. Naar zijn mening bestaan er geen filosofische (d.i. empirische) bewijzen voor de onsterfelijkheid van de ziel en is de dood het

onverbiddelijke en moeilijk te aanvaarden einde van de mens. Hij laat aansluitend de discussie die van oudsher over dit thema gevoerd is de revue
passeren. Volgens zijn opsomming zijn er maar vijf denkers geweest die van
mening waren dat de ziel onsterfelijk is: Seneca, Socrates, Plato, Cicero
en Pascal. Maar daarbij tekent hij onmiddellijk aan dat Plato en Cicero
ernstig twijfelen aan de juistheid van die opvatting en dat van Pascal
nauwelijks gezegd kan worden dat hij in deze zaak als filosoof geoordeeld
heeft. Verder noemt hij de StoTcijnen, de Kelten en de oude Bretons als
aanhangers van de leer der onsterfelijkheid der ziel. Met kennelijk genoegen neemt hij uit Pietro Pomponazzis "De immortal i tate animae" (1516)
de uitspraak over dat "Tout le monde souhaite I'immortal i té, comme un mulet
q
desire la génération qu'il n'obtient pas" . Zijn opsomming telt veel meer
denkers die van mening waren dat de ziel sterfelijk is. Hij noemt Bion,
Caesar, Diogenes, Leucippus, Democritos, Epicurius Lactantius, Lucretius,
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Plutarchus, Dicearchus, Asclepius, Vergil¡us, "tous les poètes de l'antiquité", "tous les médecins Grecs, Latins, Arabes", de Joden, de kerkvaders
en theologen uit de eerste eeuwen van het Christendom

. Zoals eerder uit-

eengezet is (cf. 6.2.2.) geeft hij, als bij deze auteurs sprake is van de
spiritualiteit van de ziel, het begrip spiritualiteit een materialistische
inhoud. Het verwijst volgens hem naar de uiterst fijne etherische materie
die het zenuwstelsel doet functioneren en die, bij de desintegratie van
het lichaam, weer opgenomen wordt in de kringloop der materie. "Une heure
après ma mort, mon âme évanouie, sera ce qu'elle était une heure avant ma
vie" citeert La Mettrie een, niet met name genoemde, Franse poëet. Hij
sluit zijn betoog in IJbS af met de opmerking: "C'en est assez et plus
qu'il ne faut sur l'immortalité de l'Ame. Aujourd'hui c'est un dogme essentiel à la Religion; autrefois c'était une question purement Philosophique.
Quelque parti qu'on prit, on ne s'avançoit pas moins dans le Sacerdote.
On pouvoit la croire mortelle, quoique spirituelle, ou immortelle, quoique
matérielle. Aujourd'hui il est défendu de penser qu'elle n'est pas spirituelle, quoique cette spiritualité ne se trouve nulle part relevée; et ce
n'est pas assez que la foi nous décide sur son immortalité. Ceux qui vivent
comme ces autres, sont punis de penser autrement que les autres: quelle
injustice! quelle tyrannie!

. Opvallend in deze aanklacht is dat hij het

punt van de spiritualiteit van de ziel weigert te zien als een geloofsartikel, terwijl hij dat van de immortal i teit van de ziel wél als zodanig
ziet. Hij geeft daarmee een ander maal te kennen dat het vraagstuk van de
immortal i teit van de ziel voor hem van een andere orde is dan dat van de
spiritualiteit en dat het eerstgenoemde niet, zoals het tweede, wetenschappelijk benaderd kan worden. Het is een metafysisch probleem en het antwoord dat men erop geeft kan daarom niet meer dan een kwestie van geloof
. . 12
zijn
Uit het voorafgaande kan worden opgemaakt dat de posities die La
Mettrie in de "Histoire Naturelle de l'Ame" verdedigt zeker niet atheïstisch en strikt genomen, niet eens materialistisch te noemen zijn. Hij beweert immers niet dat de materie de enige werkelijkheid is en dat al het
bestaande in de cosmos tot materie herleidbaar Is of uit de kenbare eigenschappen van de materie te verklaren is. Hij ontkent ook niet dat er een,
boven de directe ervaringswereld uitgaande, werkelijkheid bestaat. Maar
deze empirisch niet-grijpbare, metafysische werkelijkheid ligt buiten het
menselijke kenvermogen en daarom kan hij er geen wetenschappelijk berede-
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neerde uitspraken over doen. De aanspraak op wetenschappelijkheid doet La
Mettrie enkel gelden voor zijn stelling dat de sensitieve en rationele ver
mogens - op overigens onverklaarbare wijze - uit de organisatie van de ma
terie voortkomen.
Dat betekent dat La Mettrie's materialisme, op dat tijdstip van zijn
ontwikkeling, niet meer inhoudt dan de wetenschappelijk beredeneerde op
vatting dat de menselijke ziel niet spiritueel

is. In feite verdedigt La

Mettrie daarmee enkel een mechanic!st i sehe positie

. Men zou overigens

verwachten dat La Mettrie, vanwege de methodologische beginselen die hij
aanhangt, in metafysische kwesties een agnosticistisch standpunt zou inne
men. In werkelijkheid onthoudt hij zich niet van uitspraken over de boven
de ervaring uitgaande werkelijkheid. Bij voorbeeld waar hij - weliswaar
zonder wetenschappelijke pretenties - stelling neemt in de discussie over
de immortal i teit van de ziel of waar hij stelling neemt tegen de Epicuristische theorie over het ontstaan van de wereld en de organismen. Men name
het ontstaan en de ontwikkeling van de vernuftige 1ichaamlijke en instinc
tieve aanpassingen van de organismen kan La Mettrie niet zien als produc
ten van toevallige botsingen van materideeltjes. In tegenstelling tot de
ware naturalistische materialisten, weigert hij te aanvaarden dat de mate
rie dit alles uit zichzelf kan voortbrengen. Volgens hem moet er een buiten
de materie liggende eerste beweger geweest zijn die de ontwikkeling in
gang gezet heeft en die de wetten volgens welke zij verloopt heeft vast
gelegd. Hoewel hij het in de "Histoire Naturelle de l'Ame" niet met zoveel
woorden zegt, kan uit zijn verdediging van ditzelfde standpunt in "L'Homme
Machine" {ijky)

en ook nog in "L'Ouvrage de Penelope" (17Ί8) worden opge

maakt dat deze eerste beweger voor hem God, de Schepper is. In "L'Ouvrage
de Pénélope" bijvoorbeeld zegt hij dat een weldenkend mens, ook al is hij
Pyrrhonist, de "idées indicatives" voor het bestaan van God nooit zal ontkennen: "... quelle erreur de s'imaginer que l'étude de la Nature détourne
de l'idée et du culte de son Auteur! Elle conduit l'Esprit à la Religion
loin de l'en encarter. Ou mes sens et ma raison me trompent, ce qui n'est
pas probable, ou il y a dans les corps animés des traces évidences de la
14
main éternelle et invisible qui les a formés" . Hieruit zal duidelijk zijn
dat La Mettrie in die tijd nog dichter bij het DeTsme stond dat bij het
,__.._
...
15
atheïstisch materialisme
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7.

La METTRIE's TWEEDE VERBLIJF IN LEIDEN O?*»?)
In Hoofdstuk 5.1. ¡s erop gewezen dat door het snelle ingrijpen van

de Franse politie beslag kon worden gelegd op vrijwel de gehele oplage van
de "Histoire Naturelle de l'Ame". Dit kan verklaren waarom dit werk ¡n de
gerenommeerde tijdschriften, die doorgaans allert elke nieuwigheid op de
boekenmarkt signaleerden, onopgemerkt bleef en waarom het zeer weinig reacties opriep. De twee enige, vlak na het verschijnen van de eerste editie
geschreven, recenties die ik heb kunnen vinden , zijn door samenloop van
2
omstandigheden pas in l?*·? gepubliceerd in "Le controleur du Parnasse" .
Mogelijk is het mede aan de geslaagde onmiddellijke beslaglegging op
het werk te danken, dat La Mettrie, die toch onmiddellijk als de auteur
ervan ontmaskerd wordt, aanvankelijk geen ernstige repercussies ondervindt
van zijn illegitieme en aanstoot gevende productie. Pas nadat hij zich,
medio 17Ί6, de woede van de Parijse medische faculteit op de hals gehaald
heeft met zijn "Politique des Médecin de Machiavel", wordt de "Histoire
Naturelle de l'Ame" door de faculteit onder de aandacht van het Parlement
van Parijs gebracht om La Mettrie aan te pakken. Om de vervolging, die op
7 juli 17^6 door het Parlament tegen hem verordend wordt, te ontlopen, ziet
La Mettrie zich genoodzaakt naar Holland uit te wijken.
Het tijdstip waarop deze vlucht heeft plaatsgevonden, is niet precies
aan te geven. Afgaande op de inhoud van de opdracht aan "Monsieur Grenier,
banquier â Gand" in de in 17^7 uitgegeven derde editie van zijn "Essai sur
l'Esprit et les Beaux-Esprits", is het waarschijnlijk dat La Mettrie in de
winter van ÌJbS nog in Gent verbleef . Met zekerheid staat vast dat hij op
8 februari van 17^7 in Leiden was, want Gaubius laat in een brief aan
Charles Bonnet weten, dat La Mettrie zich onder het gehoor bevond toen hij
Ц

op die dag zijn rede "De Regimine Mentis quod Medicorum est" uitsprak .
Afgaande op opmerkingen en anecdotes van La Mettrie is hij behalve
in Leiden ook in Sas van Gent, Middelburg en Amsterdam geweest. Wanneer
en hoelang hij er verbleef kan uit die verhalen niet worden opgemaakt. Sas
van Gent heeft hij waarschijnlijk enkel op zijn vlucht aangedaan. Hij
heeft er niet lang kunnen blijven omdat hij er, naar zijn zeggen, als
Frans spion werd uitgewezen . In Middelburg is hij, mogelijk gedwongen,
langer geweest: toen hij daar was, was hij ziek en leed aan de om de drie
dagen terugkerende koorts ("la fièvre double tierce"). Hij bezocht er de
arts Meinard van Visvliet, die in dezelfde tijd als hij bij Boerhaave
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gestudeerd had en die door La Mettrie "mom ancien camarade" genoemd wordt .
In Amsterdam is hij bij Théodore Tronchin op bezoek geweest .
Maar waarschijnlijk is hij toch de meeste tijd in Leiden geweest. Dat
is wat hij zelf ook aangeeft: "Je m'exilai par goût au lieu (Leyde)
o
qui me forma" . Hij heeft zich daar op 31 juli l?*·? opnieuw als student
q

ingeschreven . Het is niet onmogelijk dat hij zulks enkel gedaan heeft vanwege de belastingsvoordelen die hij daardoor als student kon genieten. Zijn
financiële situatie moet in die tijd nogal beroerd zijn geweest. Maupertuis
schrijft later dat La Mettrie in Holland in deplorabele omstandigheden verkeerde

. Zelf constateerde La Mettrie niet zonder bitterheid, dat zijn fa-

milie hem in de steek liet en enkel met goede raad wilde bijstaan
. Buiten
12
het geld dat hij bij zijn vlucht van Du Chayla had gekregen
had hij geen
middelen van bestaan.
De onfortuinlijke situatie waarin La Mettrie zich door zijn geschriften gemanouvreerd had, hindert hem niet eraan onverdroten op de ingeslagen
weg door te gaan.
Zo verzorgt hij de bovengenoemde nieuwe editie van zijn "Essais sur
l'Esprit et les Beaux-Esprits", waarin hij een aantal gerennommeerde Franse
literatoren op de korrel neemt. In deze derde editie noemt hij de bepaald
niet flatterend geportretteerde schrijvers rechtuit bij hun naam. Ook voegt
hij aan het slot van dit venijnige werkje een poging tot rechtvaardiging
ervan toe. Daarin verklaart hij, dat hij zich geenszins wil meten met de
gekritiseerde auteurs, maar "Tout le monde convient de l'utilité de la
Critique; sans elle c'est fait des Beaux-Arts. ... Mais qu'on fasse passer
à son tour ... le censeur par la censure et je promets de ne faire voir,
qu'en me corrigeant, combien j'y suis sensible. Personne n'ignore qu'il
est beaucoup plus facile, de sentir les défauts des ouvrages d'autrui, que
de les éviter dans les siens. Heureusement pour les Belles-Lettres, et pour
moi, la Critique n'engage point à faire mieux".
Ook verzorgt La Mettrie in 17^7 een ingrijpend herziene en uitgebreide uitgave van de een jaar eerder anoniem van zijn hand verschenen "L'Ecole
de la Volupté"

. Dit nu in "La Volupté" omgedoopte werk, waarin La Mettrie

de erotische en galante literatuur van zijn tijd bekritiseert, is in het
kader van deze studie alleen noemenswaardig omdat de opvattingen over genot, wellust en geluk die La Mettrie erin formuleert duidelijk geënt zijn
op zijn mechanistische psycho-fysiologie.
In zijn betoog stelt La Mettrie, dat men het genot ("le plaisir"), de
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wellust ("la volupté") en de liederlijkheid ("la débauche") te vaak met
elkaar verwart. Het genot is voor hem een zinnelijke, de wellust een geestelijke aandoening. Het genot ontstaat door de aangename prikkeling van de
zintuigen en de zenuwen; een te sterke prikkeling veroorzaakt daarentegen
pijn. Het genot hangt dus samen met de gevoeligheid en is als zodanig aan
alle dieren gegeven. De wellust daarentegen kan alleen de mens ervaren omdat zij van de hogere geestelijke vermogens afhangt: "L'homme seul, cet
14
être raisonnable, peut s'élever jusqu'à la volupté" . Daartoe is vereist
dat zijn geest zich waarderend en proevend bezint op zijn gewaarwordingen.
Met behulp van de reflectie, maar vooral de verbeelding, kan zodoende de
beleving geïntensiveerd en verfijnd worden en kan de genieting tot geestesvervoering worden opgevoerd. De wellust is dus, volgens La Mettrie, van
een andere, hogere orde dan het genot. Het beleven ervan vereist geestelijke activiteit. Wie enkel op zijn zinnen vaart zal haar niet tegenkomen. Vandaar ook dat La Mettrie stelt "En généra) plus on a d'esprit, plus
on a de penchant au plaisir et à la volupté. ... Pour peindre la volupté,
il faut la sentir; et on ne sent d'une manière exquise, ou délicate, qu'à
force d'esprit"

.

Volgens La Mettrie brengt de wellust het geluksgevoel voort. Elk mens
heeft, volgens hem, het vermogen gelukkig te worden in zich. Wat hem te
doen staat is te ontdekken wat hem wellust verschaft. Als alle mensen precies dezelfde verbeelding zouden hebben zouden zij allen op gelijke wijze
wellustig zijn. Maar aangezien de geest, door verschillen in de lichaamlijke organisatie, niet bij alle mensen op dezelfde wijze functioneert,
verschillen hun belevingswerelden, en daarmee ook hun (wel)lusten.
Niettemin kan elkeen op zijn eigen wijze gelukkig worden als hij zich
erop toelegt zijn temperament, zijn smaak, zijn hartstochten, te leren kennen en overeenkomstig daarmee te leven: ".. agir toujours en conséquence
de ce qu'on aime, satisfaire tous ses désirs, c'est-à-dire tous les caprices de l'imagination: si ce n'est pas là le bonheur, qu'on me dise donc
où il est"

. Wie niet volgens de genoemde stelregel leeft, schendt vol-

gens La Mettrie de wetten en de bedoelingen van de Schepper die het genot
tot drijfveer van alle levende wezens gemaakt heeft: "Le plaisir est de
l'essence de l'homme et de l'ordre de l'univers ... Nous devons le bien
d'être au seul plaisir; c'est lui qui a tissue la chaîne qui lie les hommes
et les animaux"

. Gelukkig en deugdzaam kan alleen diegene worden die zijn

natuurlijke behoeften niet loochent, want wie niet van zichzelf houdt kan
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ook niet van anderen houden: "Le sage doit donc chercher le plaisir, sans
18
lequel il ne peut être heureux"
Gelet op deze ideeën (die overigens een treffende gelijkenis vertonen
met die welke Helvétius in zijn "Esprit sur le plaisir" van 1738 formuleer19
en op zijn lofzangen op de zinnelijke geneugten en de verrukkingen

de

van de liefde, zijn La Mettrie's opvattingen over de liederlijkheid niet
helemaal consequent. Hij kwalificeerde de liederlijkheid, de obsceniteit
en de losbandigheid als vormen van tot in het excessive opgevoerde zinnelijke genotzucht en definieert de liederlijkheid als "L'excès du plaisir,
20
. Hij keurt de genotzucht die op het zinnelijke, animale

sans le goûter"

niveau blijft niet alleen af, maar noemt hem zelfs crimineel: "La débauche
21
et tout cequi nuit â l'intérêt de la société, est crime ou désordre" . Hoe
zijn dictaat van wat liederlijkheid, genot en lust is, te rijmen valt met
zijn stelling, dat elk individu zelf zijn aanleg moet onderzoeken om uit
te maken wat hem gelukkig maakt, geeft hij niet aan. En evenmin geeft hij
aan, hoe het komt dat degene die zijn natuurlijke neigingen volgt, en dus
de natuurorde gehoorzaamt, toch crimineel

genoemd kan worden.

Op dit werk, vol interessante maar onuitgerijpte ideeën over het in
de Verlichtingsliteratuur zeer actuele thema van het geluk en de deugdzaamheid, hoeft in het kader van deze studie niet verder ingegaan te worden.
La Mettrie komt op deze problematiek uitvoeriger terug in het "Discours
sur le Bonheur" (1748).
Een interessant, maar niet eenduidig te interpreteren gegeven uit de
inhoud van "La Volupté" uit l?*»?» dient nog vermeld te worden. La Mettrie
heeft reeds in deze eerste bewerking van "L'Ecole de la Volupté" een para22
frase van Hal Iers liefdesgedicht "Ode an Doris" in zijn tekst verwerkt
Met kennelijk genoegen plukt hij uit het 22 strofen lange gedicht de meest
hartstochtelijke en amoureuze passages uit het pleidooi waarmee de verliefde Hal 1er zijn Doris probeert over te halen zich aan de liefde over te geven. Op een enkele maal na volgt hij Hal Iers tekst nauwkeurig en het is
een kwestie van interpretatie of men de keren dat hij dat niet doet kan
23
spreken van boze opzet
Wanneer Lessing de tweede bewerking van de "Ecole de la Volupté" die
La Mettrie in 1751 verzorgde, met de andermaal nieuwe titel "L'art de
Jouir", onder ogen krijgt, is hij verontwaardigd omdat La Mettrie naar zijn
mening Hal 1er plagieerde, maar niet omdat hij hem persifleerde. Wel noemt
hij het een belediging van Hal 1er, dat diens onschuldige ontboezemingen
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tussen priapische teksten geplaatst zijn

. Of het in 17І»7 La Mettrie's be

doeling geweest is Mailer te kwetsen kan niet opgemaakt worden uit het in
"La Volupté" opnemen van diens gedicht. Voor La Mettrie handelde zijn boek
over de wellust, ofwel over "l'art de passer agréablement la vie", over een,
voor velen precair, maar alleszins betamelijk onderwerp. Het was in zijn
ogen geenszins een pornografisch boek. Dat hij Mailer - die hij trouwens
niet met name noemt - in opspraak wilde brengen, is daarom even onwaarschijnlijk als dat hij de bedoeling had dit met Voltaire te doen door hem
zijn gids in de wellust te noemen. In de veel sterker erotisch getinte
"l'Art de Jouir" van 1751 ligt dat anders, maar dan is de ruzie tussen
Maller en La Mettrie intussen ook zeer hoog opgelopen.
Een ander werk dat La Mettrie in 17l»7 schreef is de comedie "La Fa25
culte vengée"

. In deze satire laat hij de verongelijkte en verontwaar-

digde leden van de Medische Faculteit van Parijs, die hij in "La Politique
du Médecin de Machiavel" gehekeld had, bijeen komen om in een tribunaal
over hun kwelgeest La Mettrie te oordelen. De Medische Faculteit en de
deelnemers aan het proces worden opnieuw op de hak genomen en in zijn verdediging wijst La Mettrie op de misstanden die hem tot zijn kritiek aangezet hebben. Ook hekelt hij het feit dat de Faculteit de "Histoire Naturelle
de l'Ame" gebruikt heeft om zich te wreken voor de "Politique du Médecin
de Machiavel". Behalve dat hij erop wijst dat het een niets met het ander
te maken had, bepleit hij het recht op de vrijheid te geloven wat men wil
en kiest daarbij als motto een citaat uit de brief van de Quakers aan
Jakobus II: "Sire, nous te prions de nous permette de prendre pour notre
26
Religion, la liberté que tu prends pour la tienne" . Wat hem overigens
even later niet ervan weerhoudt op te merken dat "Quelque belle que soit
la vérité, elle ne mérite pas qu'on brûle pour elle!"

Voor het overige kan

deze komedie onbesproken blijven.
Belangrijker is de heruitgave van de "Histoire Naturelle de l'Ame"
die La Mettrie eveneens in 17l»7 verzorgde. Drukfouten en errata uit de
eerste editie zijn gecorrigeerd, maar voor het overige verschilt de tekst
27
niet wezenlijk van die der eerste editie . De wijzigingen, die La Mettrie
in de "Histoire Naturelle de l'Ame" aanbrengt als hij haar in 1750, als
"Traité de l'Ame", in zijn "Oeuvres Philosophiques" opneemt, zijn in deze
tweede editie nog niet doorgevoerd.
Het meest opmerkelijke van deze heruitgave van de "Histoire Naturelle
de l'Ame" is dat zij vergezeld gaat van de merkwaardige "Lettre critique
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de Mr. de la Mettrie, sur l'Histoire Naturelle de l'Ame, à Madame la Marquise du Chattelet". De brief is een satirisch stuk waarin La Mettrie doet
alsof hij geschrokken is van de absurde, lichtzinnige en gewaagde veronderstellingen (sic.) die in de "Histoire Naturelle de l'Ame" naar voren worden gebracht. La Mettrie wendt voor dat hijzelf reeds enige tijd nadacht
over de vraagstukken die in het boek worden aangesneden en daarbij tot diametriaal tegengestelde conclusies is gekomen.

De kritiek die La Mettrie

oefent, heeft echter een dubbele bodem. Want terwijl hij de schijn wekt
tegen de "Histoire Naturelle de l'Ame" in te gaan, resulteert zijn kritiek
in een verdere radicalisering van de argumentatie voor het materialisme.
Serieus bedoeld is de kritiek die La Mettrie heeft op de poging, die
hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" deed om de beweeglijkheid van de
materie te verklaren. Er zij aan herinnert dat hij daar de op zich passieve
materie actief, d.w.z. beweeglijk of veranderlijk van vorm, laat worden
door het contact met reeds geactiveerde materiedeeltjes, die uiteindelijk
allen hun bewegingsimpuls te danken hebben aan het van nature beweeglijke
etherische element vuur (cf. 6.2.3.)· In de "Lettre Critique..." gaat La
Mettrie daar tegen in: "Cet auteur entrepend d'abord de nous persuader que
la matière n'est pas seulement susceptible d'activité, ou même dépositaire
du mouvement; mais de plus il paroît soutenir qu'elle a la force motrice,
ou la puissance de se mouvoir par elle-même. Or, si on lui demande comment
cette puissance parvient à l'acte? Comment une matière qui est en repos,
vient à se mouroir? Il répond sans balancer, que cela vient de je ne sai
quelle forme substantielle active, par laquelle la matière acquiert l'exercise actuel de sa faculté motrice. D'où vient encore cette forme substantielle? D'une autre matière déjà revêtue de cette forme, et qui par consequent a déjà reçu le mouvement d'une autre substance également active".
In l?**? ziet La Mettrie de ijdelheid van deze verklaringspoging:
"N'est-ce par Le, Madame, visiblement expliquer le mouvement par le mouvement, comme Descartes expliquent l'étendue par l'étendue?". De reeks van
overdrachten van beweging gaat immers terug op een eerste actieve materie
die haar beweging op haar beurt ontleent aan die Opperste Universele Intelligentie die zich zo duidelijk in de natuur manifesteert. De conclusies
die volgens hem uit het voorafgaande getrokken moeten worden, zijn 1. dat
de oorsprong van de beweging niet in de materie gezocht moet worden, 2.
dat het onmogelijk is te achterhalen wat de natuur van de beweging is of
hoe zij aan de materie wordt overgedragen, 3· dat het absurd is het vermo-
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gen zichzelf te bewegen toe te schrijven aan de materie die op zichzelf
passief is en die enkel bewogen kan worden. Hij verwijt de auteur van de
"Histoire Naturelle de l'Ame" dat hij in deze kwestie het voorbeeld van de
Marquise niet gevolgd is, maar zich heeft laten verleiden tot speculaties
over zaken, die niet op de weg van de proefondervindelijke wijsbegeerte
liggen. La Mettrie verwijt zichzelf dat hij zich heeft laten leiden door de
verkeerde auteurs. Zijn tekortkoming noemt hij dat hij getracht heeft het
ontstaan van het beweg ingsvermogen in de materie te verklaren, in plaats
van, zoals de Marquise gedaan had, ermee te volstaan het bestaan ervan aan
te tonen.
Aansluitend resumeert hij, ogenschijnlijk gedistantieerd, maar zonder
er echt tegen in te gaan, de opvattingen over het ontstaan van de sensitieve en intellectuele vermogens ¡n de materie en de conclusie dat de menselijke ziel of geest een product is van de organisatie van de materie.
Ook de stelling dat de georganiseerde materie nooit een immaterieel wezen
kan voortbrengen wordt, verpakt als een vraag aan de Marquise herhaald:
"Croiez-vous que une puissance active quelle qu'en soit l'origine, porte
dans la matière autre chose que de l'activité?".
Opnieuw gemaskeerd als kritiek, geeft hij een toelichting op de verdraaiing waarmee hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame"

de spot dreef met

de substantiële vormen van de Scholastiek (cf. 6.2.2.): "Notre auteur,
séduit peut-être par des autorités respectables, a rappelle ces chimères
qu'on croiait à jamais bannies; il a voulu ranimer des Etres de Raison,
qui ne peuvent que semer le doute dans l'esprit des hommes qui pensent.
Chez lui tout est forme substantielle, matérielle, active, jusqu'à

l'Ame

sensitive des Animaux, et même jusqu'à l'Ame raisonnable de l'Homme, et
par là rien de mieux connu, rien de plus facile à expliquer que l'instinct,
etc". Hij herhaalt hier inderdaad de onorthodoxe interpretatie waarmee hij
28
het begrip substantiële vorm spottend een nieuw leven had gegeven
La Mettrie resumeert verder in de "Lettre critique...", steeds onder
het mom van kritiek, maar in feite zonder noemenswaardige bezwaren of correcties te maken, zijn ethertheorie, zijn these over de uitgebreidheid van
de ziel, over de material¡teit van de sensitieve en van de rationele ziel.
Waar bv. de rationele ziel ter sprake komt zegt hij: "On la met précisément
de niveau avec l'Ame sensitive des Animaux. La noblesse de son Origine, la
supériorité de ses prérogatives, l'étendue de ses connaissances, rien
n'arrête un Anatomiste qui ne voit partout que des nerfs, du sang, et des
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esprits ... L'Ame de l'Homme exerce en vain ses facultés sur les sensations; elle se forme en vain des idées abstraites, simples, composées; cela
ne lui attire aucune marque de distinction; ce n'est que sens itivement
qu'elle juge et réfléchit: elle consiste elle-même dans une pure organisation, et la liberté (si l'homme en a) vient d'une force motrice coessentielle â la matière dont l'Ame est formée". Als "kritiek" brengt La Mettrie
daartegen in dat bij dat alles op geen enkele manier wordt verduidelijkt
hoe de denk-activiteit uit de beweging van de materie voortkomt. Maar deze
pretentie zegt hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" ook nadrukkelijk
niet te hebben (cf. 6.3·)·
Tenslotte tekent La Mettrie in zijn kritiek aan, dat de "Histoires"
uit het laatste hoofdstuk van de "Histoire Naturelle de l'Ame" enkel bewijzen dat de ziel geen gewaarwordingen heeft als zij geen zintuigen heeft,
maar dat daaruit niet mag worden geconcludeerd dat zij in die situaties
het denkvermogen niet heeft, want de (medische) ervaring leert dat zij
soms wel waarneemt en denkt zonder echter in staat te zijn daarvan blijk
te geven of zonder enige herinnering aan de gedachten die haar bezighielden te bewaren. Maar ook deze laatste, in zijn bedoeling onduidelijke, kri29
tiek
gaat niet tegen de kern van de sensual ist¡sehe conclusies van de
"Histoire Naturelle de l'Ame" in.
Al met al is de uitkomst van de "Lettre critique sur l'Histoire Naturelle de l'Ame" geenszins een weerlegging of afzwakking van de stelling
dat de vermogens van de menselijke geest producten zijn van de 1ichaamlijke organisatie. De schijnoppositie die La Mettrie tegen zijn eigen werk
voert wordt handig gebruikt om enkele basispunten op zijn lijn van argumenten te verduidelijken en aan te scherpen. Wezenlijk en echt is zijn kritiek alleen daar waar hij een aanval doet op de poging, die hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" had gedaan, om het ontstaan van de beweeglijkheid
en de sensitiviteit

in de organische materie te verklaren. In de "Lettre

critique" beoordeelt hij deze poging als een misstap, die veroorzaakt werd
door het verzaken aan de beginselen van de empirische filosofie. Hij verwijt zichzelf dat hij, door het doen van uitspraken over deze kwesties,
het pad der empirische wetenschap verlaten had en op het terrein van de
metafysica terecht gekomen was. In zijn kritiek suggereert hij, dat hij
ermee had moeten volstaan de empirische gegevens voor zich te laten spreken, omdat daaruit zonneklaar blijkt, dat de materie onder omstandigheden
de genoemde vermogens verwerft. De zuivering die hij in de "Lettre criti-
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que" in zijn argumentatie doorvoert, markeert een herbezinning op de restricties die het empirisme oplegde aan de onderzoeker. Men kan uit de navolgende werken aflezen dat La Mettrie de intentie had zich voortaan strikt
te houden aan de beginselen van empirische methode en de analyse der verschijnselen niet verder drijven dan de empirische gegevens toestaan.
Het volgende werk uit l?**?» zijn roemruchte "L'Homme Machine" draagt
onmiskenbaar het stempel van deze resolute empiristische opstelling van La
Mettrie. De inhoud van dit werk zal apart besproken worden in het volgende
hoofdstuk. Hier, in het overzicht van La Mettrie's activiteiten in Holland,
past de bespreking van de gegevens die over het ontstaan van dit opzienbarend werk aan het licht gekomen zijn en van de dramatische consequenties
die de publicatie ervan voor de auteur had.
Volgens het titelblad is "L'Homme Machine" in l ? ^ bij Elie Luzac, jr.
te Leiden gedrukt. Het werk is daarmee aantoonbaar gepostdateerd want het
verschijnen ervan wordt reeds vermeld in een brief van 8 december 17^7 van
Werlhoff, in Hannover, aan Hal 1er. In die brief is te lezen dat op dat moment de recentie, die in de "Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen"
van 29 december 17i»7 zou worden afgedrukt, al geschreven was

. Dus moet

het werk op zijn laatst rond eind november ^7^t7 Luzacs drukkerij verlaten
hebben. Ook in Holland veroorzaakte "L'Homme Machine" nog in 17i*7 beroering. Op 18 december 17'*7 werd Elie Luzac jr. door de consistorie van de
Waalse kerk in Leiden ter verantwoording geroepen als drukker van "ce livre
rempli de l'Athéisme et du Libertinage le plus affreux"

. Luzac wordt door

de kerkeraad gesommeerd alle exemplaren van "L'Homme Machine" die hij kon
verzamelen aan haar te overhandigen en de naam van de auteur bekend te maken. Hij voldoet aan de eerstgenoemde eis op 20 december 17^7 en daarmee
trof "L'Homme Machine" in feite hetzelfde lot als eerder de "Histoire
Naturelle de 1'Ame" ten deel viel: nog voordat het boek de handel goed en
32
wel had kunnen bereiken werd het in beslag genomen

. Maar reeds In maart

^'•S zorgde Luzac voor een herdruk, die later in dat jaar gevolgd werd
door een derde druk. Hoewel Luzac niet tegemoet kwam aan de eis de naam
van auteur van het werk bekend te maken, staken de geruchten, volgens welke
La Mettrie voor "L'Homme Machine" verantwoordelijk was, zo spoedig de kop
op, dat deze zich gedwongen zag zulks publiekelijk te ontkennen in een ingezonden brief, die in de "Leydse Courant" van vrijdag 5 januari U ^ S werd
opgenomen: "Les noires calomnies, qui continuent de se répandre sur mon
compte me forcent de faite taire les calomniateurs: je ne suis point
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l'Auteur de l'Homme Machine. Je défie, qui que ce soit, d'oser se porter
mon Accusateur et si je suis désormais accusé devant Témoins par tels ou
tels, je les attaquerai en réparation. Ce k Janvier ly'tS, De La Mettrie"

.

In januari ging ook de wereldlijke overheid zich met de affaire bemoeien. De eerste die we met een onderzoek bezig zien was de schout van
Leiden

. Het is niet duidelijk of hij in opdracht of uit eigen initiatief

handelde. Enkele dagen later begon zelfs de hoogste instantie

in de pro-

vincie, de "Gecommiteerde Raaden van Holland" zich over het boek. Op 19
januari Ì7k8

rapporteerde een commissie uit deze Raad dat het boek de

"schaadelijke en heil loose gevoelens van Spinoza" behelsde en mitsdien
niet kon worden getolereerd

. De gecomitteerde Raaden lieten een missieve

uitgaan naar alle steden van de provincie met de opdracht ervoor te zorgen
dat alle exemplaren van het boek in beslag genomen en vernietigd werden.
Verder werd de schout van Leiden opgedragen te achterhalen wie de auteur
van het boek was en tegen deze en tegen de drukker een gerechtelijke vervolging in te stellen
Opmerkelijk is dat het voor de autoriteiten in Holland op dat moment
dus kennelijk nog niet vast stond dat La Mettrie de gezochte auteur was.
Ook in het rapport dat de schout op 2k januari 17^8 van zijn onderzoekingen
naar de gecommiteerde Raaden zond wordt niet gerept over La Mettrie. Dit
kan erop wijzen dat La Mettrie zich tegen die tijd reeds onttrokken had
aan het gerechte!ijk onderzoek door het land te verlaten.
Uit een brief van Frederik de Grote aan Maupertuis van 19 november
\7^7

is op te maken dat Maupertuis er bij Frederik voor gepleit had zijn

vriend La Mettrie in Berlijn op te nemen

. Frederik stemde daarin toe en

machtigde Maupertuis met La Mettrie over de voorwaarden te onderhandelen.
Over deze onderhandelingen zijn verder geen gegevens bekend, behalve dat
Maupertuis op 9 januari ly'tS aan Frederik kon laten weten, dat La Mettrie
•IB

diens aanbod naar BeriIjn te komen in dank aanvaardde
Het is niet waarschijnlijk dat La Mettrie, gelet op de benarde positie waarin hij opnieuw verzeild geraakt was, lang gewacht heeft met het
aanvaarden van Frederiks aanbod. En, alhoewel de "Berlinische privilegierte Zeitung" La Mettrie's aankomst in Berlijn op 8 februari \7l*S officieel
bekend maakt, is het goed mogelijk dat hij reeds eerder in Potsdam of
Berlijn aangekomen was. Een aanwijzing daarvoor is te vinden in een brief,
gedateerd januari 17^8, van Maupertuis aan Algarotti, waarin Maupertuis
Algarotti vraagt zijn dierbare vriend La Mettrie in Postdam te introduce-
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ren .
Hoe dit ook zij, La Mettrie ontsnapte op tijd, en volgens Luzac met
40
, aan de vervolging die hem in Holland boven het hoofd hing.

diens hulp

Luzac zelf ontliep intussen zijn proces niet. Zijn zaak diende de 12de
41
maart 1748. De petitie
waarmee Luzac bepleitte dat de strafzaak tegen hem
zou worden omgezet in een civiele zaak, is van belang vanwege de details
die zij bevat over het ontstaan van de "L'Homme Machine".
Luzac beweert in deze petitie, dat La Mettrie hem in of rond mei
1747 een manuscript had aangeboden dat de titel "Essais sur l'homme" droeg
en over anatomische en fysische observaties handelde. Luzac zou La Mettrie
te verstaan hebben gegeven dat hij bereid zou zijn het werk te drukken op
voorwaarde dat enkele passages "die aanstotelijk en tegen de Zeeden waaren"
geschrapt zouden worden. La Mettrie zou het manuscript herzien hebben en
opnieuw aan Luzac hebben aangeboden. Daar deze er nu niets in had kunnen
ontdekken dat zedenkwetsend was, had hij met het drukken ingestemd. La
Mettrie zou vervolgens aangeboden hebben zelf toezicht te houden op het
drukken en corrigeren van de drukproeven. Luzac, die na het voorafgaande
volledig overtuigd was van de betrouwbaarheid van La Mettrie, verklaart
daarmee te hebben ingestemd en zelf geen enkele aandacht meer te hebben
besteed aan het drukken. Zodoende kwam het

dat Luzac toen het boekje met

als titel "L'Homme Machine" zijn drukkerij verliet, niet beter wist dat
dat de inhoud ervan dezelfde was als die van het door hem goedgekeurde
manuscript. "Tot zijne alleruiterste verwondering" werd hij weldra van vele
kanten benaderd met klachten over de schadelijke stellingen die het boek
inhield. Hij verklaart dat hij, op het moment dat de consitorie van de
Waalse kerk hem ter verantwoording riep, er nog geen notie van had waarin
die schadelijkheid bestond. Pas toen hij nadien het boek las, zou hij tot
de ontdekking gekomen zijn, dat de inhoud ervan sterk afweek van die van
het door hem gelezen manuscript, "... ja dat dit afgedrukte was van een
gantsche anderen inhoud dan dat hij hem ter druk overgegeevene...". Op navraag onder zijn werklieden bleek dat La Mettrie de betreffende veranderingen zelf had aangebracht. Uitdrukkelijk verklaart Luzac dat hij op de geschetste manier, geheel buiten zijn toedoen en medeweten, louter door bedrog van La Mettrie, de drukker van "L'Homme Machine" was geworden. Zijn
overtreden van 's lands plakkaten was dus "ex ignorantia facti excusabili"
voortgekomen.
In dezelfde petitie verklaart Luzac dat hij zijn naam heeft willen
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zuiveren van de blaam zulk schadelijk werk te hebben gedrukt, door het
schrijven van een weerlegging van "L'Homme Machine" en dat hij niet begrijpen kan waarom het manuscript en de eerste gedrukte vellen van dit
"Examen de l'Homme Machine, où démonstration de l'Immatérialité de l'Ame"
door de schout (op 23 januari I?')?) in beslag genomen waren
Hoewel om verschillende redenen betwijfeld kan worden of Luzac werkelijk, zoals hij voorwendt, het "misleijd en willoos werktuig" van La
i»3
, hoeft deze twijfel niet te bestaan ten aanzien van

Mettrie is geweest

diens verklaring dat La Mettrie een eerste versie van "L'Homme Machine",
met de titel "Essais sur l'Homme" reeds omstreeks mei l?**? geschreven had.
Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de conclusie van Bergmann, dat de
"L'Homme Machine" niet voor augustus 1747 voltooid kon zijn, daar uit de
opdracht aan Hal 1er die aan de tekst voorafgaat blijkt, dat La Mettrie
Hal Iers recentie van de "Histoire Naturelle de l'Ame" in de "Göttingische
Zeitungen von gelehrten Sachen" van 20 juni 1747, gekend heeft

. In deze

recentie wordt La Mettrie plagiaat van Haller's commentaren op de "Institutiones Medicae" verweten. Hal 1er geeft een uitvoerige opsomming van geplagieerde passages om aan te tonen dat de hoofdlijnen van La Mettrie's
medisch biologische argumenten voor de material i teit van de ziel en het
functioneren van het zenuwstelsel, ontleend werden - er is zelfs sprake
van diefstal - aan Haller's commentaren op Boerhaave. In de ironische opdracht "A monsieur Hal 1er, professeur en médecine à Göttingue" reageert
La Mettrie op deze aanklacht door Hal 1er spottend te prijzen als de inspirator en geestelijke vader van de materialistische ideeën die in "L'Homme
Machine" worden geformuleerd

45

. Strikt genomen bewijst Bergmann's argument

alleen, dat de opdracht na het verschijnen van de recentie geschreven moet
zijn. Maar daaruit mag niet worden opgemaakt, dat de hoofdtekst van
"L'Hoime Machine" ook pas na die datum geschreven is. Er bestaat dus geen
onverenigbaarheid tussen Luzacs getuigenis en de constatering van Bergmann,
dat La M e t t r i e ' s opdracht aan Hal 1er een r e a c t i e op diens r e c e n t i e van de
"Histoire Naturelle de l'Ame" is.
Alvorens tot de bespreking van de inhoud van "L'Homme Machine" over
te gaan zij ter afsluiting van dit overzicht van La Mettrie's geschriften
uit 1747 volledigheidshalve erop gewezen dat uit een aantal anecdotes in
de tekst valt op te maken, dat hij toen ook reeds aan zijn "Ouvrage de
Pénélope, ou Machiavel en Médecine" werkte

. In deze meesterlijke satire

stelt La Mettrie de oneerlijke praktijken van zijn niet bonafide Franse
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medische collegae aan de kaak en zet daar met verve zijn (Boerhaaviaans)
ideaal van de integere, hard studerende arts tegenover. Dit boek verscheen
begin maart ly'tS met de valse plaats van uitgifte Berlijn, maar werd zeer
waarschijnlijk in Leiden, door Luzac uitgegeven
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8.

8.1.

L'HOMME MACHINE

Inleiding
"L'Homme Machine" ¡s veruit het bekendste, het meest herdrukte en

meest vertaalde boek van La Mettrie. Met dit opzienbarende boek heeft hij
naam gemaakt. Reeds zijn tijdgenoten noemden hem spottend "Mr. Machine"
en tot op heden wordt bij het vallen van zijn naam meteen "L'Homme Machine"
genoemd. La Mettrie's denken, zijn bewijsvoering, zijn schrijfstijl worden
dan ook gewoonlijk in eerste instantie beoordeeld aan de hand van dit boek,
2
dat door velen als zijn hoofdwerk beschouwd wordt .
Deze laatse kwalificatie heeft, mijns inziens, eerder een hinderlijke
dan een verhelderende invloed gehad op de interpretatie van "L'Homme Machine". Want zij heeft bewerkt dat de aandacht vrijwel uitsluitend op dit
werk gericht is geworden, dat daardoor geïsoleerd is van de ontwikkelingen
in La Mettrie's denken

die eraan voorafgegaan zijn en die in belangrijke

mate de inhoud en vorm ervan bepaald hebben. Zoals in het navolgende zal
worden aangetoond, is daarvan het gevolg geweest, dat zowel een aantal relevante elementen in het betoog, als de bewijsvoering zelf, nooit goed begrepen zijn.
De "L'Homme Machine" is vrijwel altijd gekwalificeerd als een slordig
en gehaast geschreven strijdschrift. De critici hebben het werk onsamenhangend, rommelig, oppervlakkig en ongefundeerd genoemd . Het kan niet ontkend worden dat de lijn van het betoog niet overal even goed te herkennen
is. La Mettrie onderbreekt die lijn nogal eens voor het vervolgen van zijsporen. En verwarrend is ook dat hij hier en daar voortbouwt op zijn eerdere standpunten zonder ernaar te verwijzen of de afleiding ervan te herhalen . Beziet men het werk echter tegen de achtergrond van La Mettrie's uitingen over de kentheorie in de "Histoire Naturelle de l'Ame" en de "Lettre
critique sur l'Histoire Naturelle de l'Ame", dan wordt duidelijk dat de
betoogtrant, die door zijn critici oppervlakkig en ongefundeerd genoemd is,
voortvloeit uit de strikte

empirische of zelf positivistische intenties

die hij had. Want na het echec van zijn poging het ontstaan van de beweging, de gevoeligheid en het denken in de materie te duiden, volstaat La
Mettrie er nu mee te constateren dat een overvloed van empirische gegevens
bewijst dat er een causale samenhang bestaat tussen de organisatie van de
materie en deze vermogens, zonder zich verder te bekommeren over een ver-

17Ί
klaring van die samenhang. Als gevolg daarvan heeft de "L'Homme Machine"
dat - zeker voor zijn tijdgenoten - onconventionele karakter gekregen,
waarin de grote stelligheid waarmee de conclusies gepresenteerd worden,
meer in het oog springt dan de beredeneerde afleiding ervan.
De meest recente en complete monografie over de "L'Homme Machine" is
van de hand van Vartan i an . Zonder aan de grondigheid en kwaliteit van deze
studie te willen tornen, meen Ik toch te kunnen aantonen dat zijn interpre
tatie van het boek op een aantal wezenlijke punten moet worden bijgesteld.
Met name vanuit het perspectief van de in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
verdedigde posities kom ik tot een andere taxatie van de strekking van het
boek.
De tekst van de "L'Homme Machine" is niet verdeeld in hoofdstukken of
paragrafen. De indeling die in het volgende niettemin is aangebracht, haakt
in op een aantal duidelijke stappen die in het betoog zitten .
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8.2.

Het

betoog

8.2.1. De verdediging van de empirische methode

De gezindheid waarmee La Mettrie, niets en niemand ontziend en wars
van inschikkelijkheid, zijn materialistische stellingen verdedigt, spreekt
uit de beginwoorden van "L'Homme Machine": "Il ne suffit pas à un sage
d'étudier la nature et la vérité; il doit oser la dire en faveur du petit
nombre de ceux qui veulent et peuvent penser..." .
In aansluiting op deze leuze opent hij zijn betoog met een aantal kritische opmerkingen aan het adres van de spi ri tuai i sten en de theologen en
met een kennistheoretische fundering van zijn empirisme.
Zijn kritiek op het dualisme van de Cartesianen en Ma leb ranch i s ten en
op de monadologie van de Leibnizianen is dezelfde als die welke hij reeds
in de "Histoire Naturelle de l'Ame" naar vorm bracht: het zijn allen even
zinloze pogingen om de natuur van de menselijke ziel langs metafysische
weg te definiëren. De fout die deze metafysici maken, is dat zij absolute
uitspraken doen over onzichtbare en onmeetbare, en daarom onkenbare dingen.
Maar ook het, door Locke ingegeven en in de "Histoire Naturelle de
l'Ame" door hemzelf gehanteerde, argument dat God zeker in staat geacht
moet worden het denkvermogen aan de materie toebedeeld te hebben, wordt nu
in zijn algemeenheid afgewezen. La Mettrie verwerpt de gedachte dat de materie op zich met dit vermogen begiftigd zou zijn. "En effet, demander si
la matière peut penser, sans la considérer autrement qu'en elle même, c'est
2
demander si la matière peut marquer les heures" .
Zodoende distantieert La Mettrie zich van de pogingen van de spiritual ¡sten én de materialisten om het wezen van de ziel te doorgronden. Het
verstandigste zijn, volgens hem, degenen geweest die gezegd hebben dat de
ziel alleen gekend kan worden door het licht van het geloof, maar die zich
tegelijk als redelijke wezens het recht voorbehouden hebben te onderzoeken
wat bedoeld wordt wanneer in de Heilige Schrift de menselijke ziel als
"geest" aangeduid wordt.
Dit brengt La Mettrie op de botsingen tussen de rede en het geloof,
ofwel, op de verhouding tussen natuurwetenschap en Openbaring. Als er een
God bestaat, redeneert La Mettrie, is hij verantwoordelijk voor de Natuur
en als hij zich geopenbaard heeft kan die Openbaring onmogelijk in tegenspraak zijn met de Natuur. Het wantrouwen van de kennis die verkregen wordt
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uit de bestudering van de bezielde lichamen, impliceert dat de Natuur en
de Openbaring als tegengestelden gezien worden die elkaar teniet doen en,
bijgevolg, dat de absurde consequentie verdedigd wordt dat God zich in zijn
onderscheiden werken tegenspreekt en de mens misleidt. La Mettrie, die duidelijk meer waarde hecht aan de Natuur en de Rede als bronnen van kennis,
dan aan de op velerlei wijze te duiden Heilige Schrift, stelt expliciet
dat de uitleg die aan de woorden van de Heilige Schrift gegeven wordt niet
in tegenspraak mag zijn met de (natuur)wetenschappelijk gewonnen inzichten .

Als voorbeeld van een commentator die, door de omgekeerde weg te

volgen, de waarheid vertroebelt, noemt La Mettrie Abbé Pluche die in zijn
"Spectacle de la Nature" over Locke opmerkt: "Il est étonnant qu'un homme
qui dégrade not âme jusqu'à la croire une âme de boue, ose établir la raison pour juge et souveraine arbitre des mystères de la foi; car quelle
idée étonnante auroit on du christianisme, si l'on vouloit suivre la raison?" . Pluche is een gemakkelijke prooi

voor La Mettrie, die ten eerste

aantekent dat de uitmuntendheid van het verstand niet afhangt van het grote, inhoudsloze woord immaterial i tei t. Een "ziel van modder", die als het
ware in een oogopslag de verbanden en gevolgen van een oneindig aantal
moeilijk grijpbare denkbeelden doorziet, is duidelijk te verkiezen boven
een dwaze en stompzinnige ziel uit de meest edele elementen. "Ce n'est pas
être philosophe, que de rougir avec Pline, de la misère de notre origine".
Wat ook haar afkomst moge zijn, als de menselijke ziel zuiver, edel en verheven van aard is, is zij een sieraad dat haar bezitter tot eer strekt.
Ten tweede merkt La Mettrie over Pluches redenering op dat zij, ook binnen
het kader van zijn eigen systeem, gebrekkig is. Want wanneer we ons een
beeld van het geloof gevormd hebben dat strijdig is met de meest evidente
en onaanvechtbare waarheden, moet toch uit eerbied voor de Openbaring en
haar bron, worden aangenomen dat dat beeld onjuist

is en dat we de beteke-

nis van de woorden van het Evangelie nog steeds niet begrepen hebben. Van
twee dingen een: ofwel zowel de Natuur als de Openbaring zijn zinsbedrog,
ofwel

alleen de ervaring kan rekenschap geven van het geloof. Maar een

belachelijker standpunt dan dat van Pluche is voor La Mettrie ondenkbaar.
Men stelle zich voor dat men de bevindingen van Torricelli verwerpt omdat
men anders de "borri vacui" moet opgeven!
Pluche's redeneringen illustreren La Mettrie ten eerste dat, als er
een Openbaring bestaat, het leergezag van de kerk niet de enige juiste uitleg daarvan waarborgt en de toetsing van die uitleg aan de rede geenszins
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overbodig maakt. Ten tweede dat het volkomen legitiem en niet strijdig met
het geloof is, wanneer men de, op zich onbegrijpelijke, bovennatuurlijke
zaken buiten de openbaring om probeert te interpreteren, met de middelen
die de natuur elk mens gegeven heeft.
Na zich aldus bij voorbaat ingedekt te hebben tegen de kritiek dat
zijn stellingen tegen de christelijke leer indruisen, beklemtoont La
Mettrie nog eens kort zijn empirisch uitgangspunt. Het verstand mag en moet
zich uitsluitend laten leiden door ervaring en waarneming. Het onderzoek
naar de mens en naar diens ziel moet op dezelfde wijze uitgevoerd worden
en is daarom, volgens La Mettrie, bij de artsen die het doolhof mens van
binnen en van buiten kennen, in betere handen dan bij de filosofen en theologen die hun onbekendheid met de lichaamsmechaniek bovendien paren met
duizenden, door religieus fanatisme gevoedde, vooroordelen. Kortom, in zake
de mens en zijn ziel, gunt La Mettrie alleen de natuuronderzoekers recht
van spreken.
Intussen erkent La Mettrie dat ook het kiezen van de best denkbare
gidsen (i.e. de ervaring van de waarneming) niet wegneemt dat de te volgen
weg vol doornen en distels is. De gecompliceerdheid van de menselijke machine maakt het welhaast onmogelijk haar te ontrafelen en te beschrijven.
Vandaar dat de pogingen van de grootste filosofen om de mens a priori, bij
wijze van spreke op de vleugels der rede , te definiëren op niets uitgelopen zijn. Het is ook daarom dat alleen a posteriori, door de ziel als het
ware via de organen van het lichaam te analyseren, dat, weliswaar niet het
wezen van de mens blootgelegd kan worden, maar toch in elk geval het hoogst
bereikbare inzicht in zijn natuur

verkregen kan worden. "Prenons donc le

bâton de l'expérience, et laissons là l'histoire de toutes les vaines opinions des philosophes", roept La Mettrie op. De mens is blind, maar als hij
ook nog zonder die stok meent te kunnen, is het toppunt van verblinding
bereikt. Met instemming haalt hij "une moderne", i.e. zichzelf

aan, die

opmerkt dat louter uit ijdelheid niet evenveel aandacht geschonken wordt
aan de secundaire oorzaken als aan de primaire oorzaken. Hij tekent daarbij aan dat dit te meer bevreemdend is, daar de diepzinnige overpeinzingen
van voortreffelijke en bewonderenswaardige geesten als Descartes,
Malebranche, Leibniz, Wolff, enz. over de eerste oorzaken van geen enkel
nut gebleken zijn.
La Mettrie sluit zijn apologie van de empirische methode af met de
oproep "Commençons donc et voyons, non ce qu'on a pensé, mais qu'il faut
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penser pour le repos de la vie".
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8.2.2. De afhankelijkheid van de geestelijke vermogens van de lichaamlijke
organisatie

La Mettrie gaat na deze inleiding over tot het aandragen van een groot
aantal argumenten van medisch-biologi sehe aard, die allen gemeenschappelijk
hebben dat zij moeten bewijzen, dat de kwaliteit van de psychische functies
totaal afhangt van de interne en externe invloeden die op het lichaam inwerken.
Als eerst herinnert La Mettrie aan de (Hippocratische) temperamenten
leer volgens welke de aard, de hoeveelheid en de menging van de vier lichaamsappen (bloed, slijm, gele en zwarte gal) het temperament van de mens
bepalen. Dat betekent, zegt La Mettrie, dat er dus evenveel geesten, karakters en gedragsvormen bestaan als er temperamenten zijn. Gaubius merkte
hetzelfde op in zijn rede "De Regimine mentis".
In een volgende reeks van argumenten wijst La Mettrie op de vele vormen van ontregelingen van de geest die bij ziekten optreden. De meesten
daarvan werden reeds in de "Histoire Naturelle de l'Ame" naar voren gebracht: b.v. de verhalen over de waanvoorstellingen van maniakken en melancholici; het geval van de soldaat die zijn geamputeerde arm denkt te
bezitten; dat van de geleerde die door ziekte in een imbeciel verandert,
enz. Een verstopping van de milt, de lever of een beklemming in de poortader is voldoende, zegt La Mettrie, om de onverschrokken houding van een
Canus Julius , een Seneca, een Petronius te doen omslaan in kleinmoedigheid
of lafhartigheid.
Verder wijst hij ook nu weer op de gevolgen die de slaap voor het
functioneren van de ziel heeft. De ziel slaapt met het lichaam in en houdt
tijdens die slaap als het ware op te bestaan. Hoe innig de band tussen lichaam en geest is wordt geïllustreerd aan de hand van de slapeloosheid.
Als het bloed, b.v. door de hartstochten opgezweept, door de aderen jaagt,
kan de ziel de slaap niet vatten. En omgekeerd, als de ziel te opgewonden
is, komt het bloed niet tot rust en blijft hoorbaar in de aderen kloppen.
Ook de werking van drugs als opium, wijn, koffie, enz. bewijzen dat
psychische functies als de wil en de verbeelding door de fysiologische toestand van het organisme bepaald worden.
De voeding speelt evenzeer een belangrijke rol in het functioneren van
de geest. Zonder voedsel kwijnt de ziel weg, vervalt tot razernij en sterft
tenslotte door uitputting af. Als echter het lichaam gevoed en van drank
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voorzien wordt, wordt de zie) gesterkt: de soldaat, die sterft van angst,
gaat blijmoedig de dood tegemoet als hij zich moed ¡ngedronken heeft.
La Mettrie laat nog andere spectaculaire voorbeelden van de invloed
die de voeding op de geest heeft volgen. Zo merkt hij bijvoorbeeld op dat
rauw vlees de dieren wild maakt en dat de mens dat eveneens wordt door deze
voeding bewijzen de Engelsen die het vlees niet zo doorbakken, maar rauw
2
en bloedig nuttigen . Hij merkt verder op, dat zware voeding doorgaans de
geest stomp, traag, lui en onverschillig maakt. Met instemming citeert hij
Pope, die er blijk van gaf de invloed van de vraatzucht volkomen te doorzien in zijn opmerking over Catius: "Le grave Catius parle toujours de
vertu et croit que, qui souffre le vicieux est vicieux lui-même. Ces beaux
sentiments durent jusqu'à l'heure du diner; alors il préfère un scélérat,
qui a une table délicate à un saint frugal".
Een volgende anecdote

heeft in de hand gewerkt dat men de auteur van

"L'Homme Machine" aanvankelijk voor een Zwitser gehouden heeft. La Mettrie
vertelt nl.: "Nous avons eu en Suisse un bailli nommé Steigner de
Wittighofen; il était à jeun le plus intègre et même le plus indulgent de
juges; mais malheureux au misérable qui se trouvait sur la sellette,
lorsqu'il avait fait un grand dineri 11 était homme à faire pendre l'innocent, comme le coupable" .
Dit alles brengt La Mettrie tot de conclusie dat de mens denkt, rechtschapen is, vrolijk of moedig is, naar gelang zijn lichaam gesteld is.
De merkwaardige smaak veranderingen en de waanvoorstellingen die de
zwangerschap bij sommige vrouwen veroorzaken, de razernij die door sexuele
onthouding kan ontstaan, bewijzen La Mettrie eens te meer hoe de psyche gedirigeerd wordt door het lichaam: ".. le cerveau, cette matrice de 1'esprit, se pervertit à sa manière, avec celle du corps" .
La Mettrie zet zijn opsomming voort met te wijzen op de relatie tussen
de leeftijd en het geslacht en de geestelijke vermogens die tot ontwikkeling komen. Het vrouwelijke temperament maakt dat haar ziel gevoeliger,
tederder, emotioneler is en meer op de hartstochten dan op het verstand
vaart. Het hardere mannelijke lichaam maakt diens ziel daarentegen krachtiger, scherper van oordeel, standvastiger. Het een en het ander geeft de
fysiognoom de mogelijkheid de kwaliteiten van iemands geest af te lezen
aan diens gestalte en gezichtstrekken.
Tenslotte komt La Mettrie te spreken over de invloed die het klimaat,
het externe milieu, op de geest heeft. Een anecdote verhaalt hoe de van
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nature goedaardige en zwakke koning Henri III bij koud weer prikkelbaar
werd en door het geringste in woede uitbarstte. Dat het ene volk traag en
dom is in het andere levendig, lichtvoetig en scherpzinnig komt deels door
de voeding, deels door hetgeen van vaderzijdse overerfd wordt en deels door
dat mengsel van diverse elementen die in de lucht zitten. "L'esprit a,
comme le corps, ses maladies epidémiques et son scorbut" . De invloed van
het klimaat is zo groot dat de mens, die van klimaat verandert, onwillekeurig de kwade gevolgen daarvan zal ondervinden. De mens is als een wandelende plant: als hij in een ander klimaat terecht komt zal hij ofwel verkommeren ofwel opbloeien. Onder de noemer extern milieu vallen een aantal
opmerkingen van La Mettrie over de stimulerende of nadelige invloed die
uitgaat van het sociale milieu waarin men verkeert.
De conclusie waarmee La Mettrie dit overzicht afsluit luidt: "Les
divers états de l'ame sont donc toujours corrélatifs à ceux du corps".
Let wel, tot dusver heeft hij enkel over correlaties tussen het functioneren van geest en Iichaam gesproken .
Om deze afhankelijkheid en de oorzaken daarvan nu verder te verduidelijken doet hij een beroep op wat hij vergelijkende anatomie noemt, maar
wat in feite neerkomt op de vergelijking tussen de bouw, de functies en
het gedrag van mens en dier. De stelling die hem daarbij leidt, luidt dat
de natuur van de mens onmogelijk begrepen kan worden zonder kennis van de
nauwkeurige parallelliteit die bestaat tussen de structuren en vermogens
van mens en dier. De meeste der in dit betoog aangevoerde argumenten werden ook in de "Histoire Naturelle de l'Ame" genoemd en tonen, zoals bij de
bespreking van dat werk reeds werd opgemerkt, overeenkomsten met die welke
door De Mirabaud, in de "Sentimens des Philosophes sur la Nature de l'Ame"
(ІУ^З), gehanteerd werden.
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8.2.3· De vergelijking van mens en dier

Allereerst voert La Mettrie inderdaad gegevens uit het gebied van de
vergelijkende anatomie aan. De vorm en samenstelling der menselijke hersenen is vrijwel gelijk aan die der viervoeters: de vorm en de ordening stemt
bij alles overeen, met dit wezenlijke verschil, dat de mens van alle dieren in verhouding tot zijn lichaamsgewicht, de grootste en buitendien de
meest gekronkelde hersenen heeft. Op hem volgen de aap, de bever, de olifant, de hond, de vos, de kat, enz. de dieren dus die het meest op de mens
lijken . La Mettrie leidt uit deze observaties drie conclusies af. Ten
eerste, dat de dieren wilder worden naarmate ze minder hersenen hebben;
ten tweede, dat hun hersenen lijken toe te nemen in verhouding met hun
leerzaamheid en, ten derde, dat in de natuur een vaste verhouding blijkt
te bestaan tussen de toename van geest en het verlies aan instinct.
Hij tekent daarbij onmiddellijk aan, dat de leerzaamheid niet uitsluitend bepaald wordt door het volume van de hersenen: de kwaliteit moet in
overeenstemming zijn met de kwantiteit en bovendien moet tussen de vaste
en vloeibare stoffen dat bepaalde evenwicht bestaan dat de gezondheid be2
paald . De zwakzinnige heeft immers doorgaans geen gebrek aan hersenen;
bij hem en bij gekken is veeleer de ordening of de consistentie van de
hersenen niet in orde. De oorzaken daarvan zijn vaak zo fijn dat zij zich
aan ons oog onttrekken: "Une rien, une petite fibre, quelque chose que la
plus subtile anatomie ne peut découvrir, eut fait deux sots d'Erasme et de
Fontenelle ..." .
La Mettrie wijst nog op andere overeenkomsten en ontwikkelingsreeksen
die door de vergelijkende anatomie in de hersenstructuur aan het licht gebracht zijn

en stelt dat deze toch niet als louter toevallige spelingen

van de natuur beschouwd kunnen worden. Hoe voorzichtig men ook het trekken
van conclusies wil zijn, men kan er niet omheen te constateren dat de betreffende feiten de noodzaak van een goede en vitale 1ichaamlijke organisatie bewijzen want overal

in het dierenrijk wordt de ziel krachtiger met

het lichaam en wint zij aan scherpzinnigheid, naarmate het lichaam beter
ontwikkeld is. Dan gaat La Mettrie in op het leervermogen van de dieren.
Al moet hij toegeven, dat de zeer gebrekkige gegevens en de beperkte kennis die ter beschikking staan het doorzien van de verbindingen tussen oorzaak en gevolg verhinderen, hij meent toch op grond van de bestaande analogie te mogen aannemen, dat heel het verschil tussen de mens en dier Ье-
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rust op de bovengenoemde oorzaken.
In dit verband komt La Mettrie te spreken over het spraakvermogen van
de dieren. Er zijn dieren die kunnen leren praten en zingen en anderen, die
niettemin meer geest blijken te bezitten, brengen het niet zo ver. Is dat,
vraagt La Mettrie, anders te verklaren dan door een defect aan de spraakorganen? Maar is dat defect dan constitutioneel bepaald of is er ¡ets aan
te doen? Is het dus absoluut uitgesloten dat een dier een taal geleerd
wordt? La Mettrie denkt van niet, in ieder geval niet wat de mens-apen betreft, die, er zij aan herinnert, door hem en zijn tijdgenoten als "Hommes
sauvages" werden beschouwd . Hij stelt voor het experiment aan te gaan met
een "homme sauvage" of bosmens, die sterk lijkt op de mens en die jong,
intelligent en leergierig is. Deze uitgeselecteerde aap wil hij dan onderwijzen volgens de methode die Amman ontwikkeld heeft om doofstommen het
spreken te leren. La Mettrie spreekt de overtuiging uit dat deze aap, die
immers horen en zien kan, de leerlingen van Amman zal overtreffen. Behalve
dat het spraakorgaan van de apen mogelijk niet tot duidelijk articuleren
in staat zou kunnen zijn, ziet hij niets wat het slagen van dit experiment
in de weg kan staan: "Non seulement je défie qu'on me cite aucune expérience vraiment concluante, qui décide mon projet impossible et ridicule;
mais la similitude de la structure et des opérations du singe est telle,
que je ne doute presque point si on exerçait parfaitement cet animal,
qu'on ne vînt enfin à bout de lui appendre â prononcer, et par conséquent
â savoir une langue. Alors ce ne serait plus ni un homme sauvage, ni un
homme manqué: ce serait un homme parfait, un petit homme de ville, avec
autant d'étoffe ou de muscles que nous-mêmes pour penser et profiter de
son éducation" .
De ware filosofen zullen toegeven dat de overgang tussen dier en mens
geleidelijk verloopt, zet La Mettrie zijn betoog voort. Wat was de mens
voordat de woorden en de taal waren uitgevonden? Niet meer dan een dier
van zijn soort met veel minder natuurlijk instinct dan de andere soorten.
De woorden, de talen, de wetten, de wetenschappen en de schone kunsten hebben uiteindelijk de ruwe diamant, die de menselijke geest van nature is, geslepen. Zoals het dier is de mens gedresseerd. Niets is zo simpel als het
mechanisme van de opvoeding: "tout se réduit à des sons ou â des mots, qui
de la bouche de l'un, passent, par l'oreille de l'autre, dans le cerveau,
qui reçoit en même temps

par les yeux la figure des corps, dont ces mots

sont les signes arbitraires" . Al die kennis die de ballonvormige breinen
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van onze hoogmoedige pedanten bol doet staan, ¡s dus niets anders dan een
reusachtige opeenhoping van woorden en tekens, die in het hoofd al de sporen gevormd hebben, die ons in staat stellen de dingen te onderscheiden
en te herinneren. Zonder enige toelichting haakt La Mettrie hier dus in op
zijn in de "Histoire Naturelle de l'Ame" uitvoerig besproken, op
Boerhaave's lessen geënte, theorie over het geheugen, over het ontstaan en
de associatie van denkbeelden en over de verbeelding. Opvallend is de betekenis die hij nu aan de laatstgenoemde toeschrijft. Hij spreekt de overtuiging uit, dat alle psychische functies in wezen terug te voeren zijn op
een enkele centrale functie; de verbeelding: "... je crois .. que toutes
les parties de l'âme peuvent être justement réduites à la seule imagination, qui les forme toutes; et qu'ainsi le jugement, le raisonnement, la
mémoire ne sont que des parties de l'âme nullement absolues, mais de véritables modifications de cette espèce de "toile médullaire", sur laquelle
les objects peints dans l'oeil sont renvoyés, comme d'une laterne magig
que..." . En verder zegt hij over "cette parti fantastique du cerveau"
waarvan zowel het wezen als de werkingswijze onbekend zijn: "... toujours
est-il vrai que l'imagination seule apperçoit; que c'est-elle qui se représente tous les objects, avec les mots et les figures qui les caractérisent; et qu'ainsi c'est elle, encore une fois, qui est l'âme, puisqu'elle
en fait tous les rôles. ... Elle raisonne, juge, pénètre, compare, approfondit"9.
Als nu alle psychische vermogens het product zijn van de wonderbaarlijke en onbegrijpelijke organisatie van de hersenen, als alles verklaard
en begrepen kan worden vanuit de verbeelding, waarom moet er dan over
"spiritualiteit" en van "immaterial i teit" gesproken worden, vraagt La
Mettrie zijn lezer.
Na deze uitweiding komt La Mettrie terug op het betoog over de continuTteit tussen dier en mens, met de stelling dat de eerste verdienste
van de mens zijn lichaam!ijke organisatie of aanleg is. Waar zouden handigheid, kennis en deugd(1) anders vandaan kunnen komen dan uit een aanleg
tot handigheid, wijsheid en deugdzaamheid? Een tweede verdienste is zijn
opleiding. De beste ontwikkelde hersenen zouden zonder onderwijs reddeloos
verloren gaan.
Bij deze gelegenheid maakt La Mettrie opnieuw een aantal zijsprongen.
Ten eerste bestrijdt hij tussen de regels door het bestaan van aangeboren
ideeën en voert bovendien aan, dat de langs empirische weg gewonnen denk-
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beelden slechts ogenschijnlijk en in de menselijke perceptie volledig
overeenstemmen met de werkelijkheid der dingen. Verder tekent hij over de
verbeeldingskracht nog aan, dat degene die het meeste daarvan heeft, het
meeste geest of genie moet worden toegekend en dat dezelfde het best is
toegerust voor de beoefening van wetenschappen en kunsten. Als een sterke
verbeelding gepaard is aan een geringe oordeelskracht, cirkelt de geest
voortdurend rond te midden van haar eigen denkbeelden zonder deze kritisch
te onderzoeken. Als de beweeglijke en levendige verbeeldingskracht niet
door de aandacht

(hier opnieuw, in navolging van Boerhaave, betiteld als

de sleutel en moeder der wetenschappen) in toom

gehouden wordt, doet zij

weinig meer dan vluchtig en oppervlakkig langs de dingen strijken. Zoals
de ene golf het spoor dat de andere achterlaat uitwist, is het ook met de
onafgebroken en snelle stroom van denkbeelden in de geest, ze jagen elkaar na zoals de ene golf de andere. Als de verbeeldingskracht - hier in
de ruime betekenis van ziel gebruikt - niet, bij wijze van spreken, een
paar van haar spieren gebruikt om zich voor enige tijd aan een object te
hechten, zal zij nooit tot een oordeel kunnen komen. De ongebreidelde verbeeldingskracht zal de mens tot dichter, redenaar, musicus of schilder maken, maar nooit tot filosoof. Leert men de verbeeldingskracht, van kindsbeen af, zichzelf te beteugelen, de denkbeelden vast te houden en van alle
kanten te onderzoeken, dan zal zij, al redenerend, het grootst mogelijke
aantal aspecten van een object leren omvatten en tot de diepgaande inzichten komen zonder welke men in de wetenschap niet vorderen zal.
La Mettrie sluit deze excursie af met de constatering "Tels sont les
simples fondements sur lesquels a été bâti l'édifice de la logique. La
Nature les avait jetés pour tout le genre humain; mais les uns en ont profité, les autres en ont abusé"
Eindelijk - men begrijpt het verwijt dat "L'Homme Machine" slordig en
chaotisch samengesteld is - keert hij op zijn betoog over de verwantschap
tussen mens en dier terug met een vergelijking van hun gedragingen.
Ondanks dat de mens, door zijn superieure hersenen, een bevoorrechte
positie onder de dieren inneemt, bewijst men hem, volgens La Mettrie, een
eer door hem met de dieren in eenzelfde klasse

te plaatsen, want tot op

zekere leeftijd is hij zelfs dierlijker dan de dieren omdat hij bij zijn
geboorte minder instincten meekrijgt. Welk dier zou immers sterven van
honger midden in een rivier van melk? Van nature kent de mens noch het
voedsel dat voor hem geschikt is, noch de gevaren van het water waarin hij
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kan verdrinken, noch die van het vuur dat hem kan verteren. Zet een kind
en een dier aan de rand van een afgrond: alleen het kind zal erin vallen;
het kind zal verdrinken, waar het dier zich zwemmend weet te redden. Terwijl het kind dat zijn meester kwijtgeraakt is, huilt en niet weet welke
heiligen het allemaal moet aanroepen, heeft de hond, door zijn reukzin
beter geleid dan het kind door zijn verstand, zijn baas snel terug gevonden. En terwijl de dieren snel doorhebben hoe ze zich moeten gedragen,
weet de adolescent niet wat hij met zijn sexualiteit aan moet. De Natuur
heeft ons dus althans bij de geboorte de mindere der dieren gemaakt, om
de wonderen die de opvoeding verricht des te duidelijker te doen uitkomen.
Want alleen door de opvoeding kunnen wij ons tot op gelijke hoogte als de
dieren opwerken en ons tenslotte boven hen verheffen. La Mettrie vraagt
zich af, of dat ook gezegd mag worden van stommen, blindgeborenen, "Hommes
sauvages", van kinderen die

onder de dieren opgroeiden, van zwakzinnigen,

gekken, zwaarmoedigen die hun verbeeldingskracht verloren hebben, kortom
van "toutes ces bêtes à figure humaine, qui ni montrent que l'instinct le
plus grossier". Zijn antwoord luidt ontkennend: al die mensen die dat van
lichaam maar niet van geest zijn, verdienen het niet van het dier onderscheiden te worden.
Vervolgens gaat La Mettrie in op de stelling dat een wezenlijk onderscheid tussen mens en dier is, dat alleen de mens een natuurlijke kennis
van goed en kwaad gegeven is. Hij bestrijdt allereerst dat deze bewering
op empirische gegevens gestoeld is. Nog minder dan we kunnen weten wat in
andere mensen omgaat, kunnen we bepalen wat die dieren bezield. We weten
dat we denken en dat we gewetenswroegingen hebben: een innerlijk gevoel
dwingt ons maar al te goed dat te beseffen. Maar dat gevoel in ons is niet
voldoende om te oordelen over het bestaan van zulke gevoelens bij andere
mensen. Daarom moeten we de anderen op hun woord geloven of afgaan op de
uiterlijke waarneembare tekenen die uit eigen ondervinding weten te dui12
den . Om nu te bepalen of de dieren dezelfde natuurlijke morele wetten
hebben ontvangen, moeten we bijgevolg op dergelijke tekenen van hun kant
afgaan. En zulke tekenen zijn volgens La Mettrie ruimschoots voorhanden.
Dieren tonen

overduidelijk berouw, schuldgevoelens, spijt, dankbaarheid,

vreugde, enz. Buiten dat het van geboorte af beschikt over een goed ontwikkeld en helder instinct, geeft het dier er blijk van dat het oordeelt, verbanden legt, redeneert en beslissingen neemt (let wel: deze vermogens waren
in de "Histoire Naturelle de l'Ame" voorbehouden aan de menselijke ratione-
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le ziel!). Het heeft een structuur die met de onze overeenkomt, het ver
toont dezelfde gedragingen, het heeft dezelfde hartstochten, dezelfde pij
nen en genoegens. Het hecht zich aan weldoeners en onttrekt zich aan siech
te behandeling. Toont zo'η wezen dus niet duidelijk dat het zijn eigen en
onze fouten voelt, dat het goed en kwaad kent en zich dus van zijn doen en
laten bewust is? Waarom zou het dan, gelet op de blijken van intelligentie
en moreel gedrag die zij geven, ongerijmd zijn te denken dat deze wezens,
deze bijna even volmaakt als wij ingerichte machines, gemaakt zijn om te
denken en om de natuur gewaar te worden?
La Mettrie heeft aldus, aan de hand van de volmaakte analogieën, die
er in zijn ogen bestaan in beider organisatie en gedrag, aangetoond, dat
mens en dier niet wezenlijk verschillen en dat er derhalve ook geen wezenlijk verschil tussen hun zielen bestaat. Naar zijn mening is de mens niet
uit een kostbaarder soort leem gemodeleerd: "... la Nature n'a employé
qu'une seule et même pâte, dont elle a seulement varié les levains"
Een consequentie van het bestaan van de alle dierlijke wezens ingeprente moraal die La Mettrie uitwerkt, is dat ook de wildste en wreedste
overtreder van die natuurwet berouw ervaart en met zichzelf in conflict
komt door zijn misdaad. Dat geldt zelfs voor degenen die niet uit vrije
wil handelen, zoals de vrouw die tijdens haar zwangerschap het stelen niet
kon laten, of de vrouw die tijdens diezelfde toestand haar man opat, of
die andere die haar kinderen wurgde, hun lichamen inzoutte en er elke dag
van at, of voor die dochter van een kannibaal die, ofschoon ze haar ouders
niet gekend had, op twaalf-jarige leeftijd zelf tot kannibalisme verviel
Ten tijde van hun daad zullen de betreffenden, doorgaans bezeten door hun
manie, hun daad niet beseffen. Maar als zij weer tot zichzelf gekomen zijn
worden zij verteerd door wroeging en lijden zij afschuwelijk voor een
kwaad dat zij ongewild en onbewust gedaan hebben. De rechters houden daar
te weinig rekening mee. La Mettrie acht het daarom wenselijk, dat de samenleving enkel

uitmuntende artsen tot rechters zou nemen: alleen zij zij

in staat de schuldige misdader van de onschuldige te onderscheiden

. Hij

wil niet beweren dat alle misdadigers onrechtvaardig gestrafd worden; enkel diegenen, die dwangmatig en willoos handelen heeft hij op het oog.
Dezen worden hard genoeg gestrafd door hun geweten, "leur premier boureau"
Voor La Mettrie fungeert het geweten in elke mens als een onverbiddelijk wreker van onrecht. Daarenboven wordt een ieder, die niet deugdzaam
geboren is nog eens extra - en in zijn ogen afdoende - gestraft doordat
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hij de grote voldoening moet missen, die het deugdzaam, zachtmoedig, liefdadig, teder en edelmoedig gedrag schenkt.
Elk levend wezen, van de worm in de grond tot de adelaar hoog in het
zwerk, gaat La Mettrie verder, zoekt naar geluk. Ook de mens is niet geschapen om geleerd te worden, maar om gelukkig te zijn. Alle schepselen
hebben daarom een deel van de natuurwet meegekregen, waardoor zij weten
wat heilzaam voor ze is en wat ze niet moeten doen. De natuurwet is dus
volgens La Mettrie niets anders dan "un sentiment qui nous apprend ce que
nous ne devons pas faire, parce que nous ne voudrions pas qu'on nous le
fît"

. Hij voegt eraan toe, dat dit gevoel volgens hem niet meer is dan

een soort angst of vrees, die even heilzaam voor het individu als voor de
soort is, want mogelijk respecteren we alleen de beurs en het leven van de
ander, omdat wij onze eigen bezittingen, eer en leven willen behouden.
Een volgende consequentie, die La Mettrie trekt uit zijn stelling dat
de natuurlijke moraal berust op een gevoel, dat als elk ander gevoel uit
de structuur van het organisme voortvloeit, Is dat de moraal geen opvoeding, geen Openbaring, geen wetgever vooronderstelt.
La Mettrie verlaat nu opnieuw de lijn van zijn betoog om zijn lezer
op het hart te drukken, dat hij met dat alles het bestaan van een Opperwezen niet in twijfel wil trekken. Maar, tekent hij daarbij aan, ook al lijkt
hem het bestaan van een schepper uiterst waarschijnlijk, dan is daarmee de
noodzaak van een eredienst geenszins bewezen. Want wie weet of niet ook de
mens even toevallig bestaat als de paddestoelen, die van de ene op de andere dag uit de grond schieten, of als de bloemen langs een sloot of op een
muur: "Qui sait d'ailleurs si la raison de l'existence de l'homme ne serait
pas dans son existence même?"

. Laten we daarom niet verdwalen in het on-

eindige; we zijn niet geschapen om daar ook maar het geringste inzicht in
te verwerven en het maakt voor onze gemoedsrust niets uit of de materie
eeuwig dan wel geschapen is, en of er een God bestaat of niet.
l8
Maar wat te zeggen van de (fysico-theologisehe ) boeken van de Fenelons, de Nieuwentijts, de Abadies, de Derhams, de Rays, enz.? Voor La
Mettrie bevatten die allemaal leeg geklets en vervelende herhalingen en
wordt het atheïsme er eerder door versterkt dan ondermijnd. Het aantal bewijzen dat men aan het "spectacle de la nature" (cf. Pluche) ontleent,
geeft deze niet meer gewicht. Als aan de bouw van één vinger, één oog,
19
één oor, of aan één "observatie van Malpighi"
het deistische of christelijke standpunt niet bewezen kan worden, dan zal dat met volumes vol van
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zulke beschrijvingen ook niet lukken. Men moet er dus mee volstaan erop
te wijzen, dat overal

in het dierenrijk eenzelfde plan, op een oneindig

gevarieerde wijze, wordt verwezenlijkt. Want een krachtiger wapen tegen de
atheïsten staat niet ter beschikking. Het is nl. uiterst onwaarschijnlijk,
dat het toeval de vele wonderlijke, maar zonder uitzondering functionele,
varianten op dezelfde mathematische beginselen die aan de orgaanstelsels
ten grondslag liggen, voortbrengt. Verder voert La Mettrie

tegen de anti-

final ist i sehe en atheïstische natuurfilosofie van de Epicuristen opnieuw
het argument aan, dat de in het bouwplan voorbeschikte aanpassingen en
voorzieningen voor het toekomstige leven van de organismen tegen een toevallig ontstaan ervan spreken (cf. 6.6.). Hij noemt weer de aanleg van de
vlinder in de rups, van de longen in de foetus, van de klep die het foramen ovale kan afsluiten, van de tanden in de tandkassen en voegt als nieuwe
voorbeelden toe, de aanleg van de mens in de spermatozoïde en van een
nieuwe poliep in elk deeltje van een bestaand exemplaar.
Deze twee argumenten zijn volgens La Mettrie de enigen die men ten
gunste van het bestaan van God kan aanvoeren. Aan een derde veelvuldig gebruikt argument - namelijk dat het algemeen is dat verstokte atheïsten bij
het naderen van hun dood hun ongeloof afzweren - hecht hij geen waarde om20

dat zulke bekeringen alleen op de zwakte van de geest wijzen

La Mettrie zegt te beseffen dat zijn argumenten - die hij heel wat
21
beter vindt dan die welke "de arts" Diderot

in zijn "Pensées Philoso-

phiques" (17Ί6) aanvoerde - een atheïst geenszins zullen overtuigen. Want
wat moet men antwoorden aan iemand die zegt dat we de natuur niet kennen
en dat we niet weten of de krachten die in haar schoot verscholen liggen
niet alles hebben voortgebracht? Draagt de poliep van Trembley niet de
oorzaken, die tot haar regeneratie leiden in zich? Waarom zou het dan absurd zijn te denken dat er voor alles wat bestaat fysische oorzaken aan te
wijzen zijn; oorzaken, waaraan de hele keten van verschijnselen in dit
wijdse universum zo verbonden en onderworpen zijn, dat niets van wat er
22
gebeurt, niet evengoed niet zou kunnen gebeuren
; oorzaken tenslotte die
ons, in onze niet te overwinnen onwetendheid, ertoe hebben bewogen toevlucht te nemen tot een God, die, volgens sommigen, niet eens een "être
23
de raison" is . Het vernietigen van het toeval, zal nog steeds de atheïst
zeggen, is niet hetzelfde als het bestaan van God bewijzen, want er kan
behalve toeval en God een derde mogelijkheid zijn: nl. de Natuur.
La Mettrie is dus minder dan Diderot overtuigd van de mogelijkheid
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het atheïsme echt te weerleggen. Het "gewicht van het heelal"

24

zal de

ware atheïst niet doen wankelen en zeker niet verpletteren. Tegenover al
die duizenden malen herhaalde bewijzen voor het bestaan van een Schepper,
waarin de grenzen van ons kenvermogen overschreden worden en die alleen
anti-pyrrhonisten en mensen met een grenzeloos vertrouwen in hun rede kunnen overtuigen, kunnen de atheïsten bewijzen voor het tegenovergestelde
plaatsen, die misschien wel even sterk zijn.
Ook van zijn eigen, aan de doelgerichte inrichting van de natuur ontleende argument voor het bestaan van een Voorzienigheid, kent hij de zwakte. Want heel de inrichting van de natuur en de organismen kan noodzakelijkerwijze door de natuurwetten zijn voortgebracht. De beweging die de
wereld onderhoudt, kan haar geschapen hebben; elk lichaam kan zijn ontstaan en zijn plaats in het geheel te danken hebben aan natuurlijke oorzaken. Het oog hoeft net zo min gemaakt te zijn met het vooropgezette oogmerk te zien, als dat de regen valt opdat de planten groeien, of als dat
de zon schijnt om de aarde en haar bewoners te verwarmen: "... l'oeil ne
voit que parce qu'il se trouve organisé, et placé comme il l'est; ...
posées une fois les mêmes règles de mouvement que suit la nature dans la
génération et le développement des corps, il n'était pas possible que ce
25

merveilleux organe fût organisé et placé autrement"

Daarmee is het voor en het tegen van de twee grote leerstelsels, die
de filosofen voor eeuwig verdeeld zullen houden, in het kort samengevat,
zegt La Mettrie en voegt eraan toe dat hij geen partij kiest. Wel vertelt
hij dat een van zijn Franse vrienden, een even vrijmoedig pyrrhonist als
hijzelf, in dit verband tegen hem gezegd had, dat dit debat een waar filosoof ook onberoerd moet laten, omdat geen der standpunten overtuigend bewezen kan worden. Niettemin, had deze vriend eraan toegevoegd dat het universum nooit gelukkig zal worden tenzij het atheïstisch wordt en daardoor
26
vrij van godsdiensttwisten, dweperij en fanatisme . La Mettrle's standpunt in het debat over de vraag of een atheïst deugdzaam kan zijn is dus
duidelijk: rechtschapen en eerbaar is alleen wie de natuurwet volgt; wie
zich overlevert aan een of andere vorm van religie blijft hij ervan verdenken een bedrieger of een hypocriet te zijn.
Na deze dubbele afdwaling (eenmaal over de natuurlijke moraal, en
daarbinnen een tweede maal over de bewijzen van Gods bestaan) keert La
Mettrie op de hoofdlijn van zijn "L'Homme Machine" terug met de constatering dat de verschillende vermogens van de ziel zozeer afhangen van de
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goede organisatie van de hersenen en het lichaam in zijn geheel, dat zij
kennelijk niet meer zijn dan die organisatie zelf: "Voilà une machine bien
27
éclairée!"

. Want zelfs als de mens alleen de natuurlijke moraal zou be-

zitten, zou hij niet minder een machine zijn. Een paar radertjes en veertjes meer dan in het meest volmaakte dier, beter doorbloedde hersenen, en
door onbekende oorzaken zou evengoed dat delicate geweten, die wroeging,
kortom heel het vermeende verschil met het dier ontstaan kunnen zijn. En
nogmaals bekrachtigt La Mettrie, dat de organisatie van het lichaam voldoende is om dat alles te bewerkstelligen: "Puisque la pensée se développe
visiblement avec les organes, pourquoi la matière dont ils sont faites, ne
serait-elle pas ainsi susceptible de remords quand une fois elle a acquis
28
avec le temps la faculté de sentir?"
De ziel is dus niet meer dan een loos begrip, dat een weldenkend mens
alleen dient te gebruiken om er dat deel van ons dat denkt mee aan te duiden. Wanneer er ook maar het geringste spoor van beweging in aanwezig is,
29
bezit een organisch
lichaam alles wat het nodig heeft om te bewegen, te
voelen, te denken, te berouwen, kortom, alles wat nodig is om fysiologisch
en moreel te functioneren.
De volgende stap is in het betoog een poging te bewijzen dat de organische materie inderdaad deze voor het functioneren van de machine afdoende, autonome beweeglijkheid bezit.
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8.2.Ί. De autonome beweeglijkheid van de organische materie

La Mettrie sommeert degenen die niet geloven dat de organische mate
rie beweeglijk is, zich daarvan te overtuigen aan de hand van de reeks ob
servaties en experimentele gegevens die hij bijeen gebracht heeft. De mees
te waarnemingen die hij hen voorhoudt, betreffen stuiptrekkingen en spier
contracties in afgescheiden lichaamsdelen. Als voorbeelden daarvan worden
o.a. genoemd: stuiptrekkingen treden bij alle dieren op en houden bij koud
bloedige dieren langer aan dan bij warmbloedige; van het lichaam geïsoleerde spieren trekken samen wanneer zij geprikkeld worden; de ingewanden behouden lang na de dood hun peristaltische bewegingen; het hart klopt nog
door nadat het uit het lichaam verwijderd is en als die contractie ophoudt,
kan zij door prikkeling weer op gang gebracht worden; ook delen van het
hart en het geïsoleerde embryonale hart behouden hun samentrekkingen; onthoofde dieren bewegen ook zonder hoofd nog enige tijd; de delen van een in
stukken gesneden poliep behouden niet alleen hun beweeglijkheid, maar vei—
anderen binnen een week zelfs in zoveel afzonderlijke dieren als er delen
waren. Bij dit laatste voorbeeld tekent hij onder verwijzing naar de gangbare voortplantingstheoriën, aan: "cette découverte nous apprend bien à ne
jamais rien conclure de générale, même de toutes les expériences connues
et les plus décisives!" .
Al de voorbeelden die La Mettrie noemt, kunnen worden terug gevonden
2
in de Institutions Medicee van Boerhaave en in de commentaren daarop ; ze
zijn allen in La Mettrie's becommentarieerde vertaling van de Institiones
Medicae opgenomen en waren hem dus reeds bij het schrijven van de "Histoire
Naturelle de l'Ame" bekend. In dit laatstgenoemde werk gaat hij, zoals vermeld (cf. 6.3-) niet verder dan uit deze gegevens te concluderen dat het
niet uit te sluiten is, dat alle levende materie een soort gevoeligheid
heeft (Er zij op gewezen dat Malier, naar aanleiding van de genoemde gegevens, zijn irritabi I i teitsleer reeds in de commentaren in aanzet formuleerde). Het accent werd dus - onder invloed van Hal Ier? - niet op de beweeglijkheid, maar op de gevoeligheid gelegd. In de "L'Homme Machine" verandert de interpretatie van de gegevens aanzienlijk. La Mettrie ziet er een
bewijs in voor het bestaan van de bewegingskracht in elk vezeltje van een
organisme. Zijn conclusie luidt nu: "Voilà beaucoup plus de faits qu'il
n'en faut, pour prouver d'une manière incontestable que chaque petite
fibre, ou partie des corps organisés, se meut par un principe qui leur est
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propre, et dont l'action ne dépend point des nerfs, comme les mouvements
volontaires; puisque les mouvements en question s'exercent, sans que les
parties qui les manifestent, aient aucunne commerce avec la circulation" .
Dît beginsel veroorzaakt, los van de beweging die bloedvaten en zenuwen veroorzaken, in alle warm- en koudbloedige dieren zeer regelmatige bewegingen. Het zetelt in datgene wat de klassieke auteurs het parenchym
noemden, dat wil zeggen, in de substantie van de organen. Het is een aangeboren vermogen dat in de organisatie van de levende substantie verankerd
ligt. Alle vitale, animale, natuurlijke en automatische bewegingen komen,
volgens La Mettrie, tot stand door deze in de organen liggende kracht. Een
reeks voorbeelden van reflexen (o.a. de pupil reflex) en onwillekeurige bewegingen (o.a. het rillen van de kou; het samentrekken van de maag; de
ademhaling) dienen dit te illustreren.
Toch zijn al deze bewegingen volgens La Mettrie ondergeschikt aan die
andere, meer verfijnde en wonderlijk kracht in het centrale zenuwstelsel
die hen allen aandrijft, en die de bron is van al onze gevoelens, onze genoegens, van al onze hartstochten en al onze gedachten. Deze kracht, " ...
ce principe, incitant et impétueux, qu' Hippocrate appelle <<enormon>>" ,
is de ziel of verbeeldingskracht die in de hersenen zetelt op de plaats
waar de zenuwen ontspringen. Door middel van die zenuwen oefent zij haar
heerschappij over het hele lichaam uit. Hoewel dus alle lichaamsvezels volgens La Mettrie een autonome bewegingskracht bezitten worden alle, dus ook
de onwillekeurige, bewegingen gecontroleerd en gestuurd vanuit de hersenen:
Par là s'explique tout ce qui peut s'expliquer, jusqu'aux effects surprenants des maladies de l'imagination" . De achtergrond van deze constructie
is dat La Mettrie, conform de opvattingen van Boerhaave en Halter in deze
materie, van mening is dat de z.g. natuurlijke contracties, die de autonome bewegingskracht van de vezels kan bewerken, afwijken van de geïnduceerde
contracties van dezelfde vezels. De natuurlijke contracties zijn slechts
zwak en ongecoördineerd en kunnen nauwelijks kracht uitoefenen; de geïnduceerde contracties daarentegen zijn krachtig en gericht. In het intacte
lichaam kan de gecoördineerde, krachtige beweging alleen optreden door de
overdracht van een zenuwimpuls .
Het resultaat van dit betoog is tot dusver, dat La Mettrie het bewezen acht dat de organische materie van zichzelf beweeglijk is, maar ook dat
over die autonoom beweeglijke materie een in de hersenen zetelende ziel
regeert, die op haar beurt een product van de organisatie van de eveneens

is2·
beweeglijke hersensubstant¡e, want zegt La Mettrie: "... le cerveau a ses
muscles pour penser, comme les jambes pour marcher" .
Op dit punt onderbreekt La Mettrie zijn betoog over de beweeglijkheid
van de organische materie.
Om te illustreren dat datgene wat denkt deel uitmaakt van de hersenen
vraagt hij opnieuw aandacht voor een aantal voorbeelden van de innige wederzijdse afhankelijkheid tussen geest en lichaam. De harmonie die op elk
moment tussen hun beider toestand bestaat, laat, volgens hem, zien dat de
mens een materiële eenheid is.
Als eerste wordt erop gewezen dat de gespannenheid van de zenuwen pijn
veroorzaakt die de geest vertroebelt en de wil verlamt, terwijl omgekeerd,
de koorts van de enthousiaste, in vervoering geraakte geest overslaat op
de aderen en in het lichaam dat verterende vuur ontsteekt dat b.v. Bayle
het leven gekost heeft voordat zijn tijd gekomen was. Verder wordt het sensual istische standpunt verdedigd dat de geest, voor de denkbeelden die zij
zich vormt van de dingen, overgeleverd is aan de zintuig-informatie en zoo

doende de speelbal is van duizend en één illusies . Vervolgens vecht La
Mettrie de macht van de wil aan. Voor elk bevel dat de wil geeft, moet hij
honderd maal onder het juk door. Hij oefent zijn macht uit door middel van
de zenuwen, maar kan door diezelfde zenuwen geblokkeerd worden. De grootste wilsinspanning kan de uitgeputte minnaar zijn krachten niet teruggeven.
En anderzijds, is de wil in andere situaties niet bij machte weerstand te
bieden aan de begeerten en genietingen die door externe of interne oorza-

g
ken worden opgewekt .
Kortom: "La belle âme et la puissante volonté, qui ne peut agir qu'
autant que les dispositions du corps le lui permettent, et dont les goûts
changent avec l'âge et la fièvre!"
Vooruitlopend op de evaluatie van de L'Homme Machine" zij er al vast
op gewezen, dat hier een markant, misschien wel hét wezenlijke verschil
tussen de "Histoire Naturelle de l'Ame" en de "L'Homme Machine" aan het
licht treedt. Zoals vermeld (cf. 6.3·) verdedigt La Mettrie in de "Histoire
Naturelle de l'Ame" nog het bestaan van een zekere mate van wilsvrijheid
en bestrijdt hij het fatalistisch mensbeeld in het Spinozisme. De ziel
wordt in dit werk nog een actieve rol toebedeeld; zij kan actief aandacht
besteden aan gewaarwordingen, zij kan overwegen, kiezen en naar goeddunken
handelen. Bij de mens heeft de ziel een zekere mate van vrijheid en dat onderscheidt de mens van het dier. In "L'Homme Machine" is deze opvatting
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verlaten en ¡s de mens, net als het dier, een machinaal handelend wezen
geworden. La Mettrie reduceert de mens nu tot een dier: "... un assemblage
de ressorts, qui tous se montrent les uns par les autres ..."
De ziel is in deze machine niet meer dan een soort hoofdveer. Zij bestaat uit een gevoelig deel van de hersenmaterie, dat als bewegingsbeginsel alle andere veren zichtbaar beïnvloed. Deze hersenstructuur lijkt in
het embryo het eerst te worden gemaakt zodat het lijkt alsof alle andere
delen slechts een soort emanaties van de hersens zijn.
La Mettrie komt vervolgens terug op het probleem van de autonome bewegingskracht van de organismen. Hij gaat verder in op de hoedanigheden
van deze tot de eigenaard van de machine behorende eigenschap. Om te beginnen vergelijkt hij het lichaam met een uurwerk. Evengoed als de beweging van een uurwerk zal uitdoven als het niet opgewonden wordt, zal de natuurlijke beweging van de lichaamvezels uitdoven als zij niet gereactiveerd
wordt. Het opnemen van voedsel komt overeen met het opwinden van een uurwerk. De "esprits animaux" die uit de chyle gefiltreerd worden, versterken, buiten de wil om en als het ware automatisch, de beweging van de spieren en het hart. Zij zijn dus de oorzaken of levenskrachten die de voortdurende bewegingen van de vaste en vloeibare stoffen zo'n honderd jaar (sic)
kunnen onderhouden. Of zij echter de eerste aanzet of oorzaak ervan zijn
is niet duidelijk, want mogelijk leveren de vaste 1ichaamsstoffen weer de
aanzet voor de circulatie van deze lichaamssappen. Duidelijk is alleen dat
de beweging in de vaste lichaamsdelen zonder de hulp van de lichaamsvloeistoffen spoedig stokt. Na de dood houdt de beweging in de vaste lichaamsdelen het langst aan en ook in van de circulatie afgesneden lichaamsdelen
duurt zij voort. Zij wordt dus kennelijk weliswaar onderhouden en versterkt
door de lichaamssappen, maar hangt er oorzakelijk niet van af.
Vervolgens gaat La Mettrie in op de opvatting van Stahl, volgens welke
de ziel de enige oorzaak van alle lichaamsbewegingen is. In het spoor van
12
Boerhaave en Hal 1er
voert hij tegen deze leer aan, dat de ziel er geen
enkel benul van heeft hoe zij het ingewikkelde samenspel van spieren moet
lelden dat betrokken is bij de gecompliceerde bewegingen die willekeurig
worden uitgevoerd, om nog maar te zwijgen van de onwillekeurige bewegingen,
zoals bv. de hartslag en de bloedsomloop, die in het lichaam aflopen.
Overigens, merkt La Mettrie op, is Stahl niet de enige geweest die
het bestaan van deze natuurlijke kracht in de organische materie ontkend
heeft. Zo heeft Boerhaave, over wie terloops wordt gezegd dat hij de natuur
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slechts uit tweede hand heeft gekend, ingewikkelde en verleidelijke systemen moeten ontwikkelen, omdat hij deze zo duidelijk in alle lichamen werkzame kracht niet accepteerde

. En ook Willis en Perrault hebben schijn-

baar liever een over het lichaam uitgebreide ziel, dan een natuurlijke beweging in de georganiseerde materie aangenomen. Voor hun hypothese, welke
14
overeenkomt met die der Epicuristen , spreken op het eerste gezicht de
bewegingen die voortduren in de delen van een uiteen gesneden poliep: deze
bewegingen zouden te danken zijn aan de "reste d'âme" die zich in de afzonderlijke delen bevindt. Maar deze auteurs hebben in zoverre een fout gemaakt, dat zij zich, evenals diegenen die aan de materie op zich het denkvermogen toegekend hebben, slecht en in duistere termen hebben uitgedrukt.
Want hun "reste d'âme" is niets anders dan de bewegingskracht van de
Leibnlzlanen
La Mettrie vecht de Epicuristische theorie slechts aan, in zoverre
zij impliceert dat de materie op zich het beweg¡ngsvermogen gegeven wordt:
aangetoond is dit vermogen alleen in de georganiseerde, d.w.z. in de vorm
van levende wezens gestructureerde materie. Hoe de bewegingskracht zich in
de aldus gevormde materie kan realiseren, probeert hij nu, in tegenstelling
tot in de "Histoire Naturelle de l'Ame", niet meer te verduidelijken. Evenmin probeert hij aan te geven, hoe het voelen en het denken voortvloeien
uit het bezit van dit bewegingsvermogen. Het enige wat de ervaring leert
is, dat beweging en gevoeligheid elkaar oproepen: een prikkel kan de beweging zelfs in losse delen van een lichaam opwekken. En tal van uitstekende
filosofen hebben aangetoond dat het denken niet meer dan een vermogen van
de sensitieve ziel is; dat de rationele ziel niet meer is dan de sensitieve
ziel die zich toelegt op het beschouwen van denkbeelden en op het redeneren

. De juistheid daarvan blijkt uit het gegeven dat het denken verdwijnt

en onmogelijk wordt wanneer het gevoel verloren gaat, zoals b.v. bij apoplexie, letargie, catalepsie
Zichzelf bekritiserend, stelt La Mettrie vervolgens dat het dwaas is
tijd te verspillen aan pogingen te achterhalen welke mechanisme voor het
tot stand komen van gevoel en beweging in de georganiseerde lichamen verantwoordelijk is. Het wezen van de beweging is ons even ontoegankelijk als
het wezen van de materie: hoe is dan ooit te achterhalen hoe zij voortgebracht wordt7 La Mettrie distancieert zich opnieuw (cf. zijn "Lettre critique") van de poging daartoe, die hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
ondernomen had en legt zich getroost neer bij de onoplosbaarheid van de
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kwestie: "Je suis donc aussi consolé d'ignorer comment la matière, d'inerte
et simple, devient active et composé d'organes, que de ne pouvoir regarder
le soleil sans verre rouge: et je suis d'aussi bonne composition sur les
autres merveilles incompréhensibles de la Nature, sur la production du sentiments et de la pensée dans un être qui ne paroissoit autrefois à nos yeux
18
bonrés qu'un peu de boue"
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8.2.5· Conclusies: het denken is een functie van de hersenen; de mens is
een machine

Ongeacht het feit dat de vragen over het ontstaan van de autonome be
wegingskracht, het voelen en het denken in de organismen niet te beantwoor
den zijn, kan, volgens La Mettrie, op grond van de ter beschikking staande
empirische gegevens met zekerheid geconcludeerd worden, dat 1. het bezit
van de autonome bewegingskracht de georganiseerde materie onderscheidt van
de η i et-georganiseerde materie, en dat 2. de mate

waarin sensitiviteit en

intelligentie aanwezig zijn in een organisme afhangt van de organisatie
graad ervan. De organisatie is de sleutel tot de eigenschappen der dingen,
inclusief de mens. Er bestaat in het universum slechts één substantie en
de mens is de meest volmaakte vorm waarin deze voorkomt. Hij is in verhouding tot het meest intelligente dier - de aap - wat het planetenuurwerk
van Huygens is in verhouding tot een horloge van Julien LeRoy .
2
Zoals Vaucanson meer vakmanschap heeft moeten aanwenden om zijn
"Fluitspeler" dan om zijn "Eend" te maken, en er nog meer zal moeten gebruiken om een Spreker te construeren, zo heeft de natuur meer vakmanschap
en meer apparaten moeten gebruiken om een machine te maken en op gang te
houden die gedurende een hele eeuw alle bewegingen van het hart en de geest
kan aangeven. Men begaat dus geenszins een vergissing wanneer men het menselijk lichaam met een immens, zeer kundig en vernuftig geconstrueerd horloge gel ijk stelt .
Dan komt La Mettrie, te spreken over de machine-idee en doet daarbij
enkele verwarring zaaiende uitspraken. Hij wekt nl. de indruk, dat hij nu
de dier-machine theorie van Descartes wel accepteert: "Laissons donc le
prétendu Mr. Charp se moquer des philosophes qui ont regardé les animaux,
comme des machines. Que je pense di fièrement 1" . Maar die schijnbare instemming met Descartes bedriegt, want de machine die La Mettrie voor ogen
staat, is een geheel andere dan die waar Descartes over sprak. La Mettrie
was zich ongetwijfeld zeer goed bewust van dit onderscheid. Het is onmiskenbaar, dat de verwijten die hij de aanhangers van Locke maakt, vanwege
het feit dat zij Descartes om zijn filosofie uitlachen, even ironisch bedoeld zijn als de lof die hij Descartes toezwaait, omdat hij als eerste de
natuur van de dieren doorgrond heeft: "... après une découverte de cette
importance et qui suppose autant de sagacité, le moyen, sans ingratitude,
de ne pas faire grâce à toutes ses erreursî" .
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La Mettrie verbindt dit "lof" met zijn bekende, welbewuste verdraaiing van Descartes' dualisme tot een verkapt monisme (cf. 6.2.) en suggereert daarmee dat ook Descartes van mening was, dat de mens niet meer dan
een dier, een rechtop kruipende machine, is.
De opzichtige ombuiging van Descartes' filosofie in de richting van
zijn eigen materialisme, kan echter niet verhullen dat hun beider machine
opvattingen hemelsbreed uiteen liggen. De dier-machine van Descartes is
een echte gevoelloze, redeloze en willoze automaat. De dier- en mens-machines van La Mettrie daarentegen zijn gevoelig, intelligent en redelijk. Ten
aanzien van dit fundamentele verschil blijft La Mettrie

dan ook - ondanks

de soms schijnbare tegenspraak - bij zijn in de "Histoire Naturelle de
l'Ame" uitgesproken afwijzing van Descartes' machine theorie. Zijn organische machines zijn geen zielloze automaten; zij beschikken zelfs over een
natuurlijke moraal die hen in staat stelt goed en kwaad even goed te onderscheiden als geel en blauw; zij hebben ook een geweten en kennen vreugde, verdriet, pijn, angst enz. Als La Mettrie nadrukkelijk stelt: "Je crois
la pensée si peu incompatible avec la matière organisée, qu'elle semble en
être une propriété, telle que l'électricité, la faculté motrice, l'impénétrabilité, l'étendue, etc." , stelt hij zich welbewust lijnrecht tegenover
Descartes op. Daarbij komt bovendien dat, terwijl Descartes van het ontbreken van taal bij de dieren een bewijs van redeloosheid maakt, La Mettrie
van mening is, dat de dieren over een affectieve taal beschikken en dat in
ieder geval de hoogst ontwikkelden onder hen, in staat geacht moeten worden het spreken te leren.
Dat Descartes, ondanks de grote divergentie tussen zijn en La
Mettrie's

machine-opvatting, nu toch opeens bijval van de zijde van La

Mettrie oogst, is te danken aan het feit dat deze laatste zijn opvatting
over de vrijheid radicaal heeft herzien en ten aanzien van dit ene punt
nu wel met Descartes kan instemmen.
Descartes immers maakte van de dieren echte automaten zonder vrije
wil. De volmaaktheid van hun handelen in de ene situatie en hun volledig
falen in de andere, bewees hem, dat zij zonder inzicht en enkel naar gelang hun organen geordend zijn, handelen. Hij vergeleek ze met de hydraulisch bewegende beelden in de koninklijke tuinen van St. Germa i π-en-Laye
en ook met uurwerken: zoals deze, door de ordening van hun tandwielen en
veren, beter de tijd kunnen meten dan wij, zijn de dier-automaten, enkel
door de constructie van hun mechaniek, in sommige van hun verrichtingen
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handiger dan wij .
Het is alleen met deze ontkenning van de vrijheid van het dier door
Descartes, dat La Mettrie in de "L'Homme Machine" zo hartgrondig instemt.
Alleen dis aspect, deze betekenis van het woord machine, onderschrijft hij
en doet hem opnieuw opperen dat Descartes in feite voor een goed verstaander, tussen de regels door, duidelijk maakte, dat hij over de mens niet
anders dacht dan over het dier.
Om nog eens te onderstrepen dat de mens werkelijk in alle wezenlijke
zaken aan het dier gelijk is, opent hij een nieuwe reeks argumenten, ditmaal aan de overeenkomsten in hun voortplanting en ontwikkeling ontleend.
La Mettrie stelt dat de ontdekking van het sperma heeft bewezen dat
de mens in beginsel een worm is die tot mens wordt, zoals de rusp tot
vlinder. Deze ontwikkeling voltrekt zich in het ei dat in alle opzichten,
ook al ontwikkelt het geen harde eischaal, analoog is aan de eieren van
de wijfjes van andere diersoorten.
Dan beschrijft hij kort, hoe bij de groei van het embryo achtereenvolgens hoofd en hersenen, zenuwen (dus, zegt hij, het begin van het gevoel), het hart, de borstkast, het onderlijf, de ledematen ontstaan. In
een terloopse opmerking wijst hij op de overeenkomst met de ontwikkeling
van een plant en concludeert dan: "Telle est l'uniformité de la nature
qu'on commence à sentir, et l'analogie du règne animal et végétal, de
о

l'homme à la plante" .
Daarmee, gaat La Mettrie verder, is alles gezegd wat men weet over de
embryo-ontwikkeling. Of deze ontwikkeling, zoals "des grands hommes" geschreven hebben, tot stand komt doordat de deeltjes in de zaadvloeistof van
man en vrouw, die gemaakt zijn om met elkaar samen te gaan en bepaalde
plaatsen in te nemen, elkaar aantrekken en zo ogen, hart, maag en uiteindelijk het hele lichaam vormen, durft La Mettrie niet te zeggen. De ervaring laat over deze subtiele processen niets weten en: "... je ne supposerai rien, regardant tout ce qui ne frappe pas mes sens comme une mystère
g
impénétrable" .
Daarmee stelt hij zich dus gereserveerd op ten aanzien van epigenetische pangenen theorie die Maupertuis (want die wordt met "des grand hommes"
bedoeld) in zijn "Vénus Physique" had geformuleerd. Hij voegt eraan toe
dat de aanlokkelijkheid die diens theorie krijgt, doordat zij de overerving van trekken van beide ouders kan verklaren, haar nochtans niet acceptable maakt, omdat zij ingaat tegen het, volgens hem empirisch aangetoonde,
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gegeven dat alleen het sperma de vrucht voortbrengt. Hoe echter de erfelijkheid in het sperma is vastgelegd, is niet duidelijk: "... tout ceci
est fort au-dessus de la portée des plus excellent observateurs. Comme ils
n'y peuvent rien saisir, ils ne peuvent pas plus juger de la mécanique de
la formation et du développement des corps, qu'une taupe du chemin qu'un
cerf peut parcourir"

. En met deze conclusie sluit La Mettrie deze uitwei-

ding af, die geheel buiten de context van zijn betoog valt en die wel speciaal voor Maupertuis in de tekst

lijkt te zijn opgenomen.

Inhakend op het beeld van de blinde mol keert La Mettrie terug op
zijn conclusies, met de constatering dat wij mensen echte mollen zijn in
het veld van de natuur en dat onze blinde trots ons ertoe brengt, daarin
grenzen te trekken die er niet zijn. Wij zijn als een klok die uitroept dat
zo'n vernuftig instrument als zij is, onmogelijk door een handwerksman gemaakt kan zijn. Op dezelfde wijze verbeelden wij ons een oorzaak die boven
de natuur staat, omdat we niet willen accepteren dat wij aan haar alles te
danken hebben. De materie echter is alleen iets laags in de ogen van hen
die haar miskennen in haar meest schitterende voortbrengsel! De natuur is
geenszins een bekrompen handwerkster. Zij brengt met meer gemak en vreugde
miljoenen mensen voort dan een klokkemaker het meest ingewikkelde uurwerk.
Haar macht schittert even zeer in het laagste insect dat zij voortbrengt,
als in de meest verheven mens; het maken van het dierenrijk kost haar niet
meer moeite dan het maken van het plantenrijk; het maken van een genie,
niet meer dan een korenaar. "Jugeons donc par ce que nous voyons, de ce
qui se dérobe à la curiosité de nos yeux et de nos recherches, et n'imaginons rien au déla.'
La Mettrie roept de spi ritual¡sten op naar de werken van de aap, de
bever, de olifant, enz. te kijken. Als het duidelijk is, dat deze niet verricht kunnen worden zonder intelligentie, waarom wordt deze dan aan deze
dieren geweigerd? Maar als erkent wordt dat zij over een ziel beschikken,
zijn jullie, fanatici, verloren, ook wanneer jullie haar de onsterfelijkheid ontzeggen. Want wie ziet niet ogenblikkelijk dat dat een loze bewering is? Wie ziet niet dat zij net als onze ziel moet zijn en ook hetzelfde
lot moet ondergaan wat dat dan ook moge zijn: de vergankelijkheid of de onsterfelijkheid. Nogmaals roept La Mettrie op alleen op de ervaring te varen: "Brisez la chaîne de vos préjugés; armez vous du flambeau de l'expérience et vous ferez Ò la nature l'honneur quel 1 e mèri te, au lieu de rien
conclure â son désavantage ... . Ouvrez les yeux seulement et laissez là

202
ce que vous ne pouvez comprendre

..."

Als men dat doet, dan zal men ontdekken dat de boerenknecht, wiens gedachten niet verder reiken dan de randen van zijn ploegvoor, niet wezenlijk
verschilt van het grootste genie. De analyse van Descartes' en Newton's
hersenen zou dat volgens hem aan het licht gebracht hebben. Men zal ervan
overtuigd raken, dat de imbeciel en de dwaas dieren zijn met een menselijke
gestalte, zoals de geestrijke aap een kleine mens ¡n een andere gedaante
¡s. Kortom, men zal zien dat dus uiteindelijk alles geheel en al afhangt
van de organisatie. "C'est par cette file d'observations et de vérités
qu'on parvient à lier à la matière l'admirable propriété de penser, sans
qu'on en puisse voir les liens, parce que le sujet de cet attribut nous est
essentiellement inconnu"
Of de ziel al dan niet onsterfelijk is, is volstrekt onbekend, gaat
La Mettrle verder. Het zou een even grote dwaasheid onzerzijds zijn te verzekeren dat een onsterfelijke ziel een hersenschim of een "être de raison"
is, als het voor rupsen een dwaasheid zou zijn, bij het zien van de cocons
van hun soortgenoten, te jammeren over het lot van hun ten ondergang gedoemde soort. Evenmin als de slimste van deze insecten ooit weet kan hebben van de metamorfose die het zal doormaken, kunnen wij ooit iets van
onze bestemming of van onze herkomst te weten komen. La Mettrie besluit
daarom: "Soumettons nous donc à une ignorance invicible de laquelle notre
14
bonheur dépend" . Wie zich aldus opstelt, zal wijs, rechtvaardig, gerust
zijn over zijn lot en daardoor gelukkig leven. Hij zal de dood zonder
vrees, zonder verlangen tegemoet zien; hij zal van het leven houden en
nauwelijks kunnen begrijpen, hoe dit iemand kan tegenstaan ïn deze plaats
vol geneugten. Hij zal vol eerbied voor de natuur, vol dankbaarheid, aanhankelijkheid en tederheid zijn. Hij zal, tenslotte, de natuur zeker nooit
vernietigen In zichzelf, noch in anderen. Sterker nog, hij zal vol van medemenselijkheid, zelfs in zijn vijand, de mens liefhebben en hij zal de
boosaardigen niet haten, maar beklagen, omdat ze in zijn ogen slechts mismaakte mensen zijn. Niettemin zal hij de deugden en de schoonheid blijven
bewonderen. Zodoende vinden de natuurlijke gaven, waarmee de mens is begiftigd, in de mond en het hart van de materlallst de hulde die hen door
elk ander ten onrechte wordt onthouden. De overtuigde materialist zal
daarom, de wet van de natuurlijke moraal die elk dier gegeven is volgend,
de ander niet willen doen, wat hij niet wil dat hem geschiedt.
Na deze lofzang op de rechtschapenheid en deugdzaamheid van de, in
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zijn tijd doorgaans als een verdorven en immoreel onmens afgeschilderde
materialist, herhaalt La Mettrie tot slot zijn conclusie, dat de mens een
machine is en verdedigt nog eens de wetenschappelijkheid daarvan: "Ce n'est
point ¡ci une hypothèse élevée à force de demandes et de suppositions: ce
n'est point 1'ouvrages du préjugé, ni même de ma raison seule; j'eusse
dédaigné un guide que je crois si peu sûr, si mes sens portant, pour ainsi
dire, le flambeau, ne m'eussent engagé à la suivre en l'éclairant. L'expérience m'a donc parlé pour la raison; c'est ainsi que je les ai jointes
ensemble. Mais on a dû voir que je ne me suis permis le raisonnement le
plus rigoureux et le plus immédiatement tiré qu'a la suite d'une multitude
d'observations physiques qu'aucun savant ne contestera

..."

Alleen de natuurgeleerde krijgt daarom van La Mettrie het recht om
over zijn gevolgtrekkingen te oordelen. Niet bevoegd tot oordelen verklaart
La Mettrie allen die beladen zijn met vooroordelen, maar elke kennis ontberen van de anatomie en van de enige vorm van filosofie die hier op zijn
plaats is: die van het menselijk lichaam. Tegen het solide bouwwerk dat
hij heeft opgetrokken, vermogen de holle en triviale bedenksels van de
theologie, de metafysica en de Scholen niets aan te richten. Hun achterhaalde en jammerlijke redeneringen over de vermeende onverenigbaarheid van
twee substanties, die elkaar onophoudelijk raken en bewegen, zullen niettemin blijven bestaan zolang de schaduw van het bijgeloof en het vooroordeel op de aarde zal vallen. "Voilà mon système, ou plutôt la vérité, si
je ne me trompe fort. Elle est courte et simple. Dispute à présent qui
A

m

voudra!"
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8.3·

De karakteristiek

van het materialisme

van de "L'Homme Machine"

De vergelijking van de "L'Homme Machine" en de twee jaar oudere "Histoire Naturelle de l'Ame" leert, dat de opvattingen over de organisatie en
het functioneren van de lichamen en de hersenen, over de graduele verschillen tussen mens en dier, over de relatie tussen de kwaliteit van de geestelijke vermogens en de organisatie van de hersenen, allen reeds, uitvoerig
of in minder uitgewerkte vorm, in de "Histoire Naturelle de l'Ame" ter
sprake gebracht werden. Wat betreft de herleiding van de psyche tot een
functie van het centrale zenuwstelsel onderscheiden zich beide werken dus
niet van elkaar. Wel wordt de verdediging van de material¡teit van de ziel
in de "L'Homme Machine" anders georganiseerd dan in de "Histoire Naturelle
de l'Ame". Nu La Mettrie zijn poging, te beredeneren dat de gevoeligheid
en het denken in de materie kunnen ontstaan, in de "Lettre Critique sur
l'Histoire Naturelle de l'Ame" verworpen heeft, volstaat hij er in de
"L'Homme Machine" mee, te wijzen op de onloochenbare empirische gegevens
die het bestaan van de autonome beweeglijkheid en de gevoeligheid in de organische materie aantonen. De ook in de "Histoire Naturelle de l'Ame" reeds
vermelde gegevens over de irritabi 1 i teit krijgen om die reden nu veel meer
aandacht. En om dezelfde reden worden nu ook Trembley's ontdekkingen over
het regeneratievermogen van de poliep genoemd. Daarbuiten spelen deze gegevens geen enkele rol in La Mettrie's opvattingen over de geestelijke vermogens van de mens en mag dus geconcludeerd worden dat de argumentatie voor
de stelling dat de ziel een functie is van het centrale zenuwstelsel

in we-

zen niets nieuws bevat.
Nochtans wordt in de "L'Homme Machine", door een totaal andere beoordeling van deze argumentatie, een radicaal ander mensbeeld ontwikkeld dan
in de "Histoire Naturelle de l'Ame".
Zoals vermeld (cf. 6.2.3·, 6.3·) tekent La Mettrie in de "Histoire
Naturelle de l'Ame" nog verzet aan tegen zowel de dier-machine theorie als
tegen de mens-machine theorie. Het van belang erop te wijzen, dat hij tegen de mens-machine om geheel andere redenen bezwaar maakt als tegen de
dier-machine en dat het op de keper beschouwd twee verschillende machine
begrippen zijn die hij aanvalt.
Als La Mettrie weigert de dieren machines te noemen gaat hij namelijk
alleen in tegen het Cartesiaanse idee van de gevoelloze machine. Volgens
hem bezitten de dieren wel degelijk gevoel en in beperkte mate ook denk-
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beeiden (de "perceptions sensibles", echter geen "perceptions intellectuelles"). Ze ontberen echter ook volgens hem de vrijheid van handelen en gedragen zich dus dwangmatig, overeenkomstig hun instincten en hun mechanische bepaalde sensaties. Dat hij ze desondanks niet als automaten of machines betitelt, moet geduid worden uit de wens deze conceptie van hem te onderscheiden van de aangevochten cartesiaanse dier-machine opvatting.
Als La Mettrie echter in hetzelfde werk stelt dat de mens met nog minder recht een machine genoemd kan worden, voert hij een geheel ander machine-begrip ten tonele. Hij verzet zich dan immers tegen de opvatting dat
de mens geen vrije wil heeft, maar - zoals hij hem het dier - dwangmatig
handelt. Op dat moment accepteert hij de opvatting, dat de mens een in zijn
gedrag en denken volkomen gedetermineerd wezen is, nog niet. In de "Histoire Naturelle de l'Ame" laat hij de mens het vermogen weloverwogen en
bewust te handelen.
In de "L'Homme Machine" nu geeft La Mettrie dit mensbeeld op en maakt
van de mens, net als van het dier, een onvrij en dwangmatig handelend wezen. Het gedrag van de mens laat hij nu, evenzeer als dat van het dier, totaal gedetermineerd worden door de lichaam)ijke constitutie.
Dat verklaart ook het, in het hele werk door, zo opvallende persisteren op de analogieën tussen dier en mens. Door van elk verschil tussen mens
en dier een kwestie van meer of minder te maken, tracht hij het bestaan
van een wezenlijk onderscheid tussen beiden op te heffen. Terwijl bv. in de
"Histoire Naturelle de l'Ame" het redeneren, het oordelen, het combineren
van denkbeelden, enz. exclusief aan de menselijke rationele ziel toekomende vermogens waren, redeneert, oordeelt, combineert en delibereert in de
"L'Homme Machine" het dier ook. En dieren tonen nu ook intelligentie, bewustzijn, vreugde, bedroefdheid, genegenheid, verlegenheid, berouw, enz. .
Zij geven kortom blijk van een geestelijk leven, dat voorheen door La
Mettrie alleen aan de mens gegeven was. Hij lijkt daardoor het dier waar
het niveau van de mens te tillen, maar doet in feite het tegenovergestelde:
doordat hij al deze vermogens en deugden tot producten

van de organisatie

van het lichaam maakt, brengt hij de mens op het niveau van het dier. Mens
en dier denken en handelen beiden, overeenkomstig hun constitutie, even machinaal .
In die opzet passen ook de uiteenzettingen die La Mettrie in de
"L'Homme Machine" geeft over de moraal. Terwijl hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" nog vasthoudt aan de stelling dat alleen de mens een inge-
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boren besef heeft van de universeel geldende morele waarden en

dus van
2
nature weet wat goed en kwaad, recht en onrecht, deugd en ondeugd is ,
stelt hij in de "L'Homme Machine" expliciet dat het morele besef en het
geweten geen criteria vormen om de mens van het dier te onderscheiden.
Want de moraliteit, waarvan zij beiden in hun gedrag blijk geven, berust
op

een soort gevoel dat, net als alle andere gevoelens, vastligt in de

organisatie van het lichaam. Het is aan alle dieren eigen en verfijnder
naarmate het dier hoger ontwikkeld is. Binnen de menselijke soort verschilt
dit morele gevoel daarom ook naar gelang de aanleg van het individu. Dat
betekent dus dat elk individu ook inzake zijn moreel gedrag gedetermineerd
is maar bovenal dat niet elk mens hetzelfde aangeboren besef van goed en
kwaad bezit. En terwijl La Mettrie dit in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
nog bestrijdt , zegt hij nu dat de misdadiger met een criminele aanleg
niet voor zijn daad verantwoordelijk gemaakt kan worden.
Dat La Mettrie in de "L'Homme Machine" concludeert dat de mens eigenlijk niet wezenlijk verschilt van het dier en dat hij in laatste instantie
slechts een "machine perpendiculairement rampante" is, betekent dat hij
het menselijk gedrag even automatisch en onvoorwaardelijk ziet aflopen als
dat der dieren. Hij wijst deze conclusie, die hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame", fatalistisch noemde, niet langer af maar stemt er volledig
mee in de mens een machine te noemen. In het "Abrégé des Systèmes" (1750)
merkt hij dan ook op: "L'auteur de l'Homme Machine semble avoir fait son
It

livre exprès pour défendre cette triste vérité" .
Rest de vraag wat La Mettrie aanleiding gegeven heeft zijn vroeger
standpunt te herzien en ook van de mens een machinaal handelend wezen te
maken. Het antwoord daarop is, merkwaardig genoeg, niet zonder meer aan te
wijzen. In feite bestaan er tussen de "Histoire Naturelle de l'Ame" en de
"L'Homme Machine", zoals gezegd, geen wezenlijke verschillen in het verklaringsschema voor het functioneren van het centrale zenuwstelsel of in de
argumentatie voor lichaam!ijke bepaaldheid van de geestelijke vermogens.
Ook stonden La Mettrie in de "L'Homme Machine" geen nieuwsoort ige medischbiologische gegevens ter beschikking. Men kan alleen constateren dat de
interpretaties van die gegevens veranderd is.
Dat de rede "De Regime Mentis" van Gaubius een grote rol gespeeld
heeft in die herwaardering is niet onwaarschijnlijk. Gaubius schetst immers in zijn rede de sterke afhankelijkheid, en in vele opzichten willoze
onderworpenheid, van de geest aan de lichaamlijke behoeften (b.v. aan de
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honger, de dorst, de slaap). Hij zegt zelfs dat naar zijn mening het lichaam een grotere invloed op de geest heeft dan omgekeerd. Want terwijl de
meeste functies in het lichaam buiten de geest om verlopen, kan de geest
weinige, naar Gaubius' mening zelfs geen enkele, functie zonder het lichaam
uitoefenen. Hij betwijfelt zelfs of de geest eigenlijk wel tot iets in
staat is zonder dat de zintuigorganen haar daartoe aansporen . Een stukje
verder in zijn lezing drijft Gaubius de spot met de zogenaamde vrije wil,
die in de ene situatie geen controle over het lichaam blijkt te hebben en
in de andere situatie gehoorzaam de orders van het lichaam moet opvolgen.
Het is een fraaie wil, merkt hij schamper op, die de geest laat doen wat
ze niet wenst te doen en laat wensen wat ze niet kan doen ! Als hij over
de temperamenten te spreken komt stelt Gaubius, dat geen twee mensen hetzelfde temperament hebben en, in samenhang daarmee, ook geen twee geesten
hetzelfde zijn wat hun bevattingvermogen, oordeelskracht, scherpzinnigheid,
aandacht, geheugen en verbeeldingskracht aangaat. Hij aarzelt niet te zeggen dat de oorzaak van deze diversiteit hem in het lichaam!ijke lijkt te
liggen. Gaubius raakt zodoende het vraagstuk van de aansprakelijkheid van
het individu voor de mentale structuur die hem door het temperament gegeven is. Hij gaat daarop met name in als hij de misdaden van geestelijk
gestoorden ter sprake brengt. De gevallen van kleptomanie, kindermoord en
kannibalisme tijdens de zwangerschap en van erfelijk bepaalde misdadigheid, doen hem vragen of de schuld daarvan aan de geest gegeven mag worden 7 .
Dit alles is koren op La Mettrie's molen. Zoals in het voorafgaande
is aangetoond, neemt hij de spectaculaire voorbeelden van Gaubius op in
zijn "L'Honne Machine". En diens opmerkingen over de macht van het lichaam over de geest dienen de selectief luisterende La Mettrie als bewijzen voor de stelling, dat de mens in wezen onvrij is in zijn handelen. Hij
o

is immers belast met "milles vices et vertus héréditaires"

en het hangt

helemaal van zijn gezondheid af, of hij humaan en deugdzaam is, of dat
zijn rede de slaaf is van een "sens dépravé". In navolging van Gaubius
zegt La Mettrie, dat de wil voor één bevel dat hij geeft, honderd maal onder het juk door moet. En evenals Gaubius, roept La Mettrie spottend uit:
"La belle âme et la puissante volonté qui ne peut agir qu'autant que les
dispositions du corps le lui permettent, et donc les goûts changent avec
9
l'âge et la fièvre" . Alle vermogens van de ziel hangen dusdanig af van
de organisatie van hersenen en lichaam dat zij zichtbaar niets anders zijn
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dan die organisatie zelf: "Voilà une machine bien éclairée"; Op de vraag
of dan alles uit de organisatie verklaard kan worden, antwoordt La Mettrie
zeer beslist: "Oui, encore une fois; puisque la pensée se développe visiblement avec les organes, pourquoi la matière, dont ils sont faits, ne
serait-elle pas aussi susceptible de remords, quand une fois elle a acquis
avec le temps la faculté de sentir"?
Zo heeft dus Gaubius, die zelf de ziel absoluut niet materialistisch
opvatte, met zijn uitlatingen over de onderworpenheid van de ziel aan het
lichaam, La Mettrie niettemin voeding gegeven voor de idee dat de geestelijke vermogens van de mens gedetermineerd worden door diens lichaamlijke
constitutie. Mogelijk heeft die voeding er zelfs bepalend toe bijgedragen
dat La Mettrie, die er reeds van overtuigd was dat het denken een functie
van de hersenen is, nu, in de "L'Homme Machine", ook nog tot de slotsom
komt dat het denken ook inhoudelijk door die organisatie bepaald en beperkt wordt. Onmiskenbaar geruggesteund door het betoog van Gaubius, beweert La Mettrie nu dat het denken en handelen van de mens even onvrij en
dwangmatig is als dat der dieren. Deze bewering, die hij samenvat in de
stelling dat de mens een machine is, vormt het wezenlijk nieuwe element
dat La Mettrie aan zijn materialisme toevoegt.
Overigens wil met het belichten van het gebruik dat La Mettrie gemaakt
heeft van Gaubius rede, geenszins de suggestie gewekt worden dat het bewezen is dat er een direct oorzakelijk verband bestaat tussen die rede en
La Mettrie's aanvaarden van de mens-mechine idee. Want, hoewel de rede een
zeer duidelijk traceerbare invloed heeft gehad op La Mettrie's denken over
de vrijheid van de mens, is het niet uitgesloten dat toch ook nog andere
invloeden daaraan bijgedragen hebben. Bovendien is het evengoed mogelijk
dat La Mettrie, los van enige nieuwe externe invloed en zonder kennis te
nemen van wezenlijk nieuwe argumenten, enkel door het hem reeds bij het
schrijven van de "Histoire Naturelle de l'Ame" bekende te heroverwegen,
zijn eerdere bezwaren tegen de mens-machine idee overboord gezet heeft.
In dat laatste geval zou hij aan de zo gretig door hem gebruikte rede van
Gaubius, niet het doorslaggevende argument van de aanvaarding van de mensmachine theorie, maar enkel een extra bekrachtiging ervan hebben ontleend.
Wat nu daadwerkelijk voor La Mettrie aanleiding geweest is, de mensmachine te accepteren kan uit de ons ten dienste staande gegevens niet gereconstrueerd worden. Met zekerheid is echter te zeggen, dat La Mettrie
in feite reeds in ly'tS over alle argumenten kon beschikken, die hij in
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"L'Homme Machine" ter ondersteuning van die stelling aanvoert. Want alleen
al de bijdragen van De Mirabaud, Fontenelle en Du Marsais aan de "Nouvelles Libertés de penser" (l?^) bevatten alle ingrediënten van de machinetheorie.
De Mirabaud had immers in zijn "Sentimens des Philosophes sur la Nature de l'Ame" de verschillen tussen de vermogens van de vegetatieve, de
animale en de rationele ziel reeds herleid tot organische verschillen.
Volgens hem zijn de hersenen een orgaan om te denken zoals de oren en ogen
organen zijn om te horen en te zien. De vaardigheid waarmee zij die functie uitoefenen hangt af van de compositie en de kwaliteit van de onderdelen van dit instrument: "Si l'homme raisonne mieux que les autres animaux
c'est que la construction de son cerveau est plus propre que la leur â
juger des images qui lui

sont présentées par les autres sens"

. Ook

voerde De Mirabaud aan, dat ziektes en storingen in de organen het verstand
verstoren en dat daaruit blijkt, dat dat een product van de hersenen is.
Fontenelle onderzocht in zijn "Traité de la liberté" of de mens vrij
is en kwam tot de conclusie dat dat niet het geval is. De geest denkt nl.
naar gelang de hersenen gesteld zijn, zegt Fontenelle. Haar gedachten worden onwillekeurig in haar opgeroepen door de indrukken die externe of interne oorzaken in de hersenen teweeg brengen. Het vermogen zulke gedachten
voort te zetten, te stoppen of te versterken is niet onafhankelijk van de
hersenen en ook de kwaliteit van de gedachten wordt beïnvloed door de kwaliteit der hersenen. De geest bezit geen echte keuze-vrijheid en vrijheid
van wil, want de beslissingen die zij neemt worden bepaald door de aard en
de sterkte van de zintuigindrukken. Wat de geest wil hangt dus af van materiële disposities in de hersenen: "l'âme est déterminée nécessairement par
12

son cerveau à vouloir ce qu'elle veut ..."

De consequenties die Fontenelle hieruit trekt voor de moraal komen
overeen met die welke ook La Mettrie in zijn "L'Hotime Machine" trekt:
deugdzaamheid of misdadigheid worden door de constitutie van de hersenen
bepaald: "On ne doit qu'à son temperament même les bonnes qualités ou le
penchant au bien, et il n'en faut point faire honneur à une certaine raison dont on reconnoît en même terms l'extrême faiblesse". Deugdzaamheid
maakt gelukkig; misdadigheid is het onvermogen tot gelukkig zijn. De misdadiger is een mismaakte mens die beklagenswaardig is die niet gehaat mag
worden om zijn ongelukkige natuur
De meest expliciete verwoording van de mens-machine idee gaf echter
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Du Marsais in zijn "Le Philosophe". Hij noemt alle mensen ronduit machines
die handelen zonder enig besef van de oorzaken die hun handelingen sturen.
De "philosophe" onderscheidt zich daarvan, doordat hij door zijn mechanische constitutie ertoe wordt aangezet na te denken over zijn bewegingen.
Hij tracht zijn motieven zoveel mogelijk te doorgronden en kan ze daardoor
tegenwerken of zich bewust eraan overgeven. Hij is daarom te vergelijken
met een horloge dat zich, bij wijze van spreken, zelf opwindt. Niettemin
berusten het denkvermogen, de redelijkheid en de oordeelskracht die de
"philosophe" kenmerken, volgens Du Karsais, geheel en al op de kwaliteit
van zijn 1ichaamlijke constitutie. Want zijn hersensubstantie is het die
de gedachten voortbrengt zoals het oog het zien en het oor het horen: "La
pensée est en l'homme un sens comme la vué et l'ouTe, dépendant également
d'une constitution organique"

. Ook de gedachte dat de deugdzaamheid en

de immoraliteit met de constitutie gegeven zijn, spreekt Du Marsals uit.
De mens wordt, volgens hem, gemotiveerd door de in zijn mechanisme verankerde behoeften. De "philosophe" is, bijvoorbeeld, meer dan de andere mensen geneigd zich al, een eerzaam burger te gedragen, omdat een oneerlijke
handeling niet in overeenstemming

is met zijn mechanische dispositie:

"... il est pétri, pour ainsi dire, avec le levain de l'ordre et de la
règle; il est rempli des idées du bien de la société civile; ¡1 en connoît
les principes bien mieux que les autres hommes. Le crime trouveroit en lui
trop d'opposition; il y auroit trop d'idées naturelles et trop d'idées
acquises à détruire. Sa faculté d'agir est, pour ainsi dire, comme une
corde d'instrument de musique montée sur un certain ton: elle n'en sauroit
produire un contraire"

. Alleen onwetendheid en hartstochten die de rede

overstemmen kunnen, volgens Du Marsais, de rechtgeaarde mens tot fout gedrag verleiden. De theologie heeft daarom geen ongelijk wanneer zij zegt
dat elke zondaar een ontwetende ¡s!
De overeenkomsten tussen de hier geresumeerde opvattingen van De
Mirabaud, Fontenei Ie en Du Marsais en die welke La Mettrie in zijn "L'Homme
Machine" verwoordt zijn opvallend. La Mettrie's mens-machine idee sluit
vlekkeloos aan bij hetgeen wat, behalve door de genoemde auteurs, door veel
vrijdenkers aangehangen werd
Tenslotte is het voor de karakterisering van La Mettrie's materialisme van belang erop te wijzen, dat hij in de "L'Homme Machine" de standpunten handhaaft die hij in de "Histoire Naturelle de l'Ame" ten aanzien van
het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel innam. Hij zegt na-
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drukke)ijk, dat hij het bestaan van God niet in twijfel wil trekken. In
tegendeel, hij acht diens bestaan zelfs in de hoogste graad waarschijnlijk.
Maar - en daaruit blijkt dat La Mettrie sceptischer geworden is - hij twijfelt intussen wel aan de mogelijkheid uit de natuurorde een argument ter
ondersteuning van dit geloof te kunnen afleiden. Hij voert weliswaar nog
aan dat de krachtigste wapens, die tegen het atheïsme in stelling gebracht
kunnen worden, het bestaan van het oneindig gevarieerde, maar vaste en uniforme patroon in de levende natuur, en het bestaan van doelgerichte aanpassing aan latere levenswijzen in de organismen, zijn. Want beide spreken
tegen het toeval en voor een schepping. Maar hij geeft tegelijkertijd toe,
dat deze argumenten, die hij, zoals vermeld, beter vond dan die welke
Diderot in zijn "Pensées Philosophiques" aandroeg, een atheïst niet van
zijn stuk zullen brengen, omdat deze die vernuftige natuurorde niet uit
God, noch uit het toeval, maar uit de in de natuur werkende fysische wetten en krachten zal verklaren. Men ziet dat La Mettrie's twijfel sterker
geworden is, maar dat hij nog gelooft in een Schepper. Hij tekent daarbij
echter aan, dat dit geloof geen praktische consequenties inhoudt. Want
enerzijds, impliceert Gods bestaan niet dat wij een of andere vorm van
eredienst moeten houden

. En anderzijds, verwerpt hij resoluut de idee dat

de rechtschapenheid en deugdzaamheid uitsluitend door de religie gewaarborgd kunnen worden. Want terwijl de ervaring, volgens hem, duidelijk weerlegt dat de religie een waarborg is voor moreel gedrag, bewijst zij even
duidelijk dat het atheïsme en het materialisme de rechtschapenheid en
deugdzaamheid niet uitsluiten. Integendeel, in zijn slotbetoog en in de
woorden die hij zijn pyrrhonistische Franse vriend (Du Marsais?) laat zeggen, klinkt door, dat La Mettrie het afzweren van de religie en het omhelzen van de materialistische filosofie beschouwd als voorwaarden voor een
gelukkig, harmonisch en deugdzaam leven.
De kwestie van de onsterfelijkheid van de ziel komt slechts terloops
ter sprake. La Mettrie noemt het een dwaasheid over die kwestie uitspraken te willen doen, want even weinig als de rups kan bevroeden

dat zij na

de verpopping als vlinder zal voortleven, kan de mens bevroeden wat zijn
toekomstige bestemming zal zijn.
De "L'Homme Machine" overziende moet de conclusie zijn, dat La Mettrie
ook in dit werk geen radicaal materialisme verdedigde, maar wel zijn mechan ie Isme tot zijn uiterste consequentie doorvoerde, door ook de motivaties en de gedachten van de mens geheel te laten bepalen door zijn hersenfuncties en van hem aldus een echte machine te maken.
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9.

9.1.

DE "BERLIJNSE" JAREN (1748-1751)

Inleiding
Zoals gezegd (cf. Hoofdstuk 7·)» moet het, door zijn vriend Maupertuis

bij Frederik de Grote bedongen, aanbod naar Berlijn te komen, de in Holland
met strafvervolging bedreigde auteur van de "L'Homme Machine" zeer welkom
geweest zijn. De "Berlinische Privilegierte Zeitung" laat op 8 februari
1748 weten: "Der berühmte Herr Doctor de la Mettrie, welchem Se. Majestät
aus Holland anhero berufen lassen, ist gestern allhier angekommen".
In een hoogst waarschijnlijk niet lang na deze aankomst geschreven
brief van Frederik de Grote aan Maupertuis toont deze zich zeer ingenomen
met La Mettrie: "J'applaudis beaucoup à l'acquisition que j'ai fait de
la Mettrie; il a tout l'esprit qu'on peut avoir et par dessus tout il est
bon médecine..." .

La Mettrie kreeg de functie van "médecin ordinaire"

van Frederik en werd in die hoedanigheid collega van Eller, die "premier
médecin du Roi", en Cothenius, die eveneens "médecin ordinaire du Roi"
2
was . Dat Frederik La Mettrie's medische kennis waardeerde mag blijken uit
het gegeven dat hij hem de behandeling van zijn vrienden Lord-Maréchal
George Keith (in 1749), en graaf Friedrich Rudolf Rothenburg (in 1751) en
van de Franse ambassadeur in Berlijn, de 1er Richard Talbot, Earl of
Tyrconnel

(eveneens in 1751) toevertrouwde . Ook in een brief van 21

november 1751 aan zijn oudste zus Wilhelmine Friederike, markgravin van
Bayreuth, en in zijn "Eloge de Mr. de la Mettrie" roemt Frederik La
Mettrie's verdiensten als arts. Het is niet onwaarschijnlijk dat Diepgen
gelijk heeft wanneer hij stelt dat Frederik, die de artsen en hoogleraren
in zijn land de aanwijzing geeft de geneeskundige opvattingen van Boerhaave
te volgen, zijn kennis van Boerhaave aan La Mettrie ontleend heeft .
Daarnaast viel La Mettrie de functie van voorlezer van de koning ten
deel. Deze functie was meer dan een loos ere-ambt. Volgens de anonieme
auteur van de "Mémoire historique sur la vie de la Metrie" was de "lecteur
du Roi" de functionaris in de hofhouding van wiens diensten de koning het
meeste, gebruik maakte. Frederik besteedde in de middagen van zijn drukke,
vijf uur 's ochtends beginnende en volgens een geijkt patroon aflopende
werkdagen, twee à drie uur aan de lectuur. La Mettrie had daardoor dagelijks omgang met Frederik met wie hij in die uren nieuwigheden uit het
rijk der Schone Kunsten en Wetenschappen doornam. Frederik genoot volgens
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de auteur van de genoemde "Mémoire historique sur la vie de la Metrie"
zowel van diens voorlezen als van diens conversatie . Geen der "lecteurs",
die na de dood van La Mettrie in die functie zouden aantreden, is meer in
staat geweest haar zozeer naar genoegen van Frederik uit te oefenen, als
de door vriend en vijand om zijn geestrijkheid geroemde La Mettrie. Uit de
anecdotes over de vertrouwelijke en zelfs vrijpostige omgang die La Mettrie
zich met Frederik kon veroorloven, blijkt hoezeer La Mettrie bij Frederik
in de smaak viel .
Het was La Mettrie ook vergund deel te nemen aan de befaamde soupers
die Frederik 's avonds voor een select, uitsluitend mannelijk, gezelschap
van

"bel-esprits" gaf. Algarotti, D'Argens, Lord-Maréchal Keith,

Maupertuis, Von Pöllnitz, waren vaste gasten en in maart, respectievelijk
juli I75O voegden zich Baculard d'Arnaud en Voltaire bij deze overwegend
Franse kring van intimi, die ongedwongen, hardop denkend en vrijuit sprekend, met Frederik verkeerden.
Als lid van Frederik's persoonlijke hofhouding leefde La Mettrie meestentijds in Potsdam, waar Frederik het grootste deel van het jaar resideerde. In Berlijn kwam hij zodoende aanvankelijk alleen die enkele keren per
jaar dat Frederik er verblijf hield.
Daardoor kwam het, dat men La Mettrie in Berlijn pas laat in persoon
leerde kennen. Terwijl hij in Potsdam om zijn esprit, zijn opgewekte en beminnelijke aard waardering vond, werd hij in Berlijn - ongetwijfeld ook
uit nijd en afgunst om de bevoorrechte positie die hem ten deel gevallen
was - van meet af aan zwart gemaakt. In gesprekken, brieven, pamfletten
en tijdschriftartikelen werd tegen La Mettrie stemming gemaakt. De hofpredikant Sack, de secretaris van de Academie Formey, de arts Lieberkühn en
andere leden van de Academie deden daaraan mee . Frederik, aan wie volgens
de "Mémoire historique sur la vie de la Metrie" verweten werd dat hij mensen als La Mettrie in zijn nabijheid duldde, strafte deze agitatie af door
te verordenen dat La Mettrie in de Academie moest worden opgenomen. Op 27
juni l ? ^ werd het voorstel daartoe ingebracht en op k juli 17^8 werd La

g
Mettrie als gewoon lid van de Academie aangenomen . Van harte gebeurde dat
zeker niet en in de in Leipzig verschijnende "Zuverlässige Nachrichten"
van november 17^9 wordt in een noot gememoreerd, dat "ein Mitglied der
berlinischen Academie versichert, dass La Mettrie bey der Academie mit

9

verdienter Verachtung angesehen werde" . La Mettrie heeft overigens geen
actieve rol gespeeld in de Academie en heeft ook slechts een enkele maal
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aan haar zittingen deelgenomen. Volgens de registers van de Academie was
hij alleen present op de zitting van k september 1749, tijdens welke de
opname van De Fontenelle en De Condii lac in de Beriijnse Academie aan de
orde was, en op die van 21 mei 1750, tijdens welke zijn vriend Baculard
d'Arnaud zijn rede "Sur l'avantage des Beaux-Arts" uitsprak
Hoewel in de "Mémoire historique sur la vie de La Metrie" gezegd
wordt, dat de boze tongen in Berlijn zwegen vanaf het moment dat men La
Mettrie daar persoonlijk leerde kennen, blijkt daarvan niets uit de polemieken en de hatelijke opmerkingen, waarmee men tegen hem bleef stoken.
Nog in 1750 vraagt La Mettrie bitter: "Quel journaliste a refusé un glorieux asyle à mes calomniateurs, ou plutôt ne l'a pas été lui-même? Quel
vil gazetier de Göttingen, et même de Berlin, ne m'a pas déchiré à belles
dentsî Dans quel maison dévote ai-je été épargné, ou plutôt n'ai-je pas
été traité comme un autre Cartouche? Par qui? Par des gens qui ne m'ont
jamais vu; par des gens irrités de me voir penser autrement qu'eux, surtout déserpérés de ma seconde fortune ..."

. Hij voegt daaraan de verze-

kering toe, dat hij in geen enkel opzicht lijkt op de portretten die van
hem circuleerden; met klem ontkent hij dat hij de atheïstische, amorele,
liederlijke en kwaadaardige ordeverstoorder is die de critici van hem
maken: "Je n'ai ni mauvais coeur, ni mauvaise intention à me reprocher,
et si mon esprit s'est égaré (il est fait pour cela), mon coeur plus heu12
reux, ne c'est point égaré avec lui" . De venijnige commentaren waarmee
elk nieuwe geschrift van La Mettrie in de Beriijnse tijdschriften ontvangen werd, maken duidelijk dat hij er in feite nooit geaccepteerd is. Dat
daaraan niet alleen zijn ideeën, maar ook zijn vrijpostig en onhoofs gedrag debet waren, kan uit de anecdotes die daarover bewaard gebleven zijn
worden opgemaakt
Dat La Mettrie zichzelf ook niet helemaal op zijn plaats voelde in de
hofkringen valt uit ontboezemingen in zijn werken af te lezen. Weliswaar
laat hij zich nergens In ongunstige zin uit over Frederik de Grote, integendeel, hij prijst hem als "le Salomon du Nord" en "Ie Julien moderne"
en spreekt meerdere malen uit dat hij bij hem een veilige haven vond, waarin tolerantie en vrijheid van denken heersten en waar hij vrijuit kon
schrijven, zonder te hoeven vrezen voor de vooroordelen en de haat die de
14
religieuzen tegen andersdenkenden mobiliseren
. Maar hij laat eveneens
doorschemeren dat hij niet in de wieg gelegd was voor het leven als hoveling. Zijn vrijheidszin kwam in opstand tegen de nederigheid, gedienstig-

215
he!d en vleierij die van hem als hoveling verwacht werd: "L'honneur
d'approcher d'un Grand Roi, n'empêche pas la triste idée que c'est avec
son maître qu'on est, quelque aimable qu'il soit; enfin une telle dignité
est semée de trop de pièges dont mon tempérament anti-courtisan ne me garantiroit peut-être pas. Nous autres Bretons nous sommes véridiques, un peu
durs pour la plupart, malgré le commerce des Muses ... Qui a d'ailleurs des
opinions à soi, n'est guère propre à épouser celle des autres. A la cour
il faut plus de complaisance et de flatterie que de Philosophie; jusqu'ici
je ne me suis appliqué qu'à cette dernière, qui a tiré mon Ame de sa fange
naturelle; et ce n'est point â 39 ans qu'il faut apprendre à commencer à
i,15
ramper
Dat La Mettrie zich niet thuis voelde in Berlijn, weten we ook uit
brieven van Voltaire. Eind augustus 1750 schreef Voltaire, die toen sinds
ongeveer twee maanden

in Berlijn was, aan de Duc de Richelieu dat La

Mettrie ernaar verlangde naar Frankrijk terug te mogen keren

. Een jaar

later, op 2 september 1751, schrijft hij aan zijn nicht, Madame Denis, dat
La Mettrie de vurige wens koesterde naar Frankrijk te mogen gaan en dat hij
daartoe de hulp van de Duc de Richelieu afsmeekte: "Tout lecteur qu'il est
du Roi de Prusse, il brûle de retourner en France. Cet homme si gai, et
qui passe pour rire de tout, pleure quelquefois comme un enfant d'être ici.
Il me conjure d'engager M. le maréchal de Richelieu à lui obtenir sa grâce.
En vérité il ne faut jurer de rien sur 1'apparence. La Mettrie dans ses
préfaces vante son extrême felicité d'être auprès d'un grand roi qui lui
lit quelquefois ses vers, et en secret il pleure avec moi, et il voudrait
s'en retourner â pied"
Het is La Mettrie niet gegund geweest nog naar zijn vaderland terug
te keren. Nog geen drie maanden nadat deze brief geschreven werd stierf
hij, op 11 november 1751, ten huize van de Franse gezant te Berlijn, aan
een voedselvergiftiging.
Er bestaan verschillende, grotendeels overeenkomende, versies van de
fatale gebeurtenissen, die een einde aan het leven van de net nog geen

Ό

jaar oude La Mettrie maakten. In October 1751 had La Mettrie de Franse ge
zant in Berlijn, de 1er Richard Talbot, graaf van Tyrconnel, van een ern18
stig ziekbed kunnen genezen . Uit de verslagen die Desormes, Voltaire en
19
baron Von Pol Initz in hun brieven geven , kan worden opgemaakt dat La
Mettrie op 8, 9 of 10 november 1751 opnieuw bij Milord Tyrconnel ontboden
werd. Tijdens het diner dat hij bij Milady Tyrconnel gebruikte at hij
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overvloedig van een truffelpaté en niet lang na het nuttigen van deze noodlottige maaltijd werd hij ziek. Volgens Desormes, die naar zijn zeggen ooggetuige was, nam hij baden en liet zich tot achtmaal toe een aderlating geven. Volgens Von Pöllnitz deed hij dit om zijn Duitse collega's te bewijzen
dat een indigestie op die manier bestreden kan worden. Volgens dezelfde
zou hij braakmiddelen om die reden ook geweigerd hebben. Toen Eller en
Lieberkühn te hulp geroepen werden, konden die niets meer voor hem doen

20

:

La Mettrie stierf na een kort ziekbed op donderdag 11 november 1751, om
1 uur 's ochtends en werd - tegen zijn wens in - nog dezelfde dag begra
21

ven op het kerkhof van Friedrichstadt

De mare van La Mettrie's plotselinge dood werd door zijn vijanden met
22
en in de tijdschriften werden gif-

nauwelijks verhuld genoegen ontvangen
r u τ
23
tige grafschriften opgenomen

Een brandende vraag hield vriend en vijand van La Mettrie na diens
dood bezig: was hij als "Philosophe" gestorven, of had hij zijn leerstel
lingen met de dood voor ogen verworpen? Vlak nadat hij in Potsdam het be
richt van La Mettrie's overlijden ontving, stelt Voltaire die vraag aan de
in Berlijn verblijvende Gravin Benti nek: "Est-il mort avec courage? Le
21»
. Op ΙΊ november schrijft hij aan zijn
25

contraire serait bien humiliante"

nicht, dat over deze vraag heftig gedisputeerd wordt

. In de genoemde

brief van Von Pöllnitz wordt gezegd, dat La Mettrie zijn boeken herroepen
heeft en met Gods naam op de lippen gestorven is. In de "Mémoire historique
sur la vie de La Metrie" wordt nogal cryptisch opgemerkt dat hij stierf
zoals hij geleefd had: "... sans principes et dans le contraste du Bien
26
et du Mal"

. Op 24 december 1751 echter schrijft Voltaire aan zijn nicht:

"Le Roi s'est fait informer très exactement de la manière dont il (La
Mettrie, W.T.) était mort, s'il avait passé par toutes les formes catholiques, s'il y avait eu quelque édification; enfin il a été bien éclaire!
que ce gourmand était mort en philosophe: "J'en suis bien aisé" nous a
dit le Roi "pour le repos de son âme", nous sommes mis à rire, et lui aussi"27.
Op 19 januari 1752 liet Frederik de Grote in een feestelijke openbare
zitting van de Academie, waaraan (verplicht?) deelgenomen werd door vele
leden van de koninklijke familie en de hoogste adel, de door hem geschreven
"Eloge de M. de la Mettrie" voorlezen door zijn secretaris Darget. Dit demonstratieve eerbetoon van Frederik de Grote aan La Mettrie, dat sluit met
de zin: "Tous ceus auxquels les pieuses injures des théologiens n'en impo-
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sent pas, regrettent en M. de la Mettrie un honnête homme et un savant
médecin", heeft niet kunnen verhinderen dat La Mettrie door zijn anti-materialistische tegenstanders, maar ook door de "philosophes", als een gevaarlijk, pervers en uitzinnig persoon is behandeld.
Tenslotte weten we uit een brief van een zus van La Mettrie dat
Frederik aan Melle Le Conte, waarmee La Mettrie in Berlijn samenwoonde,
28
en dat hij een verzoek om geldelijke
29

een pensioen van 800 livres betaalde

steun van La Mettrie's weduwe afwees
In de volgende paragraaf wordt een chronologisch overzicht gegeven
van de werken die La Mettrie in zijn "Beriijnse" jaren schreef. Daarbij
wordt alleen aandacht besteedt aan de inhoud van die werken, waarin hij
zijn mens-machine theorie verdedigt of verder uitwerkt.
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9.2.

De werken uit de periode 1748-1751
i) Rond mei ly'tS

verschijnt van La Mettrie's hand een klein, licht-

voetig essay met de titel "L'Homme Plante", waarin hij speelt met de idee
dat in geheel de levende natuur een frappante uniformiteit van beginselen
heerst. In het eerste deel van de verhandeling werkt hij de overeenkomsten
uit die hij ziet in de structuren en functies van de organen van de dierlijke wezens en de planten. Zo noemt hij bv. op functionele gronden het
maag- en darmstelsel analoog met het wortel stel sel (beide systemen dienen
de opname van voedsel) en de longen met de bladeren (beide dienen de ademhaling). Uitvoerig schetst hij de functionele overeenkomsten tussen de
voortplantingsorganen van plant en dier. Het vruchtbeginsel

is volgens hem

analoog aan de baarmoeder; de stijl met de vagina; de stempel met de vulva;
de meeldraad met de penis. Vanwege hun aanlokkende functie ziet hij de nectariën overeenkomen met de borsten. Onder verwijzing naar de ontdekkingen
2
van Needham vergelijkt hij het stuifmeel met het sperma, de kieming van
de pollenkorrel met de zaadlozing en de korreltjes in de pollenbuis met de
zaaddiertjes . Het ei is analoog met de zaadknop en ook de ontwikkeling en
voeding van het embryo verloopt volgens La Mettrie in beide rijken op analoge wijze. Het loskomen van het rijpe zaad, door La Mettrie "la plante
embryonnée" genoemd, komt overeen met de geboorte bij de dierlijke wezens.
Tenslotte wijst La Mettrie erop dat in beide rijken variê'teiten, bastaards
en monstruositeiten voorkomen en dat zowel planten, als dieren als mensen
gecultiveerd kunnen worden .
Dit eerste deel sluit La Mettrie op badinerende wijze af met een beschrijving van de mens met de nomenclatuur die Linnaeus voor de beschrijving van planten ontwikkeld had .
In het tweede deel van het essay gaat La Mettrie in op de verschillen
tussen de leden van het planten- en dierenrijk en formuleert een aantal
"wetten" die uit die verschillen zijn af te leiden. Hij begint ermee op te
merken, dat de plant onbeweeglijk, ongevoelig, niet-intelI¡gent is en dat
zij buiten de aarde, waaruit zij haar voedsel betrekt , geen behoeften
heeft. Dieren daarentegen zijn beweeglijk, voelen en denken, en zijn behebt met een veelheid van behoeften. Hun vermogens en behoeften worden bepaald door de structuur van hun organen en verschillen naar gelang de organisatie-graad daarvan. Een eerste wetmatigheid die La Mettrie daaruit
afleidt, houdt dan ook in dat de intellectuele vermogens toenemen naarmate
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het aantal behoeften groter wordt. De tweede wetmatigheid die hij formuleert is een variant op de eerste: naarmate een organisme minder behoeften heeft en zich gemakkelijker voedt en ontwikkelt, heeft het minder intelligentie. Ook de derde wet komt op hetzelfde neer: organismen zonder
behoeften hebben ook geen geestelijke vermogens. Zij zouden daaraan ook
niets hebben, want voor levende wezens zonder enige behoefte of zorg, zonder verlangens en zonder iets te moeten doen, zou elk greintje intelligentie even overbodig zijn als een licht voor een blinde .
De geestelijke vermogens die een wezen heeft staan dus volgens La
Mettrie in verhouding tot hun behoeften. De mineralen en de planten hebben
geen behoeften en dus geen geestelijk leven; de mens is de creatuur met de
meeste behoeften en heeft daarom ook het hoogst ontwikkelde geestelijke leven. Terloops merkt La Mettrie op, dat dit wezenlijke verschil tussen plant
en mens maakt dat alle punten van overeenkomst, die in het voorafgaande
zijn opgesomd, bij elkaar niet opwegen tegen wat hen van elkaar onderscheidt .
Het beginsel van de evenredigheid tussen de behoeften en de geestelijke vermogens brengt La Mettrie ertoe de organismen in een "Échelle des
Etres" te ordenen. De mineralen en de planten staan op de laagste sport en
de mens op de hoogste. Tussen die uitersten vormen de andere organismen een
uitermate fijn gegradeerde reeks. Hoe dichter ze bij de planten staan, des
te minder instinct en onderscheidingsvermogen ze bezitten. Hoe meer animale
functies, hoe meer moeite het kost in de levensbehoeften te voorzien, des
te sterker zijn de intellectuele vermogens ontwikkeld. Het laagst ontwikkelde dier sluit op deze ladder aan bij de hoogst ontwikkelde plant. In dit
overgangsgebied tussen plant en dier plaatst La Mettrie de poliepen die
door hem "plantes animales" en "êtres mitoyens ou mixtes" genoemd worden.
Het concept van de "Échelle des Etres" geeft La Mettrie vervolgens de
mogelijkheid om weer de eenheid in de natuur te benadrukken, limiers uit
het bestaan van deze "Échelle" blijkt dat de natuur geen sprongen maakt en
geen enkele sport in de ladder overslaat. Maar dat betekent ook, dat alle
wezens, bij alle ogenschijnlijke verscheidenheid, met elkaar verbonden zijn
en voortkomen uit wetmatige variaties en uitwerkingen van eenzelfde principe. Dus ook de mens, dat trotse dier, dat toevallig bovenaan de ladder
staat, is net als alle andere dieren uit klei gemaakt en zijn geest is
evenzeer een zuiver machinale functie. Zijn bevoorrechte plaats geeft hem
dan ook geen enkele reden om neer te zien op de lager geplaatsten. Want de
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andere dieren staan dan wel een sport lager maar staan er wel vaster, terwijl het minste of geringste defect in de hersenen de mens naar beneden
doet tuimelen.
Niettemin beklemtoont La Mettrie aansluitend dat de mens geen plant
en zelfs geen dier is. Want hoewel de dieren met recht geprezen worden om
hun vermogens en hun wonderlijke verrichtingen, geen van hen benadert de
superieure kwaliteiten van de mens. Diens geest is ongetwijfeld uit hetzelfde materiaal gemaakt maar geenszins van dezelfde kwaliteit: "C'est par
cette qualité si superieure de l'Ame humaine, par ce surplus de lumières,
qui résulte visiblement de l'Organisation, que l'Homme est le Roi des
Animaux, qu'il est le seul propre â la Société, dont son industrie a in-

g
venté des Langues, et sa Sagesse, les Loix et les Moeurs" .
La Mettrie sluit zijn essay af met een antwoord op een tegenwerping
die men zou kunnen maken tegen zijn stelling dat de intelligentie die een
organisme heeft in evenredige verhouding staat tot zijn lichamelijke behoeften. Want, zo kan men opmerken, tegen de algemene geldigheid van dit
beginsel spreekt, dat de mens in zijn kindertijd, dus in de tijd dat hij
behoeft iger is dan in elke andere fase van zijn leven, net over zeer
geringe geestelijke vermogens beschikt. La Mettrie pareert deze objectie
op een markante wijze, door, uit de vergelijking van de tijd die de embryonale ontwikkeling in verhouding tot de levensduur in beslag neemt, te concluderen dat de mens bij zijn geboorte nog lang niet zover ontwikkeld is
als het jong van bv. een schaap. Vandaar dat de organen van de mens bij
zijn geboorte nog niet rijp en krachtig genoeg zijn om een scherp onderscheidingsvermogen voort te brengen. Bovendien vergt het tot ontwikkeling
laten komen van een intelligentie als die der mensen, meer tijd dan er voor
de vorming van de intelligentie der dieren nodig is.
Tenslotte verdienen nog twee punten uit de inhoud van "L'Homme Plante"
te worden aangestipt. Ten eerste maakt La Mettrie ook in dit werk God weer
tot de "ouvrier intelligent" die de hele schepping gewrocht heeft en haar
q
leven ingeblazen heeft . Verder maakt hij een opmerking over het theoretische, of zoals hij het zelf zegt filosofische, karakter van zijn betoog.
Hij zegt zijn betoog met opzet niet te hebben geïllustreerd met natuurhistorische gegevens omdat die gegevens enkel ballast zouden vormen en het
inzicht in de materie niet zouden vergroten. Na enkele spottende opmerkingen over degenen die zich bepalen tot het verzamelen van de natuurhistorische gegevens (hij karakteriseert hun bezigheid als het tellen van botjes
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¡η het gehoororgaan van vissen en het meten van de sprongen van vlooien),
zegt hij alleen in de samenhangen, de werkingsmechanismen en de wetmatig
heden in de actieve, levende natuur geïnteresseerd te zijn: "J'aime à la
(= La Nature, W.T.) voir au loin, en grand, comme en général et non en
particulier, ou en petits détails ..."
Aanwijzingen ervoor, dat dit boekje veel opschudding teweeg heeft gebracht zijn niet gevonden. In de recentie ervan in de "Göttingisehe Zeitungen von Gelehrten Sachen" (60. Stück, 30 mei ^7^*&, р. '»7б-'»77) wordt
het gekenschetst als een "witziges Spiel", waarin La Mettrie zijn verbeel
dingskracht de vrije teugel gelaten heeft en daaraan wordt toegevoegd:
"es wäre vielleicht eine Thorheit in dem Spiel eines blossen Belustigers
etwas ernsthaftes oder gegründetes zu suchen". Ook in andere recenties
wordt niet serieus ingegaan op het werk

. Wel kan men constateren dat de

weinig gefundeerde en oppervlakkig uitgewerkte gedachten in de "L'Homme
Plante" het steeds weer in de kritieken op La Mettrie's werken terugkerende oordeel versterken, dat hij een niet serieus te nemen fantast of zelfs
een dwaas was
2) Ook aan La Mettrie's, rond maart-april 17^8 verschenen

, "Ouvrage

de Pénélope, ou Machiavel en Médecine", werd in de Duitse tijdschriften
nauwelijks aandacht besteed. Deze satire was dan ook in de eerste plaats
tegen de Parijse medische wereld gericht. La Mettrie heeft haar opgezet als
een handleiding voor een zoon die als arts fortuin wil maken. Het meest
omvangrijke deel van het werk heeft de titel "Machiavel 1 isme" en daarin
doet La Mettrie cynische aanbevelingen voor het slagen als arts door zijn
pupil de beroepsopvatting en de praktijken van de Parijse artsen ten voorbeeld te houden. De machiavellistische handleiding naar het succes valt
uiteen in vier delen.
In het eerste deel, "De "l'inutilité de toutes les parties de la
médecine", geeft La Mettrie het advies zich niet te bekommeren om de kennis van de vakken die wezenlijk zijn voor de beoefening van de geneeskunde - de anatomie, de botanie, de chemie, de natuurkunde, de chirurgie - :
want om in Parijs te slagen is deze kennis niet nodig.
In het tweede deel, "De l'utilité des connaissances étrangères à la
médecine", beveelt La Mettrie de literatuur, de poëzie, de muziek, de kunsten, de natuurlijke historie

, de meetkunde, de geografie, de astronomie,

de architectuur, de fort ificat¡ekunde, de navigaiiekunde, de microscopie,
de kookkunst, de numismatiek, enz. aan als,vakken waarmee men bij de
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patiënten indruk maakt.
Het derde deel, "Tableau de la médecine", bevat de portretten van de
kopstukken van de Parijse medische wereld die La Mettrie reeds eerder in de
"Politique du Médecin de Machiavel" (17^6) gemaakt had

.

In het vierde deel, "Politique des Médecins", beschrijft La Mettrie de
rivaliteiten tussen de artsen onderling en tussen de artsen en de chirurgen
en apothekers. "La Médecine", zegt hij, "est une guerre des Médecins
entr'eux, comme entr'eux et les chirurgiens; avec cette difference que la
première est plus â craindre, parce qu'elle est plus sourde et plus cachée.
Avec les malades, la médecine n'est que ruses"

. Hij schetst, onder

andere, de problemen die een jonge arts van de zijde der gevestigde collega's ondervindt wanneer hij in Parijs een praktijk wil opzetten. Men is
afhankelijk van connecties en moet tal van listen, vleierijen en kuiperijen
aanwenden om aan patiënten te komen en dan is men overgeleverd aan de nukken en grillen van de rijke en mondaine patiënten waarvan men afhankelijk
is. De cynische conclusie van de als Machiavel ist gemaskeerde La Mettrie
luidt dan ook: "Votre but principal n'est pas de guérir, mais de réussir,
c'est-à-dire de gagner de l'argent ..."
In het "Anti-Machiavel 1 isme" legt La Mettrie zijn masker af en sloopt
zijn machiavellistisch bouwsel grondig. Deze daad ziet hij overeenkomen
met het uithalen van het door haar zelf geproduceerde weefsel door
Penelope: "... c'est Ici l'Ouvrage de Pénélope, et je vais défaire serieu18
sèment ma propre Toile" . Op indrukwekkende en waardige wijze pleit La
Mettrie in dit deel voor zuivering van de Franse geneeskunde van alle uit19
te

wassen die haar ontsieren. Hij pleit ervoor haar geschonden aanzien

herstellen door er een op observatie en experiment stoelende empirische
20
wetenschap van te maken. De geneeskunde van Boerhaave

staat hem als lich-

tend voorbeeld voor ogen wanneer hij oproept tot een herziening van de medische opleiding in Frankrijk; tot het beslechten van de ruzies tussen artsen en chirurgen door de erkenning en afbakening van eikaars competenties;
tot een beroepsopvatting waarin het welzijn van de patiënt het eerste en
enige oogmerk

van de arts vormt en waarin voortdurende studie en het uit-

wisselen van de bevindingen een vanzelfsprekend onderdeel van de taak gaan
21
vormen
La Mettrie sluit dit werk, dat een schat aan gegevens over de l8de
eeuwse Franse medische wereld bevat, af met de enigszins bittere constatering dat de weg van machiavel1 ist makkelijker en veel bel ovender is dan die
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van de eerlijke en consc¡ent¡euse arts die hem voor ogen staat.
De mens-machine theorie komt in het "Ouvrage de Pénélope" niet aan de
orde. Wel blijkt La Mettrie ook in dit werk geen atheïst te zijn. Het bestaan van God is volgens hem een gegeven waar geen weldenkend mens omheen
kan. Het bestuderen van de natuur leidt direct tot het erkennen daarvan:
"Ou mes sens et ma raison me trompent, ce qui n'est pas probable, ou i 1 y
a dans les corps animés des traces évidentes de la main éternelle et invi22
sible qui les a formés"
Het is merkwaardig te zien hoe grondig Haller de bedoeling, die La
Mettrie met zijn mach iavel I Isme had, misverstaan heeft in de recentie die
hij van het "Ouvrage de Pénélope" gaf in de "Gottingische Zeitungen von
gelehrten Sachen" (85. Stück. 1 augustus l ? ^ , pp. 671·-677) · Hij neemt het
mach iavel 1 isme serieus op en reageert verontwaardigd op de ironisch bedoelde aanbeveling de anatomische, fysiologische, botanische, chemische studies
te negeren en op de spot die La Mettrie drijft met de inspanningen van serieuze medici en diens aanprijzing van de machinaties van de bedriegers
onder de artsen. De schaamteloosheid en onwetendheid die Hal 1er La Mettrie
verwijt, versterkte het negatieve beeld dat men zich in Duitsland van hem
A 23
vormde
.

3) Aan al deze, voor zijn reputatie bepaald niet bevorderlijke producties, voegde La Mettrie nog in hetzelfde jaar IT'tS een werk toe dat de beroering pas echt hoog deed oplopen en dat hem voorgoed de naam bezorgde
een uiterst gevaarlijk en verderfelijk persoon te zijn.
Hij had (mogelijk ten gerieve van Frederik de Grote die geen Latijn
kende) een vertaling gemaakt van Seneca's "De vita beata", maar liet deze
vertaling, die de titel "La Vie Bienheureuse" meekreeg, vergezeld gaan van
een door hem geschreven weerlegging van Seneca's stoïcijnse betoog. Het
werk staat bekend als de "Discours sur le Bonheur". In deze weerlegging,
die later nog tweemaal door La Mettrie bewerkt werd en los van de verta24
ling, als "Anti-Sénèque, ou le souverain bien" werd gedrukt
, ontwikkelt
La Mettrie, op de basis van zijn mens-machine theorie, zijn ideeën over de
moraal en het geluk. De conclusies en aanbevelingen die hij formuleert,
waren voor zijn tijd van zo'η radicaliteit en stonden zo haaks op de gang
bare mens- en moraalopvattingen, dat zelfs zijn Verlichte vrienden en
geestverwanten hem, althans openlijk, niet konden of durfden volgen en zich
haastten om van La Mettrie afstand te nemen.
De stellingen over het geluk en de moraal die La Mettrie in zijn
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"Discours sur le Bonheur" ontwikkelt, vloeien voort uit zijn, aan
Boerhaave ontleende, psycho-fysiologische opvattingen over de mechanismen
die de motivaties en de gedragingen van de mens bepalen. Volgens deze opvattingen is de mens immers, als elk ander

sensitief wezen, erop uit on-

aangename of onlust-veroorzakende ervaringen te vermijden en aangename of
lust-gevende ervaringen na te streven. Het geluks- of ongeluksgevoel wordt
opgewekt door de gewaarwordingen die de externe of interne zintuigen in
de hersenen (meer precies: in het "Sensorium Commune") teweeg brengen:
"... tout ce qui produit, entretient, nourrit, ou excite le sentiment inné
25
du bien-être devient par consequent cause du bonheur"
dingen in het bijzonder in staat zijn in een

. Welke gewaarwor-

bepaald persoon het gevoel

van welzijn of geluk op te wekken, hangt af van diens individuele lichamelijke constitutie. Dat betekent, dat voor elkeen in het temperament en de
behoeften die hij door de toevallige constitutie van zijn organen heeft
meegekregen, vast ligt welke gewaarwordingen hem gelukkig maken. Dat betekent ook, dat het geluk voor elk mens is weggelegd, voor de domme evengoed
als voor de geleerde, voor de boosaardige en misdadige mens evengoed als
voor de goede mens: wanneer zij hun natuurlijke behoeften volgen zullen zij
allen, ieder naar zijn aard, gelukkig worden.
La Mettrie verwerpt dus Seneca's stoïcijnse leer dat het ware geluk,
de hoogste gelukzaligheid voor de mens, alleen gelegen kan zijn in een verstandelijk, berustend en onthecht leven, dat niet bepaald wordt door ambities, begeerten, hartstochten en gevoelens, maar dat gewijd is aan de
deugdzaamheid en het zoeken naar de waarheid. In het gegeven dat vele zwakzinnigen en talloze domme, onwetende mensen volmaakt gelukkig zijn, terwijl
even zovele geleerde geesten ongelukkig leven, ziet La Mettrie een bewijs
voor de onjuistheid van die stelling. Ook het gegeven dat opium en andere
medicijnen, dromen en waandenkbeelden de mens in een gelukzalige toestand
kunnen brengen, bewijzen hem dat het denken en de geleerdheid geen voorwaarden voor het menselijk geluk vormen. Gelukkig wordt de mens doordat hij
in zijn beleving - hoe irreëel en illusoir die ook mag zijn - de bevrediging ervaart van de behoeften die in zijn individuele natuurlijke aanleg
vastgelegd zijn. De rede en de intellectuele kennis staan de vervulling van
dit geluk vaker in de weg dan dat zij ertoe bijdragen. Alleen wanneer zij
gebruikt worden om de vooroordelen, die met de opvoeding ingelepeld zijn,
op te ruimen en de weg naar de zelfkennis vrij maken, kunnen zij het geluk
naderbij brengen. Dus hoewel La Mettrie bestrijdt dat het menselijk geluk
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van zijn redelijkheid afhangt, erkent hij dat de rede, mits zij gebruikt
wordt om het denken te baseren op ervaringsgegevens, een instrument kan
zijn voor de verlichting van de geest en daardoor voor de bevordering van
het geluk. De wijze, verlichte mens zal gelukkiger worden dan een mens met
26
een identieke aanleg die onwetend blijft
De grondstelling van La Mettrie's betoog is dus dat het geluk of welbevinden van elk mens bepaald wordt door zijn individuele psycho-fysiologische organisatie. De consequenties die hij daaraan verbond waren zeer
radicaal.
Zo ontkent La Mettrie het bestaan van goed en kwaad als absolute, universeel geldende, natuurlijke waarden. Want wat goed en kwaad is voor de
individuele mens, wordt bepaald door de aard van de behoeften die bevredigd
dienen te worden, om hem gelukkig te laten zijn. Wat goed is voor de een,
is slecht voor de ander. Een voor alle mensen geldende natuurlijke norm bestaat dus volgens La Mettrie niet. De gedragscodex, die de samenleving aan
de individuen oplegt, heeft geen natuurlijke, maar een politieke basis. La
Mettrie accepteert dat, met het oog op het gemeenschappelijk welzijn, afspraken gemaakt worden over wat wel en wat niet mag. Maar hij wijst er met
klem op dat deze regels politieke instituties zijn met een relatieve, tijd27
en cultuurgebonden, geldigheid: "... autre temps, autres moeurs"
Hierbij sluit aan dat La Mettrie de opvoeding in de eerste plaats ziet
als een instrument om de mens te conditioneren. In de opvoeding wordt hem
geleerd aan de maatschappelijke norm te beantwoorden en de in de maatschappij geldende waarden na te streven. De naleving van de tot deugden geproclameerde nonnen wordt aangespoord met liefde, achting, eer, lof en andere
beloningen die de zelf liefde en de ijdelheid strelen. Het afwijken van de
norm wordt bestraft met onthouding van liefde, met minachting, schande, met
het opwekken van angst en schuldgevoelens. Degene die de belangen van de
samenleving boven zijn eigenbelang laat prevaleren wordt slecht genoemd.
Zodoende worden de mens, naast de behoeften die hij van nature, vanwege zijn individuele aanleg heeft, behoeften opgelegd die hem eigenlijk
vreemd zijn, maar die hij leert na te streven om gewaardeerd te worden en
om straf en schuldgevoelens te vermijden. Omdat menig mens, om aan die
maatschappelijk van hem verlangde deugden te beantwoorden, zijn eigen aard
moet loochenen en zijn persoonlijke behoeften moet frustreren, is het volgens La Mettrie dan ook geenszins zo dat de deugdzame mens vanzelf ook altijd een gelukkig mens zal zijn. Degene die zijn natuurlijke behoeften moet
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onderdrukken om aan de maatschappelijke norm te beantwoorden zal wel deugdzaam maar niet gelukkig kunnen worden. De misdadiger die de maatschappelijke norm aan zijn laars lapt en zijn aanleg volgt zal daarentegen het geluk
28
wel vinden . La Mettrie hekelt dan ook de ijdelheid van de pogingen het
geluk te vinden in het beantwoorden aan de normen van anderen: "C'est par
29
soi, plutôt que par autrui, que doit venir le bonheur"
Een andere consequentie van La Mettrie's grondstelling over de organische gedetermineerdheid van de behoeften, en dus van de voorwaarden tot
het geluk, is dat, volgens hem, de slechtheid van mensen evengoed voortkomt uit hun behoefte aan geluk: "Le bien-être est le motif même de la
méchanceté. Il conduit le perfide, le tyran, l'assasin, comme l'honnête
homme. La volonté est nécessairement déterminée a désirer et chercher ce
qui peut faire l'avantage actuel de l'âme et du corps ... Lorsque je fais
le bien ou le mal; que vertueux le matin, je suis vicieux le soir, c'est
mon sang qui en est cause ..."

. De mens is een machine die dwangmatig

de bevrediging nastreeft van de behoeften die hem gelukzaligheid verschaffen. En sommige van deze menselijke machines zijn zo ingericht of afgesteld, dat zij tot het kwade worden aangetrokken en alleen gelukkig kunnen
zijn door kwaad te doen. Deze door de natuur stiefmoederlijk behandelde
mensen zijn beklagenswaardig omdat hun geluk in de weg gestaan wordt door
een samenleving die hun gedrag niet kan tolereren. Zij worden niet alleen
van de bevrediging van hun behoeften afgehouden door de straffen die hen
boven het hoofd hangen, maar worden bovendien gekweld door de schuldgevoelens die men hen aanpraat. Tegen de dreiging met straf en de bestraffing
zelf heeft La Mettrie niet zo'n bezwaren. Het gemeenschappelijke welzijn
vereist immers dat de interessen van de samenleving boven die van het individu gesteld worden. Zonder de angst voor de wet zou een misdadiger niet
van criminele activiteiten weerhouden worden en als hij het niettemin doet,
moet de gemeenschap tegen hem in bescherming genomen worden: "... car il
faut bien tuer les chiens enragés et écraser les serpents"
Waar La Mettrie zich wel tegen verzet, is tegen de schuldgevoelens
die niet alleen deze ongelukkige mensen, maar de mensen in het algemeen belasten. Schuldgevoelens zijn producten van de opvoeding. Zij worden opgewekt door gedachten en daden die indruisen tegen de normen en vooroordelen
waarmee men in de opvoeding is volgestopt. Deze negatieve, onaangename en
angstige gevoelens kunnen tijdelijk door de wellust en de passie verdrongen
worden, maar zullen toch altijd weer de bovenhand krijgen. De mens wordt

227
overal en altijd door hen vervolgd. Zijn gemoedsrust wordt voortdurend ondergraven door de gewetensnoden die ontstaan door het botsen van zijn natuurlijke behoeften en de volstrekt arbitraire normen en vooroordelen die
de samenleving hem opdringt. De opvoeding heeft de grootste vijand van de
32
mens in diens eigen borst geplant
. De tegennatuurlijkheid van dit juk
spreekt volgens La Mettrie uit het bizarre gegeven dat de soldaat gerechtigd wordt zijn medemensen te doden in een oorlog die zijn vorst om eerzuchtige redenen voert, terwijl de eerzame mens, die ¡n een ongecontroleerde opwelling een miserabele burger doodt of die zijn hartstocht en wellust
nagaat, gemarteld wordt door de schuldgevoelens die dezelfde ontaarde samenleving hem heeft bijgebracht.
La Mettrie roept de mensen op het juk van het geweten af te werpen omdat het de rechtschapen mens kwelt en de criminele mens niet weerhoudt van
zijn misdaden. "Si le remords nuit au bons et à la vertu dont il corrompt
les fruits, et qu'il ne puisse servir de frein h la méchanceté, il est
donc au moins inutile au genre humain"

. Voor de ongelukkigen die door

hun constitutie tot het kwaad worden aangetrokken en die uit angst voor de
wet hun natuur moeten onderdrukken, vormen de schuldgevoelens een extra en
overbodige last. La Mettrie bepleit dat deze hem wordt afgenomen: zij hoeven niet dubbel gestraft te worden vanwege hun noodlottige aanleg.
Zich rechtstreeks tot deze misdeelde mens-machines richtend, beveelt
hij hen aan alle schuldgevoelens van zich af te zetten: "Tu n'as qu'à
étouffer les remords par la réflexion (si elle en a la force), ou par des
habitudes contraires beaucoup plus puissantes. ... il faut que tu méprises
la vie, autant que l'estime, ou la haine publique. Alors, je le soutiens,
parricide, incestueux, voleur, scélérat, infame, et juste objet de l'exé3J4
erat ion des honnêtes gens, seras heureux cependant" . Hij laat op deze
aanbeveling overigens meteen de waarschuwing volgen dat zij, wanneer ze in
leven willen blijven, de wet in het oog dienen te houden omdat die, noodzakelijkerwijze minder inschikkelijk dan zijn filosofie, met beul en galg
klaarstaat om hen te straffen. Hij herhaalt dat dit niet anders kan zijn:
zoals men een door gangreen aangetast lichaamsdeel moet amputeren, voor het
behoud van het lichaam, moet men het misdadige deel van een samenleving
onschadelijk maken om het leven van de anderen veilig te stellen
Hij waarschuwt tegen het misverstand dat hij zou oproepen tot misdaad:
"Je ne soutiens point, à Dieu ne plaise! la méchanceté trop opposée à mon
caractère; j'y compatis parce que j'en trouve l'excuse dans l'organisation
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même ... je vois que Cartouche étoit fait pour être Cartouche, comme Pyrrhus pour être Pyrrhus: je vois que l'un étoit fait pour voler et tuer à
force cachée, et l'autre à force ouverte. ... Je n'enhardis point les
méchants; je les plains par humanité, et je les tranquillise par raison.
Si je les soulage d'un pesant fardeau, je ne reconnois pas moins qu'ils en
sont eux-mêmes un bien plus onéreux pour la société"
In de conclusie van het werk resumeert La Mettrie nog eens de kern van
zijn betoog.
Alle activiteiten, de goede en de slechte, van de mens zijn volgens
hem gericht op het bereiken van een toestand van innerlijke voldaanheid
die door Epicurius de wellust genoemd is. De gelukzaligheid is dus binnen
het bereik van ieder mens: het enige wat hij moet doen is zijn behoeften
naleven. Hij gaat daarmee in tegen de stelling, die hij zelf nog in de
"L'Homme Machine" aanhing, dat de mens de hoogste vorm van geluk alleen
kan vinden in de geestelijke ontplooiing. Nu leert hij, dat de domme evengoed als de geleerde, de slechte evengoed als de goede, ieder op zijn eigen
manier, gelukkig kan worden.
Wie echter zijn behoeften frustreert zal nimmer gelukkig kunnen worden. Als door het naleven van de maatschappelijke norm de eigen behoeften
in verdrukking gebracht worden, kan men wel deugdzaam maar zeker niet gelukkig

worden. Als men daarentegen de maatschappelijke deugden misacht,

maar wel zijn behoeften volgt, zal men uit maatschappelijk oogpunt slecht
en onnuttig maar wel gelukkig leven.
Tenslotte betekent, volgens La Mettrie, het feit dat voor elk mens in
zijn individuele organische constitutie vastligt wat hem het gevoel van
gelukzaligheid kan verschaffen, dat, vanuit het individu gezien, goed en
kwaad niet als absolute, voor elk mens geldende, waarden kunnen worden beschouwd. Voor de deugd, de gerechtigheid, de wet en de waarheid geldt bijgevolg hetzelfde: het zijn geen absolute maar politieke grootheden die de
belangen dienen van hen, die ze met hun macht aan de ander dicteren. De
mens is dus niet gehouden zich aan de maatschappelijke orde te onderwerpen
vanuit de gedachte dat de autoriteit ervan berust op een goddelijke of natuurlijke wet, maar omdat zijn zelfbehoud ermee gediend is. Het zou dwaas
zijn de macht die de wet oplegt te trotseren: "La vérité ... doit se soutenir jusqu'au feu; mais exclusivement"
Behalve de hier samengevatte hoofdlijn van het betoog bevat het "Discours sur le Bonheur" vele andere interessante observaties en stoutmoedige
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gedachten over de moraal en de deugden, die echter ¡η het kader van deze
studie niet verder belicht hoeven te worden. De hierboven weergegeven gedachtengang illustreert

op afdoende wijze hoe La Mettrie, voortbouwend op

het biologisch determinisme van zijn mens-machine theorie, komt tot het
formuleren van een hedonistische moraalleer met sterke personalistische
en anti-autoritaire trekken.
Het spreekt welhaast vanzelf dat dit werk - waarin de legitimiteit
van het morele gezag van kerk en staat gerelativeerd wordt, waarin schuld
gevoelens als onzinnige kwellingen van de mens betiteld worden, waarin de
mens (ook die met vanuit maatschappelijk oogpunt criminele behoeften)
wordt opgeroepen zich te ontworstelen aan de normen en deugden die hem
in de opvoeding zijn opgedrongen en waarin die mens wordt aangemoedigd
zich aan zijn natuurlijke neigingen over te geven - een nog groter schan
daal veroorzaakte dan dat wat "L'Homme Machine" had opgeroepen. En ster
ker nog dan "L'Homme Machine" droeg de "Discours sur le Bonheur" ertoe
bij, dat La Mettrie verfoeid werd als zijnde een schaamteloos en verderfel ijke vrijdenker
Ό

Vermoedelijk nog op de valreep van het voor hem zo veelbewogen Jaar

ly'tS schreef La Mettrie het pamflet "Epître à mon Esprit, ou l'Anonyme
persiflé", waarin hij reageert op de "Lettre d'un Anonyme pour servir de

39 . In de

critique ou de Réfutation au livre intitulé: L'Homme Machine"

vorm van een aan zijn eigen geest gerichte zelfkritiek drijft La Mettrie
in deze meesterlijke satire de spot met zijn opponent zonder een duimbreed
toe te geven aan diens kritiek op zijn bewijsvoering voor de materialiteit
van de menselijke ziel. Nieuwe argumenten voor zijn mens-machine theorie
draagt hij in het "ÉpTtre à mon Esprit" niet aan.
5) In juli 17^3 verschijnt een volgend pamflet van La Mettrie in
druk: de "Réponse à l'auteur de la Machine terrassée

. Het is een reac-

tie op het rond mei 17^9 verschenen pamflet met de titel "Epître à Melle
41
А.С.P., ou La Machine terrassée" . In het satirische "Epître â Melle
A.С.P.", dat voor een belangrijk deel is opgebouwd rond aanhalingen uit
kritieken op La Mettrie's werken en uit uitspraken die La Mettrie zelf
deed in de "L'Homme Machine", de "L'Homme Plante", de "Anti-Sénèque" en
het "Epître â mon Esprit", wordt La Mettrie ten tonele gevoerd als een uit
de retort ontstane machine met even weinig rede, geest, onderscheidingsvermogen, gevoel, beschaafdheid en zedelijkheid als de machines van Vaucanson.
De auteur laat het aardse leven van "Mr. Machine" eindigen doordat deze
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bij een van zijn dwaze buitelingen zijn nek breekt en doet hem dan in
PI utos onderwereld belanden waar hij door zijn promotor geworgd wordt en
van zijn vel een doedelzak gemaakt wordt.
In zijn "Réponse à l'auteur de la Machine terrassée" verweert La
Mettrie zich hoofdzakelijk met zure en ironische complimenten aan het
adres van zijn belager, bij wie hij de persoon van Haller als soufleur vermoedt. Een enkele uitval tegen zijn criticus Is het vermelden waard. Dat
is die waar hij hem verwijt een wrede, met de beginselen van de "toereikende grond" en de "tegenspraak", met de "geprestabi1 iseerde harmonie", met
spitsvondige logica en "ergos" gewapende, monadist te zijn, die van anderen
eist dat

zij de wereld door dezelfde bril zien als hij.

Tegen het einde van ^7kЗ verschijnen twee nieuwe producties van La
Mettrie op de boekenmarkt: een supplement op het "Ouvrage de Pénélope" en
opnieuw een reactie op een kritiek op zijn "L'Homme Machine".
6) In het supplement op het "Ouvrage de Pénélope"

geeft hij aanvul-

1ingen op het Machiavel 1 isme en anti-Machiavel1 isme en reageert in een
aanhangsel

("Réponse

un Libelle") op kritieken waarin hij persoonlijk

werd aangevallen.
7) In het andere werk, getiteld "Les Animaux plus que Machines" polemiseert La Mettrie tegen het in juni ^^kЭ verschenen, "De machina et anima
humana" van de arts Balthasar Ludwig Tralies

. La Mettrie wendt daarin

voor Tralies te volgen in zijn weerlegging van de "L'Homme Machine" met
behulp van een combinatie van spiritualistische, fysiologische en aan
Wolff's rationele psychologie ontleende argumenten, om dan van binnen uit
het onmogelijke en paradoxe dualisme waarin Tralies verstrikt raakt aan de
kaak te stellen. Tussen deze ridiculisering van Tralies' spiritualisme
door, herhaalt en verduidelijkt La Mettrie zijn conceptie van het organis
me als machine. Met name de op Boerhaave's neuro-fysiologie berustende op
vattingen over de zintuigwerking, over het ontstaan van gewaarwordingen,
over de zenuwwerking en de spiercontractie, worden opnieuw uiteengezet.
Ook de gegevens over de contract i 1iteit van intacte of in stukken gesneden
lichaamsdelen worden onder de aandacht gebracht. De autonome beweeglijk
heid, die volgens La Mettrie alle levende weefsels eigen is, bewijst hem
dat de organismen machines zijn met een eigen organische bewegingsbron.
Aan een poging die "ressort inné" te verklaren, waagt La Mettrie zich
niet

. Wel is hij er zeker van dat het hart de motor is van de circula-

tie van het bloed en de zenuwvloeistof en dat de werking van de hersenen
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daar totaal van afhangt. En opnieuw worden alle psychische vermogens, die
volgens Trailer nimmer uit de materie kunnen voortkomen en dus het bestaan
van een immateriële ziel bewijzen, tot functies van de hersenen herleidt.
De conclusie van La Mettrie is dat de ziel het product is van de hersenactîviteit: "Tel est ce flux et reflux continuel de mouvements, de sensations
et de pensées, qui se répondent si parfaitement, qu'un géomètre ne manqueroit pas de dire qu'il est claire que l'âme est au corps, ce que le corps
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est â l'âme, et réciproquement, dans la plus grande exactitude"
De vrije wil wordt opnieuw ontkend. De wil gehoorzaamt aan de hersenen; hij is onderworpen aan de denkbeelden en neigingen die door externe
of interne zinnen warden opgeroepen en i s de speelbal van de temperamenten
en de passies. Het willen wordt dus volgens La Mettrie bepaald door de behoeften. Met het oog op zijn denkbeelden over de aanpassingen die de samenleving van het individu afdwingt, is het te begrijpen dat hij in de opvoeding en de rede krachten ziet die deze wil dwarsbomen en met schuldgevoelens en berouw beteugelen.
Op dit punt aanbeland, beklaagt La Mettrie ironisch de dieren omdat
hun gedrag niet, zoals dat van de mens, door het verstand verbeterd is.
Zij ontberen daarom de kennis van de heuglijke morele beginselen die de
personen van goeden huizen niet enkel doen blozen van hun wellust, maar
ook van hun verlangens of zelfs van de minste appetijt die hen treft: "Enfin faute d'une brillante éducation ... elles sont dépourvues de ce rafinement d'esprit et de raison, qui nous fait orgueilleusement fuir et haïr
ce que notre volonté eût naturellement cherché et désiré; qui nous fait
siffler et dédaigner ce qu'applaudit et appete tout le nature"
Wanneer La Mettrie de dieren machines noemt, betekent dat niet dat hij
instemt met de dier-machine theorie van Descartes: de titel "Les animaux
plus que machines" geeft dat ook aan. Het machine begrip van Descartes is
niet hetzelfde als dat wat hij in "L'Hommes Machine" ontwikkeld had en dat
hij hier op de dieren aanwendt. In "Les Animaux plus que Machines" voert
La Mettrie aan dat er geen fundamentele verschillen bestaan tussen de zielen van dier en mens. De vergelijkende anatomie toont aan dat de structuren en functies van de zenuwstelsels van mens en dier volledig overeenstemmen. De dieren beschikken over dezelfde inwendige zinnen en bijgevolg ook
over de geestelijke vermogens die, zoals Boerhaave heeft bewezen, daarvan
afhangen (het perceptie vermogen, het geheugen, de verbeelding, het oordeel
en de rede). Uit deze overeenkomst in de organisatie en uit het bewustzijn
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en de intelligentie van hun gedrag is volgens hem eenduidig op te maken
dat de dieren een ziel als de onze hebben. Op de objectie van Tralies dat
een wezenlijk verschil blijkt uit het feit dat dieren niet spreken kunnen,
antwoordt La Mettrie dat (l) daarvoor mogelijk slechts een kleinigheid verantwoordelijk is die eerstdaags weggenomen kan worden; (2) de mens ook niet
altijd gesproken heeft en dat (3) de dieren wel beschikken over een voor
hen afdoende teken- en gebarentaal

(die een bewijs te meer is voor het be-

staan van hun geestelijke vermogens).
La Mettrie voegt er de verzekering aan toe dat hij, door te ontkennen
dat er een kloof gaapt tussen de rationele ziel van de mens en de sensitieve ziel van het dier, niet wil beweren dat mens en dier niet van elkaar
verschillen. Op de "échelle des êtres" nemen ze niet dezelfde plaats in.
Niet echter zonder de spot te drijven met het ijdele gebruik dat de mens
van zijn verstandelijke vermogens maakt, laat hij weten dat de superioriteit van de menselijke geest voor hem buiten kijf staat. De ziel van de
mens rijst boven die der dieren uit als een eik boven het struikgewas. En
met de reeds meerdere malen door hem gebruikte metafoor licht hij toe, dat
het deeg wel uit hetzelfde bloem is bereid maar niet overal met evenveel
gist. In dit verband komt hij terug op de in de "L'Homme Plante" geformuleerde wet dat de geestelijke vermogens van een organisme in verhouding
staan tot zijn behoeften. Aan het slot van zijn "Les Animaux plus que
Machines" betrekt La Mettrie de planten en zelfs de mineralen

in deze stel-

ling. De planten beschikken over een soort van instinct dat hen de middelen
aan de hand doet om zichzelf te handhaven en het voortbestaan van de soort
veilig te stellen. Maar ook de mineralen, die elk hun karakteristieke eigenschappen hebben, die elkaar aantrekken en afstoten, die groeien en ve ι—
gaan, bezitten volgens La Mettrie mogelijk eveneens een soort ziel van de
k7
allerlaagste orde
. De hele natuur wordt aldus bezield en tussen de al Ierprimitiefste ziel en de ziel van geniale mensen bestaan een onnoemelijk
aantal intermed¡ai ren.
8) Uit een brief van 26 januari 1750 van Maupertuis aan Frederik de
Grote vernemen we voor het eerst van het bestaan van een nieuw werk van La
Mettrie: "Réflexions Philosophiques sur l'Origine des Animaux"

. In deze

41 paragrafen tellende brochure speculeert La Mettrie over de oorsprong en
ontwikkeling van het leven op aarde. Zijn overwegingen sluiten in feite
nauw aan bij het vijfde boek van Lucretius' "De Rerum Natura".
In de eerste paragraaf geeft La Mettrie uiting aan zijn scepsis over
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de mogelijkheid ooit tot de oorzaken der dingen door te dringen: "Dans
tous les corps comme dans le corps humain les premiers ressorts nous sont
cachés et le seront toujours".
In de tweede paragraaf zegt hij dat de Natuur, zonder erbij na te
denken, steeds met de eenvoudigste middelen werkt. Een weinig aarde, een
druppel slijm zijn voor haar afdoende om de mens of het insect of het gras
voort te brengen; de kleinst denkbare hoeveelheid beweging is voor haar
voldoende geweest om de wereld-machine te laten draaien.
De volgende paragrafen handelen over het ontstaan van de organismen
uit plantaardige en dierlijke kiemen die in de lucht zweven en die tot ontwikkeling komen wanneer ze terecht komen in de aarde, het water of in de
reeds levende organismen van hun soort. Wanneer zij in de bij hen behorende
organismen terechtkomen, kunnen zij zich in de testes tot spermadiertjes
ontwikkelen om tenslotte in het bevruchte ei verder uit te rijpen.
Vervolgens stelt La Mettrie, dat hij niet gelooft dat de mens altijd
bestaan heeft zoals hij nu bestaat. In het begin hebben de kiemen waaruit
de mens voortkomt de aarde als baarmoeder gehad. Dat de aarde, die nog
steeds de kiemen van planten voedt, dit vermocht, is niet vreemder dan dat
de vrouwelijke baarmoeder daartoe in staat is. Dat de aarde haar vruchtbaarheid inmiddels verloren heeft, vindt hij evenmin vreemd: in navolging
van Lucretius, merkt hij op dat een oude hen of een oude vrouw ook haar
vruchtbaarheid verliest.
De eerste generaties mensen die uit de aarde voortkwamen waren zeer
onvolkomen en alleen die met weinig gebreken en met goed functionerende
organen, hebben zich kunnen handhaven en hebben de soort doen voortbestaan.
De natuur heeft dus niet van de ene dag op de andere een volmaakte mens
voortgebracht. De misgeboorten en monstruositeiten die nog dagelijks geboren worden, illustreren welke mislukkingen haar, toen nog meer dan nu,
overkomen moeten zijn. Het aantal kiemen dat slechts onvolledig tot ontwikkeling kwam vooraleer er organismen ontstonden, die zo perfect zijn als
die welke nu bestaan, moet oneindig groot geweest zijn.
La Mettrie verbindt hieraan als "consequence naturelle" dat het gezicht svermogen en het gehoor alleen in die organismen ontstaan zijn,
waarin het oog en het oor tot ontwikkeling gekomen zijn. Opvallend is dat
hij deze logische gevolgtrekking aangrijpt om het anti-f¡nal isme, dat hij
voordien steeds bestreden heeft, over te nemen. Tot dan toe heeft hij immers altijd op het standpunt gestaan, dat de doelmatigheid van de aanpas-
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singen van de organismen niet toevallig ontstaan kan zijn, maar het werk
moet zijn van een intelligente constructeur. Nu zegt hij dat hij nooit echt
heeft kunnen geloven in het bestaan van de "causa finales" en sluit zich
aan bij de Epicurist i sehe natuurfilosofie, volgens welke de natuur deze
constructies blindelings voortbrengt: "La Nature n'a plus songé à faire
l'oeil pour voir que l'eau pour servir de miroir à la simple bergère". In
paragraaf 27 licht hij dit standpunt als volgt toe: "comme, posées certaines loix physiques, il n'étoit pas possible que la mer n'eût son flux et
son reflux, de même certaines loix du mouvement ayant existé, elles ont
formé des yeux qui ont vu, des oreilles qui ont entendu, des nerfs qui ont
senti, une langue tantôt capable et tantôt incapable de parler, suivant son
organisation; enfin elles ont fabriqué le viscère de la pensée. La Nature
a fait dans la machine de l'homme, une autre machine qui s'est trouvée
propre a retenir les idées et

en faire des nouvelles ... Ayant fait, sans

voir, des yeux qui voient elle a fait sans penser, une machine qui pense".
Hij knoopt daar nog enkele paragrafen aan vast die handelen over de
beperktheid en de zwakte van de rede ("A force de Raison ou parvient ... à
n'en faire presque aucun cas") en keert dan terug tot het vraagstuk van de
oorsprong en ontwikkeling van de menselijke soort.
Daarbij gaat hij eerst nog terloops in op de vraag of de aarde, zoals
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Lucretius leert, of de zee, zoals De Maillet in zijn "Telliamed"
vooronderstelt, de wieg van alle organismen geweest is. Volgens hem komt het systeem van de "Telliamed" in feite op hetzelfde neer als dat van Lucretius,
want de ontwikkeling van de (land-)d¡eren en van de mens vond pas plaats
nadat de zee het land vrijgegeven had.
Vervolgens komt hij te spreken over de volgorde waarin de organismen
tot ontwikkeling gekomen zijn. De meest gecompliceerden zijn volgens hem
het laatst ontstaan, omdat hun ontwikkeling en vervolmaking meer tijd vergt
dan die van eenvoudige of onvolledige dieren. De mens is daarom het laatst
ontstaan.
Voor de eerste mensen die geboren werden uit kiemen die in de aarde
tot ontwikkeling kwamen, stond geen borstvoeding ter beschikking. Zij hebben zich moeten voeden met wat de aarde te bieden had. Maar, in navolging
van Lucretius

, geeft La Mettrie te bedenken dat deze eerste mensen, die

als embryo door de aarde gevoed werden, sterker en rijper waren dan de
verweekte mens van tegenwoordig. Bovendien is het goed mogelijk dat de dieren, die vaak meer medelijden en zorgzaamheid tonen dan de mens, hem aan-
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vankei ijk onder hun hoede genomen hebben, zoals bv. beren dat nu nog doen
met vondel¡ngen.
Niettemin zullen in die begintijd vele, her en der ontstane, mensen
ten onder zijn gegaan zonder aan voortplanting toe te komen. Als echter
slechts twee tot duizend daarin wel slaagden, was voldaan aan de voorwaarde voor de verdere ontplooiing en vervolmaking van de menselijke soort.
Aan het slot van de "Réflexions Philosophiques sur l'Origine des
Animaux" beklemtoont La Mettrie het hypothetische karakter van het werk:
"... je ne fais qu'un système, ce qui nous montre dans quel abyme on
s'engage, quand voulant percer la nuit des temps, on veut porter de présomptueux regards sur ce qui ne leur offre aucune prise; car admettez la
création, ou la rejettez, c'est par-tout le même mystère; par tout la même
incompréhensibi1 i té. D'où viens-jeî où suis-je^ Quelle est la nature de ce
que je vois? de tous ces brillants phantômes dont j'aime l'illusion?
Étois-je, avant que de n'être point? Serai-je, lorsque je ne serai plus?
Quel état a précédé le sentiment de mon existence! Quel état suivra la
perte de ce sentiment? C'est ce que les plus grands génies ne sauront
jamais; ils battront philosophiquement la campagne, comme j'ai fait; feront
sonner l'allarme aux dévots, et ne nous apprendront rien"
9) Als volgende werk van La Mettrie verschijnt in januari of februari
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1750 een medische verhandeling, de "Mémoire sur la dyssenterie"

, die op-

gedragen is aan Theodor Eller, de eerste lijfarts van Frederik de Grote.
De inhoud van deze "Mémoire", waarin veel van de ervaringen die hij als
legerarts opgedaan had met de behandeling van dyssenterie verwerkt zijn,
kan hier onbesproken blijven. Wel is de verbazingwekkende bekentenis, die
La Mettrie doet in zijn opdracht aan Eller, het vermelden waard. Hij, die
altijd hoog heeft opgegeven over de geneeskunde, zegt daar: "... j'ai presque toujours trouvé notre Profession si désagréable (plus encore à cause
de l'ingratitude de la plupart des Malades, qu'à cause de la fourberie et
du brigandage des Médecins, Animaux jaloux et rusés) qu'en vérité il y
longtems que je desi rois d'être à lieu de ne plus l'exercer, quelques
talens qu'il plaise Ь mon amour propre de me supposer". Men kan bij deze
ontboezeming alleen aantekenen dat het verdwijnen van zijn interesse voor
het uitoefenen van de geneeskunde, niet van invloed is geweest op de harts
tocht waarmee hij bleef fulmineren tegen charlatanerie in de geneeskunde en
zich bleef inzetten voor een klinische geneeskunde die, volgens Boerhaave's
aanwijzingen, stoelde op een proefondervindelijk afgeleide wetenschappelijke
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theorie.
10) In de "Nouvelles Littéraires" van het eerste nummer van 1750
(jan-mrt) van het kwartaaltijdschrift "Nouvelle Bibliothèque Germanique"
wordt aangekondigd, dat een volgend werk van La Mettrie bij De Bourdeaux
in Berlijn in druk is. De Bourdeaux geeft in de fondskatalogus, die hij
toevoegt aan het slot van de door hem gedrukte voordracht "Sur l'avantage
des Beaux-Arts", waarmee Baculard d'Arnaud op 21 mei 1750 zijn intrede in
de Academie van Berlijn deed, te kennen, dat bij hem zullen verschijnen:
"Ouvrages Philosophiques de Mons. de la Mettrie, contenant l'Homme Machine;
Traité de l'Ame; Animaux plus que Machines; l'Hotime Plante; Sisteme
d'Epicure, et une Préface. 4. Londres 1750"

. Waarschijnlijk is het werk

in juli of augustus in de handel gekomen, want op 19 augustus 1750 schrijft
P.G. Werlhof uit Hannover aan Hal 1er dat hij de "Oeuvres Philosophiques"
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van La Mettrie In handen gehad heeft
en we weten van De Bourdeaux dat het
werk op last van Frederik de Grote enkele dagen na het verschijnen ervan
niet meer verkocht mocht worden

. Waarom dat verordend werd is niet dui-

delijk. Frederik de Grote dist in zijn "Éloge de Mr. de la Mettrie" het
verhaal op dat het de uitgave betrof van een manuscript dat La Mettrie ontstolen was en dat deze zelf om de inbeslagname ervan gevraagd had. Geloofwaardig is dit verhaal niet, te meer daar exact dezelfde editie, zonder
wijzigingen in de inhoud, tegen het eind van 1750 alsnog en zonder ingrijpen van hogerhand, op de markt verscheen
Op de "Discours Préliminaire" en het "Système d'Epicure" na, zijn we
alle titels die de "Oeuvres Philosophiques" bevatten reeds tegengekomen.
Nieuw is dat La Mettrie de opgenomen werken nu als "Mémoires pour servir à
l'Histoire Naturelle de l'Homme" aanduidt en daarmee te kennen geeft dat
ze allen passen in het zelfde project: een wetenschappelijke antropologie.
Het "Systeme d'Epicure" bestaat uit de tekst van de "Réflexions Philosophiques sur l'Origine des Animaux", waaruit de 32ste paragraaf is weggelaten en waaraan 50 nieuwe paragrafen zijn toegevoegd. De eerste zes daarvan handelen over de gelatenheid waarmee de "philosophe" accepteert dat
hij een machine is die handelt, denkt en leeft overeenkomstig zij georganiseerd is. In een van deze paragrafen (nr. 46) noemt hij het materialisme
het tegengif tegen de misantropie: "Savez-vous pourquoi je fais encore
quelque cas des hommes? C'est que je les crois sérieusement des machines.
Dans l'hypothèse contraire, j'en connois peu dont la société fût estimable.
Le matérial isme est l'antidote de la misanthropie".
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De paragrafen 49 en volgenden vormen volgens La Mettrie's omschrijving een "projet de vie et de mort" en bevatten beschouwingen over de dood,
over de angst voor de dood, over het leven en over de wellust. Zij sluiten
voor een deel aan bij het derde boek van Lucretius' "De Rerum Natura". Dit
"projet de vie et de mort" eindigt met La Mettrie's verklaring dat hij tot
zijn laatste ademtocht een wellustig Epicurist wil zijn, en oog in oog met
de dood, een onbewogen Stoïcijn.
Het "Discours Préliminaire", dat de "Oeuvres Philosophiques" inleidt,
is een strijdlustig manifest, waarin La Mettrie op de eerste plaats opkomt
voor zijn eigen materialistische filosofie en de daarin vervatte opvattingen over de moraal en over de verhouding tussen de natuurlijke rechten van
het individu en het politieke gezag. Meer in het algemeen is de "Discours
Préliminaire" tegelijk ook een apologie van de Verlichtingsfilosofie, die
hi i nu onmiskenbaar een politieke functie toeschrijft.
In de aanzet van zijn betoog maakt La Mettrie duidelijk dat het begrip
filosofie bij hem staat voor empirische wetenschap. Hij definieert de filosofie als "Science des choses par leur effects" en tekent aan dat de ware
filosofie zich slaafs onderwerpt aan de natuur en naar geen andere stem
luistert: "Tout ce qui n'est pas puisé dans le sein même de la nature, tout
ce qui n'est pas phénomènes, causes, effets, science des choses en un mot,
ne regarde rien la philosophie et vient d'une source qui lui est
étrangère"

.

Deze filosofie verleent geen steun aan morele conventies die een arbitrair product zijn van de politiek, maar geeft inzicht in de "morale de
la nature" en leert de mens zodoende te onderscheiden wat zijn natuurlijke
behoeften en ware belangen zijn. De natuurlijke moraal spoort de mens aan
zichzelf te kennen en zichzelf te zijn; de politieke moraal daarentegen
dwingt hem zijn eigen aard te loochenen en te leven en te denken zoals de
samenleving gebied.
La Mettrie verbindt daaraan de conclusie, dat de natuurlijke moraal
der filosofen en de politieke moraal der wetgevers diametraal en onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Dat komt, zegt hij, omdat zij uit geheel
tegengestelde doelstellingen voortkomen. De filosoof die de natuurlijke
moraal formuleert, is uit op het uitwerken van waarheden zonder zich te
bekommeren om de consequenties daarvan. De wetgever of politicus daarentegen is niet primair geïnteresseerd in de waarheid, maar in een stelsel
van politieke normen waarmee de samenleving bestuurd kan worden. De filo-
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soof ziet ¡η en accepteert dat een samenleving niet kan bestaan zonder dat
er normen, beloningen en straffen zijn vastgelegd, maar weet intussen zeer
goed dat deze waarden en normen geen absolute en natuurlijke, maar door het
58
gezag gedicteerde grootheden zijn
Betekent dit inzicht nu, vraagt La Mettrie, dat de (Verlichtings-) fi
losofie de fundamenten van de samenleving ondermijnt? Zijn uitvoerige ant
woord op die vraag is ontkennend. Hij beargumenteert dat de filosofie de
samenleving nooit schaden kan. Een van de argumenten die hij voor die stel
ling aanvoert is, dat er nooit kwaad kan steken in het ontrafelen van de
natuur en in het ontdekken van de waarheid, tenzij men zou willen beweren
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dat de waarheid beter niet aan het licht gebracht kan worden .
De hoofdlijn van zijn argumentatie is echter, dat de filosofische
stelsels niet of nauwelijks van Invloed zijn op de gang van zaken In de
samenleving. Voor een deel komt dat omdat men met veel der filosofische in
zichten, net als met veel wiskundige inzichten, in het alledaagse leven
niets beginnen kan. Voor een ander deel omdat de denkbeelden van de filo
soof de gewone burger niet bereiken en als ze dat al doen vinden ze bij
hem geen gehoor, omdat hij ze niet begrijpt of omdat hij er geen geloof
aan hecht. Elk mens houdt zo hardnekkig vast aan de beginselen en vooroor
delen waarmee hij in zijn jeugd overstelpt is, dat hij zich niet of nauwe
lijks daarvan laat afbrengen. Ter ondersteuning van dit betoog wijst hij,
onder andere, op zijn mens-machine theorie en zijn stellingen over de
schuldgevoelens: "Les matérialistes ont beau prouver que 1'homme n'est
qu'une machine: le peuple n'en croira jamais rien. Le même Instinct qui le
retient à la vie, lui donne assez de vanité pour croire son âme immortelle ..."

. En hetzelfde geldt voor zijn oproep de schuldgevoelens van zich

af te schudden: men zal er even goed door vervolgd worden omdat men zich
niet, simpelweg door het lezen van dat advies, kan ontdoen van gedachten
die zo Ingebakken zijn dat men ze voor natuurlijk houdt. Men hoeft dus niet
te vrezen dat het denken van het volk ooit gelijk wordt aan dat der filosofen. De filosofie is alleen begrijpelijk voor geschoolde geesten; zij gaat
over de hoofden van alle anderen heen
In een derde lijn van zijn argumentatie gaat La Mettrie in tegen de
stelling, dat het ongeloof en de vrijdenkerij de banden verbreken die de
samenleving bijeen houden. Er bestaat, zegt hij, geen enkel oorzakelijk
verband tussen het geloof aan meerdere goden, aan één god of aan geen god
en het zijn van een goed of slecht burger. Een gelovige Is net zomin vanzelf
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een eerzaam mens, als een atheïst of deTst vanzelf een slecht mens ¡s. En
een atheïstische samenleving kan zeer goed, en waarschijnlijk zelfs gemakkelijker, een rechtvaardige samenleving zijn. De atheïst en de deïst laten
zich immers leiden door de oprechte innerlijke overtuiging dat hij niet
moet doen wat hij niet wil dat hem geschiedt. In tegenstelling tot de vrome
dwepers en sectariërs houdt hij zich niet voortdurend bezig met de verdienstelijkheid en deugdzaamheid van de ander, maar volgt zijn vredelievende en waarheids!i evende innerlijke stem. Op deze plaats neemt hij nu de
felle aanklacht in het betoog op, die in U'tS het slot van de "Histoire
Naturelle de l'Ame" vormde: "Ce n'est véritablement, suivant la réflexion
des plus bel esprit de nos jours, ni Bayle, ni Spinoza, ni Vanini, ni
Hobbes, ni Locke et autres métaphysiciens de la même trempe; ce ne sont
point aussi tous ces aimables et voluptueux philosophes de la fabrique de
Montaigne, de St. Evremond ou de Chaulieu, qui ont porté le flambeau de la
discorde dans la patrie; ce sont des théologiens, esprits turbulents qui
font la guerre aux hormies, pour servir un Dieu de paix. Mais tirons le
rideau sur les traits les plus affreux de notre histoire, et ne comparons
point le fanatisme et la philosophie. On sait trop qui des deux a armé
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divers sujets contre leurs rois

..."

Aansluitend gaat La Mettrie ertoe over aan te tonen dat de filosofie
het welzijn van de samenleving dient en alleen schadelijk is voor de machten die de maatschappelijke belangen dwarsbomen. Doordat de filosofie het
denken schoolt en de mens opvoedt tot redelijkheid en humaniteit, brengt
zij rechtvaardigheid, wijsheid en bezonnenheid in alle menselijke activiteiten. Zij maakt de wetgeving, het bestuur en de rechtspraak beter en
evenwichtiger doordat zij willekeur uitsluit en de rechten van het individu
beschermt. Hij herinnert eraan dat het recht op macht berust, maar daarom
nog niet vanzelf ook rechtvaardig hoeft te zijn. Volgens hem kan alleen met
behulp van de filosofie uitgemaakt worden wat goed en kwaad, recht en onrecht is. De maatstaf waaraan dat gemeten moet worden, is het maatschappelijk belang. Dat betekent dat alleen die wetten en handelingen goed en
rechtvaardig te noemen zijn, die de samenleving dienen en dat alleen die
wetten en gedragingen slecht of onrechtvaardig zijn, die de samenleving
schaden.
Maar ook algemener nog ziet La Mettrie de filosofie en alle kennis
zonder meer, direct of indirect, bijdragen aan het welvaren van de samenleving. Elke toename van kennis zal het inrichten en besturen van de samen-
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leving vergemakkelijken. Zelfs foute denkbeelden hebben hun nut omdat ze
tot nadenken, onderzoeken en tot het verdiepen van inzichten dwingen.
La Mettrie roept de wetgevers, de rechters en de bestuurders op zich
te laten leiden door de filosofie: "Législateurs, juges, magistrats, vous
n'en vaudrez que mieux, quand la saine philosophie éclairera toutes vos
démarches: vous ferez moins d'injustices, moins d'iniquités, moins
d'infamies ... Tout ce que je desire, c'est que ceux qui tiennent le timon
de l'état, soient un peu philosophe; tout ce que je pense, c'est qu'ils ne
sauroient l'être trop"

. Immers hoe beter de vorsten of hun ministers

filosofisch geschoold zijn, des te beter zullen ze in staat zijn het wezenlijke verschil

in te zien dat bestaat tussen hun grillen, hun tirannie,

hun wet, hun religie en de waarheid, de gerechtigheid en de billijkheid;
des te beter ook zullen zij in staat zijn de mensheid te dienen en zich
voor hun onderdanen verdienstelijk te maken.
Een onderdeel van hun plicht is volgens La Mettrie daarom ook de filosofen geen obstakels in de weg te leggen en hen in bescherming te nemen
tegen de haat en het fanatisme van de theologen. Niets mag de "liberté de
penser" in de weg staan.
De filosofen spoort hij aan zich vol overgave te wijden aan de ontwikkeling van hun wetenschap: "Soyons donc libres dans nos écrits, comme dans
nos actions; montrons y la fiere indépendance d'un républicain"

. En íets

later voegt hij eraan toe: "Écrivez, comme si vous étiez seul dans l'univers, ou comme si vous n'aviez rien à craindre de la jalousie et des préjugés des hommes, ou vous manquerez le but"

. Hij toont begrip voor de

voorzichtigheid van die filosofen, die gemaskerd en in bedekte termen
schrijven omdat hen de Bastille (zoals Toussaint) of Vincennes (zoals
Diderot) dreigt en omdat niemand hen beschermt. Hoewel hij er prat op gaat
deze gevaren zelf getrotseerd te hebben, adviseert hij hen die niet in zijn
gelukkige omstandigheden verkeren anoniem te schrijven: "Pensez tout haut,
mais cachez vous". Hij last op deze plaats de lofrede op Frederik de Grote
in, die in 17^8 de "Discours sur le Bonheur" afsloot.
De vorsten, die de Veri i cht ingsbeweg ing trachten te onderdrukken,
houdt hij voor dat deze niet te stuiten is: "... semblables à des polypes
coupées en une infinité de morceaux, les écrits que vous condamnez au feu,
sortent, pour ainsi dire, de leur cendres, multipliés à l'infini". Hij
waarschuwt hen dat zij zullen voortleven als tirannieke onderdrukkers van
de rede, terwijl de door hen gekerkerde en verbannen schrijvers gewroken
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worden door de bijval die zij van "l'Europe éclairée" krijgen.
11) De opvallende afwezige in de "Oeuvres Philosophiques" ¡s de "Discours sur le Bonheur". La Mettrie laat echter in de "Discours Préliminaire"
weten dat hij er, "malgré tant de plaintes et de cris", een herziene druk
van heeft laten maken, ten einde Frederik de Grote een compleet exemplaar
van zijn werken te kunnen aanbieden. In het voorwoord van deze herdruk,
die als "Anti-Sénèque, ou le Souverain Bien" verscheen, wordt gezegd dat
er slechts 12 exemplaren van gedrukt zijn geworden
12) In de eerste helft van 1751 zagen de "Oeuvres de Médecine" het
licht

. Zij zijn opgedragen aan Frederik de Grote en bevatten herziene

versies van het "Traité du Vertige" (uit 1737), de "Mémoire sur la dyssenterie" (uit 1750), de "Nouveau Traité des Maladies vénériennes" (uit 1739)
en de "Observations de Médecine pratique" (uit 17^3)· Uit het gegeven dat
deze bundel als deel één aangeduid wordt, valt op te maken dat La Mettrie
van plan was ook de andere medische geschriften van zijn hand aan de verzamel ing toe te voegen. Van de geresigneerde toon die een jaar eerder doorklonk in de opdracht van "Mémoire sur la dyssenterie" is in het voorwoord
van de "Oeuvres de Médecine" niets meer terug te vinden. Als vanouds bepleit hij met vuur de zaak van de (Boerhaaviaanse) geneeskunde.
13) Begin juli 1751 doet La Mettrie een, in erotische richting, herschreven "La Volupté" (uit 17^7) verschijnen onder de titel "L'Art de
Jouir"

. Ongeveer twee maanden later verschijnt daarvan een Duitse verta-

ling, met de titel "Die Kunst die Wollust zu empfinden" en met een, op
IS augustus 1751 te Potsdam geschreven, brief van La Mettrie aan "Monsieur
Ie Baron Malier, célèbre Professeur en Médecine à Gottinguen" als opto
dracht
. Net als in de opdracht van de "L'Honme Machine" wordt Haller in
deze brief geprezen als de geestelijke vader van deze lofzang op de zinnelijke genietingen. Bergmann oppert dat Maller deze nieuwe streek van La
Mettrie te danken had aan de scherpe en kwetsende kritiek die hij op de
"Discours sur le Bonheur" geschreven had in de "Göttingisehe Zeitungen von
gelehrten Sachen". Hij had dit werk daarin gekarakteriseerd als een werk
waarin "die niederträchtigsten und unverschämtesten Wollüste ... mit den
schamlosesten Worten ausgedrückt" werden en had in dit verband herinnerd
aan de volgens hem nog schaamtelozere "La Volupté" van La Mettrie
Ι Ό Omstreeks dezelfde tijd verscheen een opnieuw herziene druk van
de "Anti-Sénèque, ou le Souverain Bien"

. In de kern is het betoog geble-

ven zoals het in IJkfi was. In het kader van deze studie hoeft dus niet in-
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gegaan te worden op de veranderingen ¡n de tekst.
15) De laatste pennevrucht die La Mettrie heeft kunnen laten drukken
was opnieuw een satire: "Le petit homme a longue queue". Dit omstreeks
72
October 1751 verschenen
pamflet was deels tegen L.-B. Tralies en deels
opnieuw tegen Halier gericht. Onder het motto "Ridendo dicere verum" gaat
La Mettrie de kritiek die zijn opponenten op zijn werken hadden met satire
en ironie te lijf. Ook dit staaltje van La Mettrie's manier van polemiseren
kan onbesproken blijven. Wel dient vermeld te worden, dat hij hierin het
grove verhaal opdist, dat hij door Haller in Göttingen getracteerd is op
een souper met een aantal 1ichtekooien. De voor zijn goede naam vrezende
Maller beklaagde zich daarover bitter bij Maupertuis in een brief van
10 november 1751
Op dat moment vocht zijn plaaggeest La Mettrie met de dood en toen
Maupertuis Maller op 25 november 1751 antwoordde, kon hij niet meer doen
dan zijn excuses aanbieden voor de slechte grap, die de inmiddels overleden
La M e t t r i e m e t h e m u i t g e h a a l d had 7't
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10.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In deze studie zijn leven en werken van La Mettrie en, in enkele
hoofdlijnen, het geestelijke klimaat waarin dit leven zich voltrok, gere
construeerd met de bedoeling inzicht te krijgen in het mechanic!stisehe
mensbeeld dat hij in zijn vanaf 17Ί5 verschijnende werken ontwerpt en ver
der ontwikkelt.
Aangetoond wordt dat de werken die hij voordien deed verschijnen
vrijwel uitsluitend aan de geneeskunde gewijd zijn. La Mettrie toont daar
in een fervent aanhanger van Boerhaave's opvattingen over de geneeskunde
en van de proefondervindelijke wijsbegeerte te zijn. Blijken van instem
ming met het materialisme treft men er niet in aan.
La Mettrie's eerste materialistische verhandeling over de verhouding
tussen lichaam en geest is de in ^7^*S verschenen "Histoire Naturelle de
l'Ame".

In de analyse van dat werk wordt aangetoond dat in La Mettrie's

betoog over de material i teit van de ziel twee belangrijke invloeden samen
komen. Ten eerste wordt aangetoond dat de filosofische argumenten die hij
tegen het materie-geest dualisme aanvoert, grotendeels overeenkomen met
die welke in de vrijdenkersliteratuur van zijn tijd gangbaar waren. Uit
het overnemen ervan is onmiskenbaar dat La Mettrie onder de invloed is ko
men te staan van de net in de ^O-er jaren van de 18e eeuw in Parijs sterk
groeiende Verlichtingsbeweging.
Beargumenteerd wordt dat het wezenlijke van de bijdrage die La Mettrie
in de "Histoire Naturelle de l'Ame" levert aan de reeds oude discussie over
de spirituele, dan wel materiële natuur van de menselijke ziel, is dat hij
met een strikt natuurwetenschappelijk bedoelde bewijsvoering, het pleit ten
gunste van het materialistische standpunt tracht te beslechten.
In die poging komt de tweede belangrijke invloed, die La Mettrie's
denken bepalend gevormd heeft tot uitdrukking, nl. die van de wetenschapsopvatting en de mechan ici st i sehe theorieën over de bouw en de werking van
het menselijk lichaam, die zijn leermeester Boerhaave hem had bijgebracht.
Aangetoond wordt dat het betoog van de "Histoire Naturelle de l'Ame"
zeer nadrukkelijk gedragen wordt door de empirische wetenschapsopvatting
die La Mettrie door Boerhaave had leren kennen. De kennistheoretische en
methodologische beginselen van deze proefondervindelijke wijsbegeerte funderen enerzijds La Mettrie's afwijzing van de Scholastische en rationalistische filosofie. Anderzijds beroept La Mettrie zich op deze beginselen,
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wanneer hij stelt dat het vraagstuk van de natuur van de psychische functies van mens en dier empirisch benaderd dient te worden, omdat immers alleen de analyse van positieve feiten zekere en onbetwistbare kennis kan
opleveren.
Door te stellen dat de eigenschappen en vermogens van de menselijke
geest of ziel, net als die van elk willekeurig ander natuurlijk verschijnsel, uitsluitend met de methode van de proefondervindelijke

wijsbegeerte

onderzocht dienen te worden, maakt La Mettrie ook van de menselijke ziel
een object van de positieve natuurwetenschap.
La Mettrie breekt derhave radicaal met de opvattingen over de dualiteit van geest en lichaam, die in de Scholastische filosofie en in de filosofische stelsels van Descartes, Malebranche, Leibniz en Wolff werden aangehangen. Tegenover deze abstracte, metafysische bespiegelingen over het
wezen van de menselijke geest en over de verbinding van de spirituele geest
met het stoffelijke lichaam, plaatst hij een mensbeeld, dat uit empirische
gegevens over de lichaamlijke en geestelijke verrichtingen van de mens is
opgebouwd en dat daarom, in zijn ogen, gezien dient te worden als een onaantastbare, empirisch gefundeerde theorie. In die zin spreekt La Mettrie
dan ook van een natuurlijke historie van de ziel. Aangetoond wordt dat het
materiaal waaruit La Mettrie die natuurlijke historie samenstelt, in hoofdzaak ontleend is aan Boerhaave's neurofysiologie. Uit de empirische gegevens die Boerhaave daarin bijeen bracht en uit de mechanistische verklaringen voor de werking van de zintuigen, zenuwen en hersenen, die hij uit deze
gegevens - naar toenmalige voorstelling inductief - had afgeleid, is volgens La Mettrie onmiskenbaar op te maken dat de sensitieve en

intellectuele

vermogens van de mens, diens hartstochten en motivaties voortgebracht en
bepaald worden door de organisatie en werking van het zenuwstelsel. La
Mettrie trekt, uit de medisch-biolog¡sehe gegevens over de innige samenhang tussen de menselijke geest en de hersenen, de conclusie dat de geest
een functie van de hersenen is. Ziel en lichaam zijn, volgens hem, alleen
begripsmatig van elkaar te onderscheiden, maar bestaan in werkelijkheid
niet als afzonderlijke entiteiten. De ziel is dus geen zelfstandige substantie maar bestaat, evenals de gevoeligheid, alleen als functie van het
organi sme.
Hoe die sensitieve en intellectuele vermogens in de tot organische
structuren gevormde materie kunnen ontstaan, kan La Mettrie niet verklaren,
omdat, naar zijn zeggen, het daartoe vereiste inzicht in de potenties, die
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¡π het wezen van de materie besloten liggen, ontbreekt. Dat de materie in
tussen deze vermogens voortbrengt, mits zij de daartoe vereiste vorm aan
neemt, acht hij onweerlegbaar bewezen. De situatie is in zijn ogen analoog
aan die rond de gravi tatiekracht, die ook onweerlegbaar aangetoond is maar
niet verklaard kan worden.
La Mettrie's conclusie, dat in de materie onder bepaalde omstandighe
den geestelijke vermogens kunnen ontstaan, gaat lijnrecht in tegen de in
zijn tijd gangbare opvatting dat de materie en de geest twee wezenlijk
verschillende en absoluut onverenigbare zaken zijn en dat daarom de ondeel
bare stoffelijke geest in geen geval herleidt kan worden tot een modaliteit
van de deelbare, uitgebreide materie.
In de analyse die La Mettrie in de "Histoire Naturelle de l'Ame" aan
de materie wijdt, valt hij de kern van dit geest-materie dualisme aan,
door te bestrijden dat de materie als uitgebreidheid gedefinieerd kan wor
den. Hij weet zich daarbij gesterkt door Newton's ontdekking van de gravitatiekracht. Langs inductieve weg probeert hij aan te tonen dat, uit de
empirisch waarneembare eigenschappen van de materie, geen redenen kunnen
worden afgeleid, die uitsluiten dat deze, wanneer ze bepaalde vormen aan
neemt, autonome beweging, gevoeligheid en vormen van intelligentie kan
ontwikkelen. Op empirische gronden meent La Mettrie met de Epicuristen te
mogen concluderen, dat de uiterst fijne en vluchtige, alle lichamen door
dringende, etherische of vurige materie deze vermogens in de daartoe geëigende lichamen doet ontstaan.
Twee jaar later zal La Mettrie in zijn "Lettre critique de Mr. de la
Mettrie, sur l'Histoire Naturelle de l'Ame, à Madame la Marquise du
Chattelet" afstand nemen van deze poging met behulp van de ethertheorie
aan te tonen dat de beweeglijkheid, de gevoeligheid en ook het denken in
de materie kunnen ontstaan. Hij erkent dan dat deze theorie de vragen naar
de natuur en de oorsprong van de beweging van de materie niet verheldert
en verwijt zichzelf dat hij zich heeft laten verleiden tot speculaties over
het ontstaan van de beweeglijkheid in de materie, terwijl hij ermee had
moeten volstaan de empirische bewijzen voor het bestaan ervan op te sommen.
In de "Histoire Naturelle de l'Ame" gaat hij echter nog verder in het
volgen van met name de Epicuristische opvatting over de ether als het animerende element in de cosmos. Insteimend met de Epicurist Guillaume Lamy,
zegt La Mettrie dat de zielen van plant, dier en mens bestaan uit de vurige
etherische materiedeeltjes die als een materiële substantiële vorm in de
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lichamen huizen en de vitale functies regelen. Het hangt daarbij enkel van
de organisatiegraad van dat lichaam af of die materiële ziel behalve de vegetatieve functies ook sensitieve en rationele functies uitoefent. De vegetatieve, de sensitieve en de rationele ziel berusten dus volgens La Mettrie
op hetzelfde materiële mechanisme en verschillen enkel gradueel van elkaar.
Dat betekent dat de geestelijke vermogens, die in de rationele ziel van de
mens tot ontwikkeling kunnen komen, evengoed en zonder sprongen uit het materiële voortkomen.
In het mensbeeld dat La Mettrie in de "Histoire Naturelle de l'Ame"
ontwikkelt, is de breuk met de christelijke traditie totaal. Nadat de lichaam door Descartes tot een mechaniek gereduceerd was, waarin alle activiteiten aflopen volgens eenvoudige mechanische en hydraulische wetten,
voltooit La Mettrie de ontmetafysering van de mens door nu ook de menselijke geest tot een functie van het mechaniek te maken en door de kwaliteit
van diens geestelijke vermogens te laten afhangen van de kwaliteit van de
organisatie van het zenuwstelsel. De mens onderscheidt zich dan ook bij La
Mettrie niet van het dier doordat hem een bijzondere immateriële redelijke
ziel gegeven is, maar door de meer verfijnde organisatie van zijn zenuwstelsel. Voor La Mettrie is de mens de eerste onder de dieren. Hij ziet
daarin niets beschamends, want dat de mens zijn kennis en redelijkheid te
danken heeft aan een materiële ziel, maakt hem niet minder nobel, ethisch
en respectabel. De mens hoeft dus zijn eigenwaarde, redelijkheid en moraliteit niet te ontlenen aan de leerstelling dat hij naar Gods beeld geschapen
is: La Mettrie ziet de mens als een door natuurlijke behoeften gedreven wezen dat zich overeenkomstig die behoeften gedraagt.
In de "Histoire Naturelle de l'Ame" verwerpt La Mettrie de dier-machine theorie van Descartes als een absurde consequenties van diens dualistische metafysica. Hij kan op grond van de ervaringsgegevens over de gevoeligheid, de activiteit en de vernuftigheid van dieren onmogelijk ermee instemmen dat zij gevoelloze automaten zijn, die vergeleken kunnen worden
met een pendule of met de Fluitspeler van Vaucanson. La Mettrie noemt de
dieren zelf geen automaten of machines en wijst er nadrukkelijk op, dat,
ook wanneer hij ze enkel uit materie laat bestaan en ze geen vrijheid van
handelen toekent, zij gevoelig zijn en in beperkte mate ook een bewustzijn
hebben. Het wezenlijke verschil tussen de materieopvattingen van Descartes
en La Mettrie komt hier tot uiting: de gevoeligheid en de redelijke vermogens kunnen volgens La Mettrie

in de materie tot ontwikkeling komen.

2^7
Aansluitend op de afwijzing van de Cartesiaanse dier-machine theorie
verwerpt La Mettrie in de "Histoire Naturelle de l'Ame" met nog meer klem,
de ¡dee dat de mens een automaat of machine zou zijn. Niet alleen spreken
het bestaan van gevoelens en hartstochten daartegen, maar bovenal bewijst,
volgens La Mettrie, de vrijheid die de mens heeft om actief en bewust zijn
aandacht op ¡ets te richten en om al dan niet te handelen, dat deze geen
willoze automaat ¡s, wiens gedrag totaal vast ligt ¡n zijn constructie.
Hoewel hij dus de geestelijke vermogens en de vorming van de denkbeelden
laat afhangen van de bouw en de werking van het centrale zenuwstelsel,
keert hij zich tegen de opvatting - die hij met name Spinoza, Xenophanes,
Parmenides, Melissus en "tous les anciens Athées" toeschrijft - dat het
denken en het gedrag van de mens onvrij en volledig gedetermineerd zijn.
In de

"Histoire Naturelle de l'Ame" ¡s La Mettrie dus een beslist

tegenstander van de mens-machine theorie. Bijgevolg staat hij in dit werk
ook niet achter de opvatting dat de misdadiger niet verantwoordelijk gemaakt kan worden voor de daden waartoe hij door zijn aanleg wordt gedraven.
Hij weigert te accepteren dat de mens zo willoos wordt meegevoerd door de
aanleg, die het noodlot hem heeft toebedeeld. In samenhang daarmee staat
hij ook afwijzend tegenover de stelling dat niet elk mens van nature hetzelfde besef van goed en kwaad, van recht en onrecht, van deugd en ondeugd,
gegeven is.
Een ander opvallend punt in de "Histoire Naturelle de l'Ame" is dat
La Mettrie de vraag naar het lot van de ziel na de dood - gaat zij met het
lichaam ten gronde of leeft zij voort? - tot een geloofskwestie maakt omdat
zij, in tegenstelling tot de vraag naar de material i teit of immaterial i teit
van de ziel, niet empirisch te onderzoeken is. Hij verbergt intussen niet
dat hij ertoe geneigt is te geloven dat de ziel sterfelijk is, maar zegt
nadrukkelijk dat dat geen standpunt is dat wetenschappelijk bewezen kan
worden.
Ook over God en diens bemoeienis met de wereld doet La Mettrie om dezelfde redenen geen wetenschappelijke uitspraken. Terwijl hij het, als aanhanger van de empirische filosofie, onmogelijk noemt uitspraken te doen
over zulke metafysische kwesties, keert hij zich niettemin tegen het
atheïsme in de filosofie van Spinoza en in de natuurfilosofie der Epicuristen. Want volgens hem kunnen de materie en de beweging door toevallige botsingen onmogelijk de wonderlijke natuurorde, en met name de vernuftig geconstrueerde organismen, hebben voortgebracht. Integendeel, de doelmatig-
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he id van de voorzieningen waarmee de organismen zijn toegerust, wijzen in
de ogen van La Mettrie op het bestaan van een doelgericht ontwerp en dus
op het bestaan van een Schepper. Hieruit is op te maken dat La Mettrie in
ly'tS zeker geen atheïst was.
Concluderend kan over de "Histoire Naturelle de l'Ame" gezegd worden,
dat La Mettrie in dit werk in feite wil bewijzen, dat de empirische gegevens over de causale samenhangen tussen ziel en lichaam, de conclusie wettigen dat de ziel een functie van de lichaamlijke organisatie is. Zijn bewijsvoering is, naar zijn stellige overtuiging, geheel conform de beginselen van de empirische wetenschap opgebouwd. Dat de ziel materieel is, geldt
voor hem dan ook als een wetenschappelijk aangetoond feit. De vraag hoe in
de tot organismen gestructureerde materie de gevoeligheid, het bewustzijn
en het denken ontstaan, laat La Mettrie onberoerd, omdat die vraag, evenals
die naar het wezen van de materie, het wezen van de ziel, het wezen en de
oorsprong van de beweging, enz. op het terrein der metafysica ligt en zich
dus onttrekt aan een empirisch onderzoek. Het ingaan op zulke metafysische
problemen vindt La Mettrie zinloos. Zelf beperkt hij zich zijns inziens,
in zijn bewijsvoering voor de material i teit van de ziel, tot de analyse van
louter empirische gegevens. Ook de argumentatie, waarmee hij wil aantonen
dat het niet onmogelijk is, dat in de materie, onder omstandigheden, de beweeglijkheid, de gevoeligheid en het denken kunnen ontstaan, is volgens hem
opgebouwd op een strikt wetenschappelijke analyse van de waarneembare eigenschappen van de materie. Dat hij daarbij begrippen hanteert als actieve
en passieve, substantiële en accidentele vormen impliceert niet, zoals o.a.
Lange (1873), Poritzky (1900) en Vartanian (i960) opmerken, dat hij teruggrijpt op de Scholastische metafysica. Hij bedient zich weliswaar van de
termen die ook de Scholastic! gebruikten, maar geeft ze een inhoud die geheel afwijkt van die welke dezen eraan verbonden. Het gegeven dat La
Mettrie - zoals hij in de "Lettre critique sur l'Histoire Naturelle de
l'Ame" zal toegeven - zich heeft laten verleiden tot het accepteren van de
Epicuristische theorieën over hoe de beweging, het gevoel en het denken in
de materie door de werking van de ether tot stand kunnen worden gebracht,
neemt niet weg dat de "Histoire Naturelle de l'Ame" in opzet een empirisch
wetenschappelijk betoog is.
In de twee jaar later geschreven "L'Homme Machine" is de intentie de
bewijsvoering strikt empirisch-inductief te houden nog nadrukkelijker. Hij
stelt ronduit dat de natuur van de mens en zijn geestelijke vermogens al-

гкэ
leen onderzocht kunnen worden met de natuurwetenschappelijke methode. Daar
bij mogen uitsluitend empirische gegevens gebruikt worden, en de conclusies
die men daaruit trekt mogen geen stap verder gaan dan die gegevens toe
staan. In de slotwoorden van de "L'Homme Machine" bezweert La Mettrie nog
eens dat hij daarom overtuigd is van de waarheid van zijn stellingen. Hij
onderwerpt zich aan de kritiek van de natuuronderzoeker, maar ontzegt alle
anderen de bevoegdheid erover te oordelen.
De medisch-biologisehe argumenten, die La Mettrie in de "L'Honme Ma
chine" aanvoert voor de stelling dat de sensitieve en intellectuele vermo
gens van de mens functies van de hersenen zijn, komen in wezen overeen met
die in de "Histoire Naturelle de l'Ame". De in het laatstgenoemde werk on
dernomen poging om, aan de hand van de empirisch aantoonbare eigenschappen
van de materie te bewijzen dat deze sensitieve en intellectuele vermogens
inderdaad in de materie kunnen ontstaan, wordt echter helemaal losgelaten.
In plaats daarvan treden in de "L'Homme Machine" de gegevens over de sensi
biliteit en de autonome beweeglijkheid van de organische materie. La
Mettrie ziet daarin empirisch bewezen dat in de materie, mits zij op de
daartoe vereiste wijze gestructureerd is, wel degelijk beweeglijkheid, sen
sitiviteit en ook bewustzijn en redelijkheid kunnen ontstaan.
Op deze wijze corrigeert La Mettrie de misstap, die hij in de "His
toire Naturelle de l'Ame" in zijn eigen ogen gemaakt had, bij zijn poging
zijn stelling over de material i teit van de ziel te funderen in een analyse
van de materie, die bewijzen moest dat het Cartesiaanse materie-geest dua
lisme ongegrond was.
Het meest wezenlijke en, mijns inziens niet eerder als zodanig onder
kende, eigenlijke verschil tussen de "Histoire Naturelle de l'Ame" en de
"L'Homme Machine" ligt echter op een geheel ander vlak. Het wordt bepaald
door de fundamentele wijziging die La Mettrie in de "L'Homme Machine" aan
brengt in zijn mensbeeld. Terwijl hij de vrijheid van denken en handelen
van de mens in de "Histoire Naturelle de l'Ame" nog verdedigt, ontkent hij
het bestaan ervan in de "L'Homme Machine". Hij maakt nu van de mens een
onvrij en dwangmatig handelend wezen, dat totaal gedetermineerd wordt door
de bouw en het functioneren van zijn informatie-verwerkende organen. De
mens is daarmee dus gereduceerd tot een automaat, die op zintuiglijke prik
kels reageert met het vormen van denkbeelden, die inhoudelijk bepaald wor
den door de wijze waarop zijn hersenen die informatie verwerken, en wiens
handelen gedicteerd wordt door de behoeften van zijn lichaam. La Mettrie
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heft zodoende ook het onderscheid op dat hij In de "Histoire Naturelle de
l'Ame" nog maakt tussen mens en dier. Het zijn nu beiden machinaal functionerende wezens geworden. De opvallend grote aandacht die hij de "L'Homme
Machine" vraagt voor de analogieën tussen mens en dier, moet illustreren
dat er geen kloof tussen beiden gaapt en dat in beiden, afhankelijk van
aanleg en levensomstandigheden, dezelfde vermogens tot ontwikkeling kunnen
komen. In deze samenhang stelt La Mettrie, dat de natuurlijke moraal een
soort gevoel is dat alle dieren eigen is. Omdat dit gevoel door de lichaamlijke constitutie gedetermineerd wordt, kan het van mens tot mens verschillen. Maar dat impliceert bovenal dat niet elk mens van nature hetzelfde besef van goed en kwaad heeft.
Dat La Mettrie de mens en het dier in de "L'Homme Machine" machines
noemt, betekent intussen niet dat hij het Cartesiaanse machine-begrip nu
wèl accepteert. Hij blijft dit afwijzen. Het machine-begrip dat hij hanteert Is een heel ander dan dat van Descartes. De machines van Descartes
zijn echte gevoelloze, redeloze, willoze, onbezielde automaten. Die van La
Mettrie daarentegen zijn gevoelig, intelligent en bezield; zij ervaren
vreugde, verdriet, pijn, enz. en bezitten een geweten. Het enige punt waarop La Mettrie met Descartes instemt is dat deze machines niet vrij zijn,
maar dwangmatig handelen. De bijval die Descartes van La Mettrie in de
"L'Homme Machine" krijgt, heeft alleen daarop betrekking en is dan alsnog
ingebed in ironische opmerkingen over diens filosofie. Het is daarom mijns
inziens, onjuist om met Vartan i an (i960) uit deze "lof" op Descartes op te
maken dat La Mettrie Descartes in ernst tot de geestelijke vader van de
"L'Homme Machine" maakt en dat daarin tot uitdrukking komt dat er een totale "volte face" plaats gevonden heeft In La Mettrie's waardering voor de
filosofische stelsels van Descartes en Locke.
Vartanian wordt in zijn gedegen en gezaghebbende studie over de
"L'Homme Machine" tot deze conclusie geleid door zijn, mijns inziens, verkeerde inschatting van de "Histoire Naturelle de l'Ame" en bijgevolg, van
de kern van de "L'Homme Machine". Met name misleidt door La Mettrie's satirische spel met de Scholastische vormen leer, heeft Vartanian de "Histoire
Naturelle de l'Ame" geïnterpreteerd als een poging de mechanic!st i sehe fysiologie in te passen in de Aristotelisch-Scholastische metafysica. Volgens hem ziet La Mettrie de ziel in dit werk niet als een product van de
organisatie van het lichaam, maar als een speciale η i et-mechanische mate
riele substantie die als levensbeginsel in het lichaam huist en er toch
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van onderscheiden ¡s. Vartanian maakt daaruit op, dat La Mettrie's opvatting over de ziel op dat moment nog animistische en Aristotelische elementen bevat die hem beletten de organisatie en de werking van de hersenen
voor de bewuste psychische functies verantwoordelijk te maken. Om die reden
wordt, volgens Vartanian, de mens-machine theorie in de "Histoire Naturelle
de l'Ame" afgewezen. In zijn interpretatie kon La Mettrie de ziel, inclusief de bewuste functies, pas zien als een product van de lichaam!ijke organisatie, nadat hij deze metafysische posities verlaten had. Het accepteren van de mens-machine theorie in de "L'Homme Machine" is dan ook voor
Vartanian de uitdrukking van een complete filosofische heroriëntatie van
La Mettrie, die daarbij zijn metafysische posities inruilt voor een radicaal mechan!cisme en in de samenhang ook Descartes herwaardeert.
Er bestaan echter geen discrepanties tussen de filosofische en methodologische uitgangspunten van de "Histoire Naturelle de l'Ame" en de
"L'Homme Machine". En ook wat betreft de opvatting, dat de ziel een functie van de lichaam!¡jke organisatie is, stemmen beide werken geheel met
elkaar overeen. De idee dat er in het interval tussen het schrijven van
deze werken een fundamentele omwenteling in het denken van La Mettrie
heeft plaatsgevonden, berust op de misvatting van Vartanian over het karakter van de "Histoire Naturelle de l'Ame". Met name op grond van La
Mettrie's poging te bewijzen dat in de materie de beweeglijkheid, gevoeligheid en intelligentie tot ontwikkeling kunnen komen, baseert Vartanian zijn
opvatting dat La Mettrie's denken zich in dit werk nog binnen de kaders van
de Aristotelisch-Scholastische metafysica beweegt. Dat La Mettrie zich in
de "Lettre Critique sur l'Histoire Naturelle de l'Ame" distantieert van
deze poging, bewijst Vartanian dat in La Mettrie's denken een fundamentele
omwenteling heeft plaats gevonden.
La Mettrie's poging het ontstaan van de beweeglijkheid en de sensibiliteit in de materie plausibel te maken, is echter op de eerste plaats,
naar intentie geen metafysische, maar een empi risch-rationele analyse. Op
de tweede plaats, is het loslaten ervan niet ingegeven door een herziening
van zijn filosofische en methodologische beginselen: deze zijn voor en na
gelijk gebleven. La Mettrie geeft zijn analyse op, omdat hij inziet dat hij
er niets mee bereikt heeft, maar bovenal, omdat hij beseft dat hij zich
daarin heeft laten verleiden de grenzen van de empirische methode te overschrijden door te theoretiseren over het ontstaan van de beweeglijkheid en
gevoeligheid in de materie. In de "L'Homme Machine" doet La Mettrie dan ook
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geen poging meer het ontstaan van deze vermogens te verklaren: hij volstaat
ermee de evidentie voor het bestaan ervan aan te geven.
Voor het overige staat deze argumentatie, die erop gericht is te bewijzen dat een sensitieve en rationele materiële ziel kan bestaan, geheel
los van de invulling, die aan de vermogens van die ziel gegeven wordt. Zowel de analyse van de materie, die in de "Histoire Naturelle de l'Ame" gegeven wordt, als de opsomming van de gegevens over de irritabi I i teit in de
"L'Homme Machine", laten de opvatting over de ziel inhoudelijk onberoerd.
Het afwijzen, respectievelijk aanvaarden van de stelling dat het denken en
handelen volledig gedetermineerd zijn - dus van de mens-machine theorie heeft daarmee niets te maken. Dat betekent dat de enige werkelijk totale
omwenteling in La Mettrie's denken, welke in de "L'Homme Machine" aangetoond kan worden, niet te herleiden is tot de correcties, die deze aanbrengt in de preliminaire stellingen over de bestaanbaarheid van gevoelige
en denkende organische materie.
Waarom La Mettrie zijn opvatting over de vrijheid van de mens in de
"L'Homme Machine" radicaal wijzigt, is intussen niet met zekerheid vast te
stellen. De argumenten, die hij tegen die vrijheid aanvoert, circuleerden
in de vrijdenkersliteratuur die hij reeds bij het schrijven van de "Histoire Naturelle de l'Ame" kende en gebruikte. Hij accepteerde ze toen echter niet, maar bleef de neurofysiologie van Boerhaave volgen, in welke het
redeneren, het oordelen en het vermogen de aandacht op ¡ets te richten als
blijken van de wilsvrijheid golden.
Dat de rede "De Regimine Mentis", die Gaubius op 8 februari 17^7 uitsprak, een aanleiding gevormd heeft voor de radicale omkering van La
Mettrie's denken over de vrijheid van de mens, lijkt, gelet op de belangrijke rol die Gaubius' gegevens en denkbeelden spelen in La Mettrie's argumentatie, aannemelijk. Maar het is evengoed mogelijk dat La Mettrie, los
van deze of van enige andere externe invloed, enkel door de hem reeds bij
het schrijven van de "Histoire Naturelle de l'Ame" bekende argumenten te
heroverwegen, zijn eerdere bezwaren tegen de mens-machine idee overboord
gezet heeft.
Wat ook La Mettrie ertoe bewogen mag hebben de vrijheid van denken en
handelen in de "L'Homme Machine" op te geven, duidelijk is, dat hij door
deze stap te zetten de mechanisering van de mens compleet maakte.
Tenslotte moet over de "L'Homme Machine" gezegd worden, dat La Mettrie
in dit werk, ten aanzien van het bestaan van God en van de onsterfelijkheid

253
van de ziel, de standpunten handhaaft die hij in de "Histoire Naturelle de
l'Ame" innam. Hij herhaalt ook zijn argumentatie tegen het atheïsme, maar
is duidelijk sceptischer geworden over de waarde ervan: zij zal een atheist niet van zijn stuk brengen. Ondanks zijn toegenomen twijfel, blijft La
Mettrie echter vasthouden aan het geloof in een Schepper en moet dus geconcludeerd worden, dat hij ook in de "L'Homme Machine" geen radicaal materialisme verdedigt, maar een tot zijn uiterste consequentie- de mens is een
machine - doorgevoerd mechanic!sme.
Na het schrijven van "L'Homme Machine" heeft La Mettrie de mens-machine theorie nog op enkele punten verder uitgewerkt.
In "L'Homme Plante" (ІУ^О) vergelijkt La Mettrie, deels badinerend,
deels serieus, de bouw en levensverrichtingen van plant en dier en leidt
daaruit af dat de geestelijke vermogens van een organisme rechtevenredig
toenemen met hun behoeften. Hij ordent de organismen naar dit principe op
een "échelle des êtres". De mineralen en planten nemen de laagste sport in,
de mens de hoogste. Deze uitersten worden verbonden door een uitermate fijn gegradueerde reeks van dieren. De keten wordt nergens onderbroken
door sprongen; de mens springt er niet uit omdat hij het hoogst ontwikkeld
is.
Overigens maakt La Mettrie ook in dit werk een "Ouvrier

Intelligent"

verantwoordelijk voor het ontstaan van deze wondel ijke natuurorde.
In de "Discours sur le Bonheur" (ly'tfl) werkt La Mettrie de consequenties van de mens-machine theorie uit voor de moraal. Aanknopend bij de
mechanistische motivatie theorie uit Boerhaave's neurofysiologie, zegt La
Mettrie dat elk mens geluk of welbevinden vindt door de gewaarwordingen na
te streven die voor hem lustgevend zijn. Daat het van de individuele constitutie afhangt wat als aangenaam of onaangenaam ervaren wordt, impliceert
dat volgens La Mettrie dat goed en kwaad niet als absolute, universeel
geldende waarden bestaan. Want wat als goed of kwaad ervaren wordt door
een individu, wordt bepaald door diens behoeften. Omdat niet alle mensen
met dezelfde behoeften zijn uitgerust, bestaat dus geen voor alle mensen
geldende natuurlijke norm. Op deze basis werkt La Mettrie een hedonistische
moraalleer uit met sterke personalistische en anti-autoritaire trekken.
Hij leert dat de goede en de slechte, de domme en de geleerde, ieder op
zijn manier, gelukkig kan worden, als hij maar zijn natuurlijke behoeften
nagaat. Het individu draagt in zichzelf het besef van wat goed en slecht
voor hem is en is niet gehouden de gedragsregels die de samenleving hem
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oplegt te gehoorzamen omdat de autoriteit daarvan op een goddelijke of natuurlijke wet stoelt, maar omdat zijn eigenbelang ermee gediend is, niet
in conflict te komen met de gevestigde politieke macht.
In "Les Animaux plus que Machines" (17^9) herhaalt en verduidelijkt
La Mettrie zijn machine-theorie, maar voegt er geen nieuwe elementen aan
toe. Hij ruimte in zijn argumentatie weer meer dan in de "L'Homme Machine"
plaats in voor de gegevens over de bouw en werking van het zenuwstelsel.
De kernpunten van Boerhaave's neurofysiologie worden helder uiteengezet en
daaruit wordt opnieuw afgeleid dat de geestelijke vermogens resulteren uit
de processen die de bewegingen van de "esprits animaux" in de hersenen in
gang brengen. Uitvoerig wordt ook ingegaan op de gegevens over de irritabilitcit omdat zij aantonen dat de organische materie een autonoom bewegingsbeginsel bezit. Aan een verklaring voor het ontstaan ervan vraagt La
Mettrie zich niet. Het bestaan ervan bewijst hem echter dat de organismen
over een "ressort inné" beschikken die hun 1 ichaams-mechaniek aandrijft.
Of in dat lichaam gevoel, intelligentie en bewustzijn ontstaan, hangt verder alleen af van de organisatie-graad van het zenuwstelsel.
La Mettrie ontkent ook nu weer de vrijheid van de mens. De mens is,
net als het dier, een machine. Zijn geest is weliswaar superieur aan die
van het dier, maar in essentie verschilt zij daarvan niet. La Mettrie onderscheidt opnieuw tussen zijn machine-opvatting en die van Descartes: vandaar de, na "L'Homme Machine", bevreemdende titel van het werk. De stellingen die La Mettrie erin verdedigt, bevestigen de in het voorafgaande gegeven interpretatie van de "L'Hoimie Machine".
In de "Réflexions philosophiques sur l'Origine des Animaux" (1750)
speculeert La Mettrie - hij legt zelf nadruk op het speculatieve van zijn
reflecties - over de oorsprong en de ontwikkeling van de organismen. Hij
oppert, in navolging van Lucretius, dat de organismen geleidelijk aan tot
ontwikkeling gekomen zijn uit kiemen die in de lucht zweven en die in aanleg een plantaardig of dierlijk organisme bevatten. Van de onnoemelijke
hoeveelheden organismen, die in de loop van de tijd uit deze kiemen tot
ontwikkeling gekomen zijn, hebben alleen zulke kunnen overleven die uitgerust waren met een compleet ontwikkeld orgaanstelsel;

incomplete organis-

men hebben zich niet kunnen handhaven. De meest gecompliceerde organismen
zijn het laatste gereedgekomen omdat het meer tijd en meer generaties kiemen gevergd heeft om hun ingewikkeld lichaam volledig te laten uitrijpen,
dan om levensvatbare lagere organismen tot ontplooiing te brengen. De mens
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¡s daarom

het laatst ontstaan.

Ondanks de schijn die gewekt wordt door de idee dat de organismen zijn
voortgekomen uit een langdurig ontwikkelings- en selectieproces, zit in dit
hypothetische stelsel geen echt evolutionair denken. De kiemen bevatten immers reeds in aanleg het complete organisme. De ontwikkeling van de kiem is
enkel een uitgroeien en rijpen van die aanleg. Aan transformisme of fylogenese is daarbij in het geheel niet gedacht. Wat La Hettrie wel beoogde was
het ontstaan van de levende wezens op een naturalistische wijze te verklaren.
Het meest opvallende in de "Réflexions" is dan ook dat La Mettrie
daarin de idee van het moeizame en struikelende tot ontplooiing komen van
levensvatbare organismen aangrijpt

om te breken met het finalistische den-

ken dat hij tot dan verdedigd had. In feite, zonder dat zijn idee over het
bestaan van compleet voorgevormde kiemen dit rechtvaardigt, stelt hij nu,
dat de doelmatige bouw van de organismen - waarin hij voordien een bewijs
voor het bestaan van een goddelijk

ontwerp zag - door de natuur Ыindeling

wordt voortgebracht. Het gezichtsvermogen, het gehoor, het denken, enz.
zegt La Mettrie, resulteren uit het tot ontwikkeling komen van het oog,
het oor, de hersenen. Maar deze organen worden niet aangelegd om het zien,
het horen en het denken mogelijk te maken. Hun ontstaan is onafwendbaar be
paald in de bewegingswetten die in de natuur gelden. La Mettrie paart zo
doende zijn in wezen preformistische ontwikkelingstheorie, met een merk
waardige sprong, aan de epigenetische ontwikkelingstheorie, volgens welke
de materie en de bewegingswetten noodzakelijkerwijze alle natuurverschijn
selen, Inclusief de organismen, voortbrengen.
Met het aanvaarden van deze hypothese, waarin op geheel naturalisti
sche wijze het ontstaan van de organismen verklaard wordt, heeft La Mettrie
de ont-metafysering van de natuur gecompleteerd: de scheppende God is over
bodig geworden.
Na deze laatste stap heeft La Mettrie in de korte tijd die hem te
leven restte geen wezenlijk nieuwe elementen meer aan zijn materialisme
toegevoegd.
Een laatste belangrijke verdediging van zijn standpunten heeft La
Mettrie gegeven in de "Discours Préliminaire", die hij in 1750 laat voorafgaan aan zijn, als "Oeuvres Philosophiques" gebundelde, materialistische
werken. La Mettrie verzekert in de "Discours Préliminaire" dat de conclusies die hij in deze werken trekt uitsluitend op de observaties en erva-
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ringen van de grootste artsen en natuuronderzoekers gebaseerd zijn. De wetenschappelijkheid van zijn conclusies is daarom volgens hem, onaanvechtbaar.
Het accent ligt in de "Discours Préliminaire" echter op uitwerking
van de maatschappelijke betekenis van zijn materialistische filosofie. La
Mettrie plaatst zijn werk nadrukkelijk in het kader van de ideologische
strijd die de Verlichte denkers voerden tegen de gevestigde religieuze en
politieke instituties. Hij verdedigt de stelling dat zijn werk een bijdrage levert aan het welzijn van de mens en de samenleving. Het empirisch
onderzoek naar de natuur van de mens leert deze immers zijn ware aard kennen en spoort hem aan, zijn natuurlijke behoeften en belangen te onderscheiden en overeenkomstig daarmee te leven. Anderzijds levert dit onderzoek de inzichten voor redelijke en rechtvaardige inrichting van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Zijn filosofie draagt zodoende bij aan de
bevrijding en verlichting van het individu en aan de humanisering van de
samenleving.
Tenslotte zij vermeld dat La Mettrie in de "Discours Préliminaire"
opnieuw de deugdzaamheid van materialist en atheïst verdedigt en bestrijdt
dat ongeloof, materialisme en atheïsme schadelijk zijn voor de samenleving.
Nieuw is dat hij nu de gedachte, dat de natuurstudie enige bijdrage kan
leveren aan het bewijzen van het bestaan van God, zonder meer van de hand
wijst. Niettemin protesteert hij tegen het feit dat men hem ervan beschuldigt het atheïsme te propageren en men hem Spinosist noemt.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat La Mettrie in zijn filosofie, die eigenlijk niet meer wil zijn dan positieve wetenschap, op doortastende wijze kapt met de traditionele metafysische en theologische concepties van de mens. Steunend op de empirische wetenschapsopvatting en met
behulp van zijn geavanceerde medisch-biologische kennis, ontwikkelt hij in
plaats daarvan een geheel naturalistisch mensbeeld. Aan het eind van die
ontwikkeling zijn alle vitale en geestelijke functies van de mens totaal
gemechaniseerd en i s de mens gereduceerd tot een geheel door zijn lichaamlijke organisatie gedetermineerd, onvrij wezen, dat zich van het dier enkel
onderscheidt door een gecompliceerdere lichaamsbouw.
Nadat hij de levende natuur volledig gemechaniseerd heeft, haalt La
Mettrie tenslotte ook de laatste metafysische kracht uit zijn natuuropvatting, door ter verklaring van de doelmatigheid en doelgerichtheid

in de

natuur, niet langer een beroep te doen op de hypothese dat God de natuur
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zo ingericht heeft. In plaats daarvan aanvaart hij de anti-finai istische
hypothese, volgens welke deze orde blindelings is voortgebracht door de in
de natuur heersende wetmatigheden.
Dat La Mettrie daarmee het argument, dat hem tot dan toe, naar zijn
zeggen het bestaan van God bewees, als ondeugdelijk ter zijde schuift, impliceert niet dat hij nu tenslotte vanzelf het atheTsme aanvaard heeft. Het
opgeven van dit Godsbewijs staat niet gelijk met het ontkennen van diens
bestaan. La Mettrie heeft tot het laatst toe geprotesteerd tegen de beschuldiging dat hij met zijn filosofie het atheTsme zou propageren. In
zijn filosofie beperkt hij zich immers zijns inziens tot het analyseren
van natuurlijke verschijnselen en deed hij, op grond van zijn kennistheoretische principes, geen wetenschappelijke uitspreken over metafysische
zaken. Het bestaan of niet-bestaan van God kon wetenschappelijk niet bewezen worden. Als empiricus heeft La Mettrie daarover dan ook geen uitspraak
gedaan. In zijn materialisme heeft híj strikt genomen nooit meer dan een
extreem doorgevoerd mechanic!sme verdedigd.
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Π.

EP Ι LOOG
De onderhavige studie pretendeert niet meer te bieden dan een analyse

van de herkomst en de ontwikkeling van de mens-machine theorie van La
Mettrie. Om die reden zijn alleen de gedachten, die betrekking hebben op
deze theorie, uit het rijkgeschakeerde oeuvre van La Mettrie gelicht. Dat
impliceert dat de schat aan ideeën, observaties en commentaren, die La
Mettrie in zijn werken maakt naar aanleiding van de door hem ijverig gevolgde ontwikkelingen in de wetenschap van zijn tijd, voor het overige onberoerd gelaten is. Een volledig beeld van La Mettrie's denken geeft deze
studie daarom zeker niet.
Ook is door de beperkte vraagstelling van deze studie, behoudens een
enkele opmerking uit de recenties van zijn werken, geen aandacht besteed
aan de weerklank die La Mettrie's denken bij zijn tijdgenoten, critici en
geestverwanten, heeft ontmoet. Dat deze weerklank groot is geweest, blijkt
enerzijds uit de golven van kritieken die over La Mettrie uitgestort werden
en anderzijds uit het feit dat zijn "Oeuvres Philosophiques" tussen 1750 en
1796 een tiental malen herdrukt werden. De analyse van de reacties van critici en het traceren van La Mettrie's invloed op Verlichte denkers als b.v.
Voltaire, Diderot, Rousseau, Condii lac, Helvetius, d'Holbach, Buffon,
Cabanis, De Sade, enz., die allen in hun werken inhaken en voortbouwen op
thema's die La Mettrie in zijn werken aan de orde stelde, beslaan een zo'η
omvangrijk en complex probleemgebied, dat zij onmogelijk in deze studie
kon worden geïntegreerd. In afwachting van dit onderzoek naar de invloed
welke La Mettrie's denken in zijn tijd gehad heeft, moet de historisch beoordeling van de waarde en verdienste van zijn filosofie open blijven.
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Noten bij 2.1.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Lemée (195Ό.
Lemée OSS'»! p. I M geeft een tekst van de doopakte weer.
1
Frederik de Grote (іУв *, III, p. 100) spreekt van een "commerce assez
considerable". De onbekende die La Mettrie's "La Faculté Vengée (Ι?**?)
opnieuw uitgaf met de titel "Les Charlatans démasqués" (1762), weet
zelfs in zijn "Avertissement de l'éditeur" te melden dat de vader van La
Mettrie zich uit de zaken kon terugtrekken na er "une fortune brillante"
gemaakt te hebben.
Lemée (iSS't, p. 16) vermeldt dat de ouders van La Mettrie volgens sommigen handelden in stoffen en zijdeweefsels en, volgens anderen, reders
waren. Hij merkt daarbij op dat het een het ander niet uitsluit.
De stappen die Frederik de Grote La Mettrie in zijn opleiding laat zetten
en de data die hij daarbij geeft, kunnen niet op al Ie punten correct zijn.
Zo laat hij b.v. La Mettrie reeds in 1727 zijn doctorsbul behalen.
cf. Lacoarret, Ter-Menassain (19бМ; Kiernan (1973). De plaats, die er
voor werd ingeruimd varieerde per Collège en per docent. Bij de JesuTten
werd er relatief veel aandacht aan besteed, zij het dat zij het langst
het Cartesiaanse systeem bleven verdedigen, cf. De Dainville (196*0.
Welke Cordier dit geweest kan zijn, is niet duidelijk.
In de "Dictionnaire des livres Jansénistes" van D. de Colonia (1755)
wordt het niet met name genoemd.
Dat La Mettrie een tijd met de Jansenisten gesympathiseerd heeft is goed
mogelijk. Veel leden van de universiteit waren Jansenist (cf. Rocquain,
I878). La Mettrie kende ook de fervente Jansenist Vincent François Desmaretz (1657-1739), die bisschop van Saint Malo was, persoonlijk en
noemt hem "notre bon Erêque" (cf. O.P., I I , p. 319). Manet (l82í|) verzekert dat La Mettrie bijeenkomsten van de Jansenisten in Saint Malo bijwoonde. La Mettrie praat intussen in al zijn werken alleen spottend over
de Jansenisten.
cf. Lacoarret, Ter-Menasain (іЭб'»).
O.P., Il, p. 273-27*».

Noten bij 2.2.
1.

2.

3.

De chirurgie en de geneeskunde waren in Frankrijk nog twee geheel ge
scheiden disciplines met gescheiden opleidingen. De rivaliteit tussen
artsen en chirurgen voedde een bijna twee eeuwen lang durende strijd
over de competenties, de privileges en de opleidingen. Aan deze strijd
werd pas een eind gemaakt door de reorganisaties van de gezondheidszorg
en de opleidingen die op de Franse Revolutie volgden (cf. Delaunay,
I9O6; Jourdain, I888). Net in La Mettrie's tijd was de oprichting van de
Académie de Chirurgie (1731) weer aanleiding tot het oplaaien van de
competentie-strijd.
Louis de Jaucourt (170'»-1779) was leerling van Boerhaave. Het mag dus
niet verbazen dat, in zijn artikel "Médecine", de geneeskunde van Boerhaave zeer geprezen wordt.
Ook Vie d'Azyr {'\77t*) klaagde zo'n 25 jaar later nog steeds over de totaal verouderde toestanden die in de Franse geneeskundige opleidingen
heersten.
cf. Garrison (I929), р. ЗбЗ: "There was little of value in the clinical
médecine of France in the 18th century. Its principal representative,
Th. de Bordeu (1722-1776), is now remembered as a theorist pure and
simple".
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't. De Vezeaux de la Vergne (1907, p. 20). Ook in Darenbergs weergave
van de geschiedenis van de geneeskunde in de 18e eeuw (1870, I I , p.
1001 e.v.) spelen de Fransen, ббг het optreden van De Bordeu en
Bichat, naast Stahl, Morgagni, Haller en Gaubius, geen rol van bete
kenis.
5. Gusdorf (1972), p. ^29.
6. cf. Jourdain (1888); Delaunay (1906).
7. Beoefenaren van de geneeskunde die niet uit de faculteit voortkwamen
of niet over een privilege van de kroon beschikten konden - op last
van de Faculteit - door de politie vervolgd worden (cf. Delaunay,
1906, p. 38; 289-290; 311 en Huard, 196Ό.
In 1720 telde de faculteit 88 docteurs-régents; in 1750, 115; in 1777,
146 en in 1789, ΙΊΟ (cf. Delaunay, 1935, p. 291). Door genoemde maat
regelen bleef de medische zorg in Parijs in de handen van een kleine
besloten kring waarin weinig aandrang tot vernieuwing gevoeld werd.
8. Huard (196Ί), p. 179.
9. Gusdorf (1972), р. Ц32. De docenten werden, volgens Delaunay (1906),
elk jaar gekozen uit de docteurs-régents. Elke docteur-régent had dus
een kans op het docentschap.
10. cf. Huard (196Ό; Laignel-Lavastine, Mol inery (ІЭЗ'*), p. 102 e.v.
Fysiologie in de klassieke zin van "natuurleer" handelde over de natuur
der dingen en omvatte de bespreking van de "res naturalis": de elemen
ten, de temperaturen, de humores, de spiritus en de natuurlijke warmte
en impliceerde verder de kennis van de structuur, de vermogens en de
functies van het menselijke lichaam en ook de voortplanting van de
mens. Zij had een inleidende functie in de geneeskunde-studie en vorm
de het fundament voor het inzicht in de pathologie, semiologie, hy
giëne en therapie. Reeds bij Jean Fernel (1497-1558) wordt de fysiologie gedefinieerd als de studie van "la nature de l'homme sain, de
toutes ses forces et de toutes ses fonctions" (1542), cf. Canguilhem
(196З). Sinds die tijd wordt het begrip steeds vaker in die moderne,
meer beperkte, betekenis van "leer van de functies van de levende or
ganismen" gebruikt. Voor Boerhaave en zijn tijdgenoten was de fysio
logie dat deel van de geneeskunde dat inzicht in de structuur van het
lichaam en in de mechanismen van zijn functioneren verschafte (Boer
haave gebruikt fysiologie als een synoniem voor "verhandeling over
het gebruik der delen" of "economie van de mens", cf. Instituties, par.
38.). De fysiologie berustte in deze fase van haar ontwikkeling, mede
onder de invloed van het overheersen van het mechanicistische denken,
op de veronderstelling dat de organen eenzelfde finaliteit bezaten
als werktuigen en dat uit hun structuur hun functie kon worden afge
leid.
11. cf. Huard (1964); Delaunay (1935), p. 73 e.V.; Chaussinand-Nogaret
(1979), p. 154 e.v.
12. Behalve dat de organisatie van de geneeskunde in Parijs, en in Frank
rijk in het algemeen, vernieuwingen niet aanmoedigde, bestond in de
geneeskunde in het algemeen een zekere huiver voor vernieuwingen die
verband hield met de scepsis over de waarde van de anatomie en de fy
siologische theorieën voor de praktische geneeskunde. Dat de anatomie
voor de geneeskunde van enig nut kon zijn werd dan ook niet zelden
aangevochten. Pierre Hunauld (1664-1728), een oom van La Mettrie's
vriend, de anatoom François Hunauld, was nog in I718 van mening dat de
geneeskunde het minste gebaat was met de kennis van de anatomische
structuur van het lichaam (cf. Roger, 1971, p. 167 e.V.). En de verdieping van de fysiologische kennis had de praktiserende arts niet
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wezenlijk vooruit geholpen. De rationele, mechanische en chemische
systemen hadden hem aan het ziekbed weinig meer, vaak zelfs minder te
bieden dan de klassieke leer. Men ziet dan ook dat de verschillende
scholen in de fysiologie aan het bed van de patiënt dezelfde traditionele (empirische) geneeswijzen - uiteraard met verschillen in
voorkeuren - volgden en zich enkel van elkaar onderscheidden in de
verklaringen van de werking ervan. Overigens werd ook in de medische
praktijk het doen van experimenten niet aangemoedigd. De traditionele
geneeskunde leerde immers dat de therapie op rationele gronden voorgeschreven diende te worden: bij de behandeling van de zieken mocht
men zich niet overgeven aan experimenten en speculaties, maar moest
men de beproefde wegen volgen (cf. Roger, 1971, p. 169; 196 e.V.).
De arts mocht geen hazardeur zijn: dat maakt begrijpelijk waarom de
scholastische instelling zo lang doorwerkte in de geneeskunde. Dat
maakt ook begrijpelijk dat de therapeutische vernieuwingen vooral,
volgens Delaunay zelfs allemaal (cf. Delaunay, 1935, p. 316), kwamen
van personen die buiten de academische geneeskunde stonden. Roger
wijst er in zijn studie op dat de Franse artsen niet participeerden
en niet bijdroegen aan de vooruitgang van de levenswetenschappen. Die
artsen die er wel aan bijdroegen, hadden gebroken met de bezigheden
van hun corporatie. Zij praktiseerden in het algemeen nauwelijks maar
wijdden zich geheel aan onderzoek. Zij vormden de ware biologen en
waren nauwelijks nog artsen (cf. Roger, 1971, p. 167 e.V.).
13. cf. Laissus (іЭб^); Torlais (196Ό; Delaunay (1935, p. 319 e.V.).

Noten bij 2.3.
1.

2.
3.

I*.
5.

6.

Hij doet dat vooral in de satirische werken waarin de leden van de Me
dische Faculteit van Parijs gehekeld worden, te weten: "Saint Cosme
Vengé" (17'»'·); "La Politique de Médecin de Machiavel" (l? 1 ^); "La
Faculté vengée" (17^7); "L'Ouvrage de Pénélope", 3 din (1748-1750).
O.P., Il, p. 260.
Over P. Chirac (1650-1732): P.M., " P o r t r a i t de l'Empereur J u l i e n " ;
O . P . , I l l , p. 36-37.
Over J . Winslow (1669-1760): P.M., " P o r t r a i t de Anodin"; O.P., I , ІЭ^-ІЭЭ.
Over J . Molin (1666-1755): P.M., " P o r t r a i t de P h i l a n t r o p e " ; O.P. I I ,
p. 195-197.
Over F. Marcot (1686-1755): P.M., " P o r t r a i t de J o n q u i l l e " ; O.P., I l l ,
p. 263-264.
"Saint Cosme Vengé" (1744) , p. 76.
Over E . - F . Geoffroy (1672-1732): Ι . M . , I , p. 74; V, p. 164, 165; V I ,
p. 395.
Over L. Lemeri (1677-1743): O.P., I l l , p. 87.
Over A. de Jussieu (1686-1743): O.P., I, "Tournesol", p. 40 e.v.
Over F. Hunauld (1701-1742): I.M., I., p. 283; V.B., p. 88; O.P., II,
p. 7.
Over G.-F. Boulduc (1675-1742): O.P., Ill, p. 87; V.B., p. 58. Bij
hem logeerde La Mettrie blijkens zijn brief aan Boerhaave in 1735.
Opmerkelijk is dat in die tijd ook Buffon bij Boulduc woonde (cf.
Heim, 1952).
Over J.-B. Dubois (1697-1759): P.M., "Portrait de Lignum".
Over N. Andry (1658-1747): P.M., "Portrait de Verminosus"; O.P., II,
p. 101; III, p. 293; V.B., p. 66.
De gehele studie kostte in Parijs zo'n vijf tot zes duizend livres
(ter vergelijking: het gemiddelde jaarinkomen van een dagloner was
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
T».

driehonderd livres, cf. Chaussinand-Nogaret, 1979, p. 33 e.V.). De
meeste kosten zaten in de verplichtingen die aan de examens verbonden waren. De Baccalaureus moest, bij het behalen van het licentiaat,
een banket aanbieden aan de examinatoren (in beginsel konden alle
docteurs-régents aan de ondervraging deelnemen), de deken en een aantal andere functionarissen van de Faculteit. Bovendien moest hij de
examinatoren vier en de deken acht livres betalen. Daarbij kwamen de
drukkosten van de thesen. Degene die aan de Faculteit promoveerde
moest aan alle docteurs-régents een receptie aanbieden (cf. Delaunay,
1935, p. 36-37; Chaussinaud-Nogaret, 1979, p. 155 e.V.).
O.P., II, p. 120-121.
cf. Lemée (igS'O, p. 20-21. Welke these La Mettrie bij die gelegenheid verdedigde is onbekend.
Lemée (iSS1*) oppert het vermoeden dat het "Epistolaris de vertigine
dissertatie, auctore Juliano de la Mettrie, doctors medico" (Rennes,
1736) een herdruk is van de betreffende these (cf. p. ^9 e.V.).
In Guelliot (1889) worden noch La Mettrie, noch een these met zulk
een titel genoemd.
O.P., II, p. 121-122. Pierre Josnet (1697-1766) was hoogleraar in
Reims en, toen La Mettrie er examen deed, rector van de Medische Faculteit.
Delaunay (1935), p. 289 e.v.
Levron (1971), p. 155.
V.B., p. 76.
I.M. (1740), "Avertissement du Traducteur"; cf. Mairan (ly^S).
0.P
, p. 34-35.

Noten bij 3.1.
1.

2.
3.

cf. "Traité du Vertige" (1737), "Dédicacé à M. Boerhaave".
De betiteling van Boerhaave als "Oracle de la Médecine moderne" komt
bij La Mettrie herhaaldelijk terug. Bv. in zijn ingezonden brief in de
"Mercure de France" (1735), p. 2764; in V.B., p. 72 en 75; in O.P.,
Ill, p. 189.
King (1970), p. 3.
Volgens Ri be irò Sanchez bestonden alle geneeskundige boeken uit losse
waarnemingen die met Scholastische of Aristotelische, met Cartesiaanse, mechanische of chemische theorieën werden verklaard. De geneeskunde was een vormeloze opeenhoping van in tweeduizend jaar verzamelde
waarnemingen, vermengd met natuurfilosofie van Aristoteles en Democritos, met spitsvondigheden van de Arabieren en buitenissigheden van
de chemici. Een op ware natuurkunde gebaseerde geneeskunde bestond niet.
In deze verwarring waren de geneeskundigen niet meer dan empiristen of
pyrrhonisten (sceptici), die al naar gelang het uitkwam, nu eens Galenische, dan weer Arabische, mechanische of chemische opvattingen volgden. Het gevolg daarvan was, volgens Ribeiro Sanchez, dat de geneeskunde haar wetenschappelijke waardigheid verloren had (cit. Lemos,
1911). Ribeiro Sanchez studeerde in 1730/31, drie jaar voor La Mettrie,
bij Boerhaave. Hij had voordien reeds elders medisch onderwijs gevolgd
en reeds als arts gepraktizeerd. Op grond daarvan achtte hij zich meer
dan een ander bevoegd om over de verdiensten van Boerhaave te oordelen.
Maty (1747) spreekt op vergelijkbare wijze over de geneeskunde uit
Boerhaave's tijd: "La Médecine n'était guère avant lui (= Boerhaave)
qu'un amas d'expériences et d'hypothèses. Chacune des diverses sectes,
qui successivement étoient devenues dominantes, y avoit introduit ses
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4.
5.
6.

7.

découvertes" (p. 05).
Lindeboom (1968), p. 201-207; Underwood (1977), p. 8-9.
cit. Lemos (1911), p. 139.
Lindeboom (1961), p. 8-9.
De compacte structuur van de "Institutiones" en de "Aphorism!" hangt
samen met de beperkte functie die Boerhaave ze toemat: het waren niet
meer dan compendia van zijn collegestof. Misleid door het zelfstandige leven dat deze handleidingen zijn gaan leiden, heeft Oaremberg
(I87O, II, p. O9O) Van Swietens commentaar op de "Aphorismi" hoger
aangeslagen dan de lessen van Boerhaave terwijl dit commentaar een
weergave van de collegestof van Boerhaave geeft.
Uit Lindebooms "ВІЫ iographia Boerhaaviana" is te becijferen dat er
in 1733 van de "Insti tut iones" tien Latijnse en vier Engelstalige
edities verschenen waren; van de "Aphorismi" twaalf Latijnse en twee
Engelstalige. Van de op de "Aphorismi" gebaseerde "Praxis medica sive
commentarium in Aphorismis" zes Latijnse edities; van de "Libellus de
Materia Medica" en de "Tractatus de Viribus Medicamentorum" (beiden
verzamelingen voorschriften die behoorden bij de in de "Aphorismi"
besproken ziekten) samen zeventies Latijnse drukken, een Franse en
een Engelse vertaling.

Noten bij 3.2.
1.
2.
3.
Ц.
5.

6.

7.

cf. Album Studiosorium academiae Lugduno-Bataviae (1875).
"Rolle van Recentie", manuscript U.B. Leiden.
Lindeboom (I968), p. 202, noot 1.
O.P., II, p. 290.
Lindeboom (1968), p. 201-207; 287-288.
Schulte (1959), p. 37 e.v.
In zijn "Vie de Boerhaave" (p. kS) zegt La Mettrie, dat hij slechts
een jaar het voorrecht genoot Boerhaave als uitlegger van zijn medi
sche werken te mogen meemaken. Dit kan alleen betekenen dat hij diens
uitleg bij de Instituties en Aphorimen volgde. In het "Preface du
Traducteur" dat aan La Mettrie's becommentarieerde vertaling van de
Instituties (1743) voorafgaat, beweert hij dat zijn commentaar volle
diger en verzorgder is dan dat van Hal 1er omdat hij voor het zijne
gebruik maakte van het collegedictaat dat hij in 1733/3'* samenstelde,
dus 10 jaar nadat Malier bij Boerhaave lessen volgde.
La Mettrie verwijst verder naar lessen van Boerhaave over de patholo
gie (V.B., p. 76; 96); over verwondingen aan de halsslagader en de
behandeling bij ernstig bloedverlies (V.B., p. 97-98); over de te
kenen van een lang leven (V.B., p. 76); over trepanatie ("Traité du
Vertige", 1738, p. 62-63) en herinnert zich een verhaal van Boerhaave
over een kind dat tussen geiten opgroeide (T.A., p. I83).
Een aanwijzing daarvoor geeft het "Traité du Vertige" dat La Mettrie
in 1737 voor het eerst in het Frans, met een opdracht aan Boerhaave,
laat drukken. Reeds een jaar daarvoor moet hij blijkens het "Avertissement" in dit boek een Latijnse dissertatie in de vorm van een brief
hebben laten verschijnen over ditzelfde onderwerp. In het "Traité du
Vertige" wordt een ziektebeeld besproken dat, in het jaar dat hij in
Leiden was, in de collegereeks over de zenuwziekten door Boerhaave
behandeld werd. La Mettrie's benadering laat duidelijk Boerhaave's
signatuur herkennen.
V.B., p. 75. La Mettrie zegt hier er getuige van te zijn geweest dat
arm en rijk even goed toegelaten werden tot zijn spreekuren en dat
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8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

een honorarium van tien Louis d'Or geen uitzondering was.
I.M., I, p. 219; III, p. 139.
O.M., "Préface", p. XII I.
Bernard Siegfried Albinus (1697-1770) was in 1721 zijn vader opgevolgd
als hoogleraar in de anatomie en chirurgie aan de Leidse universiteit.
Hieronymus David Gaub (Gaubius) (1705-1780) werd in 1732 lector in de
chemie, en in 173** hoogleraar in de geneeskunde te Leiden.
Gerard van Swieten (1700-1772) practiseerde vanaf 1725 in Leiden en
gaf, met veel succes, private colleges tot hem dat in 173** verboden
werd.
Willem Jacob 's Gravensande ( Ι δ β β - ^ Σ ) volgde in 1717 De Volder op
als hoogleraar wiskunde en astronomie aan de Leidse universiteit. Hij
was de eerste op het vasteland van Europa die zijn colleges in de na
tuurkunde baseerde op Newtoniaanse beginselen. In ÌTìk werd hij hoogleraar filosofie en doceerde vanaf die tijd ook logica en metafysica.
V.B., p. 73-75.
V.B., p. 91. Het betreft hier Descartes' onvoltooide manuscript met
de titel "La Description du Corps humain" dat door Clerselier in 1664
met de titel "De la Formation du Foetus" uitgegeven werd, cf. Alquié
(1973), p. 768.
Antoni van Leeuwenhoek: O.P., I (1), p. 6-7.
Malebranche: V.B., p. 88-89.
Van Helmondt: "Lettres sur l'art de conserver la sante", 1738, р. З**.
Duc du Richelieu: O.P., Ill, p. 1^-35, noot.
O.P., Ill, p. 189.
O.P., II, p. 138-139, noot.
Gemeente Archief Leiden, cf. Lindeboom (1962-1979), H , no. 150.
"Système de M. Herman Boerhaave sur les Maladies vénériennes. Traduit
en francais par M. La Mettrie, Docteur de Médecine. Avec des Notes et
une Dissertation du Traducteur, sur l'Origine, la Nature et la Cure
de ces Maladies". Paris (Prault), 1735. Dit werk komt voor in de catalogus van de Bibliotheek van Boerhaave onder по. З^д·
О.М., "Préface", р. Vili: "Boerhaave m'écrivit qu'il avait lu avec
plaisir mon Traité du Vertige".
V.B., p. 110.
"Système de M. Boerhaave sur les maladies vénériennes", 1735, p. 127:
noot.
De kwestie was dat La Mettrie bij het vertalen van de "Tractatus medicus de lue venerae praefixus Aphrodisiaco" de "Physeter" waarvan
Boerhaave sprak niet thuis kon brengen. Na tevergeefs de literatuur
doorzocht te hebben, schreef hij Boerhaave om opheldering: "... Voici
mot pour mot la note qu'il m'a fait l'honneur de m'envoyer: Est Prester Gesneri, Solini, Lucani, etc.; Nunc Physeterim dixî, quia Emphysema parit, quamvis haec vox al i is, piscibus quoque detur." In zijn "Vie
de Boerhaave" (p. 102) zegt La Mettrie dat François Quesnay ditzelfde
dier in het Frans "Inflator" genoemd heeft.
V.B., p. 57-58, 87. Over Boerhaave's uiterlijk geeft La Mettrie een
aardige uitspraak weer. Door Maupertuis gevraagd of Boerhaave werkelijk
zo lelijk was als hij er op zijn portret uitzag, antwoorde La Mettrie
"oui,... mais il n'oit pas si laid que son visage..." (V.B., p. 80).
"Traité du Vertige", 1737, "Dédicace â M. Boerhaave".
O.P., I, "Dédicacé 5 M. le Vicomte du Chayla".
O.P., Il, p. 290.
"Traité du Vertige", 1737, "Dédicace è M. Boerhaave"; O.P., Il, p. 199
e.V., 212, 283; V.B., p. 21-22, 37, 88. In het "Préface du Traducteur"
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

van becommentarieerde vertaling van de Instituties ( U O ) zegt La
Mettrie, dat Boerhaave de beginselen van de geneeskunde geformuleerd
heeft en haar daardoor heeft opgestuwd naar een niveau dat zij voordien niet had. Daarom kan Boerhaave met recht de "Réformateur" van de
geneeskunde genoemd worden.
O.P., II, p. 199 e.v.
O.P., II, p. 283.
"Traité du Vertige", 1737, "Dédicacé â M. Boerhaave".
V.B., p. 26, 88, 96-99.
V.B., p. 28.
V.B., p. 67.
V.B., p. Ί6-47, 66; O.P., I I, p. 286.
V.B., p. 88-91.

Noten bij 3.3.1.
1.
2.
3.

k.
5.

6.

7.

8.

9.

Nederlandse vertaling: "Inwijdingsrede ter aanprijzing der Hippocra
tische leere", door E. van der Bruggen, Amsterdam, Ιβ^Σ.
"Inwijdingsrede...", p. 12-13.
Het eerherstel voor Hippocrates dat Boerhaave bepleit, berust op
diens verdienste voor empirische geneeskunde. Hippocrates, aldus
Boerhaave, heeft nooit ¡ets weergegeven wat niet op waarneming berustte en zich nooit bezondigd aan ongerijmde speculaties of aan het opstellen van wankele hypothesen. Als zodanig ziet Boerhaave hem als
een lichtend voorbeeld voor elke arts.
"Inwijdingsrede...", p. 29-31.
Nederlandse vertaling: "Over het nut der mechanistische methode in de
geneeskunde", in: Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica, vol.
1 (1907).
Boerhaave wijst daarin weer de aprïorismen af. De abstracties die
het uitgangspunt van de mathematische deducties vormen kunnen niet tot
gevolgtrekkingen over het bijzondere karakter van de afzonderlijke
dingen leiden. En toch hangen juist de effecten die ze veroorzaken van
die bijzondere eigen aard der dingen af. Wie dus kennis van de eigen
aard der dingen wil verwerven, moet uit het onderzoek van het ding
zelf de gegevens putten, die inlichtingen verschaffen over de eigenschappen ervan. Dat betekent, dat de dingen slechts kunnen worden gekend uit de waarneembare effecten die de eigenschappen ervan teweeg
brengen.
Ook in de rede "Que repurgatae med i ei пае faci I is asseritur simpl¡citas" (1709) betoogt Boerhaave hetzelfde. Hij valt daarin het Cartésianisme rechtstreeks aan.
De "Prolegomena" bestaan de eerste 38 paragrafen van de "Institutiones medicae". Voor het volgende werd gebruik gemaakt van de becommentarieerde Franse vertaling van La Mettrie.
Commentaar bij par. 25. Vanuit dit standpunt schrijft Boerhaave de
anatomie dan ook een even grote zekerheid toe als de wiskunde. In de
anatomie beschikt de geneeskunde over heldere en duidelijke aangetoonde feiten, die berusten op zo'n eenduidige, eenvoudige en onloochenbare kennis, dat men niet wijs moet zijn om de juistheid ervan
te betwijfelen.
Nederlandse vertaling: "Over het verkrijgen van zekerheid op het gebied der Natuurkunde", in: Cohen, E. (1918), pp. 55-79.
Over deze rede zegt Brunet: "...cet ouvrage ne devait pas tarder à
devenir, en quelque sorte, le manuel de la méthode expérimentale"
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10.

11.
12.

13.
ik.
15.
16.

17.
13.
19.
20.
21.

(Brunet, 1926, p. 42). Premuda noemt de rede een "für die Kenntnis
der Ziele der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts wichtigen Werk"
(Premuda, 1970, р. ЬЭ).
Over de proefondervindelijke wijsbegeerte: Cassirer (193?-), p. 68
e.V.; Sassen (1970); King (1970), p. 171»; De Pater (I98O); Buchdahl
(1961).
"Prolegomena", par. 19.
King (196З). Een gevolg van deze situatie was dat, zeker nog in de
eerste decennia van de 18e eeuw, boeken en tijdschriften nog tal van
fantastische en absurde anecdotes en verslagen bevatten, omdat het
instrumentarium om deze "ervaringsgegevens" te verifiëren, ontbrak.
Mornet (1911, p. 15 e.v.) en Roger (1971, p. 184 e.ν.) geven in hun
studies vele interessante voorbeelden van zulke in boeken en tijd
schriften voorkomende waarnemingen.
De Pater (I98O).
Newton, "Scholium Generale" (1713), cit., Van der Hoeven (1979), p. 85.
Cit. Van der Hoeven (1979), p. 76, 85 e.v.
"Elementa Chimiae" (1732). Geraadpleegd werd La Mettrie's vertaling,
die met de titel "Abrégé de la Théorie chimique. Tiré des Propres
Écrits de M. Boerhaave" in 1741 verscheen.
Ibid. p. 16.
Ibid. p. 17.
Ibid. p. 44.
Ibid. p. 42.
King (I978) vindt in Borei I is "De Motu Animalum" (I68O) een duidelijke illustratie van deze gang van zaken: "... Borei li did start with
observations, but he built a large superstructure of hypothesis upon
a small basis of facts. This however was the methodology of his area
..." (p. 104).
Hij geeft heldere uiteenzettingen over de methodologische problemen
waarmee men worstelde en toon hoe de verklaringen die men gaf voor de
waargenomen verschijnselen ingebed zijn in het denken van de tijd. In
zijn woorden: "...the data to be explained ... were much as they are
today; but the universe of discourse that served as explicans was very
different" (p. 197).
Boerhaave voorzag in een "beautiful articulated collection" van begrippen waarmee hij vrijwel alles in de fysiologie en de pathologie kon
"verklaren". Aan Boerhaave's systeem, concludeert King, kan duidelijk
gemaakt worden dat de formele en logische geldigheid van de verklaringen niet de waarheid of juistheid ervan impliceren. Boerhaave vond de
verklaringen voor de verschijnselen in de wetten van de mechanica en
hydrodynamica. Anatomie, fysiologie, pathologie, klinische geneeskunde,
fysica en chemie verenigen zich bij Boerhaave tot een goed geordend geheel. Dit samentreffen en correlen van vele disciplines in een systeem
bepaalt de kracht en aantrekkelijkheid ervan. Het ontbreekt echter aan
bewijzen waarin stapsgewijze de geldigheid van de samenhangen die hij
vaststeld wordt aangetoond. Hoe de specifieke verschijnselen voortkomen
of afhangen van specifieke voorwaarden zegt hij niet. Technisch was hem
dat onmogelijk; methodologisch zag hij er de noodzaak niet van in (p.
20).

Noten bij 3.3.2.
1.

In de "Institiones" definieert Boerhaave leven als die ordening van de
vaste en vloeibare delen van het lichaam die voorwaarde is voor het on-

268
derhouden van de wederzijdse betrekkingen tussen lichaam en ziel
(paragraaf 1*2). Men vergelijke ook de paragrafen 19, 39, '•O, Ή en 43.
Nederlandse vertaling: "Redenering, waarin de gemakkelijke eenvoudig
heid der geneeskunde betoogd wordt", in: Handelingen van het Genees
kundig Genootschap onder de zinspreuk "Servandis Civibus", vol. 9
(1784), p. 297-327.

Noten bij 3.3.3.
1.
2.

3.
4.
5.

cf. "De commendando studio Hippocratico" (1701); Aphorismen, par.
1-20, Instituties, par. 20-21.
cf. Boerhaave (1907), p. 157-164. Het door Boerhaave ontwikkel
de programma voor de opleiding tot arts is, volgens Luyendijk-Elshout
(I9OO), in grote lijnen ook nog in het huidige curriculum terug te
vi nden.
I.M., commentaar bij par. 24.
cf. "De honore medici: Servitute" (1731); Boerhaave (1907),
p. 143 e.v.
I.M. par. 20-21, par. 25-29.

Noten bij 3.3.4.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

I.M., par. 40: Commentaar "Mechanici". Een instrument is, in de defi
nitie die Boerhaave qeeft, een lichaam waarvan de delen de grootte,
vorm, substantie en verbindingen hebben, die nodig zijn om de effecten
voort te brengen, die men ervan verwacht, cf. Comm. "Instrumens".
Volgens de Instituties (par. 39) bestaan vaste stoffen en vloeistoffen
beiden uit elementaire deeltjes: de atomen of enkelvoudige deeltjes
die door natuurlijke krachten niet te scheiden of op te splitsen zijn.
Het bestaan van atomen blijkt uit het bestaan van onveranderlijke be
ginselen of eigenschappen in de natuur. Het wezen van dingen verandert
niet, dus moeten de elementen waaruit ze zijn opgebouwd onveranderlijk
zijn. Alle stoffen zijn samengesteld uit zulke elementaire deeltjes.
Bij vaste stoffen zijn de elementaire deeltjes zo sterk aan elkaar ge
hecht (door cohesleve krachten als o.a. Newtoniaanse aantrekkings
kracht), dat ze hun onderlinge samenhang niet verliezen als ze bewogen
worden. Bij vloeistoffen is de samenhang zeer los en is een geringe
kracht voldoende om de elementen die de vloeistof vormen, te scheiden,
cf. Boerhaave, "Verhandelingen over de krachten der Geneesmiddelen".
Uitgeg. B. Boudon. Uit het Latijn vertaald door J.H.K., Rotterdam,
1756, Hfdst. I.
I.M., par. 40.
I.M., par. 41: commentaar.
Verhandelingen over de Krachten der Geneesmiddelen (1756), Hfdst. V.
In de dissertatie waarmee Gaubius in 1725 bij Boerhaave promoveerde
wordt verdedigd dat de elementaire aarde de basis van de vaste delen
is, cf. Rather (1965), p. 20.
Verhandelingen over de Krachten der Geneesmiddelen (1756), Hfst. II
en III.
Een summier overzicht van de belangrijkste elementen van Boerhaave's
fysiologie geeft Hall (1975), I, p. 367-390. Uitvoeriger is het resume
van Nijhoff (1881), p. 62-100.
I.M., par. 566-586. Ook de paragrafen over waken en slapen, I.e. par.
5З7-6ОО, kan men tot deze materie rekenen.
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9.

10.

11.

12.

13.

^k.
1516.

17.
18.
19.

Boerhaave stelt zich die als volgt voor: de zenuwvezel is een nauwe
cylindrische buis waarin slechts een rij of snoer bolletjes van de
zenuwvloeistof als billardballen achter elkaar liggen (mogelijk inge
bed in een etherische vloeistof). Een schokje tegen een einde van de
buis plant zich door de buis voort door overdracht van de beweging
aan de bolletjes tot aan het andere einde. Dit verklaart de geweldige
snelheid waarmee de beweging wordt voortgeplant terwijl de zenuw
vloeistof zelf slechts langzaam stroomt, cf. I.M., par. 275, par.
284-289, par. 569.
De zenuwvezels of, beter, de zenuwbuisjes zijn verreweg de kleinste
vaten. Zij ontstaan in de medulla. Daar gaan de arterioli nog dunner
worden en laten dan alleen nog de zeer fijne globuli door, die de
zenuwvloeistof vormen.
Wel formuleert Boerhaave vier wetten die gelden bij het ontstaan van
gewaarwordingen (par. 575-578):
1. Als een object zeer duidelijk en onderscheiden op het Sensor i um
Commune inwerkt, ontstaat een evenredig duidelijke gewaarwording.
2. Hoe levendiger een object op het Sensorium Commune inwerkt, des te
duidelijker is de gewaarwording.
3. Hoe vaker een object op het Sensorium Commune inwerkt hoe duide
lijker is de gewaarwording of voorstelling.
Ц. Hoe opvallender een object is dat op het Sensorium Commune inwerkt,
des te levendiger is de gewaarwording.
Verder weet Boerhaave te vermelden, dat als een indruk, door een ob
ject in het Sensorium Commune gemaakt, zeer sterk is, zodat erop vol
gende indrukken hem niet kunnen verdringen, de bijbehorende gewaar
wordingen bestaan blijft, (par. 579).
De termen worden door elkaar gebruikt (cf., commentaar bij par. 57257*0. De gewaarwording doet een affectie ontstaan (par. 5 7 Ό . De af
fectie wordt een passie genoemd wanneer ze zo sterk is dat de wil en
de rede buiten werking gezet worden en men, als het ware drijft op de
gevoelens (par. 572).
Boerhaave formuleert hier in feite een motivatietheorie, waarin lust en
onlustgevoelens als drijfveren voor het menselijk handelen fungeren:
de benadering of afwijzing van een object hangt af van de positieve of
negatieve gevoelens die het subject ervaart bij de gewaarwording van
het object.
In Boerhaave's woorden zijn liefde en haat de basisdrijfveren waarop
alle menselijk handelen terug te voeren is. Gevoelens als woede, angst,
ergernis, verdriet, schaamte (volgens hem een soort angst) zijn allen
varianten van deze basale gevoelens, cf. I.M., commentaar bij par. 573.
I.M., commentaar bij par. 57**.
Als voorbeeld noemt Boerhaave, dat het zien van een boom waaronder men
beroofd is, het hele gebeuren voor de geest zal roepen.
I.M., par. 582. Gewoonlijk weet men te onderscheiden tussen de verbeel
ding die van binnenuit ontstaat en de gewaarwording die op externe oor
zaken berust. Op de eerste plaats zijn in de gezonde mens de voorstel
lingen die t.g.v. de verbeelding ontstaan zwakker dan de echte; en,
ten tweede, maken de zintuigen ons bewust van het onderscheid. Maar
wanneer de verbeelding zeer sterk is, denkt men de objecten, die men
zich verbeeldt, ook met de zintuigen waar te nemen. De waanvoorstel
lingen van maniakken en melancholici zijn voorbeelden van deze sterke
verbeelding, cf. I.M., par. 582-583, commentaar bij 586.
I.M., par. 58I.
I.M., cormientaar bij par. 586.
Volgens Boerhaave maakt een gezond mens geen of weinig fouten bij het
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20.
21.
22.
23.

beoordelen van enkelvoudige gewaarwordingen of denkbeelden (b.v. bij
het beoordelen van het verschil tussen een cirkel en een driehoek).
Meer fouten worden gemaakt bij het beoordelen van samengestelde denkbeelden. Heestal komt dat omdat men te weinig geduld en bescheidenheid heeft om alle aspecten van de samengestelde ideeën te onderzoeken. Dat wordt bovendien in de hand gewerkt doordat men vooropgesteld
verwachtingen of wensen laat meespelen in het oordelen: men wil de
overeenstemming of samenhang tussen denkbeelden zien die men zich
wenst, cf. I.M., commentaar bij par. 506.
I.M., commentaar bij par. 586.
I.M., commentaar bij par. 586.
cf. Schulte (1970), p. 96.
Wat La Mettrie zijn "Théorie des sensations" noemt (cf. T.Α., p. 162)
is goeddeels letterlijk ontleend aan de psycho-fysiologie die Boerhaave in zijn Instituties ontwikkelt.

Noten bij 3.3.5.
1.
2.

I.M., par. 25 en 26.
cf. "De Morbus Nervorum", College k?.
Sassen (1970, ρ. Ι Ό merkt op dat in de 18e eeuw ook overtuigde aan
hangers van Newton's experimentele filosofie in zaken als de vraag
stukken van het wezen van de ziel en zijn bestemming, het bestaan van
God, enz. veel plaats inruimden voor, aan de Cartesiaanse speculatieve
filosofie ontleende, redeneringen. Cf. ook Premuda (1970), ρ. Ί6;
Schulte (1970), p. 97 e.v.
3. I.M., commentaar bij par. 27; "De Morbus Nervorum", College kj en kñ.
k.
I.M., commentaar bij par. 27.
5. Boerhaave, "De chemiae suos errores expurgante" (1718), Nederlandse
vertaling in Cohen (1918), p. 80-100.
6. I.M., commentaar bij par. 27 en 28; "De Morbus Nervorum", college 47.
7. I.M., commentaar bij par. 27.
8. Boerhaave (1907), p. 151-152. Cf. De Groot (1917J, p.
196 e.v.
9. De Groot (1917), p. 198 e.v.
10. A.S., p. 212-213.

Noten bij Ί.Ι.
1.
2.
3.

k.

5.

Lemée (195Ό, p.20.
O.P., Ill, p. 316 e.v.
"Observations de Médecine Pratique" (1743), p. 279.
Gusdorf (1972, p. 439) zegt dat er in de l8e eeuw op het Franse platteland geen medische verzorging bestond. De artsen zaten in de steden
en konden enkele door de wel gestel den geconsulteerd worden. De armen
waren overgeleverd aan kwakzalvers, wonderdoctoren, barbiers, enz. De
academische geneeskunde was een urbane en elitaire aangelegenheid.
Dit privilege verzekerde La Mettrie van een soort monopolie en verbood aan ieder ander werk van Boerhaave in de Franse taal uit te geven (cf. "Privilège du Roy" in "Aphorismes de Monsieur Herman Boerhaave", 1739). Het is niet bekend of La Mettrie Boerhaave's instemming had voor het maken en uitgeven van vertalingen van diens werk.
Hij betitelde zichzelf als de "Interprête François" en de "Commentateur" van Boerhaave (cf. P.M., "Portrait de Rufus").
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6.

Met Antoine Ferrein (1693-1769) maakt hij ruzie wanneer deze, nadat
hij in 17^2 hoogleraar aan het College de France geworden was, colleges over, of aan de hand van, Boerhaave's geneeskunde gaat geven. La
Mettrie beweert dat Ferrein zijn kennis van Boerhaave ging opdoen bij
de colleges van Hunauld en dan het aldus geleerde op zijn colleges
aan zijn studenten overbriefde: "Dieu sait", commentari eert La Mettrie,
"quelles sottises il fait dire tous les jours au grand Boerhaave, qu'il
n'entend pas, et qu'il a la fureur d'expliquer pour gagner de l'argent!" (P.M., "Portrait de Rufus").
Lemée ('\351*, p. 22-23) geeft o.a. de tekst van de trouwakte weer.

Noten bij 4.2.
1.

De volledige bibliografische gegevens zijn in de literatuurlijst te
vinden. De toelichting op de werken volgt op het chronologisch overzicht.
2. P.M., "Portrait de Verminosus"; O.P., I I, p. 101.
3. cf. "Traité du Vertige" (1737): "Avertissement";
"Traité de la petite vérole" (iJ^O): "Discours préliminaire";
"Lettres sur l'Art de conserver la Santé" (1738): "Avant Propos";
"Observations de Médecine Pratique" ( ^ З ) : "Préface".
'•, Observations de Médecine Pratique ( U O ) : "Préface".
5. O.P., Ill, p. 27'·. Nog later, in het voorwoord van zijn "Oeuvres de
Médecine" (1751) zal hij deze opvatting over de verplichting tot het
doorgeven van de opgedane ervaringen nog eens herhalen.
6. Taine (I876), V, p. M A . Nog in 1752 werden Michel-Louis Vernage
(І697-І77З) en drie andere artsen geadeld omdat zij erin geslaagd wa
ren de Dauphin van de pokken te genezen.
7. De cholera en de dyssenterie komen in de "Observations de Médecine
Pratique" ( ^ Ό ) aan de orde. Over de dyssenterie zal hij in 1750 nog
een apart verhandeling doen verschijnen.
8. Hoewel La Mettrie erkent dat Boerhaave's ideeën over de oorzaken van
de venerische ziekten van hypothetische aard waren - hij spreekt daarom opzettelijk over het "Système" van Boerhaave, cf. "Saint Cosme
vengé" (17'»'»), p. 73 - slaat hij deze hoger aan dan de gissingen van
b.v. Antoine Deidier ( 7-17A6; Dissertation de Morbis venereis, 1723)
over "animalcules" of van Piere Desault (1665-1735; Dissertation sur
les maladies vénériennes, 1733) over onzichtbare wormpjes, die de venerische ziekten zouden veroorzaken. De opvattingen van Boerhaave
stoelden tenminste op ervaringsgegevens en op een grondige kennis van
de fysiologie. Op dezelfde gronden neemt hij het ook op voor Boerhaave's aanbevelingen voor de behandeling. Hij keert zich tegen de in
Frankrijk gebruikelijke kwik-kuur ten gunste van de behandeling met
zweetdrijvende aftreksels uit de hars van het pokhout. Later, voor
het eerst in 1739 (no. l6) verlaat hij Boerhaave's voorschriften en
keert terug tot de voorkeur voor de kwikbehandeling.
9.

In zijn strijd voor Boerhaave's opvattingen over de behandeling met
pokhout gaat hij in deze dissertatie zelfs zover de "Empiriques" ervan te beschuldigen dat zij munt slaan uit de dure kwikbehandeling en
dat zij alleen daarom daaraan de voorkeur geven boven pokhout. Er zouden zelfs charlatans zijn die volkomen gezonde mensen geld afhandig
maken met dure behandelingen. Hij zegt deze beschuldigingen met pijn
uit te spreken maar er toch omwille van de waarheid en het welzijn van
de mensen niet onderuit te komen. Overigens zou deze dissertatie de
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aanleiding vormen tot een lange strijd tussen La Mettrie en Jean
Astruc (ібВ^-іубБ). In Astrucs grote werk "De Morbis Veneris" dat
een jaar later verscheen werd La Mettrie's verhandeling zakelijk
beoordeeld. Lovende woorden worden er niet aan gespendeerd, maar
gelet op de weinige detailkwesties waarop Astruc kritiek had, kan
men afleiden dat er over het geheel genomen niet ongunstig over
werd gesproken. Toch had de kritiek grote gevolgen. Zij zette La
Mettrie aan tot de "Lettre à M. Astruc" (no. 8) die hij in 1737 en
nog eens in 1739 en in 171»! laat drukken. Hij zet daarin uiteen dat
hij fout begrepen is door Astruc en dat geen der punten van kritiek
terecht waren. Aansluitend argumenteert hij in deze brief opnieuw
uitvoerig tegen de kwik-behandeling die Astruc voorstond. Het geheel is recht door zee maar correct gesteld. La Mettrie hoopte dat
Astruc zijn kritiek recht zou zetten. Vlak voor de tweede druk van
Astruc's "De Morbis Veneris" in W'tO zal verschijnen spreekt La
Mettrie die verwachting nog uit in zijn "Vie de Boerhaave" (no. 18;
cf. p. 71). Als dan in die tweede druk de kritiek ongewijzigd gehandhaafd is, kan de gekwetste La Mettrie zich niet meer in bedwang
houden en wordt Astruc een constant mikpunt voor zijn venijnige spot.
10. Een reactie op La Mettrie's brief volgde in juni 1736 in de "Mercure
de France". Daarin wordt La Mettrie - terecht - verweten dat hij Mead
onnauwkeurig weergeeft In zake het oordeel over de chirurgen. De auteur, zelf een chirurg, verwijt La Mettrie de strijd tussen artsen en
chirurgen aan te wakkeren.
11. Uit deze opmerking - La Mettrie noemt als verblijf een pension in de
Rue Mazarine - moet worden opgemaakt dat de beschreven gebeurtenissen in 1735 plaatsvonden. Taylor maakte in die tijd een reis door Europa. In 1733 haalde hij zijn medische doctorsgraad in Bazel. In ^7'ì^^
verbleef hij in Luik en in Keulen. In 1735 was hij een tijd in Parijs
en gaf er zijn boek uit met een opdracht aan de "Académie de Chirurgie". Volgens La Mettrie hoopte hij daarin opgenomen te worden. In
november 1735 keerde Taylor terug naar Londen.
Aangezien Taylor, zijn boek en zijn pogingen lid van de "Académie de
Chirurgie" te worden, onmiddellijk aanleiding tot La Mettries brieven
geweest zijn, lijkt het mij gerechtvaardigd te veronderstellen dat zij
ook in 1735 geschreven zijn. Lemée (ISSO dateert ze, zonder enige
toelichting, op '\7k8.
12. Emanuel Koenig (1698-1752) was in Bazel hoogleraar anatomie en theoretische geneeskunde.
Johannes Α. Gesner (1709-1790) was medicus - hij studeerde o.a. in
Leiden - maar bekleedde in Zurich de leerstoel mathematica.
13. Het enigst bekende exemplaar was door Lemée (195Ό in de Bibliothèque
municipale te Reims gevonden. Bij navraag bleek het er nu niet meer
aanwezig.
14. "Traité du Vertige" (1737), p. 97; p. 105.
15. "Traité du Vertige" (1737), p. 52.
16. cf. noot 9.
17. Uit een later werk van La Mettrie weten we dat een vierde brief over
de sexualiteit door de censuur was tegengehouden (cf. D.B., ρ. 1Ί9).
18. Het gebruik van water uit moerassen, meren, vijvers en stilstaande
waters in het algemeen wordt ontraden. Uit een rivier die een stad
gepasseerd is moet men evenmin water nemen. Gefiltreerd regenwater is
het beste. Hoe lichter het water hoe beter het is omdat er het minste
vreemde stoffen inzitten.
La Mettrie is zeer gereserveerd over Hippocrates' opmerkingen over de
samenhang tussen het gedrag van de Amazones en de Scythen en de voe-
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ding en het klimaat waarmee deze volkeren te maken hadden.
19. Merkwaardig is dat in deze reeks uittreksels over de chemische elementen een bespreking van het vierde element, de aarde, ontbreekt. Aan
het slot van de "Discours sur Ie Feu" werd het werk aangekondigd.
Maar in de "Observations sur les écrits modernes" is het nooit verschenen. De bespreking ervan is daarentegen wel opgenomen in het in
17^0 uitgegeven "Abrégé de la Théorie Chimique, tiré des propres
écrits de M. Boerhaave" (no. 20).
Dat er, zoals Lemée (195Ί) aangeeft, van het uittreksel over dit vier
de element een afzonderlijk werk gemaakt is met de titel "Abrégé de
la Théorie Chimique de Ia Terre", heb ik niet kunnen nawijzen. Mijns
inziens berust die mening op een misverstand, dat opgeroepen is door
de lijst van vertalingen van La Mettrie, die in de uitgave van het
"Abrégé de la Théorie Chimique" door Lambert en Durand staat afgedrukt. Daarin komt inderdaad een werk voor met de titel "La Théorie
Chimique de la Terre, suivant les principes de M. Boerhaave, auquel
on a joint le Traité du Vertige, avec une Lettre à M. Astruc sur les
Maladies vénériennes, par le même". Mij dunkt dat daarmee het "Abrégé
de la Théorie Chimique" zelf bedoeld wordt. Daarin zijn inderdaad het
"Traité du Vertige" en de "Lettre à Astruc" opnieuw afgedrukt.
20. In het "Vie de Boerhaave" (no. 18) zegt La Mettrie dat de "Procesus
chimiae" zeer waarschijnlijk geschreven zijn door Herman Boerhaave's
broer Jacques (p. 85). In hetzelfde werk zegt hij ook dat hij die vertaling maakte ten gerieve van apothekers en handwerkslieden (p. 67).
21. Het werk vormt een interessante schakel in zijn dispuut met Astruc
(cf. noot 9 ) . Het gehele werk door prijst La Mettrie de verdiensten
van Astruc: diens werk heeft hem gewezen op menige nuttige en merkwaardige zaak. Op de meeste punten blijft hij de standpunten die hij
eerder innam verdedigen. Alleen in de waardering voor de behandeling
met kwik kwam hij Astruc tegemoet.
22. Het resumé dat La Mettrie van de rede geeft is - zonder de strekking
te schaden - minder een representatieve weergave, dan wel een aaneenrijging van passages die hem het meest troffen. Het verraadt overigens
de interessen die in de verdere ontwikkeling van zijn werk op de voorgrond komen. Als zodanig vallen in zijn selectie die citaten op, die
handelen over het vraagstuk van de natuur van de geest, over de samenhangen in de lichaamsmachine, over het menselijk kenvermogen, over de
plaats van de mens onder schepselen, over de oorsprong en de ontwikkel ing van de mens.
23. Na zoveel lof op Newton haast La Mettrie zich zijn landgenoot Descartes toch een weinig te rehabiliteren door te wijzen op zijn verdiensten als wiskundige. Met name de "Géométrique" en de "Dioprique" worden genoemd. Daarbij komt dat volgens hem, Newton waarschijnlijk nooit
de hoogte bereikt zou hebben wanneer hij niet door zijn voorganger
Descartes op weg geholpen was. Descartes heeft ongetwijfeld minder
aan zijn voorgangers te danken dan Newton aan Descartes. De verdiensten zijn daarmee aangegeven en meteen daarop aansluitend gaat La
Mettrie over tot het kraken vna diens fysiologie!
De rehabilitatie van Descartes werd eerder, op grond van dezelfde
overwegingen, door Voltaire in de 1'tde der "Lettres Philosophiques"
(^З^) uitgesproken.
2k. La Mettrie stelt zelfs dat er een bepaalde aanleg nodig is voor het
uitoefenen van de geneeskunde: wanneer de Natuur je niet begiftigd
heeft met gevoelige en fijne organen, die betrouwbaar zijn en geschikt
om complicaties te ontwarren, om de meest verborgen oorzaken aan het
licht te brengen, om de dingen die te gebeuren staan te voorvoelen,
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zul je nooit de naam arts verdienen.
25. De eerste werken (no. 21 en 22) kregen de goedkeuring van de censor,
de "Approbation", op 31 januari ^7^*3.
Het derde werk, te weten deel 1 - 3 van de becommentarieerde "Institutions de Médecine" werden reeds op 25 juni 1 7 Ό door de censor
goedgekeurd.
26. De felle toon van het voorwoord van de "Observations de Médecine Pratique" is het gevolg van La Mettrie's ergernis over het negatieve oordeel dat Antoine Ferrein over het manuscript gegeven had. Hoe en waarom Ferrein het manuscript beoordelen moest is níet duidelijk. Mogelijk
was dat in opdracht van de Medische Faculteit van Parijs die haar goedkeuring moest geven aan elk medisch werk dat in Parijs gedrukt werd.
La Mettrie zegt dat Ferrein, na enige bladzijden gelezen te hebben,
overal rondbazuinde dat hij zijn goedkeuring niet kon geven aan een
boek waarin zulke verfoeilijke praktijken werden beschreven (cf. P.M.,
"Portrait de Rufus"). De "Observations de Médecine Pratique" zijn verschenen met een lovende "Approbation" van de censor Casamajor.
27. Later (cf. O.P., 11, p. 76~77) zal La Mettrie met name een zekere Mr.
Ménard noemen als degene met wie hij in Saint Malo samenwerkte en aan
wie hij een aantal van de beschreven gevallen ontleende. Hij deelt dan
ook mee dat de opdracht in het werk ("à M
docteur en médecine de
la Faculté de Montpellier") aan doktor Ménard gericht was.
28. In Hallers editie is de tekst van Boerhaave's collegedictaat aangevuld
Met een uitzonderlijk groot notenapparaat.
29. Winslow, J.B.: "Exposition anatomique de la structure du corps humain"
(1732); Senac, J.B.: "Anatomie de Heister, avec des essais de Physique sur l'usage des Parties du Corps humain (1724; 1735).
30. Degenen die bij het verklaren van de levensverrichtingen voorbij gaan
aan de ervaringsgegevens en de daaruit af te leiden wetmatigheden,
vindt hij onverantwoordelijk te werk gaan, omdat zij, uit beginselen
die niet met de werkelijkheid overeenkomen, conclusies trekken die
jammerlijke gevolgen voor de praktijk hebben.
31. Het gebruik van deze vorm van hypothesen rekent La Mettrie In deze
inleiding de overspannen anti-materialisten aan die alles wat in het
menselijk lichaam gebeurt verklaren uit de activiteiten van de ziel.
Zij maken zodoende van de ziel de eerste oorzaak van elk verschijnsel.
Deze metafysici, zegt La Mettrie, laten de natuur uit hun handen glippen om zich aan spookbeelden vast te klampen.
32. Reeds in zijn "Système de M. Herman Boerhaave, sur les Maladies vénériennnes" (1735), verwijst hij in een noot op pagina ІЗІ naar Voltaires
"Lettres Philosophiques". Dat gebeurt in verband met het vraagstuk van
de inoculatie. Voltaire bepleit in zijn 11e brief ("Sur l'insertion de
la petite Vérole") de invoering van deze behandeling. La Mettrie is ertegen. In zijn "Traité de la petite Vérole" (U'tO) neemt hij zowat de
hele brief van Voltaire op in zijn tekst, maar hij herhaalt zijn argumenten tegen de inoculatie.
Ook de bewoordingen waarmee La Mettrie in het "Vie de Boerhaave" (iJkQ)
de verdiensten van Descartes uitmeet, wijzen op het kennen van Voltaires "Lettres Philosophiques" (cf. noot 23).
Voor de rest worden deze "Lettres Philosophiques", die Gustave Lanson
(Ι92Ό iijjg eerste bom die naar het Ancien Régime geworpen werd" noemde,
niet gebruikt.
De "Elements de la Philosophie de Newton" noemt La Mettrie in zijn "Vie
de Boerhaave". Hij verdedigt daarin Voltaires verdiensten als filosoof.
33. V.B., p. 8.
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З *. cf. noot 22.
35. Jean Devaux (іб^Э-іУгЭ), "Traité de la Vertu des Médicamens, traduit du
latin de M. Herman Boerhaave" (1729). Een tweede editie verscheen in
1739. Het privilege op Boerhaave's vertalingen dat La Mettrie had is
daarmee niet geschonden, want, zoals La Mettrie opmerkt (cf. "Vie de
Boerhaave", p. S't-SS), wordt in de titel ten onrechte gesuggereerd dat
dit werk van Boerhaave zelf is.
Eloy (1778, II, p. 36-AO) zegt over deze Devaux, die veel vertaalwerk
deed, dat hij erin slaagde van "de bons ouvrages latins des pitoyables
traités françois" te maken.
36. O.P., II, 289.
37. cf. noot 26.
38. De reacties op de door La Mettrie gemaakte vertalingen en eigen werken
waren positief. Niet zonder trots vermeldt La Mettrie zelf, dat Boerhaave hem schreef dat hij zijn "Traité du Vertige" met plezier gelezen
had (cf. Ill, 2 ) . Ook op het gunstige oordeel van de censor Casamajor
maakt La Mettrie opmerkzaam. Casamajor heeft inderdaad twee maal niet
volstaan met het gebruik van de standaardformule ("J'ai lu par orare de
M. le Garde des Sceaux un manuscrit, qui a pour titre ..., dans lequel
je n'ai rien trouvé qui en empêche l'impression"). In de "Approbation"
van de "Abrégé de la Théorie Chimique" (17^1) schrijft hij: "Cet ouvrage pouvant être que très-utile au Public, j'estime qu'on doit en
permettre l'impression". En nog lovender is hij in de "Approbation"
voor de "Observations de Médecine Pratique" (het werk dat Ferrein waardeloos vond - cf. noot 2 6 ) : "... les maladies détaillées dans cette
ouvrage, leurs symptômes, et les remèdes qui ont été employé pour les
combattre,annoncent non seulement un Médecin plein de zélé pour le
bien public, mais aussi un Praticien dont les lumières, et l'exactitude
prouvent de reste qu'il a étudié ces maladies et l'art de les guérir,
ailleurs que dans les livres".
Het tijdschrift "Observations sur les Ecrits Modernes", dat zijn uittreksels van de "Elementa Chimiae" van Boerhaave opnam en verder ook
zijn "Traité de Vertige", "Lettres sur l'Art de Conserver la Sante" en
zijn vertaling van de Aphorismen wereldkundig maakte, voerde La Mettrie
op als "l'ingénieux Disciple de M. Boerhaave" (Lettre 153, 9 nov. 1737)
en merkt, naar aanleiding van de Aphorismen-vertaling, op dat "Le Traducteur dont on connoît d'ailleurs le sçavoir et les lumières,... a dû
avoir moins peine qu'un autre à réussir dans son Travail puisqu'il a
été le Disciple de M. Boerhaave à Leyde, et qu'il a eu l'Avantage de
consulter ce célèbre Docteur sur les Endroits difficils de ces Oeuvres,
et particulièrement de celui-ci". (Lettre 192, 21 juni 1738).
Ook het "Journal de Sçavans" volgt zijn verrichtingen op de voet. Bijgaande lijst geeft een overzicht van de werken uit de besproken periode
die in het "Journal des Sçavans" genoemd en/of besproken worden (Recentie = een bespreking; nouv. litt. = h e t werk wordt als nieuw verschenen
genoemd. De gegevens zijn genomen uit de Amsterdamse editie van het
"Journal des Sçavans").
Nov. І7З5 nouv. litt.
Nov. 1737 nouv. litt.
Juli. 1738 recentie
Nov. І7З8 nouv. litt.
Nov. 17З8 nouv. litt.
Nov. І7З8 nouv. litt.
Nov. І7З8 recentie
Jan. І7З9 recentie

Système H.B. sur les Malad. Vénér. etc.
Traité de Vertige etc.
Traité du Vertige
Aphorismes.
Traité du Vertige (2e editie)
Traité Matière Médicale
Lettre à Astruc
Catalepsie etc.
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Aphori sines
Mrt. 1739 recent
Lettres sur l'Art de Conserver la Santé etc.
Apr. 1739 recent
Nouv. Traité Malad. Vénér.
Jul. 1739 recent
t. Institutions de Médecine
Jan. ^'tO nouv.
t. Traité Matière Medicale (2e druk)
Jan. ^7l*0 nouv.
t. Aphorismes (2e druk)
Jan. 17Ίθ nouv.
t. Traité de la Petite Vérole, etc.
Jan. ^7^*0 nouv.
t. Abrégé de la Théorie Chimique, etc.
Okt. 17^2 nouv.
t. Observations de Médecine Pratique
Dec. 1 7i»3 nouv.
t. Institutions de Médecine, avec une Connu, etc.
Jan. ijbk nouv.
De recenties in he "Journal des Sçavans" zijn zakelijk en vrij van
vleierij. De verd ensten van een werk wordt tot uiting gebracht in een
weergave van de w jze waarop de auteur zijn onderwerp behandeld heeft.
La Mettrie oogst lof met zijn "Traité de Vertige" en komt in de andere
recenties naar voren als een auteur die een degelijke, wetenschappelijke
aanpak van de geneeskunde voorstaat. Zijn werk was de redactie ongetwijfeld welgevallig. In de recentie van zijn "Lettres sur l'Art de Conserver la Santé" wordt opgemerkt dat La Mettrie reeds bekendheid heeft verkregen door verschillende werken die hem tot eer strekken.

Noten bij
1.
2.
3.

Ό .

cf. Adam (1967) , p. 120 e.V.; Vartanian (1953), p. 306.
cf. Mouy (193Ό, p. 116-117.
cf. r.eorges-Berthier (igTt), p. Ίδ-^ό, noot 3; Roger (1971), p. 156.
Descartes heeft overigens niet nagelaten onderzoek te doen. Maar zijn
waarnemingen en experimenten dienden enkel om de juistheid van zijn
beginselen te bevestigen. Volgens Roger (1971, p. 156) verwonderde
Descartes zich nooit bij zijn experimenten: hij trof de zaken altijd
zo aan als hij ze zich had voorgesteld. Rostand (1956, p. 159) merkt
daarom niet ten onrechte op dat Descartes, als hij nu onder de leven
den terug zou keren, niet verbaasd zou zijn over de moderne biologie.
Hoewel geen van zijn verklaringen overeind gebleven zijn, zou hij con
cluderen dat de verklaringsschema's van nu toch vrijwel met zijn
ideeën overeenkomen.
1». cf. Bergmann (1979 1 1 ).
5. cf. Кох en Polak (I98O).
6. cf. Mouy (193*0, p. 117, 1^7.
7. Fontenelle, "Théorie des Tourbillons cartésiens, avec de Reflections
sur l'Attraction", Paris, 1752.
8. cf. Dambesieux (1757), Avant Propos.
9. De mechanistische natuurfilosofie die Descartes geformuleerd had was
begroet als de afrekening met het Aristotelisch-Scholastisch wereldbeeld waarin zaken als kwaliteiten, vermogens, wezensbepalingen, bezieldheid, doelgerichtheid, enz. verantwoordelijk gemaakt werden voor
de eigenschappen der dingen en de oorzaken van de veranderingen die in
de natuur optreden. Descartes plaatste daar zijn universele mathematica
tegenover. Aan de basis daarvan stond de herleiding van het materiële
tot zuiver geometrische uitgebreidheid. Door de uitgebreidheidsconceptie
is nu elk natuurverschijnsel uiteindelijk terug te brengen tot meetbare,
vergelijkbare en ordenbare dimensies. Alle eigenschappen van de lichamen
kunnen worden begrepen met dezelfde principes, want de verschillen ertussen zijn slechts verschillen in vorm, grootte, ordening en beweging
van materie. De hele natuur is dus voor kwantitatieve benadering toe-
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gankelijk. Descartes was ervan overtuigd dat op zijn heldere en evidente wiskundige grondslagen een sluitende en zekere wetenschap te
bouwen was die een einde zou maken aan het gebruik van de occulte en
transcedente krachten ter verklaring van de verschijnselen.
De "Discours de la Methode" (1737), waarin Descartes afrekent met de
scholastische wijsbegeerte en zijn ambitieuze plan voor zijn universele mathematica programmatisch uiteenzet, was en werd in Frankrijk gevierd als een manifest van de emancipatie van het denken, van de bevrijding van het gezonde verstand uit de boeien van de orthodoxe leerstellingen. Het heeft talrijken aangezet tot kritisch en zelfstandig
denken, tot het plaatsen van de rede boven elke autoriteit en tot betwijfelen van elke traditie en dogmatiek. De Cartesiaanse methode droeg
daardoor wezenlijk bij aan de vorming van de geest van de Franse Verlichting, cf. Adam (1967); Vartanian (1953), Bergmann (1979 1 ).
10. Adam (1967). p. 120 e.v. Voor die tijd mochten de Cartesiaanse logica en
metafysica niet onderwezen worden omdat zij de kerkelijke leerstellingen ondermijnden.
11. cf. Brunet (1926).

Noten bij 5.1.
1.
2.
3.

"Observations de Médecine Pratique" (ed. 1750, p. 2 8 8 ) .
P.M., "Portrait de Rufus"; "Portrait de la Forest".
Frederik de Grote zegt in zijn "Eloge de Mr. de La Mettrie" (1752), dat
La Mettrie door de dood van Hunauld naar Parijs gelokt werd. Gelet op
de vele onjuistheden in dit Éloge, hoeft men deze voorstelling van zaken niet als bindend te beschouwen. In ieder geval was La Mettrie al
vóór de dood van zijn vriend in Parijs. Dat sluit natuurlijk niet uit
dat die aanwezigheid toevallig was en dat hij pas door het overlijden
van Hunauld is aangezet te blijven en de verdere ontwikkelingen af te
wachten. Mogelijk hoopte hij Hunauld te kunnen opvolgen als lijfarts
van de Duc de Richelieu of zelfs als hoogleraar aan de Jardin du Roi.
Maar dat is zuiver speculatie: er zijn geen gegevens bekend over de
redenen waarom La Mettrie in Parijs verbleef. Overigens werd op 1 januari ^ ^ З J.-B. Winslow als opvolger van Hunauld benoemd (cf. Laissus,
196Ό.
La Mettrie's aspiraties in Parijs emplooi te vinden, moeten welhaast
gelegen hebben in de richting van een aanstelling als privé-arts of als
arts in overheidsdienst, omdat hij er geen eigen praktijk mocht voeren.
Maar geheel duidelijk is dat niet. In zijn "Ouvrage de Pénélope" vinden we de verzuchting dat J.-B. Sylva (met wie hij goede contacten onderhield, waarschijnlijk alleen met het oog op diens connecties: zijn
oordeel over zijn capaciteiten als arts zijn bepaald niet vleiend) o.a.
aan Hunauld, aan zijn vriend E.-J. Berlin (1712-1781) en aan hem patiënten beloofd had en dat daar nooit iets van gekomen was (lil,
Moet daaruit worden afgeleid dat hij toch een mogelijkheid zag in Parijs te praktizeren? J.-B. Sylva overleed overigens reeds op 9 augustus '\7i*2. Het kan dan ook nog zo zijn dat La Mettrie naar Parijs gegaan was in de hoop bij iemand uit het omvangrijke en aanzienlijke patiëntenbestand van deze society-arts werk te vinden als lijfarts.
Het meest waarschijnlijk is dat La Mettrie zocht naar een baan als
privé-arts bij een rijke familie. Men kan een aanwijzing daarvoor vinden in zijn achteraf gegeven raad: "... je ne conseillera jamais à
personne de quitter, comme j'ai fait, le pavé d'une ville où l'on a
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de l'estime et de l'emploi, pour courir après les grands" (O.P., Ill,
p. 2 7 2 ) .
Louis de Grammont of Gramont (léSg-W'tS) telg uit een belangrijke adeli jke familie. Zijn moeder was een dochter van de Duc de Noailles; hij
was getrouwd met een dochter van de Duc de Bi ron. Het "Hôtel" waarin
de familie in Parijs woonde lag in de Rue Neuve St. Augustin. Op 25
mei 17'*1 was hij bevelhebber over het "Régiment des Gardes Françaises"
geworden. Op 15 maart 17't2 werd hij Hertog en "Pair de France". Hij
sneuvelde op 11 mei ^7^^5 in de slag van Fontenoy (cf. De la ChenayeDesbois, 177*0. In de "Notes Historiques relatives aux Personnes illustres" in de memoires van De Maurepas (1792, III, p. 263 e.ν.) heet
het over hem: "Mr. de Gramont est toujours un homme terrible, il exige
de ses gens les soins les plus détaillés, et ils se soumettent à lui
en tremblant. Il fait beaucoup de dépense qu'il ordonne lui-même, et
tout est si bien arrangé que sa femme n'a pas le droit de demander un
plat de plus; dans ces accès de colère, il jette dans l'effroi toute
sa maison. La coutume de Bayonne dont il jouit lui vaut 90.000 liv.
de rente, et le Régiment des Gardes lui en vaut 120.000 liv.". Het oordeel van La Mettrie over zijn baas is heel wat milder: "... un homme
poli, doux, affable, aussi honnête homme que zélé pour le service
d'un Maitre qu'il adoroit..." (O.P., Ill, p. 2 7 1 ) .
Morand, Sauveur-François (1697-177Ό , chirurg. Hij was een van de vijf
"démonstrateurs" die bij de oprichting van het college voor chirugie
in 1724 te Parijs werden benoemd. Toen in 1731 de "Académie de Chirurgie" werd opgericht, werd Morand haar secretaris. Hij was daarnaast
directeur en hoogleraar aan de "École d'Anatomie des Invalides" die
onder het Ministerie van Oorlog en Marine ressorteerde. In 1739 werd
hij benoemd tot "Chirurgien-Major" van het "Régiment des Gardes Françaises".
La Mettrie prijst hem als chirurg ("Vie de Boerhaave", p. 2k), maar
verwijt hem later zich ook met medische zaken in te laten (O.P., II,
232 en 238/239). Ook laat hij zich badinerend uit over diens "Discours
dans lequel on prouve qu'il est nécessaire au chirurgien d'être lettré" (Paris, U O ) , cf. St. Cosme vengé, p. 'tó. Nergens vinden we
echter aanduidingen die wijzen op een rol van Morand bij het verkrijgen van La Mettries aanstelling bij De Grammont.
Sidobre, Antoine. Over deze arts is vrijwel niets bekend. Boissier
(І9ЗІ) weet te melden, dat hij in Montpellier gestudeerd heeft en dat
Hoffmann hem een uitstekend clinicus noemde. In de catalogus van de
bibliotheek van La Mettrie komen we onder: 8 ° - no. 23^ een werk van
Sidobre tegen met de titel "De Variolis et Morbi lis", Lyon, 1699- Vol
gens de "Etat de la France" (Paris, 1722) was Sidobre als arts ver
bonden aan het "Régiment des Gardes Francoises" en daarnaast "Médecin
par quartier" van de koning. Voor de rest kennen we hem alleen uit de
schets die La Mettrie onder de naam "Douillet" van hem geeft in zijn
"Politique du Médecin de Machiavel" (U'tè). Daarin wordt gezegd dat
Sidobre een neef van Jacques Mol in (1666-1755) was en dat hij verbonden was aan het huis van De Grammont en door de vader van Louis de
Grammont bij de "Gardes Francoises" aangesteld was. La Mettrie laat
ook weten dat Sidobre zich op zestigjarige leeftijd uit zijn praktijk terugtrok. Alles wijst erop dat La Mettrie Sidobre is opgevolgd
en het lijkt waarschijnlijk dat Sidobre hem inderdaad zijn aanstelling heeft bezorgd. In zijn "La Faculté Vengée" ( l ? ^ ) laat La Mettrie Sidobre klagen over de ondankbaarheid van La Mettrie: "Moi, qui
l'avais placé dans une si grande Maison! Moi, qui lui avais ouvert
ma propre et brillante carrière! L'ingrat! Traiter ainsi un protec-
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teur à qui pn a tes obligations les plus essentielles; Saluer ainsi
son patron, la mauvais coeur!" (p. 147). Uit datzelfde werk is overigens op te maken dat Sidobre nog aanwezig was bij de slag van Fontenoy (11 mei 1745) en dus kennelijk zijn baan bij de "Gardes Françaises" op dat tijdstip nog niet had opgegeven (p. 21).
6. O.P., Ill, р. З69-З7О. Daarmee is in overeenstemming dat Sidobre, die
deze functie voor La Mettrie bekleedde, bij Fontenoy nog aanwezig
was, cf. noot 6.
7. O.P., Ill, p. 265-29'* geeft La Mettrie een schets van het leven en de
moeilijkheden van de "Médecine-domestique".
8. Léonard, (1958), p. 130; Levron, (1971).
Maurice de Saxe geeft in zijn "Traité des Légions, ou Mémoires sur
l'Infanterie" (1753) een verslag van de gebeurtenissen bij Dettingen.
9. Louis XV werd op A augustus IJ1*** in Metz ziek. Men vreesde voor zijn
leven en er speelden zich dramatische intriges af rond de zieke koning. Frankrijk dat toen nog vertrouwen had in "le Bien-Aimé", bad
voor zijn beterschap. De artsen en chirurgen ruzieden over de behandeling. Pas op 17 augustus kon de uit Parijs overgekomen Jacques Mol in
mededelen dat het levensgevaar geweken was. Cf. Rocquin, 1879, p. 109
e.V.; "Précis du Siècle de Louis XV", Paris, I8O8; Barbier, 1855; De
Maurepas, 1793, IV, p. 132 e.v.
10. Frederik de Grote, ÌJSk p. 103/101». A.G. Kästner (I719-I8OO), hoogleraar wiskunde in Leipzig, maakte naar aanleiding daarvan het volgende spotvers: "Kein Unglück ¡st, es muss dem Wissen dienen. Den
grossen Satz, die Menschen sind Machinen, Fand La Mettrie, mit alle
seine Witze, Doch eher nicht, als in des Fiebershitze" (1755).
11. "Lettre du père Dupré à Marville", in: Ravaisson (I88I), XII, p. 259"
260. Astruc is de informant van Dupré. Dat de onder pseudoniem verschenen "Histoire Naturelle de l'Ame" toch meteen als een product van
La Mettrie herkend werd, komt misschien wel door diens toedoen. La
Mettrie had Astruc intussen in een pamflet, getiteld "Saint Cosme
vengé, ou Critique du traité d'Astruc <<De Morbis veneris>> [IJ1***)
zwaar grievend aangevallen. Allicht zal Astruc makkelijk kunnen hebben achterhalen dat La Mettrie achter het pseudoniem schuil ging.
Dupré meldt in zijn brief verder dat een der beide drukkers, luisterend naar de naam David, het werk gedrukt had en dat de helft van de
oplage bij Durand, in de Rue St. Jacques, was ondergebracht om ten
profijte van de auteur verkocht te worden. Bovendien zou Maupertuis
in de tekst een passage hebben laten bedekken waarin gezegd wordt dat
hij dezelfde opvattingen als de auteur huldigt, zodat er slechts 2
of 3 exemplaren zouden bestaan, die de opdracht aan Maupertuis bevatten. De exemplaren van de Bibliothèque Nationale te Parijs, de
Universiteitsbibliotheek Leiden, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevatten geen van allen
tekenen van de door Dupré genoemde ingrepen van Maupertuis.
12. De luitenant van politie Tapin bericht op zaterdag 26 juni 17^5 aan
De Marville, dat hij samen met de commissaris van politie, De Rochebrune, de boeken in beslag heeft genomen en naar de Bastile heeft
overgebracht. Op maandag 28 juni 'IJkS doet de Rochebrune aan De Marville een verslag van deze actie toekomen. De vrijwel complete oplage van de "Histoire Naturelle de l'Ame" werd aangetroffen bij de
boekhandelaren Antoine David en Laurent Durand. Deze verklaarden dat
de oplage 1000 exemplaren telde. Daarvan waren er 25 naar Lausanne,
en 2k naar Leiden gezonden. Verder hadden de Comte de Caylus 1,
Maupertuis 2 en Abbé Trublet 6 exemplaren gekregen. De overige 9^2
exemplaren, waaronder 26 misdrukken, werden in beslag genomen (cf.
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Bibliothèque de L'Arsenal, Manuscrit Bastille 10300). Dat betekent
dat, als David en Durand de waarheid vertelden, slechts 58 exemplaren behouden bleven en er slechts 8 in Parijs in omloop werden gebracht.
13· Uit een door La Mettrie vertelde anecdote over E. Marcot (1686-1775)
blijkt dat hij het beleg van Doornik meemaakte (cf. O.P., Ill, p.
101). Dat hij bij de slag van Fontenoy aanwezig was kan eveneens uit
opmerkingen van hem worden opgemaakt (o.a. in P.M., "Portrait de
Bacouill"). In zijn "Ouvrage de Pénélope" (III, p. 270-271) zegt hij
dat Louis XV hem, tijdens het diner op de vooravond van de slag, de
opdracht gaf aan De Grammont over te brengen dat hij niet wilde hebben dat deze aan de slag deelnam wanneer hij niet van de jicht genezen was. De Grammont sneuvelde bij het eerste salvo van de Engelse
artillerie (cf. Zambault, 171*?, p. 19).
14. O.P., Ill, pp. З69-З71. Als getuigen roept hij de Duc de Bi ron en de
Chevalier de Vaudreuil op. Uit de weergave die hij hier van de gang
van zaken geeft, kan worden opgemaakt dat zijn afscheid van het regi
ment in Gent moet hebben plaatsgevonden, dus op zijn vroegst na de
capitulatie van die stad op 15 juli 17^5. Maar een erg nauwkeurige
vaststelling van het tijdstip van ontslag staat dit gegeven niet toe:
het kan heel wat later hebben plaatsgevonden. La Mettrie laat wel we
ten dat hij eervol ontslagen werd en bij zijn afscheid 85O livres uit
de regimentskas betaald kreeg. In het manuscript "Nottes particulières
concernant le regiment des "Gardes Françaises" depuis sa création sous
Charles IX en 1563 jusques en 1765" (Bibliothèque Mazarine, manuscrit
2866-І63З) wordt nergens gewag gemaakt van La Mettrie's aanstelling bij
dit regiment. In de lijsten van officieren die erin gediend hebben
komt hij niet voor (nog enige andere arts of chirurg). In het over
zicht van de bezoldiging van de "Etat major" staat wel dat de "Pre
mier chirurgien-major" 5062 livres en de "deuxième chirurgien-major"
І9З6 livres per jaar betaald kregen.
15. La Mettrie noemt die benoeming een goede schadeloosstelling voor het
verlies dat hij geleden had door het abrupt opgeven van zijn aan
stelling bij de "Gardes Françaises" (O.P., Ill, p. 371). Zelf geeft
hij aan dat hij "médecin-en-chef" was van de grote militaire hospitalen van Gent, Antwerpen, Brussel, Lille en Worm (O.P., Ill, 2 7 Ό . Of
Worms in dit rijtje thuis hoort, moet betwijfeld worden: Worms ligt
buiten het gebied waarover de intendant De Sechelles zeggenschap had
en was in die tijd niet in handen van de Fransen.
16. Over de ontstaansgeschiedenis van dit werk is weinig bekend. Volgens
de levensschets, die de onbekende uitgever van "Les Charlatans démasquées, ou Pluton vengeur de la Société de Médecine, ... par M. de
la Mettrie" (1762) in dit werk gaf van La Mettrie is het in de winter 1745/46 geschreven. In de "Politique du Médecin de Machiavel"
zelf is sprake van de op handen zijnde inname van Brussel (cf. "Portrait de Baccouil"). Dat gebeurde op 7 februari )7,tS. Voor de rest
zijn er geen aanknopingspunten voor de datering van het werk, dat in
juli 17^6 op last van het Parlement van Parijs moest worden verbrand.
Frederik schrijft in zijn "Êloge de M. de la Mettrie" dat La Mettrie
de "Politique du Médecin de Machiavel" schreef ten gunste van zijn
vriend J.-B. Senac (1693-1770) die de plaats van "premier médecin du
Roi" ambieerde. La Mettrie schuift Senac inderdaad in dit werk naar
voren in een noot van de aan Louis XV gerichte "Discours de Fum-HoHam à l'Empereur Kein-Long". Hij herinnert Louis XV aan diens belofte
Senac tot "Médecin-consultant" te benoemen indien hij erin zou slagen
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maarschalk Maurice de Saxe, bevelhebber van het Franse leger in Vlaanderen, te genezen (Senac werd overigens pas in \7ki "médecin-consultant" en in 1752 "premier-médecin du Roi"). Mij dunkt dat uit deze ene
noot die voor Senac pleit, niet kan worden afgeleid dat La Mettrie een
aantal Parijse artsen op de korrel nam om Senac in een gunstig daglicht te plaatsen. Daarvoor zitten te veel persoonlijke grieven en
persoonlijke afrekeningen van La Mettrie in de portretten die hij van
de Parijse artsen geeft. Naar mijn indruk spreekt La Mettrie in de
"Politique du Médecin de Machiavel" uit eigener beweging en voor eigen
zaak.
17. Dit verwijt maakt hij Molière wel! Deze maakte volgens hem behalve de
charlatans onder de geneeskundigen, de hele geneeskunde belachelijk
(O.P., Ill, p. 2 0 0 ) .
18. De artsen noemt hij zelfs de enige filosofen (sic) die zich nuttig maken in de Republiek der wetenschappen en de enigen die de Staat dienen.
Alle andere filosofen noemt hij leeglopers, die zich, met de armen
over elkaar, tevreden stellen met het bewonderen van de natuur. Waartoe dienen b.v. de onderzoekingen van een Réaumur, een Bazin, een
Pluche en van zovele andere nietige ontleders van vlooien? Met de handelaren, de militairen en de handwerkslieden behoren de artsen tot de
werkbijen, die voor hun vlijt minder beloond worden dan de filosofen
(die hij in dit beeld met horzels vergelijkt) voor hun luiheid en onnuttigheid. Terwijl filosofen zich bezighouden met ijdele disputen,
wordt de wereld in stand gehouden door de artsen! Het is duidelijk dat
La Mettrie tot filosofen ook (natuur)wetenschapsbeoefenaars rekende.
19. In het eerste hoofdstuk vergelijkt La Mettrie artsen met kooplieden,
die allen op hun wijze aan geld trachten te komen en die hun koopwaar
met dezelfde verlokkingen en beloften aan de man brengen. Alleen is er
een fundamenteel verschil ¡n deze handel: de geneeskunde is een handelswaar die elkeen nodig heeft, maar die bij de koop niet op zijn waarde
beoordeeld kan worden. Dat maakt, zegt La Mettrie, dat alleen diegene
die ze verkoopt de waarde ervan kent en dat deze handel op fraude,
grootspraak, waanwijsheid, kwakzalverij, enz. gebaseerd is. Terwijl
echter de handelaren die slechte koopwaar slijten ten gronde gaan, bedreigt dit lot de arts niet, omdat de klant de aangeboden waar niet kan
beoordelen: hij moet afgaan op wat de verkopen ervan vertelt en dat
maakt dat degene die geloofwaardig weet te praten, of die de meeste
charme heeft, door het publiek voor de beste arts gehouden wordt. In de
verwijten die La Mettrie de geportretteerde artsen maakt, komen een
aantal constanten terug. Op de eerste plaats natuurlijk meestal hun
empirisme en hun gebrek aan degelijke fysiologische en beredeneerde
therapeutische kennis. Een aantal van hen verwijt hij enkel op het
binnen halen van geld, posities en aanzien uit te zijn; anderen, dat
zij zich niet of nauwelijks met de geneeskunde bezighouden; weer anderen dat zij geen praktische kennis bezitten. De anatoom Winslow
wordt bijvoorbeeld, overigens zeer mild, het verwijt gemaakt, dat hij
enkel anatomische kennis bezit en aan het ziekbed van de patient geen
raad weet.
20. La Mettrie wijst daar, zowel in zijn "Faculté Vengée" (]7^7,
p. 129)
als in zijn "Ouvrage de Pénélope" (III, p. 253) op: "Ils m'ont poursuivi le masque de la Religion à la main ..." Ook in het "Avertissement de l'Editeur" van "Les Charlatans démasqués..." (1762, p. vii)
wordt gezegd, dat de artsen de "Histoire Naturelle de l'Ame" aangrepen om La Mettrie onschadelijk te maken.
21. "Extraits des Registres du Parlament", x'a 8it75, fol. 420-^22, 7 Juil-

282
let іУ^б. In deze uitspraak werd hetzelfde oordeel over de "Pensées
Philosophiques" (WbS) van Diderot - die aanvankelijk vaak aan La
Mettrie toegeschreven werden - uitgesproken.
X 1 a 8i(75, fol. b25-k2(>, 9 Juillet іУ^б. Uit het verslag is op te ma
ken, dat het verzoek tegen de "Politique du Médecin de Machiavel"
stappen te ondernemen, door de deken van de medische faculteit gedaan is.
22. We kunnen dat afleiden uit zijn "La Faculté Vengée" О? 2 »?, pp. 17,
20, 24). Uit het gegeven, dat hij samen met de "Bureaux de la guerre"
in Parijs terugkeerde, doet vermoeden dat dit in October іу^б moet
zijn geweest. Op 16 October begon de ontbinding van het veldleger en
het opzoeken van de winterkwartieren. In het "Avertissement de l'Edi
teur" van "Les Charlatans démasqués ..." (1762: p. vi i i) staat dat
hij zich in Parijs enige tijd verborgen hield, maar vanuit zijn
schuilplaats de medici bleef bestoken. Hij vergrootte daarmee hun
woede en bewerkte dat het zoeken naar zijn persoon geïntensiveerd
werd. Dit noodzaakte hem zich in Holland in veiligheid te brengen.

Noten bij 5.2.
1.

2.

3.

4.
5.

66.

B.v. in deel IV (p. 417) verwijst hij naar Le Cat: "Traité des sens"
(1744); in deel V (p. 122) en deel VI (p. 140) naar Maupertuis: "Venus physique" (1745); in deel VI (p. 391) naar zijn eigen "Histoire
Naturelle de 1'Ame".
B.v. Hal Iers noot over de vrijheid die de geest heeft om zich ergens
op te richten, tegenover de gebondenheid van de materie, die afhankelijk is van de externe factoren die de configuratie waarin zijn verkeert bepalen, cf. I.M., I, commentaar bij par. 27, p. 99.
Een van die bijdragen is een merkwaardig argument voor het onafhankelijk leven van de geest buiten het lichaam. Er bestaan, aldus La
Mettrie, genoeg voorbeelden die aantonen dat de geest zich in zekere
zin los kan maken van het lichaam en in diepe meditatie elke lichamelijke behoefte verliest. Hij noemt als zulke voorbeelden voor de afscheiding van de geest van het lichaam naar het leven van Archimedes,
Malebranche en de mathematicus Vieto, cf. I.M., I, commentaar bij par.
27, p. 99.
I.M., I, commentaar bij par. 27, p. 101-102.
cf. "Lettres Philosophiques", Lettre XIII: "Sur M. Locke". Wat betreft
de materialistische duiding van deze opmerking van Locke door Voltaire
merkt Hazard op: "(Locke) ... proved with admirable cogency that matter could not be co-eternal with an eternal spirit. But in passing,
and as though carried away by his own conception of God's infinite
power, he declared that, after all, God may well have <<given to some
systems of matter, fitly disposed, a power to perceive and think>>
(Essay, IV, 3 ) ; a rash statement which was promptly denounced by the
theologians, and which, exploited and popularized by Voltaire, resulted in Locke's whole work being for a long time misunderstood: Locke
became a materialist dispite himself" (1973, p. 289).
Guillaume Lamy (1644-1682), hoogleraar aan de medische faculteit te
Parijs. Epicurist en Cartesiaan. La Mettrie heeft het hier gemunt op
diens "Explication mechan i que et physique des fonctions de l'âme
sensible" (Paris, 1697; 1681). In de "Histoire Naturelle de l'Ame"
zal hij daarentegen een beroep doen op Lamy's opvattingen in zijn
argumentatie voor het materialisme.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

I.M., I, commentaar bij par. 40, p. 122.
Een enkele opmerking zou eventueel materialistisch kunnen worden.
Het betreft een opmerking die La Mettrie maakt naar aanleiding van
de constatering dat een embryo zonder hersenen nooit het foetusstadium overleeft. Maliers noot daarover luidt: "... manifesto documento, talem jacturam tune demun tolerari, quando nullae animae
functiones, nulli sensus, neque ordinati motus requiruntur..." La
Mettrie geeft dat als volgt weer: "... preuve certaine qu'une telle
perte peut alors se supporter dans une âge où l'âme à peine formée,
ne fait, et n'a besoin de faire aucunes fonctions, où aucune mouvements réglés ne son nécessaires..." (I.M., III, commentaar bij par.
289, p. 215-216). Mij dunkt dat dit niet zo uigelegd hoeft te worden, dat volgens La Mettrie de geest pas tijdens de embryo-ontwikkeling uit de organisatie ontstaat. Want La Mettrie hing, met Boerhaave, het standpunt van de preformi sten aan: reeds in het sperma
is het hele organisme in zijn gehele complexiteit in miniatuur aanwezig.
I.M., IV, commentaar bij par. kOJ, p. 'tO.
I.M., IV, comnentaar bij par. M O , p. 162.
I.M., V, commentaar bij par. 570, p. 103.
I.M., V, commentaar bij par. S?1*, p. 110.
In het commentaar bij par. 58I b.v. zegt hij, dat de ziel zich ontwikkelt en ten gronde gaat met het lichaam. In hetzelfde commentaar
zegt hij, dat zonder geheugen, dat uit een geheel mechanische constellatie in de hersenen bestaat, geen denken mogelijk is.
In het commentaar bij par. 586 laat hij op een vergelijking tussen
mens en dier volgen dat de mens niet meer is dan een bevoorrecht
dier. Verder merkt hij in dit commentaar op dat de effecten van
giften en verdovende middelen eenduidig bewijzen dat de psychische
functies als de verbeelding, het geheugen, het oordelen, het zelfbewustzijn afhankelijk zijn van het lichaam.
In het commentaar bij par. 599 gebruikt hij de vergelijking tussen
mens en dier opnieuw om de relatie tussen geest en hersenen naar voren te brengen en komt dan tot de conclusie: "plus on a de cerveau,
plus on a d'esprit".
I.M., V, commentaar bij par. 574, p. 111.
I.M., V, commentaar bij par. 600, p. 231-232. Letterlijk zegt hij:
"Le doigt de Dieu se montre partout, avant 1'actions des parties et
dans leur première ichnographie, qui renverse tout ce système extravagant de Lucrèce...".
cf. Hazard (1973), p. 294 e.v.

Noten bij 5.3.
1.

O.P., Ill, p. 27I. Over het gezelschap dat bij De Grammont verkeerde
is mij niets bekend geworden. Wel is bekend dat bij diens ooms, de
maarschalk Duc de Noailles, die zelf een verklaard atheïst was, een
radikale groep vrijdenkers bijeen kwam waarvan N. Boindin (I6761751), J.-B. de Mirabaud (1674-1760), C.-Ch. du Marsais (1676-1756)
en abbé J. Terrasson (1670-1750) deel uitmaakten. Behalve De Noailles kende La Mettrie uit dit gezelschap vrijwel zeker Boindin en Du
Marsais persoonlijk.
Via Hunauld had hij kennis kunnen maken met de kring rond de libei—
tijnse Duc de Richelieu (over De Richelieu, cf. Levron, 1 9 7 0 . Dat
La Mettrie met De Richelieu ook na de dood van Hunauld in contact
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heeft gestaan is niet onwaarschijnlijk. Beiden waren zij betrokken
bij dezelfde evenementen in de veldtochten van Ι/Ό, 17'·'* en ^7^^5
en de vriend van La Mettrie, J.-B. Senac, was lijfarts van De Ri
chelieu. Als La Mettrie jaren later in Berlijn zit en naar Frank
rijk terug wil keren verzoekt hij, via Voltaire, De Richelieu er
voor te pleiten zijn terugkeer mogelijk te maken (cf. Voltaire au
Duc de Richelieu, 31 aug. 1750; Besterman 2639). Uit de brieven van
Voltaire aan De Richelieu kan overigens worden opgemaakt dat De
Richelieu grote belangstelling had voor de werken van La Mettrie.
2. Over de rol van deze en andere cafés als broedplaatsen van radicale religie- en maatschappijkritiek, cf. Adam (1967).
Ook Maupertuis was habitué in Café Procope (cf. Vel luz, 1969). Bekend is ook dat Boindin, Du Marsais, Duelos, Falconet, Procope Couteaux - allen bekenden van La Mettrie die vrijdenker of atheïst
waren - deze cafés frequenteerden.
3. cf. Burmeister en Richter (1979).
1». cf. Hazard (1973). De crisis van het "Ancien Régime" wordt ook
door Soboul (1971) beschreven.
5. Taine (I876, ρ. Ίΐΐ) citeert een treffende karakterisering van de
toestand: "on découvre que la capacité manque aux élèves nobles,
et la noblesse aux élèves capables".
6. cf. Soboul (1971). Louis XIV had de hoge adel alle reële macht ontnomen en gedwongen aan het hof present te zijn. Daar leefde de hofadel machteloos, op gigantische onkosten gedreven door het geldverslindende ophouden van zijn sociale status en overgeleverd aan
de gunsten en privileges waarmee de monarch hen manipuleerde. Tot
ledigheid veroordeeld doodde de adel de tijd met feesten, "salons",
jachtpartijen, spelen, theaterbezoek, literatuur en schone kunsten.
Dit mondaine leven vormde een voedingsbodem voor het epicurische
en libertijnse denken en bracht de contacten tot stand met de literatoren en vrijdenkers die de ideologische oppositie tegen de gevestigde orde aanvoerden.
7. cf. Geisler (1979).
8. cf. Rocquain (1878), p. 79: "Cette humeur railleuse, ce doute, ce
scepticisme, nés de l'excès des disputes, s'ajoutèrent aux germes
d'incrédulité qui déjà apparaissaient â l'époque de la Régence, et,
pour la première fois, le mot de "Siècle irréligieuse" fut prononcé
par les contemporains. Rapproché de l'esprit d'opposition qui se
manifestaient dans l'ordre politique ces fermets d'irréligion favorisèrent 1'escor de doctrines destinées à exercer plus tard sur
les intelligences une influence décisive. Ces doctrines n'avaient
encore ni nom, ni drapeau; mais elles commençaient à se faire jouer et â prendre place dans l'opposition. Elles avaient leurs adeptes
dans ce groupe d'hommes instruit qu'on appelait les "gens de lettres"."
9. Zo werden b.v. in 1729 priesters en kapittelheren uit hun ambt ontheven en doctoren van de Sorbonne de betaling van hun salaris geweigerd omdat ze de Bul niet accepteerden. In 1739 werden 35 hoogleraren, waaronder Rol lin, van de universiteit van Parijs ontslagen
omdat zij de Grondwet waarin de gehoorzaamheid aan de Bul werd afgedwongen weigerden te accepteren. In 17^9 bepaalde de aartsbisschop van Parijs dat niemand de communie mocht ontvangen die geen
"billet de confession" kon tonen, waaruit bleek dat hij met de
Grondwed instemde, cf. Rocquain (I878).
10. cf. Borkenau (ІЭЗ1*); Dijksterhuis (1950). De Scholast iek verloor
haar bruikbaarheid en geloofwaardigheid, omdat zij niet meer aan-
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11.

12.

13.
^k.
15.

16.
17.

18.
19.

sloot bij de nieuw ontsloten interesse- en kennisgebieden. Zij bood
geen aanknopingspunten bij het oplossen van de vraagstukken die de
vele nieuwigheden, waarmee men door de economische en wetenschappelijke ontwikkelingen werd geconfronteerd. Bovendien brachten deze
ontwikkelingen evidente onjuistheden en tekorten in de traditionele
opvattingen aan het licht. De geïnstitutionaliseerde opvattingen
botsten vaak frontaal met de ervaringen. Ook de herontdekking van
de klassieke beschavingen en de confrontaties met niet-europese
culturen droegen in belangrijke mate bij aan de relativering van
de eigen culturele waarden en normen (over dit laatste cf. Bitterli, 1976).
Voltaire, "Lettres Philosophiques", (173Ό, Lettre XIV: "Sur Desear
tes et Newton". La Mettrie laat zich op vergelijkbare wijze uit
over de verdienste van Descartes in zijn "Vie de Boerhaave" en
zijn "Histoire Naturelle de l'Ame".
Maupertuis noemt Descartes "Ie Restaurateur de la Physique a qui
cette science doit plus qu'à tous ceux qui l'avoient précédé et
qu'à tous ceux qui l'ont suivi ..." (17'*Ό.
Ook De Bougainville verdedigt Descartes' verdiensten in zijn "Dis
cours Préliminaire" in de vertaling van "L'Anti-Lucréce" van kardinaal de Polignac, cf. (I? 1 ^), p. 73 e.v.
De meest uitgesproken atheïsten van de eerste helft van de 18e
eeuw, Boindin, De Mirabaud, Fréret, Terrasson, ber ¡epen zich op Descartes (cf. Adam, 1967). Ook de anonieme auteurs van geschriften
als "L'Ame matérielle", "Essai sur les facultés de l'Ame", enz.
gingen uit van Descartes. Zij hieven diens dualisme o.a. vaak op
met het argument dat deze de onsterfelijkheid van de geest alleen
geponeerd had om geen moeilijkheden met de kerk te krijgen,
terwijl voor een goed verstaander zijn ware intentie zichtbaar is.
cf. Cassirer (1932), p. 28-29; p. 68 e.v.
cf. Buchdahl (1961), p. 22 e.v.
cf. Maupertuis, "Discours sur les différentes figures des astres"
(1732); Voltaire: "Lettres Philosophiques" (US'*); "Eléments de la
Philosophie de Newton" (1738, ^7^^1).
cf. Bergmann (1979 11 ).
Roger (1971), p. 224 e.v.
Abbé Pluche's "Le Spectacle de la Nature" (v.a. 1732) was ongetwijfeld het meest succesvolle boek uit die richting in Frankrijk. Hornet (1910) heeft nagewezen dat dit werk, dat 18 edities kende tot
het einde van de 18e eeuw, met de "Dictionnaire" van Bayle, de
"Histoire Naturelle" van Buffon en de "Oeuvres" van Marot, het
meest voorkwam in particuliere bibliotheken (in 206 van de 500 onderzochte bibliotheken).
Met name bij b.v. Voltaire, cf. Hampson (1976), hoofdst.2; "Nature
and Nature's God".
Andere factoren die bijdroegen aan de vorming van de geest van de
Franse Verlichting waren 1) de befaamde "Querelle des Anciens et
des Modernes": het literaire en historische debat over vooruitgang
van de cultuur en de vergelijking tussen die van de Antieken en die
der Modernen; 2) de esthetica discussie waarin vooral La Mothe,
Fontenelle en Du Bos de "Verlichte" standpunten formuleerden; 3) de
werken op gebied van bijbel- en godsdienstgeschiedenis waarin weer
Fontenelle met zijn "Histoire d'Oracles" (1686) en zijn "De l'Origine des Fables" (1723) een belangrijke rol speelde; Ό de werken
op staatkundig gebied die een aanzet gaven tot politieke discussie:
met name Fénelons "Télémaque" (1699) en Montesquieus "Lettres Per-
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sanes" (1721); 5) de vrijzinnige en libertijnse levenskunst die in
de hoogste kringen gecultiveerd werd was hedonistisch en epicuristisch georiënteerd.
20. I.M., V, commentaar bij par. 570, p. 102.
21. Vooral Gassendi droeg daaraan veel bij met zijn apologie van het
Epicurisme en het atomistisch-mechanistisch wereldbeeld dat hij op
basis van Lucretius' leerdicht "De Rerum Natura" ontwikkelde (cf.
Spink, I960). De nauwe band tussen Epicurisme en scepticisme komt
in de ontwikkeling van het vrijdenken duidelijk tot uitdrukking.
Spink citeert van Antoine Meujot (I6I5-I696), die zichzelf een aanhanger van Gassendi noemde, de opmerking dat Epicurisme en pyrrhonisme natuurlijkerwijze met elkaar verbonden zijn.
De Bougainville geeft in zijn "Discours Préliminaire" zijn vertaling van Polignacs "Anti-Lucrece" ( U ^ ^ ) duidelijk aan dat hij,
evenals Polignac van mening is dat men de Epicurist¡sehe moraal alleen afdoende kan bestrijden doordat men de natuurfilosofie waarop
ze stoelt weerlegt. De band tussen Epicuristisehe natuurfilosofie
en ethiek was dus voor hen duidelijk zichtbaar.
22. cf. Spink (I960), p. 103 e.v.
Dat men er ook in slaagde openlijk beleden materialisme door de
censuur te sluizen bewijst het werk van Guillaume Lamy (1δΊΊ-ΙόβΣ)
waarop La Mettrie zich zal beroepen. Men bediende zich daartoe van
een redenering die bekend stond als Pomponazzis theorie der dubbe
le waarheid (de waarheid van het geloof tegenover die van de rede
en de onweerlegbaarheid van de ene door de andere). Zowel in zijn
"Discours Anatomiques" (1675, het is overigens slechts één Discours) als in zijn "Explication mechan i que et physique des fonctions de l'ame sensitive" (I678) geeft Lamy een strikt materialistische verklaring van de sensaties en de physische functies op basis van de epicurist!sehe etherische materie en merkt aansluitend
laconiek op dat het geloof leert dat de mens daarnaast een immateriële en onsterfelijke ziel heeft. Deze tweede (sic) ziel, die in
Lamy's psychologie overbodig is, wordt volgens hem alleen gekend
door het geloof en het is de zaak der theologen uit te maken wat men
betreffende haar natuur aanvaarden moet.
23. Uiteindelijk mondde deze ontwikkeling in de tweede helft van de
eeuw uit op de bereidheid tegen de gevestigde macht in opstand te
komen. De rol van de Verlichtingsfilosofie komt hierin duidelijk
aan het licht. Zij had de geesten rijp gemaakt voor de afrekening
met het verrotte en inmiddels gehate regime. In tegenstelling tot
de eerdere tijden waarin de economische en sociale toestanden miserabel waren (b.v. tegen het einde van de regering van Louis XIV)
was men nu bereid tegen de, bij de gratie gods regerende, koning in
opstand te komen. Deze bereidheid het gecorrumpeerde systeem te
vervangen en nieuwe politieke en sociale voorstellingen te verwezel ijken, vereistte een mentale instelling die voordien niet bestond, cf. Mornet (1933); Peyre О Э ^ Э ) .
21». La Mettrie heeft Alexis-Claude Clairaut (1713-1765) naar zijn eigen
zeggen ook bij de arts Sylva ontmoet waar deze, samen met Bertin
onderzoekingen deed over de aderlatingen (cf. P.M., "Portrait de
Rufus"). In zijn "Histoire Naturelle de l'Ame" prijst hij Clairauts
"Eléments de Géométrie" (I?**!) ui tbundig terwi j 1 hij in dezelfde
tekst voor het overige weinig belang .hecht aan de geometrie.
De Marquise du Châtelet, Gabriella-Emilie le Tonnelier de Breteuil
(M0S-Mk3)
heeft La Mettrie via Maupertuis leren kennen (O.P., Il,
p. 14-15). Hij schreef in ]7k7 een "Lettre critique à Mme la Mar-
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quise du Chattelet" over zijn "Histoire Naturelle de l'Ame". In het
zelfde jaar verschijnt van zijn hand "La Volupté" met een opdracht
"à Madame la Marquise" waarin hij zegt dat het essai de geschiedenis van hun liefdes vastlegt om zo de pijn van de scheiding te verzachten.
Nicolas Fréret (1688-17Ί9) was een vriend van Maupertuis en verkeer
de vaak in Café Procope. La Mettrie doet schertsend een beroep op
Frérets deskundigheid op het gebied van de Chinese taal in het voorwoord van zijn "Politique du Médecin de Machiavel" O? 1 *?).
Claude Helvétius (1715-1771), die naam zal maken als auteur van "De
l'esprit" (1758) en "De l'homme" (1773), heeft La Mettrie persoonlijk gekend en wordt door deze zelfs zijn vriend genoemd (O.P., Ill,
p. 27). Hij had Claude Helvétius naar zijn zeggen, samen met Morand,
als patient gehad (O.P., I, (1), p. U O . Starke (1968) meent in de
aansporing "... c'est de l'esprit, et de l'esprit partout qu'il vous
faut avoir, mon ami", die La Mettrie aan Helvétius geeft (O.P., Ill,
p. 27) een aanspeling op de "De l'esprit", waaraan Helvétius toen
al werkte, te mogen zien.
25. Of La Mettrie Voltaire in die tijd ook heeft leren kennen is niet
uit de bekende gegevens op te maken. Afgaande op Voltaires correspondentie zou men concluderen dat deze La Mettrie pas in Berlijn
heeft leren kennen, cf. Lettre de Voltaire à Mad. Denis, Potsdam 6
november 1750 Bestermann 2678).
26. cf. Maupertuis "Dissertation physique à l'occasion du nègre blanc"
(17/·Ό, p. 127 e.v. In het voorwoord van dit werk zegt Maupertuis
dat een "jeune Docteur en Médecine, qui m'a fait promettre que je
ne le nommerais jamais" hem geholpen heeft van de Latijnse teksten
waarvan hij gebruik gemaakt heeft. Vel luz (1969, ρ·85) zegt zonder
meer dat La Mettrie Maupertuis tot het bestuderen van de erfelijk
heid heeft aangezet. Opvallend is echter dat La Mettrie de theorieën
die Maupertuis ontwikkelde bleef afwijzen. Dat neemt niet weg dat
La Mettrie inderdaad degene geweest kan zijn die Maupertuis geassisteerd heeft met het verzamelen en vertalen van teksten. Met name de
overeenkomsten tussen de medisch-biologische gegevens die in de
"Dissertation" worden aangevoerd en die welke in de "Institutions
de Médecine" worden vermeld, versterken het vermoeden dat La Mettrie
de door Maupertuis genoemde "jeune docteur en Médecine" was.
27. P.M., "Portrait d'Erosiatre". Hieruit blijkt dat La Mettrie de nog
niet gepubliceerde leerdichten die Helvétius in die tijd schreef
gekend heeft. In dit portret van de vader van Claude Helvétius zegt
La Mettrie verder over Claude Helvétius: "On sçait qu'il a dégénéré
de son père, comme le papillon dégénère de la chenille, ou coirne un
oranger greffé sur un pomier sauvage. Je scai de lui des traits du
coeur le plus noble et le plus grand...".
28. In de leerdichten "EpTtre sur l'amour de l'étude" (1738), "Epître
sur le plaisir" (1738); "Epître sur l'Orgueil et la Paresse de
l'Esprit" (+ l ? ^ ) ; "EpTtre sur le Bonheur" (+ W ^ I - ^ S D , richt
Helvétius zijn aandacht vooral op morele en sociale vraagstukken.
Hij bestreed de Stoïcijnse moraal en bepleitte het Epicurisme, cf.
Momdjian (1959).
29. cf. noot 1. César-Chesneau Du Marsais was een der meest scherpzinnige en radicale vrijdenkers van de vroege Verlichting. In zijn uitgesproken materialistische werken als "Le Philosophe" ( U O ) en het
"Essai sur les préjugés" (geschreven tussen 17^3 en 1750) riep hij
de Verlichte denkers op hun studeerkamer te verlaten en zich actief
in te zetten voor maatschappelijke hervormingen. Dat La Mettrie hem
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30.
31.

32.

33.

gekend heeft wordt waarschijnlijk uit de verwantschap die zijn denken vertoont met dat van Du Marsais. Volgens Gross (1955/56', p.
159) heeft Du Marsais La Mettrie met raad en daad bijgestaan bij
het schrijven van de "Histoire Naturelle de l'Ame". Dezelfde auteur
acht het zeer waarschijnlijk dat de "Lettre de l'auteur à M.D.U."
(gedateerd 7 maart 1750) waarmee Du Marsais zijn "Essai sur les
préjugés" presenteert, aan La Mettrie gericht is (ibid., p. 158-159).
O.P., I I, p.
2W-2k3.
Over Claude-Prosper de Crébillon (1707-1777), cf. "Essais sur l'Esprit, etc." (l?^?): "Portrait de Mr. de Crébillon fils" en p. ΊΑ;
"La Volupté" (17b7,
in O.Ph., Il) p. 200-201. Over Alexis Piron
(І689-І77З), cf. "La Volupté" (idem) p. 203-204.
Ook diens vrouw kende hij, cf. H.M., "Dédicace". Over Jean-Baptiste
de Grécourt (I683-17Ό) , cf. "La Volupté" (idem) p. 202. Over Pierre-Joseph Bernard (1708-1776), cf. "La Volupté" (idem) p. 201.
Over Jean-Baptiste Gresset (1711-1777), cf. "Essais sur l'Esprit,
etc." (I?1»?): "Portrait de Mr. Gresset"; "La Volupté" (idem) p. 202.
Over kardinaal François-Joachim de Bernis (1715-179 i t), cf. "La Volupté" (idem), p. 202-203.
Over François Ouesnay (ІбЭ1*-! 77 і О , cf. O.P., I I , p. 2k0 en p. 288.
Over Camille Falconet (Іб71-17б2), cf. P.M., "Portrait de la Rose".
Over Bouillac, van wie alleen bekend is dat hij "Médecin des Enfants de France" was, cf. P.M., "Portrait de Bacouil"; O.P., Il,
p. 10i)-107: "Tabac". Over Michel Procope-Couteaux (ібЗА-1753) , cf.
P.M., "Portrait d'Esope".
O.P., II, p. IOS. Het manuscript van het Testament van Meslier cir
culeerde vanaf de 30er jaren in Frankrijk, cf. Desné (1970/72).
Desné oppert in zijn voorwoord bij de "Oeuvres de Jean Meslier"
dat La Mettrie mogelijk pas in Berlijn met het Testament kennis
heeft gemaakt, waar hij over de copie die Frederik ervan bezat kon
beschikken. Maar aangezien de eerste twee delen van het "Ouvrage
de Pénélope" reeds voor zijn vertrek naar Berlijn, in Holland geschreven had, is het waarschijnlijker dat hij het Testament reeds
in Parijs leerde kennen.

Noten bij 6.1.
1.

2.
3.

In het volgende wordt, behalve daar waar de tekst afwijkt van de
oorspronkelijke tekst van М^5, gebruik gemaakt van de editie van
de "Histoire Naturelle de l'Ame", zoals die in de "Oeuvres Philo
sophiques" van La Mettrie van l??1* is opgenomen onder de titel
"Traité de l'Ame" (in het vervolg aangeduid met T . Α . ) .
T.Α., p. 53-55.
Dat La Mettrie meerdere passages uit dit commentaar letterlijk
overnam in zijn "Histoire Naturelle de l'Ame", was voor Haller aan
leiding La Mettrie, in zijn recentie van het boek in de "Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen" (26 juni 17^7, 51. Stück, p.
Ίΐ3"'*15)ι te beschuldigen van diefstal van zijn gegevens over het
functioneren van de hersenen. Inderdaad zijn ook noten die Hal 1er
maakte bij Boerhaave's lessen over de Instituties door La Mettrie
in zijn vertaling opgenomen en langs die weg in de "Histoire Natu
relle de l'Ame" terecht gekomen. Desalniettemin was de beschuldi
ging van Haller niet terecht. Niet alleen kon La Mettrie met even
veel recht gebruik maken van Boerhaave's collegedictaten als Hal
ler, maar ook kon Haller zijn noten nauwelijks als zijn eigendom
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4.

beschouwen, omdat hij ze zelf merendeels ontleende aan de werken
van andere auteurs. Hij kon La Mettrie hooguit verwijten, dat deze
niet steeds nadrukkelijk Malier als bron vermeld heeft, wanneer
hij diens noten gebruikte. La Mettrie geeft overigens in het "Préface du Traducteur", dat aan zijn vertal ing van de commentaren op
de Instituties voorafgaat, duidelijk aan dat hij de "excellentes
notes de M. Haller" gedeeltelijk heeft overgenomen, maar dat hij,
omwille van de leesbaarheid, diens uitvoerige referenties heeft
weggelaten. De "Histoire Naturelle de l'Ame" verscheen echter los
van de corresponderende tekst van de Insti tut iones. En daarin wordt
nergens duidelijk gemaakt dat belangrijke stukken van het boek
rechtstreeks en letterlijk van Boerhaave en Hal 1er zijn overgenomen. Daarom vond Hal 1er nu geen enkele verwijzing naar zijn inbreng terug en spreekt dan van diefstal. We zullen nog zien, dat
La Mettrie Hal 1er voor deze beschuldiging zou terugbetalen, door
hem zijn "l'Homme Machine" (17^7) op te dragen met de ironische
erkenning dat Hal 1er hem tot zijn materialistische kijk op de ziel
geïnspireerd had.
La Mettrie heeft deze noten, bij het redigeren van de "Histoire
Naturelle de l'Ame" voor zijn "Oeuvres Philosophiques", van de
hoofdtekst van dit boek afgezonderd en als een apart werk opgevoerd
onder de tite) "Abrégé des Systèmes, pour faciliter l'intelligence
du Traité de l'Ame". (In het vervolg aangeduid als A.S.)

Noten bij 6.2.1.
Т.А. р. І^З; 153; A.S. p. го'».
T.A. p. 87.
T.A. p. 89.
T.A. p. 90.
T.A. p. S1».
A.S. p. 200.
T.A. p. 132; 158; 160.
T.A. p. 97. La Mettrie moet tegelijkertijd toegeven dat de "frivo
les conjectures" die hij hier veroordeelt, aanleiding gegeven heb
ben tot tal van empirische onderzoekingen waaraan men voordien
nooit gedacht had. In het bijzonder Descartes' speculaties zijn
vruchtbaar gebleken. Hij stelt daarom: "Il est donc permis aux es
prits vifs, ardents à inventer, de devancer par leurs speculations,
quelqu'inuti les qu'elles soient en elles-mêmes, l'expérience même
qui les détruit. C'est risquer d'être utile, du moins indirectement" (A.S. p. 190).
9. T.A. p. 132, A.S. p. 190.
10. T.A. p. ІЗ*».
11. Deze noot vormt par. 1 van het "Abrégé des Systèmes": A.S. p. 1891.
2.
3.
k.
5.
6.
7.
8.

ІЭ^.
12. La Mettrie verwijst daarbij naar een zeker "art. 13", maar doelt,
naar alle waarschijnlijkheid, op artikel 9 "Ce que c'est que penser"
uit het eerste deel van de "Principes de la Philosophie" (1647) van
Descartes. Descartes zegt daarin: "Par le mot de penser, j'entends
tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons
immédiatement par nous-mêmes; c'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici
que penser" (cf. Alquié, 1973, II, p. 95). Denken omvat dus in deze
definitie van Descartes, elke vorm van bewustzijn, en niet enkel
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het verstandelijke kennen.
13. cf. Saint-Hyacinthe (ІУ^З), p. 50.
14. La Mettrie stelt dan ook dat Desiandes, volgens welke Descartes de
eerste is geweest die deugdelijke bewijzen van de onstoffelijkheid
van de ziel geleverd heeft (cf. Deslandes, 1737, I, p. 368-369),
zich heeft laten misleiden door Descartes, omdat hij het paradoxa
le van diens stellingen niet gezien heeft.
15. T.A., p. 136-137.
16. A.S., p. IS't-ISe (= par. 2 van het "Abrégé des Systèmes").
La Mettrie ontleent de hierin gegeven beoordeling van Malebranche
voor een deel aan Saint-Hyacinthe (17^3), p. ^08 e.v.
17. Dezelfde suggestie vindt men bij Voltaire: "Traité de Métaphysique"
(173Ό, cf. ed. 1897, p. 205.
18. T.Α., p. 137; A.S. p. 201. Het beginsel van de "raison sufficante"
of de toereikende grond is het beginsel waarmee Leibniz meent te
kunnen onderscheiden tussen de vele denkbare manieren waarop iets,
b.v. de wereld, zou kunnen bestaan en wat werkelijk bestaat. Een
voudig gezegd komt Leibniz' redenering erop neer, dat uit Gods wijs
heid, goedheid en almacht kan worden afgeleid dat hij altijd op de
meest volmaakte en wenselijke wijze die maar mogelijk is handelt en
dat hij daarom uit de oneindige hoeveelheid mogelijkheden die hem
ter beschikking stonden om iets te realiseren, alleen de best denk
bare en meest volmaakte mogelijkheid verwerkelijkt kan hebben. Deze
redenering impliceert, dat God de eenvoudigste der denkbare midde
len gebruikt moet hebben om zijn doeleinden te bereiken en volgens
dit principe werden de best denkbare rationele consequenties en
verklaringen voor verschijnselen gepresenteerd als beschrijvingen
van de werkelijkheid. Voltaire drijft in zijn "Candide" (1758) de
spot met dit beginsel, volgens hetwelk de bestaande wereld de beste
der werelden is.
19. A.S., p. 202. Met zijn "principe de contradiction" of beginsel van
tegenspraak wil Leibniz zeggen dat geen uitspraken als waar geaccep
teerd kunnen worden, die ingaan tegen de noodzakelijke en eeuwige
logische waarheden volgens welke het Goddelijke verstand de schep
ping heeft ingericht.
Met behulp van dit beginsel kunnen de mogelijke werkelijkheden onder
scheiden worden, waarna vervolgens door middel van het beginsel van
de toereikende grond kan worden aangegeven wat werkelijk is, cf.
Jones (1969), M l , p. 23^-235.
Met de, door God bij de schepping vastgelegde, "Harmonie prétablié"
of vooraf bepaalde harmonie, verklaart Leibniz hoe de monaden, die
immers in zichzelf zijn opgesloten en geen betrekkingen met elkaar
onderhouden (zij hebben geen vensters), toch op elkaar zijn afgestemd, zodat alles wat zich binnen de afzonderlijke monade afspeelt
van het begin af aan in overeenstemming is met wat in de andere
monaden gebeurt. Daarmee wordt, volgens Leibniz, ook het probleem
van de vereniging en "samenwerking" van ziel (of zielsmonade) en het
lichaam opgelost: de vooraf bepalende harmonie maakt dat ziel en
lichaam, terwijl ze elk met de eigen, in hun wezen liggende, wetten volgen, toch met elkaar harmoniëren alsof ze elkaar beïnvloeden, cf. Jones (1969), III, p. 228 e.V.; Vorländer (1970, III, p.
102 e.v.
20. De weergave van La Mettrie volgt de uiteenzetting, die de Marquise
du Châtelet in de eerste acht hoofdstukken van haar "Inst i tut ions
de Physique" (1740) geeft van Wolffs interpretatie van de metafysica van Leibniz. De Marquise, die overtuigd aanhangster was van
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Newtons fysica, verbindt deze merkwaardigerwijze toch met de metafysica van Leibniz-Wolff. Zij vond het onbevredigend dat Newtons
natuurfilosofie zich strikt beperkte tot de fenomenen en niet
doordrong tot de natuur der dingen en niet inging op de filosofische en ethische implicaties van de gevonden wetmatigheden. Samuel
König schijnt haar in 1739 vertrouwd gemaakt te hebben met de metafysica van Leibniz-Wolff waarmee deze vraagstukken wel, op een
haar bevredigende wijze, benaderd konden worden (cf. Barber, 1967).
La Mettrie bewonderde de "Institutions de Physique" van de Marquise du Châtelet. Hij noemt dit werk vele malen beter dan de
"Éléments de philosophie de Newton" (1738) van Voltaire (cf. H.N.
Л., p. I86-I87, noot). Toch was hij in 17^5 niet bereid haar te
volgen in het accepteren van de metafysica van Leibniz en Wolff
en in het toelaten van speculaties over het wezen der dingen.
Hij bleef de strikt empirische beginselen verdedigen en wees elke
vorm van speculatie af. Gelet op de negatieve beoordeling van
Leibniz en Wolff, lijkt mij zijn opmerking, dat "Tout le monde
connoit ces Monades depuis la bri 1lante acquisition que les Leibniziens ont faite de Me. la M. du Châtelet" (A.S., p. 199), ironisch bedoeld te zijn.
21. Т.Д., p. І38.
22. La Mettrie citeert ten dele letterlijk uit de "Institutions de
Physique" (met name uit de hoofdstukken M I , VII, Vili).
23. A.S., p. 206.
2k. T.Α., p. ІЗ8; A.S., p. 207.
25. H.N.Α., p. 241 noot (in A.S., p. 208, is de aanduiding "à M."
weggelaten). Deze uitspraak van de Marquise du Châtelet (cf. 17/t0,
p. 10) citeerde La Mettrie eerder in deel I (1743t Ρ· 111) van de
becommentarieerde vertaling van de "Institutions de Médecine" en
hij herhaalde hem in zijn "L'Homme Machine".
26. T.A., p. 135, 138.
27. A.S., p. 209-212 (= par. 5 van het "Abrégé des Systèmes") "Locke
a été le destructeur des idées innées, comme Newton l'a été du
Système Cartésien".
28. Een voorbeeld van zo'n intuïtief begrepen axioma is, in La Mettrie's
ogen, dat elkeen onmiddellijk inziet dat het geheel groter is dan
zijn deel. Dit inzicht en het inzicht in alle andere zg. eeuwige
waarheden kan alleen uit ervaringsgegevens gewonnen worden. Om die
reden is La Mettrie, die zich daarin door Clairaut gesteund weet,
ook van mening dat de "méthode synthétique", waarin vanuit axioma's
en algemene grondstellingen de verklaring van de bijzondere verschijnselen afgeleid wordt, geen goede manier biedt om de werkelijkheid te benaderen.
29. A.S., p. 211. De conclusie die La Mettrie daaraan verbindt, is dan
ook dat de mens zonder denken kan bestaan en dus dat het denken
niet het wezen van de mens bepaald, waarmee hij waarschijnlijk bedoelt te zeggen, dat de cartesiaanse opvatting, dat het wezen van
de ziel het denken is, niet juist kan zijn omdat dan de mens soms
een tijd zonder ziel zou bestaan.
30. A.S., p. 212-214 (= par. 6 van het "Abrégé des Systèmes").
31. Т.Д., p. 142-143. cf. "Vénus Physique" (1745), Part. Il, chapitre
dernière, "questions" 3 en 4.
32. Du Marsais zet uiteen dat de mens wel de rede gegeven is, maar geen
inzicht in de eerste beginselen en de oorzaken der dingen. Dat hij
desondanks oorzaken en gevolgen meent te kunnen vaststellen en prétentieuse rationele stelsels opbouwt, geeft aanleiding tot tegen-
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spraken, ruzies en vervolgingen. Du Marsais roept de mens om die re
den op, zich te beperken tot het weinige dat de natuur hem gegeven
heeft om de regels voor de inrichting van zijn leven af te leiden.
Dat is het enige waarnaar de mens dient te streven. Het is misschien
te weinig om zijn ijdelheid te kunnen bevredigen, maar is voldoende
om de eigenliefde tevreden te stellen (ІУ^З 1 , p. 157-158).
33. Τ.Α., ρ. 1ί»3.
ík. Т.Д., p. 53.
35. In ly'tS spreekt hij weliswaar enkel over een "Histoire Naturelle de
l'Ame" en een "Histoire Naturelle des Corps Animés" (cf. Т.Д., p.
161), maar wanneer hij in 1750 zijn filosofische werken samenbundelt,
noemt hij ze "mémoires pour servir à l'Histoire Naturelle de l'Homme".
36. T.Α., p. 125. In de opdracht aan Maupertuis, die in 17^5 aan het
boek voorafgaat, spreekt hij uit dat hij zich enkel door de proefon
dervindelijke wijsbegeerte heeft laten leiden. Of hij in die opzet
geslaagd is, legt hij ter beoordeling voor aan Maupertuis, volgens
hem, "le philosophe le plus capable d'en juger".

Noten bij 6.2.2.
1.

2.

3.
k.
5.

6.

La Mettrie gebruikt hier het begrip Natuurlijke Historie in de toen
gangbare betekenis van beschrijving van de tot de natuur behorende
objecten en verschijnselen, d.w.ζ. zonder dat die "geschiedenis" als
een ontwikkeling werd opgevat (cf. Lepenies, 1976). Nol Iets omschrij
ving van natuurlijke historie illustreert deze betekenis goed: "...
l'Histoire Naturelle ... sans rendre raison des effets, a pour but
principal de nous donner en détail la connaissance des corps, dont
l'univers est composé, de nous en faire distinguer les genres, les
espèces, les variétés individuelles, les rapports, que les êtres ont
entre eux, et leurs différentes propriétés, (Elle) nous offre, pour
ainsi dire, l'inventaire de nos richesses".
Het is niet mogelijk dat het idee, zijn boek de natuurlijke historie
van de ziel te noemen, La Mettrie is ingegeven door de opmerking van
Voltaire in de "Lettre sur Locke" dat "Tout de raisonneurs ayant fait
le roman de l'âme, un sage (i.e. Locke, W.T.) est venu qui en a fait
modestement l'histoire". Locke beschouwde zijn "Essay concerning human understanding" inderdaad als een historische ofwel empirische
analyse, cf. Jones (1969), III, ρ. Σ^δ e.v. La Mettrie sluit met zijn
natuurlijke historie van de ziel bij die benadering van de menselijke
geest aan. Overigens sluit deze benadering van de ziel volgens de me
thode van de proefondervindelijke wijsbegeerte aan bij de door Mau
pertuis (1732, 17^4) uitgesproken overtuiging, dat elk geregeld ef
fect toegankelijk is voor mathematisch onderzoek, ook al is de (eer
ste) oorzaak ervan onbekend.
T.A., p. S1». Op grond van dit standpunt acht La Mettrie het bezit van
anatomische en fysiologische kennis onontbeerlijk voor een goed in
zicht in de gedragingen van de mens. Herhaaldelijk zegt hij dan ook,
dat alleen de geneeskunde tot ware kennis van de mens kan leiden.
T.A., p. 159.
A.S., p. 210-211.
Deze meer filosofische kritiek op het dualisme is in de verlichtings
literatuur vrij algemeen. De invloed van een aantal geschriften van
Verlichte denkers wordt hier dan ook merkbaar.
T.A. , p. 9^. Dezelfde redenering treffen we aan bij Du Marsais ( 1 7 Ό )
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

p. 164-165.
A.S., p. 197-198
A.S., p. 203-204
T.Α., p. 6 4 .
T.Α., p. 54.
T.Α., p. 98-99. De mens hoeft dus voor La Mettrie zijn eigenwaarde
niet te ontlenen aan de leerstelling dat hij naar Gods beeld gescha
pen is. Ook wanneer hij slechts uit de materie voortkomt is hij een
redelijk en ethisch wezen. De breuk met het klassieke mensbeeld, vol
gens hetwelk de mens redelijk en sociabel is, omdat hij deel heeft
aan de Goddelijke rede, komt hierin tot uitdrukking. La Mettrie ziet
de mens als een natuurlijk wezen dat gericht is op zijn behoud en
voortplanting, en vanuit die behoefte zijn gedrag in de samenleving
structureert.
T.A., p. 98; 159-160.
T.A., p. 68; 98.
T.A., p. 160.
cf. Du Marsais (17431, 1 7 4 3 1 1 ) ; Voltaire (1734 1 ).
Τ.Α., p. 98.
cf. "Lettre sur Locke" (1734); "Traité de Métaphysique" (1734); "Éléments de Philosophie de Newton" (1738, 1741).
A.S., p. 221.
T.Α., p. 154; A.S., p. 225-226.
Tome I, p. 367.
T.Α., p. 157.
A.S.,p.221. Deslandes, waaraan La Mettrie dit gegeven ontleent, geeft
niet aan welk Concilie hij bedoelt. Het eerste concilie van Lateranen vond plaats in 1123, het vierde en laatste in 1215.
A.S., p. 223.
cf. De Groot (1917); Honoré (1973).
cf. Goudin (1678). Het is mij onmogelijk geweest dit werk te raadplegen. De opmerkingen over de inhoud ervan berusten op Honoré's studie (1973).
A.S., p. 213.
cf. Honoré (1973), p. 161.
A.S., p. 223.
La Mettrie citeert van Aristoteles de uitspraak "Animus qui existimant, neque sine corpore, ñeque corpus aliquod bene opimantur; corpus enim non est corporis autem est al¡quid", wat in de bijgaande
toelichting van La Mettrie wordt vertaald als "l'âme n'est point un
corps mais c'est quelque chose du corps", waarbij wordt opgemerkt
dat Aristoteles met "quelque chose du corps" doelde op de vorm die
hij als een van het lichaam onderscheiden wezen opvatte (cf. p. 220221).
A.S., p. 223-224.
T.Α., p. 157.
Ms. Bibliothèque Arsenal no. 2239.
cf. Wade (І9З8), p. 222-225.
cf. p. 52. Aïs "hommes sauvages" werden over het algemeen kinderen
beschreven die, ver van alle beschaving, tussen dieren waren opgegroeid en die behalve door hun lichaam in niets aan mensen herinnerden. Daarnaast werden ook de nauwelijks bekende mensapen als "saters"
of "hommes sauvages" beschouwd.
La Mettrie noemt in de "Histoire Naturelle de l'Ame" precies dezelfde
"hommes sauvages" als in het anonieme "L'Ame Matérielle" genoemd
wordt.
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3Ί.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ΊΙ.
42.
43.
44.
45.
46.

4?.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
T.A
Dat
Dat

kei
kei
kei
kei
kei
kei
kei
kei
kei
kei
kei

"Dicearque", noot M.
"Rorarius", F en M.
"Rorarius", noot D en E.
"Dicearque", noot M; artikel "Perrot", noot L.
"Dicearque", noot C.
"Dicearque", noot L.
"Jupiter", noot G; artikel "Charron", noot 0.
"Perei ra", noot E.
"Démocrite"; artikel "Leucippe", noot B.
"Ovide".
"Démocrite"; artikel "Epicure".
. Ρ. 225-226.
La
La Mettrie van^deze werken in ieder de geval de "Lettres Philosophiques" en de "Eléments de la Philosophie de Newton" gekend heeft
blijkt uit de vele verwijzingen, b.v. in zijn "Vie de Boerhaave" en
in de "Histoire Naturelle de l'Ame", naar deze werken. Een verwijzing naar het "Traité de Métaphysique" geeft La Mettrie, bij mijn
weten niet, maar gelet op zijn bekendheid met de rest van Voltaire's
literaire en filosofische werken lijkt het mij niet onwaarschijnlijk
dat hij ook dit werk gekend heeft.
T.A., p. 159, noot 1.
Deze bundel bevat de volgende geschriften:
1. Reflections sur l'argument de M. Pascal et de M. Locke concernant
la possibilité d'une autre vie a venir (pp. 3-61).
2. Sentimens des Philosophes sur la Nature de l'Ame (pp. 63-110).
3. Traité de la Liberté (pp. 111-151).
4. Reflections sur l'existence de l'Ame et sur l'existence de Dieu
(pp. 153-171).
5. Le Philosophe (pp. 173-204).
Volgens Barbier (1872-1879) zijn het eerste en het derde werk van De
Fontenelle, het tweede van De Mirabaud, het vijfde van Du Marsais.
Gross (1955-1956") heeftaangetoond dat het vierde werk uit de bundel
ook van Du Marsais is.
o.e., p. 181.
cf. Desné (1970-1972): "Préface: L'Homme, l'Oeuvre et la Renommé".
o.e. (ed. 1972), tome 3, p. 13-14.
o.e. tome 3, p. 44.
o.e. tome 3, p. 65; 93 e.v.
cf. Wade (1938); Spink (1937); Spink (i960); Barruel (1781); "Essais
sur les facultés de l'âme": Ms. В і Ы . Mazarine 1192; "Nouvelle Philo
sophie sceptique": Ms. Bibl. Arsenal, 2239.

Noten bij 6 ,2.3.
1. Т.Д., Ρ .
2. Т.Д., Ρ ,
3. т.д., Ρ ,
5. Т.Д., Ρ .
5. Т.Д., Ρ .

59.
57.

58; 157.

57.
57-58. De kritiek van La Mettrie op Descartes1 uitgebreidheidsbegrip komt in wezen overeen met die van de Marquise du Châtelet (cf. I740, p. 131 e.V.). Zij maakt onderscheid tussen het "étendue abstraite" van de geometrische figuren en het "étendue physique"
van de natuurlijke lichamen. Haar toelichting verduidelijkt het verschil en de misverstanden die uit het verwarren van deze begrippen
ontstaan zijn: "La plupart des Philosophes ayant confondu les ab-
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
H.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

stractions de notre esprit avec le corps physique, ont voulu démontrer la divisibilité de la matière
l'infini par les raisonnements
des géomètres sur la divisibilité des lignes qu'on pousse jusqu'à
l'infini; ce qui a donné lieu S ce labyrinthe fameux de la divisibilité du continu, qui a tant embarassé les Philosophes: mais ils seraient épargné toutes les difficultés que cette divisibilité entrame, s'ils avoient pris soin de ne jamais appliquer les raisonnements qu'on fait sur la divisibilité du corps géométrique, au corps
naturels et physiques" (p. I8l). De uitgebreidheid van de natuurlijke lichamen is, volgens haar, het product van de samenvoeging
van "Etres simples", (p. 149).
A.S., p. 191.
T.A., p. 57.
T.A., p. 59.
T.A., p. 70.
T.A., p. 59.
Het beeld van de was en het zegel gebruikt Saint-Hyacinthe, onder
verwijzing naar Descartes, in hetzelfde verband, cf. (17^3), р. ^13.
A.S., p. 220-221.
Het anatomische vormbegrip dat La Mettrie hier duidelijk verwoordt
staat ver af van dat der Scholastic!. Als Lange in dit verband op
merkt dat La Mettrie "sich noch in den überlieferten Begriffen" beweegt (197'*, I, 352) en Poritzky, die Lange op de voet volgt, dit
verwoordt tot "so übernimmt La Mettrie auch hier die überlieferte Anschauung, dass tatsächlich erst die Formen die Dinge verwirklichen,
weil dieselben ohne Form resp. ohne ihre qualitative Bestimmung nicht
das sind, was sie sein sollen" (1900, p. 101), moet toch nadrukkelijk
erop gewezen worden dat dit alleen juist is wanneer die opvatting in
materialistische en niet in scholastische zin wordt begrepen. De
vorm, die bij La Mettrie een ding zijn kwalitatieve bepaaldheid
geeft, is het gevolg van een bepaald samenstel van atomen en niet de
oorzaak van dat samenstel.
T.A., p. 70.
T.A., p. 70.
A.S., p. 224.
T.A., p. 56. Dat La Mettrie hier aansluiting zocht bij de atomistische opvattingen blijkt ook uit hierop volgende zinnen: "Tous les
philosophes qui n'ont point connu les lumières de la foi, ont pensé
qui ce principe substantiel des corps a existé et existera toujours,
et que les éléments de la matière ont une solidité indestructible,
qui ne permet pas de craindre que le monde vienne à s'écrouler".
T.A., p. 57-59; 63.
T.A., p. 60.
T.A., p. 60-61.
T.A., p. 65. La Mettrie beklemtoont de atomistische inhoud van ook
dit vormbegrip nog eens door deze actieve vormen "formes materielles"
te noemen, cf. T.A., p. 63-64.
T.A., p. 61; 62-63. Omdat de moderne filosofen dit verschil verwaarloosd hebben, hebben ze volgens hem ook niet kunnen ontdekken waar de
bewegingskracht en het vermogen te voelen vandaan komen: zij zagen
immers niet dat het wezen van de materie niet enkel bepaald wordt
door de uitgebreidheid. La Mettrie maakt van de gelegenheid gebruik
nog eens tegen het Cartesiaanse materiebegrip te ageren. De uitgebreidheid alleen geeft geen volledig beeld van de essentie van de
substantie van een lichaam want de uitgebreidheid sluit elke voorstelling van activiteit uit. Daar de substantie van een lichaam altijd
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gevormde, dus geactiveerde materie is, wordt met het begrip uitge
breidheid slechts het passieve deel van de totale substantie van een
lichaam gekarakteriseerd, cf. Т.Д., p. 63.
22. Т.Д., p. 62. Overigens blijft La Mettrie niet altijd even consequent
de begrippen materie en substantie scheiden: regelmatig spreekt hij
van materie waar hij eigenlijk substantie zou moeten zeggen. Met
Lange's bewering, dat La Mettrie het verschil tussen materie en sub
stantie opheft (ІЭ?1*, I, p. 350), kan desalniettemin niet zonder
voorbehoud worden ingestemd. Hij onderscheidt die begrippen wel de
gelijk, maar aangezien materie in strikte zin alleen als metafysi
sche abstractie bestaat en in realiteit nooit ongevormde materie voor
komt, betekent dat volgens hem dat alle materie altijd als substantie
voorkomt. Het verschil tussen materie en substantie is voor zijn ver
klaring van de vermogens die in de georganiseerde materie kunnen ont
staan van wezenlijk belang.
23. Т.Д., p. 63-65.
2k. Т.Д., p. èk; 147.
25. Т.Д., p. 65. La Mettrie richt zich met name tegen Descartes bij deze
opmerking. Ook hier noemt hij deze suggestie een hypothese waarmee
Descartes getracht heeft zich aan het geloof aan te passen: "et alors
ce n'est plus parler en philosophe, ni à des philosophes, surtout à
ceux qu'on ne peut convaincre que par la force de l'évidence".
26. Т.Д., p. (,k.
27. Т.Д., p. 65.
28. Т.Д., p. 65. Dat behalve de warmte, ook de koude genoemd wordt is niet
zo vreemd wanneer in aanmerking genomen wordt dat over de koude in
het "Abrégé de la Théorie Chimique, tiré des propres écrits de M. Boerhaave" (17'»1) wordt gezegt: "Le Froid ne consiste donc que dans l'absence du Feu, d'où résulte un mouvement interne, manifestement contraire à celui que l'action du Feu produit"(p. 20-21). Uit de afwezigheid van vuur resulteert een beweging die het gevolg is van de natuurlijke neiging van de atomen elkaar te benaderen en zich te verenigen.
29. cf. Schofield (1970), p. 13 e.V.; Spink (i960), p. 103 e.V.; Hall
(1975), I, p. 267 e.v.
Reeds in de "Lettres de M.D.L.M. ... sur l'art de conserver la santé"
(1737) noemde La Mettrie het vuur het animerende element (p. 8 ) .
30. "Discours sur Ie Feu" (1737), p. 2^2. In het "Abrégé de la Théorie
Chimique" (171»!) vat La Mettrie de effecten van het vuur, "l'agent
universel", dat al les veroorzaakt, bondig samen in een zin: "En un
mot le feu est l'âme et la vie de toute la nature".
31. In eerste instantie lijkt (luesnay naast het vuur ook de lucht een actief element te noemen. Hij onderscheidt nl. in de materie zes elementen: behalve vuur, lucht, water en aarde ook olie en zout. Deze
elementen verdeelt hij vervolgens in actieve en passieve: "De ces
principes, i 1 y en a deux, sçavoir le feu et l'air qu'on peut regarder
comme actifs. Le feu comme le premier moteur, ou premier agent matériel que nous puissions découvrir par la voie des sens; et l'air ...
ne peut manquer d'être reconnu ... pour l'instrument le plus universel qu'il ait dans la nature" (1736, p. 6-7). Maar verderop in zijn
essay merkt hij op: "Il a été facile de remarquer que dans tous les
phénomènes qu'on vient d'attribuer â l'air, le feu y est toujours la
première cause, d'où il paroit, qu'en rigueur, le feu est ce seul
agent matériel qu'il y a dans la nature, que l'air est l'instrument
universel dont il se sert et les autres principes sont les matériaux et les instruments particuliers que cet agent met en oeuvre par
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32.

33З1».

35-

le moyen de celui-ci. C'est effectivement par l'entremise de l'air
qu'il brûle, qu'il corrompt les corps, qu'il en détache, sépare et
disperse les parties; par la pesanteur, par le ressort, par rarefaction de ce même air, il rapporte, il applique, il comprime, et il
contient les principes des corps" (ibid, p. 53-5Ό.
Van Quesnay is geen afzonderlijk "Traité du Feu" bekend. La Mettrie
doelt hier op paragraaf van het "Essai physique sur l'oeconomie animale" die de titel "Du Feu" draagt. La Mettrie had reeds eerder, ¡η
het "Abrégé de la Théorie Chimique ...", naar dit stuk uit "Essai"
van Quesnay verwezen als een waardevol overzicht van de vuur-theorie.
Hij merkte daarbij op dat Quesnay dit stuk aan Boerhaave ontleende
(ly^l, p. W ) . In de recentie die Hal 1er van Quesnay's boek geeft in
de "Gottingische Zeitungen von gelehrten Sachen" (ІУ^ , 29 februari
en Ik maart) wordt eveneens opgemerkt dat het vuur de belangrijkste
plaats in dit "Essai" inneemt.
T.A., p. 66. La Mettrie refereert daarbij naar Genesis, 1 en Jesaja,
66.
Т.Д., p. 66. La Mettrie verwijst daarbij naar Regnault (173Ό. In de
negende brief, in deel 1 van dit werk, zegt deze inderdaad dat men
"dès les siècles les plus reculés" deze mening toegedaan was (p.
18^-186). Verder verwijst La Mettrie ter ondersteuning van deze stelling op de monadologie van Leibniz, die, zoals vermeld, door hem
slechts ten dele geaccepteerd werd (cf. 6.2.1). Met instemming vermeldt La Mettrie echter dat Leibniz behalve de bewegingskracht ook
"des perceptions et des sensations, semblables en petit à celles
des corps animés" aan de materie toekende (A.S., p. 201). Hij voegt
daaraan de opmerking toe dat men die vermogens in ieder geval niet
kan ontzeggen aan alles wat niet levenloos is.
Dezelfde argumentatie wordt ook door Du Marsais gebruikt in diens
"Logique, ou Reflections sur les principales opérations de l'esprit":
"Avant Descartes, les anciens et les modernes ont cru que les animaux avoient les sentiment de la vue, de l'oeTe, etc., et qu'ils
étoient sensibles au plaisir et à la douleur. Je ne sais que vous me
voyez que parce que que je vois que vous avez des yeux comme les
miens, et que vous agez
en conséquence des impressions que vos
yeux reçoivent: je remarque les mêmes organes et la même suite d'opérations dans les animaux" (1797, IV, p. 309). Dit werk dateert uit
het begin van de '•O-er jaren en is in 1769 voor het eerst in gedrukte vorm geschreven. Gelet op de bekendheid van La Mettrie met Du
Marsais (cf. 5.3) is het niet uit te sluiten dat La Mettrie de "Logique" verschenen.
Maar hij kan deze argumentaties ook aan Bayle
(cf. Rorarius, noot K) of aan het "Amusement Philosophique sur Ie
langage des Bètes" van Bougeant (1739, p. 10 e.ν.) hebben ontleend.
De woordspeling waarin de diermachine theorie een "badinage d'esprit
ou un amusement philosophique" genoemd wordt (T.Α., p. 67) wijst in
die richting.

36. cf. Vartanian (1953); Vartanian (i960); Rosenfield (ig'tO); Hazard
О Э ^ б ) ; Marx (ìSkS); Tisserand (195Ό.
37. Τ.Α., p. 71-72. In zijn "Les animaux plus que Machines" uit IJbS
onderstreept hij dit verschil nog eens.
38. H.N.Α., p. ISO. De zinsnede "ce ne sont point ... etc." is in het
T.A. weggelaten (cf. T.Α., p. IIB).
39. T.Α., p. 69.
40. T.Α., p. 68.
Ή . T.Α., p. 69. Dezelfde opmerking maakte Du Marsais, cf. ( U O ' ) , p.
159-160.
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Ί2. Т.Д., p. 69.
ί»3. Т.Д., p. 69-70.
M . Т.Д., p. 73. Ook elders in de "Histoire Naturelle de l'Ame" komt het
idee dat de ziel een aparte substantiële vorm in het lichaam is tot
uitdrukking in de vraag of de ziel vanaf het eerste moment dat zij
in het 1ichaam woont, de diverse sensitieve vermogens heeft (Т.Д.,
p.
ìkl-ìkl).
Dat deze ziel materieel gedacht wordt blijkt uit de opmerking dat
zij niet na de dood van het lichaam kan voortbestaan omdat zij "n1
existoit que par des modification qui (alors) ne sont plus".
45. Uit deze opmerking blijkt dat La Mettrie, zoals hij eerder in de
commentaren bij de "Insti tut iones Medicae" deed (cf. 5.2) het Epicuristische materialisme niet volgde in de voorstelling dat de complexe organische structuren waren ontstaan uit toevallige botsingen
van bewegende atomen. In dit stadium van zijn ontwikkeling wijst
hij het anti f inai isme van Lucretius nog af. Zonder er verder op in
te gaan oppert hij dat de doelmatige ontwikkeling en instandhouding
van een organisme op twee manieren gestuurd kan worden. Ten eerste
door de algemene natuurwetten die alles, dus ook het organische,
voortbrengen. In deze opvatting, die het epigenetisch standpunt
(van b.v. Descartes) vertegenwoordigd, ligt de causaliteit in de
natuurwetten, die noodzakelijker wijze het doelmatige en geordende
voortbrengen. Ten tweede kan de ontwikkeling, volgens de in de gepreformeerde kiemen vastliggende bijzondere ordeningen aflopen. Volgens deze pre-existentie theorie is de ontwikkeling dus voorgeprogrammeerd. Beide theorieën vooronderstellen dat de natuurorde (door
God) in wetten is vastgelegd en in ieder geval niet uit toevallige
botsingen van atomen ontstaat. In latere werken komt La Mettrie
uitvoeriger op deze problematiek terug.
Ί6. Т.Д., p. 72. Dit citaat is genomen uit de "Discours Anatomiques"
(1675, p. 228-230) van Guillaume Lamy.
k7. cf. Lamy (I687), p. 13A.
48. cf. Spink (I960); Rosenfield (^Э^^Q). Ook de Cartesiaan Regnault
(1734) geeft het vuur deze rol. Bij hem valt eveneens te lezen dat
de Schepper de deeltjes van het element vuur in beweging gezet heeft
en dat zij vanaf dat moment de hele schepping bewegen: "L'ether, 1'
esprit, la matière étherée, subtile ou déliée penetroît tout, inondoit tout ...; on doit à son action imperceptible, à sa ténuité même,
les plus merveilleux phénomènes de la Nature, de sorte que la Matière subtile a bien l'air d'avoir été dès le commencement du monde,
telle qu'elle est aujourd'hui (I, p. 18Ί-186). "La Matière subtile
donne le branle â tous les autres" (II, p. 164). "Elle anime
tout, elle est comme l'âme de tout, de la Physique même" (II, p.
166).
49. Т.Д., p. 72. Hij signaleert, onder verwijzing naar de vergelijkende
anatomie, dat de vrijwel volledige overeenkomst in de zintuigen van
de mens en de dieren wijzen op gelijke functies (Т.Д., p. 68). Over
igens concludeerde Thomas Willis net op grond van het verschil in
de vermogens, die mens en dier bij overeenkomstige structuur bezit
ten, dat de mens een bijzondere positie innam (cf. Bynum, 1973).
50. A.S., p. 224. La Mettrie ziet in de ontwikkelingen die in het kippeembryo plaatsvinden een illustratie van het overgaan van het grofmateriële in het spirituele: zoals uit de grondstof eiwit de fijne
zenuwvloeistof van het embryo geraffineerd wordt, zo wordt in de mens
de zenuwvloeistof, die voor het functioneren van het zenuwstelsel
verantwoordelijk is, uit de lympfe geraffineerd.
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Noten bij 6.3.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Claude Perrault (I6O8-I680), Robert Taylor (16^27-1681) en Alexander
Stuart (ібУЗ-іУ^) neigden alle drie to meer animistische opvattingen
T.A., p. 78. La Mettrie verwijst hier duidelijk naar de opvatting van
de organische materie op zich gevoelig is. Uit de lessen van Boerhaave en de noten die Malier daaraan toevoegde kende hij het verschijn
sel van de korter of langere tijd aanhoudende autonome en peristalti
sche bewegingen en dat der irritabi I i teit van ledematen die van de
zenuwen en/of de bloed toevoer, of zelfs helemaal van het lichaam af
gescheiden waren (cf. de commentaren bij de paragrafen 93; 18?; 285;
289; 390; ^01; 409; 415; 591; 6OO van de Institutions de Médecine).
Hij had ook Maliers stelling, dat elke spiervezel van een levend wezen samentrekt wanneer hij op enerlei wijze geprikkeld wordt, in zijn
vertaling opgenomen (cf. I.M., V, p. 209 en 231). Het is opvallend
dat La Mettrie in de "Histoire Naturelle de l'Ame", behalve ter verklaring van de instinctieve en de zogenaamde automatische, d.w.z. onwillekeurige handelingen, nauwelijks gebruik maakt van deze theorie
over de irritabi 1 i teit en contact i I i teit van de spiervezels om zijn
materialisme te ondersteunen: pas in de "L'Homme Machine" buit hij
dit gegeven uit.
T.A., p. 78-79. La Mettrie zegt deze vergelijking te ontlenen aan degenen die de ziel localiseren op een punt in de hersenen, maar merkt
daarbij op dat zij haar geldigheid behoudt ongeacht of men de ziel
een punt of een meer uitgebreid gebied in de hersenen laat beslaan.
Zelf is hij op grond van het gegeven dat de zenuwen niet alleen op
een punt in de hersenen samenkomen, voor de laatste opvatting geporteerd.
De betreffende zin in de oorspronkelijke editie van de "Histoire Naturelle de l'Ame", "Que l'âme n'occupe qu'un point du cerveau, ou
qu'elle ait un siège plus étendu, cette comparaison est également ingénieux" (H.N.A., p. 59) is overigens in het T.A. veranderd in: "Que
l'âme n'occupe qu'un point du cerveau, ou qu'elle ait un siège plus
étendu, peu importe à notre système".
De vergelijking is gemaakt aan de hand van het T.A. Van hoofdstuk 10
zijn circa 20 pagina's van de 33 aan het Instituties ontleend; van
hoofdstuk 11 zijn het circa 5 van de 10; van hoofdstuk 12 circa 4 van
de 12 (de pagina's over du goût en du génie zijn niet meegeteld); van
hoofdstuk 13 circa 5 van de 11.
T.A., p. 89.
La Mettrie zegt bij die gelegenheid over de anatomie: "... sans (l'anatomie) on ne connoit rien du corps et avec laquelle seule on peut
lever la pluspart des voiles qui dérobent l'âme à la curiosité de nos
regards et de nos recherches" (T.A., p. 92-93).
T.A., p. 95. Voltaire is een van degenen, die deze mening toegedaan
waren. In zijn "Traité de métaphysique" komt hij tot de conclusie,
dat de vermogens van de ziel bij dier en mens in verhouding staan tot
de lichaamlijke organisatie en dat "leur faculté sentante et pensante
croît avec leurs organes, et s'affaiblit avec eux, périt avec eux"
(cf. I897, p. 210-212). De Mirabaud spreekt die gedachte uit in zijn
"Sentiments des Philosophes sur la Nature de l'Ame" (cf. 1743, p. 8284), Fontenelle ¡n zijn "Traité de la Liberté" (cf. 1743, p. 119) en
Du Marsais in zijn "Le Philosophe" (cf. 1743'', p. I8O).
T.A., p. 95-96.
T.A., p. 98. Hierop laat La Mettrie de reeds eerder genoemde, bij Du
Marsais (1743') in dezelfde bewoordingen aan te treffen, opmerking
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10.
11.
12.

13.

14.

voegen, dat de mens zich niet hoeft te schamen omdat zijn ziel uit
de modder voortkomt: "Si elle est vertueuse et ornée de mille belles
connaissances, elle est assez noble, assez recommendable".
T.Α., p. 100.
T.Α., p. 115.
La Mettrie neemt b.v. van Boerhaave over dat een zieke, evenals een
ziek dier (verwezen wordt naar de hond of kat die gras eet om te
braken), van binnen uit en zonder op voorafgaande ervaring of kennis
af te gaan - dus zuiver "mechanisch" - de behoefte voelt opkomen aan
de middelen die hem kunnen genezen. Een ander aan Boerhaave ontleend
voorbeeld betreft pasgeboren kinderen die diverse gedragingen tonen
zonder enige kennis of ervaring met de organen die bij deze gedragin
gen betrokken zijn. Tenslotte noemt La Mettrie ook het bij Boerhaave
genoemde voorbeeld van de "automatische bewegingen" - in onze termi
nologie de reflexen - waardoor het vallen bij een misstap voorkomen
wordt. (cf. I.M., commentaar bij par. k, 49, 600).
Dat de ziel op de instincten geen greep heeft wordt, volgens La Met
trie, bewezen door het feit dat zij geen enkele notie heeft van het
aantal en het gebruik van de spieren die bij de gecompliceerde men
selijk motoriek betrokken zijn. Bovendien kan de ziel de geweldige
hoeveelheid spieractiviteiten die zo'n gecompliceerde handeling ver
eisen, onmogelijk in een flits uitkiezen, combineren en sturen daar
zij op één moment slechts één enkel denkbeeld kan onderscheiden
(T.A., p. 117-118; cf. I.M., commentaren bij par. 584 en 600).
cf. I.M., commentaar bij par. 4 en 600. La Mettrie volgt in zijn
vertaling van het commentaar wel de opvatting van Boerhaave zonder
daaraan iets toe te voegen.
La Mettrie verwijst naar Maupertuis' opvatting over die drijvende
kracht in de levende organismen als naar een letterlijk citaat. Volgens dit citaat stelt Maupertuis dat de organismen bewogen worden
door "une certaine force qui appartient aux plus petites parties
dont l'animal est formé, qui est répandue dans chacune, et qui caractérise non-seulement chaque espèce d'animal, mais chaque animal de
la même expèce, en ce que chacun se meut et sent diversement et à
sa manière, tandis que tous appétent nécessairement ce qui convient
à la conservation de leur être, et ont une aversion naturelle qui
les garantit sûrement de ce qui pourroit leur nuire".
Van het door La Mettrie tussen aanhalingstekens geplaatste stuk is
slechts een deel terug te vinden in Maupertuis' werk. Aan het slot
van de "Dissertation physique à l'occasion du Negre blanc" (^7^*^*)
stelt Maupertuis de vraag: "Si cet instinct des animaux qui leur
fait appercevoir ce qui leur convient ou ce qui leur nuit, et qui
leur fait chercher l'un et fuir l'autre, n'appartient pas aux plus
petites parties dont l'animal est formé?" Aan het slot van zijn
"Vénus physique" (1745) herhaalt Maupertuis in verkorte vorm: "Cet
instinct des animaux, qui leur fait rechercher ce qui leur convient
et fuir ce qui leur nuit, n'appartient-il point aux plus petites
parties dont l'animal est formé?" De zin die La Mettrie inlast in
het citaat komt noch in de "Dissertation physique à l'occasion du
Negre blanc", noch in de "Vénus physique" voor.
De vraag of het deze passage uit de "Histoire Naturelle de l'Ame" is
die Maupertuis, volgens Dupré (cf. Ravaisson 1881, t. 12: "Le père
Dupré, jésuite, à Marville"), heeft laten afplakken kan niet beantwoord worden omdat mij geen exemplaar van de "Histoire Naturelle de
l'Ame" bekend is waarin dat gebeurd is.
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15- La Mettrie stelt hier ondubbelzinnig (cf. noot 2) dat elke vezel van
een levend organisme deze ("ingeboren") bewegingskracht krachtens de
organisatievorm heeft en onderscheidt die nadrukkelijk van de elas
ticiteit. Hij gaat daarmee veel verder dan Haller die de contractiliteit alleen aan de spiervezels toeschreef. De kritiek die Haller
gaf (cf. I.M., commentaar bij par. 610) op deze, ook door J. de Gor
ter vertolkte, opvatting wordt dus door La Mettrie genegeerd, cf.
Rudolph (1964).
16. Τ.Α., p. 118.
1?. Τ.Α., p. 120. Bij Boerhaave en Haller wordt geen gewag gemaakt van
deze "conception" of "compréhension". Het idee dat de ziel meerdere
denkbeelden gelijktijdig waarneemt is ook strijdig met hun theorie
over de perceptie die La Mettrie overigens ook aanhangt. Nog bij
zijn betoog over het belang van het geheugen voor het denken stelde
La Mettrie expliciet dat de ziel op een moment slechts een enkel idee kan bevatten. Een bron, waar La Mettrie dit stukje over het bevati ing vermogen aan ontleend kan hebben, heb ik niet kunnen achterhalen.
18. T.A., p. 8O-8I.
19. La Mettrie spreekt zelf van "speculatief" maar de context rechtvaardigt dit als rationeel of abstract, te interpreteren.
20. T.A., p. 123-124. La Mettrie breekt hier dus radicaal met de , eerder
ook door hem aanvaarde, opvatting van Boerhaave (cf. 3.3.5). De materialistische stelling die hij nu aanhangt werd ook door b.v. Fontenelle (1743) en Du Marsais (17431) vertolkt.
21. Deze korte reflexies over het geluk zijn de eerste uitlatingen over
een thema dat een steeds grotere plaats in La Mettrie's werk gaat innemen. (cf. "L'Homme Machine", "Discours sur le Bonheur", "Système
d'Epicure"). Zij zijn in dit stadium nog vrij ongenuanceerd en weinig
consequent. Zo zegt hij hier b.v. dat het geluk niet in het denken
of in het zoeken naar waarheid gevonden kan worden, terwijl hij het,
iets verder in hetzelfde werk, heeft over de genoegens en de gelukzaligheid die men smaakt door de filosofie en he zoeken naar de waarheid (cf. Τ.Α., p. 155).
22. Dit verschil tussen "volontaire" en "libre" wordt door Fontenelle op
identieke wijze verdedigd in het "Traité de la Liberté" (1743).
23. Τ.Α., p. 127.
24. H.Ν.Α., pp. 176-206. Het thema valt buiten het bestek van deze studie.
La Mettrie wijst op de mode-afhankelijkheid van de waardering van de
kunst en maakt een aantal interessante opmerkingen over de kringen
waarin de smaak gedicteerd wordt.
25. T.A., p. 132. La Mettrie geeft tussen de regels door te kennen, dat
hij daarmee zijn eerder, in het "Essai sur l'esprit et les beauxesprits" (1742) ingenomen standpunt over de genialiteit, corrigeert.
26. H.N.Α., pp. 252-277. Hoewel hij daarin zeer lovend spreekt over de
talenten, de smaak en de esprit van Voltaire, noemt hij hem toch
geen genie. Alleen Corneille en Racine verdienen deze titel volgens
hem. Fontenelle, Crébillon, Pi ron, De la Motte benaderen geen van
allen dit niveau.
27. T.A., p. 143.
28. Fontenelle, laat in zijn aan La Mettrie bekende " Traité de la Liberté" de vrijheid gedachten voort te zetten, te stoppen, te versterken
enz. op gelijke wijze beperken door de hersen- en zintuigfuncties:
"L'âme est déterminée nécessairement par son cerveau â vouloir ce
qu'elle veut, et sa volonté excite nécessairement dans son cerveau
un mouvement par lequel elle l'exécute" (1743, p. 139).
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29.
30.
31.
32.
33.
З'».
35.
36.
37.

Т.Д., p. 151.
Т.Д., p. 153.
Η.Ν.Α., p. 250.
Ν.Ν.Α., ρ. 150-151.
cf. Saint-Hyacinthe ( І У ^ З ) , p. 6 0 .
Т.Д., p. 161.
cf. Voltaire О У З М ) : "Lettre sur M. Locke".
T.Α., p. 161-162.
Т.Д., p. 159. V o l t a i r e zegt hetzelfde in zijn "Lettre sur Locke":
"... les objects de la raison et de la foi sont de differente nature".
38. A . S . , p. 2 1 7 - 2 2 6 . In de "L'Homme M a c h i n e " zal La Mettrie inderdaad
de stelling verdedigen dat de filosofische, i.e. n a t u u r w e t e n s c h a p p e 
lijke waarheid boven de geopenbaarde waarheid geplaatst dient te w o r 
den.

Noten bij 6.4.
1.

2.

3.

k.
5.

6.

7.

Condi 1 lac gaat in 17Ί6 in zijn "Essai sur l'origine des connaissances
h u m a i n e s " uitvoerig in op ditzelfde geval (cf. deel 1, sectie k,
hoofdstuk 2 ) .
Dit geval speelde in de discussie over de aangeboren ideeën een belangrijke rol. Voltaire resumeerde dit, in de "Philosophical T r a n s a c t i o n s " van 1728 beschreven, geval om Lockes theorie over de vorming
van de denkbeelden te o n d e r s t e u n e n . Ook in een noot van Hal 1er bij
Boerhaave's "Insti tut iones M e d i c a e " wordt de "blinde van C h e s e l d e n "
genoemd, om de afhankelijkheid van de denkbeelden van de z i n t u i g e l i j ke kwaliteiten en van de ervaring te illustreren. Een verwijzing
naar de empirische kentheorie van Locke geeft Hal 1er niet (cf. I.M.,
commentaar bij paragraaf 5 ^ 6 ) .
Na La M e t t r i e gaan Condillae in zijn "Essai sur l'origine des c o n n a i s sances h u m a i n e s " ( 1 7 Ί 6 ) , Diderot in zijn "Lettre sur l'aveugle"
СП^Э)
en Buffon in zijn "Histoire Naturelle de l'Homme" ( l ? 1 ^ ) op
de "blinde van C h e s e l d e n " in.
T.Α., p. I65. La Mettrie maakt de vergelijking met de anatoom die op
de tast de beenderen herkent die hij uit de atlas kent en met de
musicus die op zijn instrument de toon kan produceren die zijn oor
opvangt of die hij van het papier afleest.
cf. Vernière О Э б 1 » ) : " I n t r o d u c t i o n " bij Diderots "Lettre sur les Aveugles".
Johann Conrad Amman ( 1 6 6 9 - 1 7 2 4 ) : "Surdus loquens, seu m e t h o d u s qua
qui surdus natus est, loqui discere p o s s i t " (1692. In ditzelfde jaar
nog verscheen een Nederlandse vertaling: Surdus loquens, dat is w i s konstige beschrijvinge op wat w i j s s e doofgeborene sal können leren
s p r e k e n ) , cf. Van der Stelt, z.d.
La Mettrie geeft een uitvoerige bespreking van de methode van Amman.
Zij komt grotendeels overeen met de uitvoerige bespreking die ervan
gegeven wordt in de "Insti tut iones M e d i c a e " (cf. Commentaren bij de
paragrafen 6 2 6 - 6 3 1 ) .
Hetzelfde verhaal staat, in iets andere b e w o o r d i n g e n , in het eerder
genoemde anonieme manuscript "L'âme m a t é r i e l l e " (cf. 6 . 2 . 2 ) . La Mettrie verwijst als bron voor dit verhaal naar het "Evangelium m e d i c i "
(I695, I699) van de (atheTstïsche) arts Bernard Connor ( I 6 6 5 - I 6 9 8 ) .
Ook Condii lac neemt deze geschiedenis op in zijn "Essai sur l'origine des connaissances h u m a i n e s " (cf. deel 1, sectie 4, hoofdstuk 2,
paragraaf 2 3 ) .

зоз
8.

cf. Bitterli (1976); Hastings (1936); Krauss (1979); Moravia (1977);
Tinland (1968). Deze belangstelling hing samen met het zoeken naar
de "natuurlijke" mens en naar een maatschappelijke orde die tege
moet kwam aan de natuurlijke behoeften en rechten van de mensen.
Rousseau getuigd van dit zoeken in zijn beroemde "Discours sur l'o
rigine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" (US'»).
9. cf. "Histoire d'une jeune fills sauvage, trouvée dans le bois, à
l'âge de dix-ans, etc. ... publiée par Madame H.T." Eerder werd een
verslag in de "Mercure de France" van december 1731 gepubliceerd.
Het betreffende meisje werd in september 1731 gevangen genomen in
het dorp Sogny bij Châlons. Het werd daar aan de zorgen van de nonnen toevertrouwd en in 1732 onder de naam Marie-Angélique Le Blanc
gedoopt. Het vormde een curiosum waaraan de hoogste kringen zich
kwamen vergapen. Zo werd het kind b.v. mee op jacht genomen om te
zien hoe het kleinwild verschalkte. Met kennelijke afschuw wordt
verhaald hoe het vlees en vis rauw verorberde en hoe het de gasten
van de Duc de Choiseuil trakteerde op levende kikkers. In de wetenschappelijke discussies vormde zij voor de ene het bewijs ervoor dat de mens zonder opvoeding niet meer dan een dierlijk leven
leidt en geen aangeboren ideeën bezit. Voor de ander (b.v. voor
Louis Racine, cf. De Feller, 1797, artikel "Le Blanc") gold de
snelheid waarmee zij spreken leerde en inzicht toonde in religieuze en metafysische begrippen, als bewijs ervoor dat de mens van
nature een religieus besef heeft.
La Mettrie zegt de bijzonderheden over haar leven van maarschalk Maurice de Saxe vernomen te hebben. Hij heeft haar dus waarschijnlijk niet persoonlijk leren kennen.
10. Arnobius de Oudere (gestorven circa 300 na Christus). Het betreffende werk, "Disputâtionum Numidia adversus gentes, libri sept"
dateert van het begin van de ^е eeuw. Het werd voor het eerst ge
drukt in 15^2 in Rome naar een manuscript van het Vaticaan.

Noten bij 6.5.
1.

2.

3.

In de originele editie van de "Histoire Naturelle de l'Ame" is de
"Conclusion" het uitvoerigst. In het "Traité de l'Ame zijn, onder
de titel "Conclusion de l'ouvrage" slechts enkele regels van de
oorspronkelijke tekst van de "Conclusion" gehandhaafd: voor een
deel heeft La Mettrie die tekst dan ondergebracht in het "Discours
Préliminaire", die zijn "Oeuvres Philosophique" inleidt.
In het volgende wordt naar de conclusie van de editie van ly'tS
verwezen.
H.N.Α., p. 392. In het T.A. (p. 185) heeft La Mettrie de volgorde
van de stellingen gewijzigd en er een vierde aan toegevoegd: "Point
de sens, point d'idées. Moins on a de sens, moins on a d'idées. Peu
d'éducation, peu d'idées. Point de sensations reçues, point d'idées."
Na nogmaals te benadrukken dat deze stelregels onvermijdelijk volgen
uit de vele observaties en gegevens die de onwrikbare basis van zijn
werk vormen, sluit La Mettrie zijn studie, kernachtiger dan in ^7k5,
af met de slotsom: "Donc l'âme dépend essentiellement des organes
dus corps, avec lesquels elle se forme, croît, décroît." <<"Ergo particepem leti quoque conveni t e s s e » " (noot: Lucretius: De Nat. Rer.)".
De letterlijke tekst van Voltaire is: "D'ailleurs, il ne faut jama i s
craindre qu'aucun sentiment philosophique puisse nuire à la religion
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Ц.

5.

6.

7.

8.

9.

'un pays ОУЗ**'). Overigens laat La Mettrie dit citaat in de voetnoot
uit de "Lett. Phil. <<sur l , ame>>" stammen.
Voltaire zegt hetzelfde met andere woorden: "Divisez le genre humain
en vingt parts: il y en a dix-neuf composées de ceux qui travaillent
de leurs mains, et qui ne sauront jamais s'il y a un Locke au monde;
dans la vingtième partie qui reste, combien trouve-t-on peu d'hommes
qui lîsentl Et parmi ceux qui lisent, i 1 y en a vingt qui lisent des
romans, contre un qui étudie la philosophie. Le nombre de ceux qui
pensent est excessivement petit, et ceux-là ne s'avisent pas de
troubler le monde."
Deze visie op de afzijdige posities die de "Philosophes" in het
maatschappelijk leven innemen, wordt in de "Discours Préliminaire"
van 1750 niet meer opgenomen. La Mettrie schrijft dan de "Philosophe" een belangrijke maatschappij-vernieuwende kracht toe en brengt
daarin de inmiddels gepolitiseerde doelstellingen van de Verlichting
tot uiting.
O ? ^ 1 1 ) p. 192. La Mettrie citeert dus niet letterlijk en grijpt
ook het vallen van het woord "volupté" aan om tussen haakjes van
zijn Epicuristische genotsopvatting blijk te geven, cf. Fontius
(1967).
Destouches, Philippe Néricault ( 1 6 8 0 - 1 7 5 Ό , Frans literator die in
de eerste plaats voor het toneel schreef. "Le Philosophe marié, ou
le mari honteux de l'être" is een komedie uit 1727, die met succes
opgevoerd werd.
In de betreffende monoloog wordt gereageerd op de uitspraak dat de
"Philosophe" een wartaal sprekende dwaas, een nutteloze kletser is.
De monoloog geeft een goed beeld van de persoon die ook La Mettrie
voor ogen stond wanneer hij aan een "Philosophe" dacht:
"Le but d'un Philosophe est de si bien agir,
Que de ses actions il n'ait point à rougir.
Il ne tend qu'à pouvoir se maîtriser soi-même:
C'est-lâ qu'il met sa gloire et sa bonheur suprême.
Sans vouloir imposer pas ses opinions,
Il ne parle jamais que par ses actions.
Loins qu'en systèmes vains son esprit s'alambique;
Etre vrai, juste, bon c'est son système unique.
Humble dans le bonheur, grand dans l'adversité,
Dans la seule vertu trouvant la volupté,
Faisant d'un doux loisir ses plus chères délices,
Plaignant les vicieux, et détestant les vices;
Voilà le Philosophe. Et s'il n'est ainsi fait,
Il usurpe ce nom, sans en avoir l'effet."
(cf. Destouches, l ? ^ , II).
La Mettrie citeert niet letterlijk. Du Marsais schrijft: "Examinez
tous ceux contre lesquels la justice humaine est obligée de se servir de son épée, vous trouverez ou des tempéraments ardents, ou des
Esprits peu éclairés, et toujours des superstitieux ou des ignorants."
La Mettrie maakt daarvan: "Voyez ... ceux contre lesquels le bras de
Thémis s'est armé dans tous les temps: ce sont ou des tempéraments
ardens," etc.
Ook Voltaire wordt hier niet letterlijk aangehaald. Deze schrijft:
"Ce n'est ni Montaigne, ni Locke, ni Bayle, ni Spinoza, ni Hobbes,
ni Milord Shaftesbury, ni M. Collins, ni M. Toland, etc. qui ont
porté le flambeau de la discorde dans leur patrie ..." La Mettrie
wijzigt dus de lijst van filosofen. Mogelijk moet daaruit worden afgelezen dat hij hem onbekende filosofen vervangt door zulke die hem
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wel vertrouwd zijn? In de "Discours Préliminaire" verandert hij de
opsomming, maar ook andere elementen uit de tekst, opnieuw: "Ce
n'est véritablement, suivant la reflection du plus bel-esprit de nos
jours, ni Bayle, ni Spinoza, ni Vanini, ni Hobbes, ni Locke, et autres métaphysiciens de la même trempe; ce ne sont point aussi tous
ces aimables et voluptueux philosophes de la fabrique de Montaigne,
de St. Evremont, ou de Chaulieu, qui ont porté le flambeau de la
discorde dans leur patrie; ce sont des théologiens, esprits turbulents qui font la guerre aux hommes, pour servir un Dieu de paix."
(Oeuvres Philosophiques, éd. 177**, p. 23).
10. De door La Mettrie zelf gecursiveerde^regel is ontleend aan het, ook
als "Le pour et le contre" bekende, "Épître à Uranie" uit 1722, dat
voor het eerst gedrukt werd in 1732. Voltaire zet daarin zijn bezwaren uiteen tegen het wrede beeld dat de Christenen van God maken
("Entends Dieu ... je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer
mieux") en verdedigt de niet-kerkelijke, "natuurlijke" religieusitei t.
De regels die La Mettrie aanhaalt staan dan ook bij Voltaire niet in
verband met de verdediging van het materialisme, maar met die van de
natuurlijke moraal:
"Songe que du très-haut la sagesse éternelle
A gravé de sa main dans le fond de ton coeur
La religion naturelle;
Croîs que de ton esprit la naïve candeur
Ne sera point 1'object de sa haine immortelle;
Crois que devant son trône, en tout temps, en tous lieux,
Le coeur du juste est précieux;
Crois qu'un bonze modeste, un dervis charitable,
Trouvent plutôt grâce à ses yeux
Qu'un janséniste impitoyable,
Ou qu'un pontife ambitieux",
cf. Oeuvres Complètes de Voltaire, 1877, vol. 9. pp. 358-362).

Noten bij 6.6.
1.
2.

3.

cf. Lange, F. (1873); Mauthner, F. (1920/1922); Zebenko, M.D. (1956);
Hull ОЭ?'»); Popper (1977).
Naar aanleiding van Malebranches these volgens welke de ziel deel
heeft aan God, merkt La Mettrie op "... je n'ai point d'idée de Dieu,
ni des Esprits il m'est donc impossible de concevoir comment mon âme
est unie à Dieu" (H.N.A., p. 226; A.S., p. 197-198). Leibniz' redeneringen over de "toereikende grond" ontmoeten een zelfde kritiek:
"... parce qu'on me dit que Dieu ne fait rien sans une raison qui le
détermine: dois je croire que rien n'est égal, que rien ne se ressemble dans la nature, et que toutes les monades, ou essences, sont
différentes? Il est évident que ce système ne roule que sur la supposition de ce qui se passe dans un être qui ne nous a donné aucune
notion de ses attributs" (H.N.A., p. 231; A.S., p. 199-200).
H.N.A., p. 2kS-2k3. Met instemming citeert hij voorbeelden die Boerhaave geeft van zulke doelgerichte voorzieningen in de organismen:
de klep (het septum primum) die het foramen ovale in het embryonale
(zoogdier)hart kan afsluiten, de aanleg van de longen in het embryo,
de aanleg van de vlinder in de rups, de bouw van de tanden en de kiezen.
Tegenover deze opvatting van Boerhaave, die hij in dit stuk "le plus
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éclaire et le plus sage des DeTstes" noemt, zet hij die der moderne
Epicuristen af, die niet hebben willen zien dat de instrumenten van
het menselijk lichaam gemaakt zijn om bepaalde functies te verrichten. Laatdunkend merkt hij daarover op, dat zij "plus aveugles que
Ie concours fortuit d'Atomes qu'ils ont adopté, se sont abandonnés
à toute l'étendue du système Lucrétien."
La Mettrie heeft deze voorbeelden en de spottende opmerking over de
Epicuristen in 1750 niet meer in de tekst opgenomen. Ongetwijfeld
omdat hij inmiddels, in zijn "Reflections philosophique sur l'Origine des Animaux" (in de Oeuvres Philosophiques opgenomen met als
titel "Système d'Epicure"), zelf de Epicuri st i sehe natuurfilosofie,
althans ten dele, overgenomen had.
H.Ν.Α., ρ. 21(8-249: "(Spinoza) ... n'est qu'un monstre d'incrédulité dont l'AtheTsme ressemble assez bien au labyrinthe de Dédale,
tant i 1 a de tours et de détours tortueux." Dit harde oordeel had
hij reeds eerder in zijn "Vie de Boerhaave" uitgesproken: "... ce
monstre d'incrédulité, Spinoza, dont l'AtheTsme ressemble assez au
labyrinthe de Dédale, tant il y a de tours et de détours dans son
système; mais Boerhaave le suit partout, et partout il porte la lumière; plus fort qu'Hercule il abat d'un seul coup tout les tètes
de l'hydre" (ІУ^О, p. 8 ) .
In 1750 wordt de negatieve kwalificatie van Spinoza uit de tekst ge
schrapt. De kritiek op diens speculatieve filosofie blijft echter
gehandhaafd en ¡n plaats van Boerhaave wordt nu De Condii lac genoemd als degene die Spinoza's systeem ontrafelt heeft: "Son atheïsme ressemble assez bien au labyrinthe de Dédale, tant il y a de
tours et de détours tortueux. M. l'Abbé de Condii lac (sic.) a eu
la patience de les parcourir tous, et leur a fait trop d'honneur"
(A.S., p. 2 1 5 ) .
H.N.A., p. 252. In I75O laat La Mettrie dit punt van kritiek op het
Epicurisme uit de tekst weg. En, terwijl hij in IJ^S met Boerhaave
bezwaar maakt tegen het identificeren van God met het vuur, merkt
hij nu, zonder verder commentaar, op dat "les anciens Hébreux, Alchimistes et auteurs sacrés ont mis Dieu dans le feu pur, dans la
matière ignée ou étherée ..."
H.N.A., p. 330-333; noot over Descartes, p. гіЗ-гТі.
T.Α., p. 143. In feite geeft La Mettrie hier, weinig consequent,
een antwoord op een vraag die hij net daarvoor niet te beantwoor
den noemt. Want in dezel fde paragraaf met de titel "Conclusion sur
l'Etre sensitif" zegt hij: "Je ne demande pas ce qui devient ce
principe (= le principe materiel sensitif, W.T.) â la mort, s'il
conserve cette immédiate faculté de sentir, et si dans ce cas d'autres causes que les organes qui agissent sur lui durant la vie,
peuvent lui donner des sensations qui le rendent heureux ou malheureux." Deze en andere vragen, zegt hij, "sont d'une nature S rester
éternellement indécises."
H.N.A., p. 328-337. In het "Abrégé des Systèmes" vormt zij de 8ste
paragraaf en heeft als titel: "De ceux qui ont cru l'Ame mortelle et
immortel le".
Pomponazzi zegt het niet zo als La Mettrie voorgeeft, maar als volgt:
"Granted also that we could say that just as the mule halfway between the ass and the horse, participates ih both yet does not truly
possess the properties of the horse or the ass; so also the human
soul, halfway between material and immaterial things, aspires to
eternity, granted that it cannot perfectly attain it. For the mule
also though it has all the organs of generation, cannot attain it
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perfectly, although it desires it exceedingly" (cit. in Cassirer,
ІЭ^ , p. 3 3 5 ) .
10. Voor deze opsommingen maakt La Mettrie onmiskenbaar gebruik van Deslandes' "Histoire critique de la Philosophie" (1 737). Oeslandes die
wil aantonen dat Descartes en Malebranche de eersten zijn geweest,
die erin geslaagd zijn sluitende bewijzen te leveren voor de on
sterfelijkheid van de ziel, laat de klassieke auteurs (inclusief
Caesar - die dan ook in La Mettrie's lijstje voorkomt) de revue pas
seren om aan te tonen dat geen van hun bewijzen voor de onsterfelijk
heid van de ziel deugdelijk zijn. La Mettrie maakt daar voor zijn
oogmerk handig gebruik van. De manier waarop hij dan doet illustreert
zijn polemiserende stijl. Waar Deslandes over Plato's bewijsvoering
voor de onsterfelijkheid van de ziel zegt: "Mais il faut avouer que
rien n'est plus frêle que cette démonstration, et qu'elle part d'un
principe suspect", zegt La Mettrie kortweg dat Plato er een "démonstration ridicule" van geeft. Waar Deslandes zegt dat Plato zelf
niet geheel overtuigd was van dat bewijs, want hij zou erover gezegd
hebben: "Je tiens tout cela pour vrai, parce que je l'ai ouT dire"
(l, p. 353), maakt La Mettrie van deze woorden: "il ne le croit vrai
que parce qu'il l'a ouî dire" (T.Α., p. 218).
11. H.N.A., p. 337.
12. In het A.S. heeft La Mettrie de zinsnede "et ce n'est pas assez que
la foi décide sur son immortalité" laten vallen. De tekst handelt
dan enkel nog over de spiritualiteit van de ziel: "Aujourd'hui il
est défendu de penser qu'elle n'est pas spirituelle, quoique cette
spiritualité ne se trouve nulle part révélée. Et quand elle le seroit, il faudroit ensuite croire à la révélation, ce qui n'est pas
une petit affaire pour une philosophe
" (A.S., p. 2 2 6 ) . Uit deze
toevoeging blijkt eens te meer dat hij de material i teit van de ziel
als een wetenschappelijk bewezen feit ziet waaraan, ongeacht wat de
Openbaring of de Kerk leert, niet getwijfeld kan worden. De zin over
de beknotting van de vrijheid van denken laat La Mettrie in 1750
eveneens val 1 en.
13. Ter onderscheiding van het consequente naturalistische materialisme
van b.v. Du Marsais en later ook van Holbach, ware het wellicht beter wanneer La Mettrie's positie als mechanicisme of mechanistisch
reductionisme werd bestempeld.
14. O.P., II, p. 249-251.
15. Zij positie toont in feite grote overeenkomst met die van Voltaire.
Voltaire zag in de orde en de finaliteit die in de natuur wordt aangetroffen eveneens argumenten voor het bestaan van de Schepper. B.v.
in het "Traité de Métaphysique": " Quand je vois une montre dont
l'aiguille marque les heures, je conclus qu'un être intelligent a
arrangé les ressorts de cette machine, afin que l'aiguille marquât
les heures. Ainsi, quand je vois les ressorts du corps humain, je
conclus qu'un être intelligent a arrangé ces organes pour être reçus
et nourris neuf mois dans la matrice; que les yeux sont donnés pour
voir, les mains pour prendre, etc." (1734'', p. 194). In hetzelfde
werk en in zijn "Lettre sur M. Locke" treffen we dezelfde argumenten
als bij La Mettrie aan tegen de spiritualiteit en voor de materialiteit van de menselijke ziel. Volgens Voltaire heeft God de materie
zo ingericht dat er, al naar gelang de complexiteit van de vormen
die zij aanneemt, leven, gevoeligheid en intelligentie uit kan ontstaan. Hij bestrijdt ook dat er iets aangaande de natuur van de menselijke ziel geopenbaard is en merkt op dat "il importe peu â la ré-
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lîgion de quelle substance soit l'âme, pourvu qu'elle soit vertueuse"
("Lettre sur M. Locke"). Ook ten aanzien van de immortal i teit van de
ziel komen de standpunten van Voltaire en La Mettrie overeen. Voltaire is eveneens van mening dat de onsterfelijkheid van de ziel onmogelijk te bewijzen is. Maar waar La Mettrie laat blijken dat hij niet
in haar onsterfelijkheid gelooft, laat Voltaire zich daarover niet
uit. Wel doet hij in dit verband een uitspraak die in een geheel andere richting gaat en waaruit Voltaire's sceptische kijk op de moraliteit van de mens blijkt: "Le bien commun de tous les hommes demande qu'on croie l'âme immortelle; la foi nous l'ordonne; il n'en
faut pas davantage, et la chose est décidée ("Lettre sur M. Locke").

en bij 7.
La Mettrie maakt in deel 6 van zijn commentaren bij Boerhaave's "Institutions de Médecine" melding van het bestaan van een "Discours sur
l'immensité de l'âme, où l'on se sert des principes mêmes de l'auteur
de l'Histoire Naturelle de l'Ame, pour dementir ses erreurs". Van dit
geschrift, dat dus tussen juni ìl^S en juni 1/Ίδ geschreven moet zijn,
heb ik geen spoor kunnen vinden. Volledigheidshalve zij erop gewezen
dat ook Abbé Pluche in het vijfde, in ly'tè verschenen, deel van zijn
"Spectacle de la Nature" enkele woorden van kritiek aan de "Histoire
Naturelle de l'Ame" wijdt (cf. pp ISS/I^O; 176/177).
De "Controleur du Parnasse" werd in ^7^^5 door Abbé Jacques Destrées
(+ 1700- ? ) , zonder privilege, opgezet en in Bern, bij Wolff en
Fleischmann, uitgegeven. In \7^5 verschenen negen afleveringen. Tot
begin 17'*7 'ag het tijdschrift door een "événement imprévu" stil. Wat
die onvoorziene omstandigheid geweest is kan, volgens m i j , uit de
"Archives de la Bastille" (cf. Ravaisson,
XII (l88l), p. 262 e.v.)
worden afgeleid: op 25 januari ]7I*(> was Abbé Destrées, vanwege het
illegaal uitgeven van het tijdschrift, gearresteerd en in Vincennes
opgesloten. Op 6 november 17^6 werd hij naar Bayeux verbannen "pour
avoir eu part Ь des écrits indécents". Uit een "Avertissement du Libraire" dat aansluit op de tiende aflevering, wordt duidelijk dat
Marc-Michel Rey in Amsterdam de "Controleur du Parnasse" van Wolff
en Fleischman overnam en zonder verdere medewerking van Abbé Destrées,
maar met gebruikmaking van de reeds door deze verzamelde copie,
voortzette. De tiende aflevering waarmee het tijdschrift in april
17'<7 werd voortgezet is dan ook gedateerd: Bern, 20 januari ]7t*b. Deze aflevering bevat een recentie van de "Histoire Naturelle de l'Ame"
van de hand van Destrées (pp. 153-186). De elfde aflevering, ongedateerd maar waarschijnlijk van mei l?1·? (cf. "Avertissement du Librair e " ) , is, volgens de "deux bons Hollandois" die nu de redactie voeren,
eveneens nog grotendeels samengesteld uit materiaal van Destrées. Hij
opent met een complete weergave van een "Lettre de M..., maître de
chirugie, à M..., médecin, sur le livre intitulé 'Histoire Naturelle
de l'Ame', Paris, 17i»6" (pp. 266-311). Toen Destrées de tiende aflevering schreef was hij reeds in het bezit van deze kritiek en hij beloofde zijn lezers die zo spoedig mogelijk in zijn tijdschrift op te
nemen.
Mijn onderzoek naar het bestaan van een afzonderlijke druk van deze
"Lettre", die volgens Barbier (1872/1879) door Abbé François Bruno
Tandeau geschreven zou zijn, heeft geen positief resultaat opgeleverd.
cf. Essai sur l'Esprit et les Beaux-Esprits, par Julien Offray de la
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Mettrie, docteur en médecin. Leyden (Jean Guillaume de Groot), 17^7.
In de opdracht laat La Mettrie weten dat hem "l'hyver dernier" in
Gent de beurs gestolen werd. Hij bedankt Grenier voor zijn hulp en
vriendschap: "Tout le monde sçait que j'ai trouvé en vous un protecteur, un frère, et qui plus est, un ami, dans un tems où il n'en est
ordinairement plus". Daarnaast bedankt hij ook de gouverneur van
Gent, luitenant-generaal De Langlade, Vicomte Du Chayla, aan wie hij
eerder zijn "Politique du Médecin de Machiavel" had opgedragen. Volgens het "Éloge de M. de la Mettrie" van Frederik de Grote waren het
Du Chayla en de Duc de Duras, brigade-commandant bij de infanterie
(cf. Zambault, \7k7),
die La Mettrie adviseerden zich aan de woede
van de medici en de haat van de priesters te onttrekken.
4.

Gaubius schreef op 25 maart 1761 aan Bonnet: "M. de la Mettrie était
assis sur les degrés de la chaire fort attentif, quand je prononçais
ce discours à la fin de mon rectorat, et peu après il publia son
Homme Machine", (cit. Vartanian, I960, p. 9 1 ) . In zijn lezing "Sermo
academicus alter de regimine mentis ..." van 1763 getuigt Gaubius
eveneens van La Mettrie's aanwezigheid bij het uitspreken van de rede op 8 februari 17^7: "I do indeed regret bitterly that a little
Frenchman - a Mimus or Momus? - brought for a repulsive offspring,
to wit, his mechanical man, not long after sitting before this chair
and hearing me speak, ..." (cit. Rather, I960, p. 1 1 5 ) .
5. cf. La Faculté vengée (17M) , p. '»0.
6. cf. O.P., I I, p. 62.
Meinard van Visvliet (1708-1769) haalde in 1735 in Leiden de doctorsbul en vestigde zich in Middelburg, cf. Fokker (1901).
7. cf. O.P., I I, p. 186.
Théodore Tronchin (1709-1781) studeerde eveneens in Leiden onder Boerhaave, echter reeds vóór La Mettrie er was. Hij promoveerde in 1730
en vestigde zich daarna in Amsterdam waar hij tot 175^ bleef en met
succes praktijk uitoefende.
Terzijde zij opgemerkt dat de, niet in alles wat hij zegt even betrouwbare, anonieme uitgever, die La Mettrie's komedie "La Faculté
Vengée" uit 17'*7, heruitgaf onder de titel "Les Charlatans démasques",
in zijn voorwoord schrijft dat La Mettrie dit werk in Amsterdam
schreef.
8. cf. O.P., I, "Dédicace à Monsieur le Vicomte du Chayla". Uit het vervolg zal blijken, dat met enige zekerheid is vast te stellen dat La
Mettrie begin februari, in mei, eind juli en in december in Leiden
was.
9. cf. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Bataviae (1875): "31 juli
17i'7: Julien Offray de la Mettrie. Macaloviens is. Doctor Medic, an
38 in: 't kasteel van Antwerpen".
Blijkens de "Rolle van Recentie" (voor februari ^7^tЪ/ maart 17^8) van
de Leidse universiteit is La Mettrie in het jaar dat hij in Leiden
verbleef van "'t kasteel van Antwerpen" verhuisd naar het kosthuis
van de weduwe Fauré op het Rapenburg, cf. manuscript "Rolle van Recentie", U.B. Leiden.
10. cf. brief van Maupertuis aan Hal 1er, 25 november 1751: "il se retira
en Hollande, où le mécontentement de ses parents et de ceux qui 1'avoient jusqu'à là protégé, le laissèrent longtemps dans un état déplorable", in: "Bibliothèque Impartiale", t. 5 (januari/juni 1751),
art. IX; Hetzelfde zegt ook de anonieme auteur van het manuscript
"Mémoire historique sur la vie de La Metrie", cit. Starke ОЭ?'·).
11. cf. La Faculté Vengée (171»7), p. 20, 29.
La Mettrie maakt in dit werk ook enkele moeilijk te duiden opmerk i η-
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gen over zijn vrouw. O.a. zegt hij: "... la Faculté servit une pension de sixcent livres à Me Chat-Huant (= pseudoniem voor La Mettrie, W.T.), si elle vouloit consentir qu'on la débarrassât de son
Mari" (p. I70). En in het oordeel dat de Faculteit tegen hem uitspreekt laat hij zeggen: "... vous (= La Mettrie) devez être content, vôtre femme ne vous suivra point dans votre exil". Moet hieruit worden opgemaakt dat de relatie tussen La Mettrie en zijn vrouw
slecht was en dat zij en de kinderen hem niet in de vrijwillige ballingschap volgden? In een brief van 23 december 1 У*·? van Elie LuZac
jr. in Leiden, aan Marc-Michel Rey in Amsterdam, staat te lezen dat
La Mettrie door ziekte van zijn vrouw verhinderd was Rey te bezoe
ken (cf. correspondentie Luzac-Rey, in de Bibliotheek van de Neder
landse Vereniging tot Bevordering van de Boekhandel, Amsterdam).
Betekent dat dan dat zijn vrouw alsnog naar Leiden was gekomen of
was deze "épouse" niet zijn wettige vrouw, maar mademoiselle Le
Conte, de maitresse waarmee hij later ook in Berlijn samenleefde?
12. cf. O.P., I, "Dédicace à Monsieur Vicomte du Chayla"; Essai sur
l'Esprit et les Beaux-Esprits (Ι?*·?) "à Monsieur Grenier...".
13. La Volupté, par M. le Chevalier de M..., Capitaine au Régiment Dauphin (17*7).
Lemée (1925) heeft geopperd dat met "le Chevalier de M..." de literator Chevalier de Mouhy (1701-1784) bedoeld kan zijn. De Mouhy
heeft echter niet als kapitein bij het Infanterieregiment Dauphin
gediend.
Aan de tekst gaat een opdracht vooraf die in de "École de la Volupté"
als "Epitreàma chère amie", in "La Volupté" als "Epître à la Marquise de ..." is aangeduid. Daarin wordt op een amoureuse verhouding
met de auteur aangespeeld. De suggestie dat met "la Marquise de ..."
op de Marquise de Châtelet gedoeld wordt (cf. Lemée, 1925; Vartanian,
I960; Starke, I968) kan niet uitgesloten, maar evenmin bevestigd worden. En indien zij ermee wordt bedoeld, is het niet duidelijk of de
aanspelingen op een affaire serieus of schertsend bedoeld zijn. Als
La Mettrie's opzet serieus zou zijn geweest, is het niet duidelijk
waarom hij de opdracht aan "ma chére amie" veranderde in het meer
compromitterende "à la Marquise de ...".
I1». La Volupté (17Ì*7). Geciteerd wordt uit de meer toegankelijke, maar
identieke tekst die in de "Oeuvres Philosophiques" is opgenomen, cf.
O.Ph., I I, p. 2k].
15. O.Ph., II, p. 207. Op een andere plaats in de tekst zegt La Mettrie:
"Tout est volupté pour un homme d'esprit, tout est sentiment pour un
cerveau bien organisé, tandis que un sot connoit à peine le plaisir"
(ibid., p. 232-23З). Van Voltaire zegt hij dan ook: "Voltaire soit
mon premier guide: tu avois trop d'esprit pour ne pas être voluptueux" (ibid., p. 199).
Volupté is voor La Mettrie dus zeker niet enkel sexuele lust zoals
Falvey (1975, р. ^З) ten onrechte opmerkt.
16. O.Ph., Il, p. 264.
17. O.Ph., Il, p. 241-242; 257-258.
18. O.Ph., II, p. 247-248. Eerder reeds zei La Mettrie in dit verband:
"Étouffer les dons de la nature, c'est être indigne de vivre; être
hypocrite, c'est reprocher au créateur d'avoir fait l'homme pour le
plaisir, et tromper l'univers" (ibid., p. 230).
19. cf. Oeuvres Complètes, T. I3 (Paris), 1795. Momdjian resumeert de gegevens die erop wijzen dat de eerste versie van dit gedicht uit 1733
stamt (cf. 1959, p. 60 e.V.). Ter illustratie van de parallellen tussen de gedachten van La Mettrie en Helvétius kan op de volgende pas-
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sages gewezen worden:
II

En vain le faux dévot le (= le plaisir, W.T.) bannit de la terre;
Il est â tous nos maux un baume salutaire;
C'est l'éternel objet de tous nos voeux divers:
Adorons donc en lui l'âme de l'univers.
Sa voix qui nous appelle, â tous se fait entendre.
Si l'espoir d'en jouir nous fait tout en reprendre,
Si, créateur des arts, il nous donne des goûts,
Dois-je les immoler aux caprices des fous?
C'est un present du ciel fait par l'être suprême.
Sa main a créé l'homme; il naît, il est sensible;
Il connoît le plaisir et ressent la douleur,
Et déjà 1'amour propre a germé dans son coeur.
Cet amour, en tout temps armé pour sa défense,
Même dans son berceau protège son enfance;
Et, contre tout danger devenu son appui,
Dans sa décrépitude il veille encore sur lui.
Je dois à cet amour ma joie et ma tristesse,
Mes craintes, mes fureurs, mes talens, ma sagesse.
En tout temps cet amour, allumant mes désirs,
Me fait fuir la douleur et chercher les plaisirs.
On voit que le plaisir, seul ressort de notre âme,
Aux grandes actions nous meut et nous enflamme."
Voor het overige bestaan er grote verschillen tussen La Mettrie en
Helvétius. Helvétius besteedt veel aandacht aan de rol die de "amour
des plaisirs" speelt bij de bezitsvorming, de zucht naar macht en het
ontstaan van despotisme.
La Mettrie onderkent dat bij streven
naar geluk of liefde deze effecten optreden, maar met een, naar mijn
idee, beter psychologisch inzicht dan Helvétius, ziet hij daarin uitdrukkingen van de dieper liggende behoefte aan erkenning, zekerheid
en 1iefde (cf.p.258). Naar zijn mening is degene die het geluk in de
liefde gevonden heeft deugdzaam, onbaatzuchtig, vrij van angsten en
vol respect voor het leven en de natuur (cf. p. llk-lkl;
2kS).
20. O.Ph., II, ρ. 2Ί1; 233.
21. O.Ph;, I I, p. 2k] .
22. cf. Haller, Α. von ( 1 8 2 Ό . Van Haller's gedichten circuleerden in die
tijd meerdere Franse vertalingen. Bijvoorbeeld die van de Zwitser
Vinzens Tscharner, cf. Bibliothèque Raisonnée, vol. 29 (17^7) p. 389:
"Essai d'un traduction en prose des Poesies de Mr. Haller". De "Ode
an Doris" werd volgens Quérard (ІЭб^, IV, p. 13-15) eerder door een
zekere Varennes vertaald en ook afgedrukt in het Journal des Sçavans
(ik heb deze vertaling in de mij ter beschikking staande Amsterdamse
editie van dit Journal niet terug kunnen vinden). Als La Mettrie de
gedichten niet langs deze weg heeft leren kennen, is het waarschijnlijk dat hij ze leerde kennen door de vertalingen van de Zwitser G.L.
Schmid von Auenstein (1720-1805), met wie hij in Leiden en mogelijk
reeds in Parijs in vriendschappelijk contact stond (cf. Hintzsche,
I966; I968). Schmid von Auenstein zegt in een brief dat hij Haller's
gedichten vertaalde om de "beaux-esprits" van Parijs vertrouwd te
maken met het werk van "Ie plus grand Poëte des Allemands" (G.H.
Schmid aan J.G. Zinnermann, 27 juni l ? ^ , cit. Hintzsche, I968).
23. cf. Bergmann (1913) ρ. Ίδ. Bergmann baseert zijn beschuldiging op de

312
weergave die La Mettrie geeft van de tweede strofe van het gedicht.
Hal 1er zegt daarin:
"Komm, Doris, komm zu jenen Buchen,
Lass uns den stillen Grund besuchen,
Wo nichts sich regt, als ich und du.
Nur noch der Hauch veriiebter Weste
Belebt das schwache Laub der Aeste,
Und winket dir liebkosend zu."
La Mettrie maakt daarvan:
"Venez, vous qui en avez tant (= l'esprit, W . T . ) , Phi lis;
venez, descendons dans ce vallon tranquille;
tout dort dans la nature, nous seuls sommes éveillés;
venez sous ces arbres, où l'on n'entend que le doux
bruit de leurs feuilles; c'est le Zephir amoureux
qui les agite; voyez comme elles semblent planer
l'une sur l'autre, et vous font signe de les imiter!"
In de oproep "voyes comme elles semblent planer l'une sur l'autre, et
vous font signe de les imiter" ziet Bergmann een "lüsterne Wendung",
een "Schlüpfrigkeit" in de stijl van De Chaulieu en Grécourt! (cf. p.
1*5).
Een andere passage waar La Mettrie niet precies is in zijn weergave
van Haller's regels is te vinden in de 14e strofe:
"Du seufzest, Doris! wirst du bl8de7
0 selig! flösste meine Rede
Dir den Geschmack des Liebens ein.
Wie angenehm ist doch die Liebe?
Erregt ihr Bild schon zarte Triebe,
Was wird das Urbild selber seyn?"
Verkort geeft La Mettrie deze strofe als volgt weer:
"Vous soupirez, vous sentez les respectables
approches du plaisir! Amour, que tu es adorable!
Si ta seule peinture peut donner des désirs,
que serois-tu toi-même?"
"les respectables approches du plaisir" is zeker niet de letterlijke
vertaling voor "den Geschmack des Liebens", maar tegen de achtergrond
van La Mettries opvatting van "plaisir" hoeft ook hierin geen opzettelijke verdraaiing van Hal Iers intentie gezien te worden. Overigens
kan, zolang de vertaling die La Mettrie gebruikte niet bekend is,
niet worden vastgesteld of deze afwijkingen van Haller's tekst wel
voor rekening van La Mettrie komen.
Lessing, in "Neuesten aus dem Reiche des Witzes", 6 juni 1751. In het
Berlijnse tijdschrift "Critische Nachrichten" (Nr. XXVII, 2 juli
1751) werd ook vermeld dat La Mettrie in "L'art de Jouir" Haller's
"Ode" had gebruikt: "... (er) hat gleich im Anfange, die Hallerische
Ode, Doris, als eine captationem benevolentiae, fast ganz hingesetzt,
und für das Werk seines Witzes ausgegeben. Dergleichen Unverschämtheit ist nur bei einem Menschen nicht zu bewunderen welcher unverschämt genug ist, sich in der Reihe der Verfasser der "Ecolles des
Filles", "Académies des Dames", "Thérèse Philosophe" N.B. zu stellen". (p. 2 1 6 ) . Overigens is de "L'art de Jouir" veel meer dan de
eerdere "La Volupté" een erotisch werk geworden. De overwegingen over
de wellust als meer geestelijk genoegen en het onderscheid tussen de
wellust en het zinnelijk genot zijn in feite over boord gezet. Wat
overblijft is een hymne op het sexuele genot.
La Faculté Vengée. Comédie en Trois Actes, Par Mr. xxx Docteur-régent
de la Faculté de Paris, 1747. Hal 1er weet in zijn recentie van het

313
werk (cf. Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, 97. Stück,
30 november ^7^^7) te melden dat het boek niet in Parijs maar in Holland gedrukt is (p. 8 2 1 ) . In de Bibliothèque Raissonée (Т. З*») van
jul i-september l?1»? wordt het genoemd als nieuw verschenen werk.
Aangezien La Mettrie in de tekst van "La Faculté Vengée" gewag maakt
(р. З*·) van Haller's recentie van "L'Histoire Naturelle de l'Ame" in
de "Gottingische Zeitungen von gelehrten Sachen" (51. Stück, 26 juni
171»?) moet "La Faculté Vengée" dus in augustus of september 17^7 verschenen zijn.
26. La Faculté Vengée, p. 158. Waaruit La Mettrie het citaat genomen
heeft geeft hij niet aan.
27. Histoire Naturelle de l'Ame, Nouvelle Edition revue fort exactement,
corrigée de quantité de fautes qui s'étoient glissées dans la premiere, et augmentée de la "Lettre Critique de M. de la Mettrie â
Madame la Marquise du Châtelet (sic). Oxford, aux dépends de l'auteur,
Ì7^7.
Het formaat is, evenals dat van de eerste editie, klein octavo, maar
doordat de tekst met geringere regelafstand gezet is, is het aantal
pagina's van 398 tot 3 Ό teruggelopen.
Volgens de Catalogus van het British Museum is het werk in Parijs ge
drukt.
28. cf. 6.2.3· Vartanian (i960, p. 43 e.v.) maakt uit deze passage op
dat La Mettrie zijn "doctrine of forms" afzwoer. Mijns inziens be
rust die interpretatie op het gegeven dat Vartanian niet heeft onder
kent dat La Mettrie in de "Histoire Naturelle de l'Ame" de spot
dreef met de Scholastische substantiële vormen en er zuiver materiële
configuraties van materiedeeltjes van maakte, die niets meer gemeen
hadden met de Scholastische idee van een substantiële vorm. In Vartanians ogen (cf. I960, p. kl e.v.) heeft La Mettrie in de "Histoire
Naturelle de l'Ame" serieus geprobeerd de mechanicisti sehe fysiologie
in te passen in de Scholastische metafysica. Hoewel deze onorthodoxe
tour de force Vartanian uitermate verbaasde, heeft hij niet onderkend dat La Mettrie veel meer het tegenovergestelde deed: op satirische wijze leidde hij de Scholastische begrippen af van een verbastering van het antieke materialisme. De schijnkritiek in de "Lettre
Critique..." wordt door Vartanian dan ook, ten onrechte, als een afzweren van "his doctrine of forms" gezien.
29. La Mettrie verwijst, enerzijds, naar het verschijnsel dat lethargische patiënten tijdens hun ziekte geen blijk van herkenning of begrip tonen voor wat met hen of om hen heen gebeurt en dit later toch
precies kunnen weergeven. Anderzijds, herinnert hij aan het verschijnsel dat catalepti sehe en apoplect¡sehe patiënten zich niets van hun
gedrag en hun gedachten herinneren. In de conmentaren bij de "Institutions de Médecine" wordt aan deze voorbeelden de conclusie verbonden dat niet de rationele ziel maar de sensitieve ziel, of de instincten verantwoordelijk zijn voor dit gedrag (cf. I.M., commentaar
bij par. 5 ) .
30. cf. Hintzsche (1968). P.G. Werlhoff (1699-1767) was lijfarts van de
koning van Sachsen en belangrijk stimulator van de jonge universiteit van GSttingen. De genoemde recensie werd in opdracht van baron
A.G. van Münchhausen (1688-1770), curator van de universiteit van
Göttingen, geschreven door een zekere J.G. Augsburg.
31. cf. manuscript: "Livre des Actes du Consistoire de l'Eglise Wallonne
de Leyde", Tome VII, Folio 89-92. Gemeente Archief Leiden.
32. Ongetwijfeld vanwege dit ingrijpen van de Waalse kerk van Leiden is
de eerste editie van "l'Homme Machine" buitengewoon zeldzaam. In Ne-
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derland is geen exemplaar van deze uit l?1*? daterende editie bewaard
gebleven. Bij mijn weten hebben alleen Bergmann (1913) en Vartanian
(i960) exemplaren van deze edities kunnen local¡seren. Zoals ook latere edities draagt de titelpagina het jaartal ^7kB, maar de tekst
bevat meer typografische fouten en omvat IO8 bladzijden terwijl de
tweede editie, die in maart 17^8 gereed kwam, 109 bladzijden omvat.
Leydse (vrijdagse) Courant. Te Leyden, bij Antony de Klopper.
Ten behoeve van zijn onderzoek vraagt hij op 19 januari 1748 de
consistorie van de Waalse kerk om een exemplaar van "L'Homme Machine", cf. manuscript: "Livre des Actes du Consistoire de l'Eglise
Wallonne de Leyde". Tome VII, Folio 90-91. Gemeente Archief Leiden.
Dit verzoek werd overigens niet ingewilligd.
cf. Archieven van de "Staten van Holland", manuscript nr. 3098:
"Minuten der Resolutien van haar Ed. Mog. de Heeren Gecommiteerde
Raden van Holland en West-Friesland genomen in den jare l ? ^ " , Folio
63.
cf. Archieven van de "Staten van Holland", manuscript nr. 1439. "Register van uytgaande missiven van den jaare ly'tS"; Gemeente Archief
Leiden, manuscript: "Notulen gehouden op de Kamer van de Burgemeester der Stadt Leyden, november ^7^^7 - oktober ^7^^8, Folio 23 en 2k.
cf. Koser (I898).
Frederik schrijft in deze brief: "Je voudrais fort avoir ce La Mettrie dont vous m'avez parlé. Il est la victime des théologiens et
des sots; ici il pourra écrire avec toute liberté. J'ai une compassion particulière pour ces philosophes persécutés. Je le serais aussi, si je n'étais pas né prince. Il est vrai que La Mettrie n'est
pas philosophe; mais il a de l'esprit, et cet esprit vaut bien de la
philosophe. Ecrivez-lui. Vous lui proposerez ce que vous jugerez le
plus convenable pour lui et pour moi. Je m'en remets & votre prudence".
De vervolgingen waar Frederik op doelt, kunnen, gelet op de datum
van de brief, niet slaan op die welke La Mettrie ten gevolge van
zijn "L'Homme Machine" op zijn hals haalde.
cf. Desnoiresterres (1870), noot op ρ. Ί7.
cf. La Beaumelle (I856).
In een brief van 25 juni 1751 schrijft Luzac aan de Beri ijnse jurist
J.A. Caps: "Sans moi il (= La Mettrie) eût monté sur l'ëchafaud comme un misérable bandit" (cit. Starke, 197Ό. Eerder had hij in een
brief van 25 februari U'tS aan M.-M. Rey reeds geschreven: "La Met
trie auroit couru grand risque sans ma fermeté et sans ma prudence"
(cf. correspondentie Luzac - Rey, in de Bibliotheek van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Boekhandel, Amsterdam).
Daarmee lijkt het waarschijnlijk dat Luzac de Leidse boekhandelaar
is geweest, die La Mettrie, volgens zijn vriend Desormes, bij de
vlucht geholpen heeft, cf. "Lettre de Desormes, premier comédien du
Roi de Prusse, au sujet du célèbre La Mettrie" in Fréron, "Lettres
sur quelques écrits de ce temps", tome 10 (1753), p. 101-110.
cf. Rechterlijk Archief Leiden, manuscript nr. 150-8: "Notulen Vergadering Schout en Schepenen" (Gemeente Archief Leiden).
Reeds op 23 december, drie dagen na het uit de roulatie verdwijnen
van'^'Homme Machine", kondigt Luzac in een brief aan M.-M. Rey aan
dat hij "anti-Homme Machine" in druk heeft. In de Leydse Courant
van maandag 1 januari 17^8 maakt hij dit ook publiek. De Schout
legt echter beslag op dit "Examen de l'Homme Machine" omdat "door
die refutatie de quade sentimenten en gevoelens in l'Homme Machine
vervat, weder werden opgehaald en aan 't ligt gebracht" (cf. manus-
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cript: "Notulen gehouden op de Kamer van Burgemeester der Stadt Leyden, november WM - oktober 17^8, Folio 23-2Ί, en "Bijlage bij de
Extensie van 25 januari ]7l*8").
Er bestaan goede gronden om aan te
nemen dat Luzac enige maanden later dit "Examen de l'Homme Machine"
toch uitgaf onder de titel "l'Homme plus que Machine" (cf. Thijssen,
1977).
АЗ. Daarop wijzen 1. zijn "Avertissement de l'Imprimeur", dat aan de
tekst van "L'Homme Machine" vooraf gaat en waarin hij laat blijken
dat hij zeer wel wist dat die tekst een explosieve inhoud had; 2.
zijn protectie van La Mettrie die hem door zijn "bedrog" in een ui
terst vervelend parket gebracht had; 3. zijn blijvende goede relatie
met La Mettrie. Ook als deze in Berlijn is, blijft Luzac zaken met
hem doen; Ц. het feit dat hij binnen drie maanden een nieuwe druk
van "L'Homme Machine" op de markt bracht en daarnaast de ideeën van
La Mettrie toegankelijk maakte door zijn ambivalente "refutatie"
waarvan de eerste versie met de titel "Examen de l'Homme Machine" in
beslag genomen werd, maar die twee maanden later toch verscheen met
de titel "l'Homme plus que Machine" (cf. Thijssen, 1977).
Uk. cf. Bergmann (1913), p. 13 e.V.
A5. La Mettrie persifleert in deze opdracht opzettelijk Haller's gedieht
"An Herrn Doctor Gesner", ook bekend onder de titel "Vergnügen an
der Wissenschaften" uit 1739. Waarschijnlijk heeft de reeds genoemde
G.L. Schmid von Auenstein (cf. noot 22) hem aan een Franse vertaling
van dit gedicht geholpen. Deze schrijft op 27 juni 17^9 aan J.G.
Zimmermann: "C'est encore par zélé pour la gloire de M. Mailer, que
j'ai été cause innocente de la fameuse dédicacé. J'ai voulu familiariser les beaux esprits de Paris avec le plus Poète des Allemands.
On a abusé d'une partie de mes traductions", (cit. Hintzsche, 1968).
Vartanian (i960, p. 201-202) oppert dat La Mettrie in opdracht Haller, behalve ironisch, ook in ernst als leermeester en geestelijk
vader van zijn materialisme prees, omdat diens irritabi 1 i teitstheorie hem het overtuigende bewijs voor de autonome beweeglijkheid van
de organische materie geleverd zou hebben. Of La Mettrie echter HalIer als de ontdekker van de irritabi 1 i teit erkend zou hebben valt
sterk te betwijfelen. Hij kende de onderzoekingen en waarnemingen
over die fenomenen uit de commentaren bij Boerhaave's "Institutiones
Med i cae" (cf. commentaar bij par. 600) en daarin wijst hij erop dat
Stuart onder anderen (genoemd worden b.v. De Gorter, Bohn, Glisson,
Lieutaud, Redy) de irritabi 1 i teit reeds ббг Haller aangetoond had.
Verder gaf Albinus in de tijd dat La Mettrie in Leiden was lessen
over deze materie. Schmid von Auenstein beweert in een brief van 10
mei 1751, aan J.G. Zirmiermann dat hij er met La Mettrie in Leiden
over gesproken heeft (cit. Hintzsche, I968).
кв.

In Tome I, deel 1, "Machiavélisme", p. 39 verwijst hij b.v. naar een
stuk uit de Bibliothèque Raisonnée "de cette année 17А7" en in het
zelfde deel, op p. 107, naar de Bibliothèque Germanique "de cette
année 17^7". In Tome III (noot op p. 11) herinnert hij zich dat een
geweldige storm die Leiden op 12 december 17Ί7 teisterde ("La ville
de Leide le lendemain avoit l'air d'une ville bombardée) hem niet
afhield van het schrijven tegen de artsen.
W . cf. Thijssen (1977), noot З1*.
Noten bij 8.1.
1.

In de recentie van de "L'Homme Machine" in de "Nachrichten von einer
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hallischen Bibliothek" (Vol.1, 1. Stück, januari ig'tS, p. 83) wordt
voor het eerst op deze voor hand liggende titel aangespeeld. Hollmann
werkt het thema uit in zijn "Brief über L'Homme Machine" (gedateerd
31 maart ly'tS) die voor het eerst in de "Gött ing i sehe Zeitungen von
gelehrten Sachen" van 6 en 7 mei ÌJbli werd afgedrukt. Daarna is deze
spotnaam niet meer van La Mettrie geweken (cf. de recentie van zijn
"Ouvrage de Pénélope" in de "Bibliothèque Raisonnée", Τ. Ίΐ, oktober
/december ІУ^О, р. '•ЗІ-^З!; de recentie van zijn "Traité de la vie
heureuse" in de "Nachrichten von einer hallischen Bibliothek", Vol.2,
15. Stück, maart 17^9, p. 167; het pamflet "Epître à М П . А.С.P. ou
la Machine terrassée", l?'*?; de recentie van zijn "Oeuvres Philosophiques" in de "Berlinische Bibliothek", Vol.4, 6. Stück, november/
december 1750, p. 780; het grafschrift op La Mettrie in de "Critische Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit", k8. Stück, 26
november 1751, p. 38; de reeks artikelen in "De Denker" beginnende
met de "Brief waarin berigt wordt gegeven van het droevig leerstelsel
van een Filosoof, die beweert dat wij bloote Machines of Marionetten
zijn ...", 1768 en 1769).
cf. Lange (137k) , I, р. Зі(7; Bergmann (1913), p. 5; Vartanian (I960),
p. 13. Of het echter gerechtvaardigd is het meest bekende werk te be
schouwen als zijn hoofdwerk is zeer de vraag. Zelf duidt La Mettrie
zulks nergens aan. En het lijkt niet waarschijnlijk dat hij "L'Homme
Machine" belangrijker gevonden zal hebben dan de eraan ten basis lig
gende "Histoire Naturelle de l'Ame" of aan de consequente verdere
uitwerking van zijn filosofie in de "Discours sur le Bonheur"
(ìjkS)
en de "Discours Préliminaire"
(^7^3).
Een typerend voorbeeld daarvan biedt de recentie van "L'Honrie Machine" in de "Nachrichten von einer hal Tischen Bibliothek" (Band 1, 1.
Stück, januari 17Ί8): "Unsere Leser werden es uns verzeihen, dass wir
ihnen von dem Zusammenhange und der Einrichtung dieser Schrift keine
Nachricht geben können. Es ist unmöglich, da einen Zusammenhang zu
zeigen, wo keiner wirklich angetroffen wird" (p. 7 6 ) . Verder: "Der
Herr Verfasser ... will die Wirklichkeit Gottes, den Gottesdienst und
unsre gröste Glückseligkeit, die Fortdauer der Sele nach dem Tode,
bestreiten. Aber seine Waffen sind gebrochenes Stroh und zusammengerafte Stoppeln. Seine Begriffe sind leeres Gewä'sch und seine Beweise
witzige, aber ungesunde Einfälle und daher kann man wenig Schaden von
dieser Schrift besorgen", (p. 8 2 ) .
Ook in de op de "L'Homme Machine" aansluitende werken valt deze trek
in La Mettrie's werkwijze op: elk volgend werk is zonder veel omhaal
of verduidelijking van de eerder bereikte conclusies, een verdere uitwerking van een of meer thema's die zich in de voorafgaande werken
aandienden. La Mettrie haakt voortdurend in op zijn eerdere standpunten.
cf. Vartanian (i960).
Het gegeven dat er wel drie verschillende indelingen in de tekst herkend zijn, geeft aan dat deze zich niet makkelijk in stukken laat
hakken. De doorlopende argumentât iestroom verzet zich daartegen.
Een eerste poging de structuur van het betoog te ontrafelen werd gedaan door de recensent van de "L'Homme Machine" in de "Freimüthige
Nachrichten von neuen Büchern", Zürich ('t0. Stück, 20 oktober ÌJ^S) .
Hij onderscheidt vier onderzoekingen: in de eerste wordt getracht
empirisch te bewijzen dat de toestand van de ziel ten alle tijden
afhangt van de toestand van het lichaam; in de tweede wordt de mens
met het dier vergeleken; in de derde wordt aangevoerd dat de vezels
van de menselijke en dierlijke lichamen een autonome bewegingskracht
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bezitten; en in de vierde wordt de overeenkomst tussen de ontogenie
van mens en dier uitgewerkt.
Een geheel andere indeling geeft Mevrouw Tisserand (195Ό. Zij onder
scheidt elf elementen in het betoog:
1 Comment l'âme est dans la dépendance du corps;
2 Si les singes pouvaient parler;
3 Du langage à l'intelligence;
k Comment se forme le jugement;
5 La loi naturel le;
6 Qu'on n'a pas besoin de l'idée de Dieu pour expliquer la nature;
7 L'âme n'est pas la cause des mouvements du corps, mais leur effet;
8 Que la vigueur de l'âme dépend de celle du corps;
9 Ce n'est pas l'âme qui meut les organes, mais leur énergie propre;
10 Penser est une propriété de notre machine;
11 La Nature nous a fait machine et capable de penser.
Falvey 0965) verdeelt, op zijn beurt, "L'Homme Machine" in drie secties: "In the first. La Mettrie shows that there is nothing in man's
intellectual équipement and achievements which cannot be reduced in
essence to the vital force and impulse for survival, that is, to behaviour observable in the non-human organic matter, of animal's
brains. ... In the second major section, a similar case is made in
respect of morality, and it is shown that the theological and philosophical idea of God as Intelligent Creator is not really forced upon
us by the marvellous organisation of Nature. ... A third major section present, as evidence that spontaneous purposive self-movement is
contained in the smallest fragments of organic tissue, a number of
observations centring around muscular irritability. In deze laatste
sectie onderscheidt Falvey nog drie subsecties (pp. 68-69).
Ik kan mij, om redenen die hopelijk uit mijn analyse duidelijk worden,
bij geen der genoemde indelingen volledig aansluiten.

Noten bij 8.2.1.
1.
2.

3.

Ί.
5.

H.M., p. 285. Omwille van de toegankelijkheid wordt geciteerd uit de
reprint van de "Oeuvres Philosophiques".
H.M., p. 285. Hij voegt eraan toe: "On voit d'avance que nous éviterons cet écueil, où Mr. Locke a eu le malheur d'échouer". Zoals gezegd
haalde La Mettrie de genoemde overweging van Locke zelf in de "Histoire Naturelle de l'Ame" aan. Maar ook indat werk oppert hij niet
dat de materie "an Sich" denkt (cf. 6.2.3).
cf. Du Marsais die in zijn "Logique, ou Réflexions sur les principales opérations de l'esprit" en in zijn "De la Raison" (beiden rond
1 7'»0 geschreven volgens Gross, (1955/56' )dezel fde prioriteit aan de
rede geeft. God heeft de mens de rede gegeven als een instrument om
zekere kennis te verwerven. Alleen aan het woord dat God direct tot
de individuele mens richt moet deze boven de rede laten gelden. Het
geloof echter berust op getuigenissen over wat God ooit aan anderen
kenbaar gemaakt zou hebben en kan daarom niet als zeker worden geaccepteerd. Dientengevolge moet men op de rede teruggrijpen om uit te
zoeken wat wel en niet geloofd kan worden. "Un Dieu qui a donné à
l'homme de la raison, ne peut faire ou dire des choses contraires à
la raison, ni imposer de croire des choses opposées â cette raison,
ou au-dessus de cette raison" (cf. 1797, VI).
H.M., p. 287.
H.M., p. 289.
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6.

cf. Т.Д., p. 138: "Qu'on les appelle si l'on veut, des grande génies, parce qu'ils ont recherché et se sont vantés de connoître les
premières causes! Pour moi je crois que ceux qui les ont dédaignées,
leur seront toujours préférables: et que le succès des Lockes, des
Boerhaave's, et de tous ces hommes sages, qui se sont bornés à l'examen des causes secondes, prouve bien que l'amour propre est le seul
qui n'en tire pas le même avantage, que des premières".

Noten bij 8.2.2.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Canus Julius (in de editie van 17Ί8 staat Cajus Julius) was een onder
Caligula ter dood veroordeelde Romein, waarvan verhaald werd dat hij
volkomen rustig, schaak spelend en met zijn vrienden grapjes makend,
zijn executie afwachtte. Gaubius, die dit voorbeeld in zijn rede "De
Regimine mentis" aanhaalde, nam een fysiologische verklaring voor de
ze gemoedsrust aan en volgens hem zou een verstopping in de darmen
voldoende zijn geweest om deze onverschrokkenheid van de geest op te
heffen en in doodengst te doen omslaan.
La Mettrie heeft zijn stelling over de lichamelijke voorwaarden voor
de standvastigheid van de geest onmiskenbaar op de uiteenzetting van
Gaubius geënt.
Deze gedachte is niet enkel aan La Mettries brein ontsproten. Wij
vinden dezelfde opvatting terug in de "Insti tut iones Medicae" van
Boerhaave (cf. par. 50 en het bijbehorend commentaar) en in de rede
van Gaubius (cf. 1965, p. 79). Ook bij de beschrijving van het "fille
sauvage" van Sogny wordt vastgesteld dat haar wildheid afnam toen zij
afleerde rauw vlees te eten (cf. 6.4. noot 9 ) .
La Mettrie laat op de opmerking over de "wilde" Engelsen nog volgen,
dat die wildheid hoogmoed, haat en verachting van andere naties, eigenwijsheid enz. veroorzaakt.
Vermoedelijk heeft de reeds meerder malen genoemde Schmid von Auenstein (cf. 7) La Mettrie dit verhaal overgebracht. Een zekere HansLudwig Steiger (1688-17І*5) , heer van Wittigkofen, was van 1737 tot
U O schout van Schenkenberg. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat
de achtergrond van deze anecdote gezocht moet worden in een poging
van La Mettrie om Hal 1er te kwetsen. Deze droeg namelijk zijn gedich
tenbundel op aan Isaak Steiger (1669-1749), die eveneens, van 1705I7II, schout van Schenkenberg geweest was. Mogelijk heeft La Mettrie's informant de beide Steigers verwisseld.
H.M., p. 295. Het beeld van de hersenen als de baarmoeder van de
geest wordt door Maupertuis in de "Vénus Physique" (ìJbS) meerder malen gebruikt.
H.M., p. 298. In een noot tekent La Mettrie aan, dat bewezen is dat
de overerving van de eigenschappen via het zaad van de vader plaatsvindt. Hij hangt dus de theorie van de spermisten aan en zal, verderop in de "L'Homme Machine", ook stelling nemen tegen de mengtheorie
van Maupertuis.
Er zij op gewezen, dat de reeks voorbeelden van de invloed van zwangerschap, ziekte, leeftijd, klimaat, voeding, drank, enz. op het functioneren van de geest, ook in de rede van Gaubius ter sprake komen.
Niet alle, maar toch veel voorbeelden die La Mettrie noemt kan men
daarin terugvinden.
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Noten bij 8.2.3.
1.

2.

3.

k.

5.

6.

7.

8.
9.

De bronnen waaruit La Mettrie deze gegevens geput heeft, zijn zoals
hij zelf aangeeft, behalve de commentaren bij de "Insti tut¡ones Medicae", ook "De Cerebri anatome" (ІббМ en "De Anima Brutorum" (1672)
van Thomas Willis (1621-1675) en de "Observations par lesquelles on
tâche de découvrir la partie du cerveau ou l'âme exerce ses fonctions"
(\7bk) van De la Peyronnie (I678-I7^7).
La Mettrie verwijst daarmee naar Boerhaave's opvattingen over gezondheid en ziekte als, respectievelijk, het harmonische en evenwichtige
bewegen van de vaste en vloeibare delen en de verstoring van die uitgebalanceerde toestand, cf. З.З.1*.
La Mettrie parafraseert hier een passage van Fontenelle's "Dialogues
des Morts" (І6О3) waarin Erasmus met Karel de Vijfde in gesprek is.
In plaats van Karel de Vijfde laat hij Fontenelle zelf figureren.
Zo worden de ontwikkeling van de corpora striata, de protuberant ia
annullaris, de nates en de testes in reeksen geplaatst. Opvallend is
daarbij dat die ontwikkelingen niet als progressie-reeksen worden
geïnterpreteerd, maar dat, uitgaande van de mens, sprake is van
stapsgewijze afname of verkommering van deze hersendelen.
In de beschrijvingen van de "Hommes Sauvages" of bosmensen worden
veel menselijke gedragingen en karakteristieken aan deze dieren toegeschreven. Bij Linnaeus, die de mens en de mensapen in eenzelfde geslacht indeelde, en ook bij Buffon zijn de meeste van deze verhalen
nog opgenomen. Dat aan de bosmens niets menselijks ontbrak dan de
spraak werd vaker opgemerkt (Linnaeus I76I, p. 339) 1 maar er deden
ook verhalen de ronde dat de bosmens wel degelijk kon praten, dit
echter weigerde te doen om niet gedwongen te worden te werken. Bontius (cf. Linnaeus, 1761, p. 337) had dit van de Javanen gehoord en
Froger (cf. Buffon, 1770, XIV, p. 32) beweerde hetzelfde over de apen
van West-Afrika. In dit licht gezien is La Mettrie's idee om te proberen de bosmens het spreken te leren niet zo bevreemdend.
H.M., p. 30h. Degenen die lachen om zijn voorstel houdt hij voor, dat
men Amman eveneens uitgelachen zou hebben als hij op voorhand zou
hebben beweerd dat hij in twee, drie maanden stommen zou kunnen leren
spreken. En zou men niet voor gek verklaard zijn als men beweerd had
dat voortplanting kan geschieden zonder dat daar eieren of wijfjes
aan te pas hoeven te komenî Toch heeft Trembley aan poliepen bewezen
dat dit mogelijk is.
H.M., p. 305. La Mettrie laat hierop overpeinzingen volgen over de
vraag, wie het eerste gesproken heeft en wie de eerste leraar van het
menselijk geslacht is geweest. Hij veronderstelt dat het de door de
natuur het rijkst bedeelde individuen geweest zijn, die de anderen
onderwezen hebben. Zij zullen hun gevoelens en ervaringen hebben trachten door klanken uit te drukken: "Voilà comme je conçois que les hommes
ont employé leur sentiment, ou leur instinct, pouravoir de l'esprit, et
enfin leur esprit, pour avoir des connaissances. Voilà par quels moyens ... on s'est rempli le cerveau, des idées, pour le réception
desquelles la nature l'avait formé". Hij hangt dus een sensual istische theorie over het ontstaan van het denken en de taal aan.
H.M., р. 308-309.
H.M., р. ЗО9-ЗІО. Hij maakt van de "imagination" aldus de wezenlijke
denkfunctie. In de beschrijving van de denkprocessen voert hij nu
steeds de term "imagination" in, waar hij in de "Histoire Naturelle
de l'Ame" nog over de ziel sprak.
Daarbij moet opgemerkt worden, dat het begrip "imagination" in die
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tijd niet op de eerste plaats de negatieve betekenis had die het nu
gekregen heeft. De verbeelding was in eerste instantie een positief
vermogen van de geest, dat haar in staat stelde uit de waarnemingen
en de geheugensporen denkbeelden te vormen. Het "inbeelden" betekende
zoveel als nu het indenken. Pas wanneer dit vermogen onbeteugeld en
onkritisch gebruikt werd en aan alle illusies, die het de geest voorspiegelde, geloof gehecht werd, verkeerde het in een negatieve kracht
en een voortdurende bron van misleiding. De "imagination" werd dus op
zich als een uiterst waardevol instrument beschouwd, dat echter verkeerd gebruikt kon worden.
10. H.M., p. 315.
11. La Mettrie doelt hier op Linnaeus' klassificatie die hij overigens in
zijn "Ouvrage de Pénélope" fel zal hekelen om haar kunstmatig karakter en, met name wat de indeling van de mens betreft, omdat de kenmerken op grond waarvan die indeling geschiedt, irrelevant en niet
karakteristiek zijn voor de typering van de mens (cf. O.P., I (1),
pp. 18-76).
12. Zoals bij het opvoeren van deze gedachtengang in de "Histoire Naturelle de l'Ame" reeds is aangetekend, werd precies dezelfde argumentatie o.a. door Du Marsais in de "Logique, ou Réflexions sur les
principales opérations de l'esprit" gehanteerd (cf. 6.2.3).
13. H.H., p. 319. Met deze stelling ondersteunt hij de conclusie dat, als
men beweert dat het dier verstoken is van een natuurlijke moraal, men
dat dan ook voor de mens moet laten gelden. En, anderzijds, als de
mens goed en kwaad weet te onderscheiden op grond van de vreugde,
respectievelijk afkeer die zij inboezemen, dan moeten de dieren, die
uit dezelfde stof gemaakt zijn dat ook kunnen.
ΙΊ. De pakkende voorbeelden die La Mettrie hier geeft zijn alle vier ge
noemd door Gaubius in zijn rede "De Regimine Mentis" die, zoals ver
meld, door La Mettrie op 8 februari 17Ί7 werd gehoord.
15. Deze alleszins modern klinkende opvatting over de (tijdelijke) ontoe
rekeningsvatbaarheid van de daders werd ook door Boerhaave, Hal 1er en
Gaubius verwoord. Gaubius vraagt zich in "De Regimine Mentis" dan ook
af, of het radbraken en verbranden of levend begraven geen te zware
straffen waren voor deze ongelukkige daders, bij welke, zo te zeggen,
niet de geest maar het lichaam schuldig was (cf. 1965, p. 101-103).
Dat, als uiterste consequentie van dit besef dat criminele daden het
gevolg kunnen zijn van mentale storingen, de misdadigers in eerste
instantie door artsen beoordeeld dienen te worden is een eis die zo
geprononceerd alleen bij La Mettrie gesteld wordt. Maar voor het ove
rige zijn de psychiatrische en "kriminalantropologische Anschauungen"
waarvoor, respectievelijk Piek (1879) en Von Hentig (1913) La Mettrie
roemen, vrijwel zonder uitzonderingen reeds bij Boerhaave en Hal 1er
terug te vinden.
16. H.M., р. 323.
17. H.M., p. 324.
18. De fysico-theologie beoogde precies dat wat in de titel van het werk,
waarmee Wiliam Derham (1657-1735) de beweging in 1713 in gang zette,
verwoord werd: "Physico-Theology, or a Demonstration of the Being and
Attributes of God from his Works of Creation". Boerhaave verwoordde
het karakter van deze stroming in zijn voorwoord bij Jan Swammerdam's
"Bijbel der Natuur" (1737): de natuur is een Bijbel waarin de geleer
de de aanwezigheid van God kan aflezen. Van het meest nietige tot het
meest grote schepsel bewijst alles de grootheid van hun Schepper (cf.
Roger, 1971, pp. 2k2 e.V.; Bots, 1972).
19. De gecursiveerde "Observation de Malpighi" is een verwijzing naar pa-
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20.

21.
22.

23.

2k.

25.
26.

27.
28.
29.

ragraaf 18 van Diderots "Pensées Philosophiques": "Ce n'est pas de la
main du métaphysicien que sont partis les grands coups que l'athéisme a reçus. Le méditations sublimes de Malebranche et de Descartes
étaient moins propres à ébranler le matérialisme qu'une observation
de Malpighi. Si cette dangereuse hypothèse chancelle de nos jours,
c'est à la physique expérimentale que 1'honneur en est dû. Ce n'est
que dans les ouvrages de Newton, de Musschenbroek, d'Hartsoeker et de
Nieuwentyt, qu'on a trouvé des preuves satisfaisantes de l'existence
d'un être souverainement intelligent".
De ironie wil dat reeds enkele jaren later het een brandende vraag
zou worden of La Mettrie zelf "als philosophe" of zijn ongeloof herroepend gestorven was (cf. Fontius, 1967).
Uit het feit dat La Mettrie dacht dat Diderot arts was, is op te maken dat hij hem waarschijnlijk niet persoonlijk kende.
In de oorspronkelijke versie zegt La Mettrie: "que rien de ce qui arrive ne pourait pas ne pas arriver ...". In 1750, in de "Oeuvres Philosophiques" verandert hij dit in "que rien de ce qui arrive ne pourait ne pas arriver ...".
cf. Du Marsais in de "Logique, ou Réflexions sur les principales opérations de l'esprit": "... l'esprit est parresseux, et n'aime pas les
discussions de l'examen; cependent il veut juger; et quand il ne voit
pas d'une première vue la cause d'un effet qui l'étonné, il en imagine une; et si une cause naturelle ne se présente point à son esprit,
on a recours aux causes sur-naturelles" (1797, V, p. 367). In zijn
"Réflexions sur l'existence de l'âme et sur l'existence de Dieu" zegt
Du Marsais expliciet dat het geloof in het bestaan van God het grootste en diepst gewortelde vooroordeel is (ІУ^З')·
cf. Diderot, "Pensées Philosophiques" paragraaf 20: "Songez donc que
je ne vous objectais qu'une aile de papillon, qu'une oeil de ci ron,
quand je pouvais vous écraser du poids de l'univers".
H.M., p. 329.
Gross (1955/56') is van mening dat de pyrrhonist¡sehe Franse vriend de
La Mettrie aanhaalt Du Marsais geweest is. Hij wijst daarbij op La
Mettrie's opmerking dat zijn vriend een "homme de beaucoup de mérite,
et digne d'un meilleur sort" was. Bekend ¡s dat Du Marsais inderdaad
in penibele omstandigheden leefde. Verder wijst Gross op de overeenkomst tussen de woorden die La Mettrie zijn vriend in de mond legt en
de door Du Marsais, o.a. in "Le Philosophe", vertolkte opvattingen.
H.M., p. 330.
H.M., p. 331.
Letterlijk heeft La Mettrie het over "Les corps animées". Aangezien
het begrip "bezield" hier abusive!ijk animistisch geduid zou kunnen
worden, terwijl hij met deze aanduiding de niet-levende (anorganische) objecten buiten zijn stelling wil houden, lijkt het mij geoorloofd en in overeenstemming met La Mettrie's bedoelingen, het woord
"bezield" te vertalen met het moderne woord "organisch", waarvoor in
die tijd, ook meestal door La Mettrie het woord "georganiseerd" gehanteerd werd.

Noten bij 8.2.'t.
1.
2.

H.M., p. 333.
cf. I.M., de paragrafen 93, I87, 209, 285, 289, 291, ^01, 415 en in
het bijzonder paragraaf 600. Slechts enkele waarnemingen zijn door
La Mettrie persoonlijk gemaakt.
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3.
k.

H.M., p. 333.
H.M., p. 335. La Mettrie komt hier terug bij de in Boerhaave's "Institutiones Medicae" en, in overeenstemming daarmee, in de "Histoire
Naturelle de l'Ame" beargumenteerde localisatie van de ziel in het
sensori um сопгшпе ofwel op de overgang van de sensorische in de moto
rische zenuwen. Bij Boerhaave en Haller wordt niet over het "enormon"
gesproken. Wel heeft Boerhaave het in de colleges over de zenuwziek
ten (cf. Schulte, 1959) over het "impetus faciens", het uitgangspunt
of de gangmaker van de motorische impulsen. Het is waarschijnlijk dat
La Mettrie het begrip "enormon" bij Gaubius heeft opgestoken. Deze
hanteerde het begrip in zijn "De Regimine Mentis" (cf. 1965, p. 60
e.v.) om de bron van de onstuimigheid, die zo kenmerkend is de emo
ties en de lichamelijke bewegingen, aan te duiden. Het "enormon" is,
volgens hem, de oorsprong van de beweging van alle lichaamsdelen, dus
ook van de autonome bewegingen in de vezels. De localisatie van het
"enormon" aan de wortels van de zenuwen is ook van Gaubius. Hij noemt
het een soort neuronale mens in de mens en een soort intermediair
tussen de onstoffelijke ziel en het lichaam. La Mettrie maakt van het
"enormon" een synoniem voor ziel en gebruikt het begrip om de onstof
felijkheid daarvan te weerleggen.

5.

H.M., p. 335. Als voorbeeld van de verbazingwekkende ziekten van de
verbeelding die op die wijze verklaard kunnen worden, wijst La Met
trie op de effecten van de verbeelding van de moeder op de foetus.
Hij gaat daarmee in tegen Halter, die het bestaan van deze invloed
ontkent (hij neemt het zelfs op voor Malebranche, die door Hal 1er
vanwege het accepteren van zulke beïnvloeding bespot werd, cf. I.M.,
commentaar bij paragraaf 69*0.
cf. t.M., commentaar bij de paragrafen 285, ^15, 600. Ook verderop in
"L'Homme Machine" komt deze opvatting over de zenuwimpuls als voorwaarde voor de activering van de autonome bewegingskracht van de vezels, tot uiting, cf. H.M., р. З^О-З'П .
H.M., p. 335.
Hij herinnert aan de effecten die geelzucht heeft op perceptie van de
dingen. Diderot had in zijn "Pensées Philosophiques" het sensualisme
op vergelijkbare wijze geïllustreerd: "Chaque esprit a son télescope
Sont-ce mes lunettes qui pèchent ou les vôtres?" (paragraaf 22).
La Mettrie ziet in deze structuur van de motivaties eens te meer een
reden om de ziel een product van de hersenen te noemen. Immers wanneer een vurig verlangen of een behoefte zowel opgewekt kan worden
door een prikkeling, als door de in het geheugen opgeslagen gedachtensporen, waarom zou dat verlangen dan in het ene geval aan het lichaam en in het andere geval aan een onstoffelijke ziel moeten worden
toegeschreven.
H.M., p. 339.
H.H., p. 339.
cf. I.M., commentaar bij par. 27, ΊΟβ en 600. Hal 1er merkte in zijn
commentaren spottend op, dat in Stahls conceptie de ziel zelfs van
het ontstaan van aambeien verantwoordelijk moet zijn: een opmerking
die La Mettrie met instemming in zijn "Histoire Naturelle de l'Ame"
verwerkte: "Stahl ... donne à l'âme ... un empire absolu; elle produit tout chez lui, jusqu'aux hémorrhoides" (T.A., p. 128).
cf. I.M., commentaar bij par. I87, I89, 284-289, 'tOI-'tOG, 409. La
Mettrie's opmerking over het ingewikkelde systeem dat Boerhaave heeft
moeten ontwerpen, slaat op diens theorie over de manier waarop de bewegingen van spieren en met name van het hart onderhouden worden (in
de tekst van de "L'Homme Machine" die La Mettrie in 1750 voor zijn

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
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"Oeuvres Philosophiques" maakte, heeft hij het uitsluitend over het
systeem dat Boerhaave voor de verklaring van de hartbeweging heeft
ontworpen). Dat gebeurt volgens Boerhaave door een continue stroom
van subtiele zenuwvloeistof vanuit de hersenen, die hij de oorsprong
van alle beweging noemt. De spiercontracties geschieden door het razendsnelle in en uitstromen van de subtiele zenuwvloeistof in de
spieren. Maar in het commentaar bij paragraaf 288 wordt de beweging
van zenuwvloeistof op zijn beurt weer afhankelijk gemaakt van de
hartcontracties. Aan de hartcontracties dragen volgens Boerhaave,
behalve de zenuwvloeistof, ook het veneuse bloed, dat het hart binnenstroomt, en het arteriële bloed, dat vanuit de aorta in de kransslagader geperst wordt, bij (cf. I.M., par. '•09).
'\h.

Thomas Willis erkende in "De Anima Brutorum" (1672, in de titel
blijkt reeds dat hij zich afzet tegen de Cartesiaanse dier-machine
theorie), naast de exclusief aan de mens toekomende, immateriële,
onsterfelijke, rationele ziel, ook in de mens en het dier bestaan
van een stoffelijke, sterfelijke ziel: de animale ziel. De animale
ziel bestaat uit de "spiritus animalis", vluchtige zwavel ige materiedeeltjes, die in de hersenen uit het bloed gedistilleerd worden
(overigens kan deze samenstelling enige variatie vertonen met die
van het bloed: zij kan daardoor wateriger, zouter, meer of minder
zwavel ig en vluchtig zijn. De temperamentenleer kl inkt hierin door). De
"spiritus animalis" zijn via het zenuwstelsel overal in het lichaam
present en regelen door hun mechanische en chemische activiteiten de
animale en autonome functies. Zijn theorie over de mechaniek achter
het ontstaan van de sensaties komt in beginsel overeen met de Cartesiaanse theorie, die we ook bij Boerhaave hebben leren kennen. Met
die der Griekse atomisten, in het bijzonder met die der Epicuristen,
hebben al deze theorieën gemeen, dat het animale leven herleidt
wordt tot de activiteit van de beweeglijke, vurige materie-partikels
(cf. Hall, 1975, I, p. 321 e . V . ) . Claude Perrault (I613-I688) benaderde in zijn "De la Méchanique des Animaux" (I68O) de vitale activiteiten op mechanische wijze, zonder echter van mening te zijn, dat
zij enkel en alleen langs mechanische weg verklaard kunnen worden:
"dans les fonctions des animaux il y a quelque chose qui ne peut
être expliquée par tout ce que nous connoissons des propriétez des
choses corporelles". Niettemin schrijft hij dus een "méchanique des
animaux". Maar hij betwijfelt of de hersenen het centrale orgaan
voor de regeling van de sensorische en motorische activiteiten is.
De ziel is volgens hem niet op een punt of centrale locatie (de hersenen) met het lichaam verenigd, maar is in het hele lichaam verspreid aanwezig en werkzaam. Het gevoel is b.v. het resultaat van
haar presentie in de huid; de hartslag wordt door haar aanwezigheid
in het hart veroorzaakt. Niettegenstaande deze uitgebreidheid en de
directe inwerking op de materie, onderscheidt Perrault de ziel substantieel van het lichaam en formuleert hij een soort animisme, gelijkend op dat wat Stahl na hem zou formuleren (cf. Mouy, 193**; Roger, 1971). La Mettrie rekent Perrault desondanks en, gelet op diens
toch overwegend mechanistische beschrijving van het dierlijk organisme, niet geheel ten onrechte tot de Epicuristen.

15. In La Mettrie's interpretatie had Leibniz in zijn monadologie de materie een bewegingskracht toegekend en daaraan de conclusie verbonden dat elk wezen, onafhankelijk van alle anderen, elke verandering
voortbrengt en zelf ook percepties en sensaties heeft (cf. 6.2.1).
Hij brengt dus de Epicuristische opvatting op een noemer met die
van Leibniz en maakt tegen beiden het bezwaar dat zij de materie op
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zich, los van de organisatievorm in welke ze verkeert, het bewegingsvermogen geven.
16. cf. hoofdstuk 13 van de "Histoire Naturelle de l'Ame", waarin elke
paragraaf eindigt met de conclusie dat de besproken intellectuele of
rationele functie herleidt kan worden tot een functie van de sensitieve ziel (6.3).
17. Hij tekent daarbij aan, dat degenen, die geopperd hebben dat de ziel
in zulke perioden van bewusteloosheid doorgaat met denken, zonder
echter daaraan een herinnering over te houden, een ridicule zaak verdedigd hebben. Hij gaat daarmee in tegen Malier, die dit deed in een
noot bij paragraaf 58l van Boerhaave's "Insti tut iones Medicae". La
Mettrie nam dit commentaar, voorzien van een vraagteken, op in zijn
vertaling: hij hechtte kennelijk toen reeds meer geloof aan Locke die
uit de bewustelooshei dstoes tand afleidde dat de Cartesiaanse stelling
dat het wezen van de ziel het denken is, niet juist was.
18. H.M., p. Ikk-bS.

Noten bij 8.2.5.
1.

2.

3.

*».
5.
6.
7.

Het planetenuurwerk van Christiaan Huygens (1629-1695) was een opzienbarend mechanisch model van het zonnestelsel waarin de bewegingen van
de planeten werden nagebootst.
Julien Leroy (1686-1759) was een Frans horlogemaker die de constructie
van repetitie-uurwerken en pendules aanzienlijk verbeterde. In 1739
werd hij "horloger du roi". In de "Histoire Naturelle de l'Ame" had
La Mettrie reeds opgemerkt: "Les montres à répétition sont de plus
grand prix et non d'une autre nature que les plus simples" (A.S., p.
225), een vergelijking die ook Du Marsais in zijn "Le Philosophe"
maakte.
De arts Jacques de Vaucanson (1709-1782) was een beroemde constructeur van automaten. De genoemde Eend was een door hem ontworpen mechaniek dat peddelend zwom, snaterde, voedsel slobberde en "verteerde".
De Fluitspeler uit 1738 was een automaat in de gestalte van een faun
die, met beweeglijke lippen, de dwarsfluit bespeelde (cf. De Vaucanson, 1738).
Vaucanson trachtte ook "anatomies mouvantes" te bouwen ten bate van
het fysiologie onderwijs. Ook de chirurg Le Cat (1700-1768) was daar
in de 30-er en ^O-jaren mee bezig (cf. Doyon et Liaigre, 1956).
La Mettrie werkt de vergelijking verder uit door op parallellen in
de storingen van het mechaniek te wijzen. Daarbij wordt in feite gesteld dat de desintegratie van de ene functie (b.v. van de secondenwijzer in het uurwerk en van de gezichtszenuw in het lichaam) niet
het hele mechaniek hoeft te ontregelen.
Terzijde merkt La Mettrie in dit verband op, dat van twee artsen de
meest betrouwbare diegene is, die het meest vertrouwd is met de fysieke en mechanische structuur van het menselijk lichaam.
H.M., p. 31t7, "Le prétendu Mr. Charp" is natuurlijk La Mettrie zelf
(cf. de volledige titel van de "Histoire Naturelle de l'Ame").
H.M., p. 3/t7.
H.M., p. 3k8.
cf. Descartes "Règles pour la direction de l'esprit", Règle XIII
(A.T., ^Зб-^Зб) en "Discours sur la Methode", deel V (АЛ., 59). in:
Alquié, І96З. Opvallend is de parallel met La Mettrie's verwijzing
naar de automaten van Vaucanson en naar verfijnde uurwerken van zijn
tijd.
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9.

10.
11.
12.
13.
l'i.

15-

16.

Η.Μ., ρ. 351. In "L'Homme Plante" zal hij de vergelijking tussen mens
en plant op een badinerende wijze uitwerken.
H.H., Ρ 351.
H.H., Ρ 352.
H.M., Ρ 353.
H.M., Ρ 353.
H.M., Ρ 35^.
H.H., Ρ 35**. Deze en de aansluitende opmerkingen van La Mettrie her
inneren aan Diderot's verdediging van het scepticisme in de "Pensées
Philosophiques" (cf. paragraaf 28 e . V . ) .
H.M. , p. 356. In de editie van ly'tS, die door de uitgever gebruikt is
voor de heruitgave van de "Oeuvres Philosophiques" van l??**, staat
"le raisonnement le plus vigoureux ...". La Mettrie heeft dat in de
door hemzelf geredigeerde editie van de "Oeuvres Philosophiques" in
1750, veranderd in "le raisonnement le plus rigoureux ...". Deze correctie is daarom hier aangehouden.
H.M., p. 356. Op het eerste gezicht lijkt het bevreemdend dat La Mettrie hier spreekt van "mon système", terwijl hij voordien steeds kritiek uitte op de systeembouwers. Die kritiek gold echter niet elke
vorm van theorievorming. Zij was gericht tegen de rationele en metafysische stelsels die op a priori en rationeel vastgelegde uitgangspunten gebouwd waren. Theorieën of systemen die op observatie en experimenten stoelden, dus "proefondervindelijk" geformuleerd waren,
wees La Mettrie niet af. Hij maakt met deze slotopmerking duidelijk,
dat hij zijn mens-machine theorie dus als een proefondervindelijk beredeneerde conclusie beschouwde en niet, zoals Vartanian zegt, als
een "exploratory hypothesis" (cf. I960), p. 4 1 ) .

Noten bij 8.3.
1.
2.

3.
Ί.
5.
6.

H.M., р. ЗІ7-ЗІ8.
H.N.Α., p. 25O-25I. La Mettrie maakt in dit verband een op het eerste
gezicht niet zo duidelijke opmerking, wanneer hij zegt dat het een
misvatting is te menen dat de natuurlijke morele beginselen op niets
anders berusten dan gewoontes of conventies. Hij noemt Pascal een
aanhanger van deze, op het oog paradoxale, stelling: "... c'est une
erreur dans laquelle a donné Pascal, lorsqu'il dit qu'il <<craint
bien que la nature ne soit une première coutume, et que la coutume ne
soit une seconde nature>>". De achtergrond van Pascals opmerking is
de strijd tussen Realisme en Nominalisten over de universal ia, de alle mensen gemeenschappelijke algemene begrippen en waarden. Pascal
staat dus op het standpunt der Nominalisten en houdt de universal ia
voor abstracties die uit de analyse van de eigenschappen en verhoudingen in de werkelijkheid worden afgeleid en in tweede instantie als
schijnbaar werkelijk bestaande grootheden gaan bestaan, cf. "Pensées",
no. 29l(.
In '\7I*5 accepteert La Mettrie dus niet dat de morele beginselen, volgens welke de mens handelt, enkel op conventies berusten. Hij houdt
dan nog vast aan de overtuiging dat deze beginselen echte natuurlijke
beginselen zijn: elke mens aangeboren inzichten in goed en kwaad,
recht en onrecht, deugd en ondeugd.
H.N.Α., p. 251.
A.S., p. 216.
Gaubius (1965), p. SO-SI.
Gaubius (1965), p. 5**.
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Gaubius (1965), pp. 85-86; 100-102.
H.M., p. 321.
H.M., pp. 338-339.
H.M., pp. 330-331.
De Mirabaud ( 1 7 Ό ) , pp. 83-8ί».
Fontenelle {MM),
p. 139.
Fontenelle ( l ? ^ ) , pp. lÂS-ISI. La Mettrie zegt hetzelfde: "Il (le materialiste) plaindra les vicieux sans les haïr; ce ne seront à ses
yeux que des hommes contrefaits" (H.M., p. 335).
Du Marsais (1743 11 ), p. 180.
Du Marsais ( и ^ З 1 1 ) , pp. ÌSb-ÌSS.
Opvallend is dat zowel het beeld
van het gist en het deeg, als dat van het gestemde snaarinstrument
door La Mettrie in de "L'Homme Machine", in een iets andere context,
maar met dezelfde intentie, gebruikt worden (cf. H.M., pp. 306-307
en p. 319).
In een meer of minder uitgesproken vorm ligt deze mens-machine opvatting ook besloten in de werken van, onder anderen, Collins (b.v. in
"A discourse on Freethinking", 1713, vertaald in het Frans als "Discours sur la liberté de penser et de raisonner sur les matières les
plus importantes", 1717); Voltaire (b.v. in zijn :Traité de Métaphysique", ^73^*; in de "Lettres Philosophiques", ^З 1 *, met name in de
"Lettre^sur M. Locke" en de "Lettre sur les Pensées de M. Pascal";
in de "Eléments de la Philosophie de Newton" van U'tO, met name in
deel I, "Métaphysique", hoofdstuk 4) D'Argens ("Lettres Juives",
IJbl; "Mémoires secrets de la Republique des Lettres", U M ) ; Bougeant ("Amusement Philosophique sur le language des Bêtes", 1739);
Machi ("Traité de l'Ame des Bêtes, avec de Réflexions physiques et
morales", 1737). Treffend zijn de overeenkomsten tussen La Mettrie's
ideeën over de moraal en de vrijheid en die welke verwoord worden in
het anonieme "Examen de la Religion, dont on cherche l'éclaircissement
de bonne foy, attribué à M. de Saint Evremont" ( U ^ S ) . Hetzelfde werk
circuleerde ook onder de titel "La vraie religion démontrée par l'Écriture Sainte, traduit de l'anglais de Gilbert Burnet". In de "Bibliothèque Raisonnée" van oktober/december ^7^*8 is, in een ingezonden
brief uit Maastricht, een verklaring opgenomen, waarin een zekere
luitenant De la Serre bekent de auteur van dit geschrift te zijn, (cf.
tome U], pp. і»75-і)77). Ook in de eerder genoemde anonieme manuscrip
ten "Essai sur les facultés de l'Ame" en "L'Ame matérielle" worden
materialistische en deterministische stellingen verdedigd. Een illustratie van de algemeenheid van deze denkbeelden levert ook de recentie van het boek "Réflexions philosophiques sur l'immortalité de I'
Ame raisonnable" (17'»'») ¡n de "Bibliothèque Raisonnée" van jul i/september 17'»'» (tome 33, pp. n't-ISS). Wanneer de auteur van de betreffende "Réflexions" stelt dat de "l'action de l'Ame n'est pas comme
celle d'une Machine automate", merkt de recensent op, dat dat geenszins evident is. "Sans doute", zegt hij, "l'action de l'Ame n'est pas
comme celle d'une Machine, telle qu'est une Moulin, et les charmans
Automates de Mr. Vaucanson, mais qui vous a appris que notre Ame n'
est pas aussi une sorte de Machine infinement plus parfaite que celles-là, et qu'aucune de celles que vous connoissez? Quelle comparaison peut-on faire entre 1'ouvrages d'une Créateur même? En ne considérant même que les organes et les ressorts le plus connus du Corps
humain, de quelque Animal que ce soit, du plus vil Insecte, quelle
prodigieuse difference n'y a-t-il pas entre lui et un Montre! Et comment oserez-vous assurer que bien n'ait pu, ni voulu donner aux Machines qu'il a faites lui-même, des facultés que ne sauroient jamais
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avoir les Machines faites par des hommes...".
Ook de argumenten tagen de stelling, dat het denken in de materie tot
ontwikkeling kan komen en vóór de spiritualiteit en immaterial i teit
van de ziel, worden door de recensent ondermijnd. Zonder zichzelf openlijk tot het materialisme te bekennen, laat hij duidelijk merken
dat hij de argumenten die ertegen ingebracht worden niet steekhoudend
vindt en dat, wat hem betreft, er geen problemen bestaan met het accepteren van het materialisme: "Après tout, qu'est-il besoin de se
tant gendarmer contre ceux qui ne croient pas encore avoir des raisons sufficsantes pour décider et se déclarer hautement en faveur de
la Spiritualité de l'Ame, et qui, par une sage retenue et une prudence vraiment Philosophique, aiment mieux se renfermer dans la doute,
que de décider trop témérairement". Hij besluit met de oproep: "Rassurez-vous, et laissez sonner tranquilement le tocsin sans vous alarmer, vivez en honnête honrie, et Dieu aura soin de votre Ame, soit que
vous la croyiez spirituelle ou corporelle, ou que vous suspendiez votre jugement sur sa nature". Zulke Verlichte gedachten zijn niet algemeen, maar toch regelmatig te vinden in de geschriften uit die jaren.
17. H.M., ρ. 32ί».

Noten bij 9.1.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Brief van Frederik de Grote aan Maupertuis 18 (februari ijWi),
in Koser (1898). Koser dateert deze brief, die enkel de aanduiding de l8de
draagt, op 18 februari Ι7Ί8. Bij De la Beaumelle (1856), die door Ko
ser ontmaskerd wordt als een grof vervalser van deze en andere brieven,
wordt hij op 18 oktober l ? ^ gedateerd. Mij dunkt dat Kosers suggestie
waarschijnlijker is. Omdat De la Beaumelle's versie van deze brief re
gelmatig in de La Mettrie literatuur geciteerd wordt, is het interes
sant diens vervalsing naast het origineel te houden. Volgens De la Beau
melle schreef Frederik: "Il a toute la gaieté et tout l'esprit qu'on
peut avoir. Il est ennemi des médecins et bon médecin. Il est materialiste, mais point du tout matériel. Il s'échappe quelquefois en saillies
scandaleuses; mais nous mettron ici de l'eau de Pythagore dans son vin
d'Epicure".
J.Th. Eller (I689-176O) studeerde geneeskunde in Halle bij Hoffmann en
promoveerde in I7I6 in Leiden. Met hem stond La Mettrie op goede voet.
Hij droeg in 1750 zijn "Mémoire sur la dyssenteri e" aan Eller op.
Chr.A. Cothenius (1708-1787) studeerde eveneens geneeskunde bij Hoffmann
in Halle. Over diens relatie met La Mettrie is niets bekend.
cf. de brieven van Frederik de Grote aan La Mettrie, 27 juni Ì7^S (over
Keith); 21 november 1751 (over Tyrconnel), in Mamlocк (1907) en de
brief van Frederik aan Rothemburg, 15 juli 1751, in: "Oeuvres de Frede
ric le Grand", (1846-1857) t. 22.
cf. Diepgen (1939), pp. 23-31.
In een brief van 6 november 1750 schrijft Voltaire aan zijn nicht Denis
dat La Mettrie op dat moment de koning "L'Histoire de l'Eglise" voor
leest: "Il en passe des centaines de pages, et il y a des endroits ou
le monarque et le lecteur sont prêts à étouffer de rire". (Besterman 2678)
Thiébault schrijft bijvoorbeeld: "... il (= La Mettrie, W.T.) s'étoit
mis envers ce roi, sur le pied de la plus grande familiarité. Ainsi,
non seulement il entroit chez lui comme chez un ami, il s'y comportoit
de plus de la manière gênée. En tout temps, il se jetoit et se couchoit
sur les canapés. Quand il faisoit chaud, il ôtoit son col, déboutonnoit
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sa veste, et jetoit se perruque sur le parquet. On conçoit bien qu'il
usoit d'autant de liberté dans ses idées, ses propos, et dans son ton,
que dans ses procédés. Et un mot, La Métherie (sic!) agissoit en tout
envers Frédéric comme envers un camarade" (ΐβΟ'*, V, pp.
bQè-UOj).
Thiébault heeft dit vaak geciteerde gedrag niet zelf kunnen waarnemen,
omdat hij, zoals hij ook aangeeft, pas lang na La Mettrie's dood in
Beri ijn verbleef.
Maar ook uit anecdoten van anderen i s op te maken dat La Mettrie onconventioneel en wars van etiquette was. Zo verhaalt Voltaire b.v. dat hij
tijdens een souper in Sans-souci de tafel verliet en op Frederik's
vraag naar de reden daarvan vrijpostig antwoordde: "Sire, chez votre
Majesté tout est grand, même la vessie!" fcit. Lemée, ІЭЗ^, p. 3 3 ) . Frederik zelf vertelde dergelijke anecdotes over het gedrag van La Mettrie
aan DeCatt. B.v. dat hij gearmd met de vrouw van de Franse gezant wan
delde, haar zijn pruik opzette en zichzelf met een zakdoek tooide, cf.
De Catt (I88it).
Frappant is wat La Mettrie in een stuk in de Berlijnse "Cri tische Nach
richten" van 20 november 1750 bij monde van een Dame te horen krijgt:
"Meinet ihr weil euch einige wilde junge Herren Überall nachlaufen,
dass ihr deswegen hier angesehen seyd? Wisset, dass der klügere Theil
des Hofes und der Stadt euch verachtet und euch den ungesittenen Fransosen nennt. Ihr hättet Anständigkeit lernen sollen, ehe ihr euch in
honetten Gesellschaften gezeiget" (p. 112).
August Friedrich Wilhelm Sack (1703-1786) was reeds door koning Friedrich-Wilhelm I tot hofpredikant benoemd. In 17kk was hij aangenomen
als lid van de Academie. La Mettrie dacht dat Sack de auteur was van de
anonieme "Brief über l'Homme Machine" (gedateerd 31 maart IJbB),
die
vanaf mei 17^8 in verschillende Duitse tijdschriften was opgenomen en
die in het laatste nummer van de "Berlinische Bibliothek" van ^7^^8 in
het Frans vertaald, als "Lettre d'un Anonyme pour servir de Critique ou
de Réfutation du livre intitulé l'Homme Machine" werd afgedrukt. La Mettrie reageerde daarop met zijn pamflet "Epître â mon Esprit, ou l'Anonyme persiflé" (eind Ι7Ί8). Hij noemt Sack daarin met een woordspel op
diens naam, een "sac d'ignorance et de préjugés".
Samuel Formey (1711-1798), een Fransman, theoloog en hoogleraar aan het
College Français, was vanaf mei ^7^*lì vaste secretaris van de Academie.
In zijn "Souvenirs d'un citoyen" (1789) geeft hij toe, dat hij in de
tijdschriften waaraan hij toen meewerkte (o.a. het "Journal de Berlin")
La Mettrie niet in persoon maar in de leer aangevallen had. La Mettrie
reageerde daarop in pamfletten zonder Formey bij naam te noemen en door
hem bij Frederik als een intolerante theoloog aan de kaak te stellen.
Uit zijn woorden blijkt, dat Formey voortdurend vreesde door Frederik
gestraft te worden voor zijn aanvallen op La Mettrie (cf. Vol. 1, p.
II6-II8). In een brief van La mettrie aan baron Friedrich-Wilhelm von
Marschall (1724-1790) van 29 juni 1751, is te lezen dat La Mettrie inderdaad een bundel schotschriften met de titel "Rapsodies Formeiddiennes" achter de hand had en dreigde deze bom naar Formey te gooien zodra
deze een misstap zou doen, cf. Thomson (1975).
Johann Nathanael LieberkUhn (1711-1756), arts en anatoom, leerling van
Boerhaave, Albinus en Gaubius. Volgens de "Mémoire historique sur la vie
de La Metrie" schreef hij een zouteloze satire tegen La Mettrie. Van
een reactie van de zijde van La Mettrie is mij niets bekend. La Mettrie
had in zijn "Ouvrage de Pénélope" de voor Lieberkühn zeer vleiende opmerking gemaakt, dat men in Frankrijk het verlies van Maupertuis goed
zou moeten maken door Lieberkühn naar Parijs te halen (cf. O.P., I, deel
I, p. 3 ) .
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Ook de mathematicus Leonard Euler (1707-1783) en de filosoof Johann Ge
org Sulzer (172O-I779) tekenden verzet aan tegen La Mettrie's materia
lisme (cf. Winter, 1957, ρ. '•β e.V.).
Het valt echter buiten de opzet van deze studie een kroniek te schrijven
van de vriend- en vijandschappen die La Mettrie in zijn "Beri ijnse" ja
ren maakte; materialen daarvoor zijn te vinden in de correspondentie en
memoires van tal van personen die hem in Potsdam en Berlijn hebben ge
kend.
cf. Winter (1957), p. I27-I28. Volgens Winter wilde Frederik door de op
name van La Mettrie in de Academie tegenwicht geven aan de sterke in
vloed die Wolff's rationalisme en metafysica in de Academie had en die
ook Maupertuis niet onberoerd dreigde te laten (p. 48).
cf. "Zuverlässige Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustande, Veränderung und Wachst hum der Wissenschaft", Leipzig, 119. Theil (ί7**3),
p. 860.
cf. Winter (1957).
O.Ph.,1, p. 29.
O.Ph.,1, p. 30. Hetzelfde verzekert hij ook in andere werken. B.v.: "...
je ne suis ni un convertisseur, ni quoique vous en disiez, un pervertisseur de gens. Je dis non peut-être toujours la vérité, mais ce qui semble toujours l'être, ou répondre & l'ordre des idées que j'ai reçues
autrefois" (O.P., Ill, p. 377-378).
cf. noot 5.
Voor de titel "Salomon du^Nord", cf. D.B., p. 165. Voor de titel "Julien
Moderne", cf. "Système d'Epicure", paragraaf 93. In dezelfde werken
wordt de vrijheid van denken die Frederik de Grote waarborgde bezongen:
"Ici (= bij Frederik de Grote, W.T.), encore une fois, quel plaisir pour
un Philosophe! chacun peut à son gré cultiver la philosophie, les sciences et les beaux arts; la carrière est ouverte par le prince qui s'y est
distingué presque dès l'enfance ... Tous ce sacrés perturbateurs d'un repos plus respectable qu'eux, ne le troublent point dans ces heureux climats. On peut élever la voix, se servir de sa raison, et jouir enfin de
plus bel apanage de l'humanité: la faculté de penser". (D.B., p. 165).
Dezelfde tekst is met geringe wijzigingen en aanvullingen opgenomen in
de "Discours Préliminaire" van de "Oeuvres Philosophiques". Ook in deel
drie van zijn "Ouvrage de Pénélope" looft La Mettrie Frederik de Grote in
dergelijke bewoordingen (cf. O.P., Ill, p. 378).

O.P., Ill, p. 276.
Voltaire aan Duc de Richelieu, 31 augustus 1750 (Besterman 2639).
Voltaire aan Madame Denis, 2 september 1751 (Besterman 2922)
cf. Brief van Frederik de Grote aan La Mettrie, 21 oktober 1751, in Mamlock (1907).
19. cf. "Lettre de M. Desormes, premier Comédien du Roi de Prusse, au sujet
du célèbre La Mettrie", in: "Lettres sur quelques écrits de ce tems"
Tome 10 (1753), p. 101-110. Desormes (? -176*») zegt in zijn brief dat La
Mettrie na een ziekbed van 20 dagen stierf. Dit is zeer waarschijnlijk
een fout die bij het drukken gemaakt is.
Voltaire was geen ooggetuige en heeft zijn kennis over het sterven van
La Mettrie uit tweede hand (cf. zijn brief aan Gravin Bentinck, 12? november 175I, Besterman ΊΟΟβ). Op 14 november 1751 schrijft hij uitvoerig
over de gang van zaken aan zijn nicht (cf. Besterman 2958).
Ook baron Von Pöllnitz was er zelf niet bij. Hij beschrijft de dood van
La Mettrie in een brief van 16 november 1751 aan Frederik de Grote's
zuster, de Markgravin van Bayreuth (in Fontius, 1967).
20. Eller beschrijft La Mettrie's ziekbed in zijn "Observations de Cognoscendis et curandis morbis" (1766).
21. Mendel (1965) geeft het uittreksel uit het overlijdensregister van de
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gereformeerde gemeente in Berlijn weer: "Le Ile de Novembre 1751 à une
heure de matin est mort d'une fièvre chaude Mr. Jules Offrey de La Mettrie, âgé de kZ ans natif de St. Malo. Il a été enterré le même jour au
Cimetière de la Friedrichstadt".
Voltaire schrijft dat La Mettrie erom gevraagd had in de tuin van de
Franse gezant begraven te worden (cf. Voltaire aan D'Argentai, 13 november, 1751, Besterman 2956; Voltaire aan Madame Denis, 14 november
1751, Besterman 2958). Hetzelfde wordt in de "Mémoire historique sur la
vie de La Metrie" gezegd (in Starke, 197*0.
22. B.v. in "Vogels Medizinische Bibliothek" (Erfurt/Leipzig, Band I, 1751,
p. 655): "Die Machine, welche den Namen Julius Off ray de La Mettrie
führet, hat am 11. November alle viere von sich gestrecket. In Andenken
wird sie zwar wohl bleiben, über den Stillstand ihrer Bewegung aber
wird sich schwerlich jemand betrüben".
Een ander voorbeeld van dit genre vormt de brief uit Berlijn die in het
tijdschrift "Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit" (Leipzig,
Band I, December 1751, p. 899) werd opgenomen: "Die beruffene französische Machine (L'Homme Machine) welche sich eine Zeitlang all hier, unter
dem Namen La Mettrie sehen lassen, und allerley menschliche Handlungen
nachzuahmen geschienen, das richtige Denken ausgenommen; ist endlich,
unverhofft in Stücken gegangen, un elendiglich zertrömmert worden. Nunmehr wird das lächerliche Aussehen das dieses fühlbare Kraut (L'Homme
Plante) eine Zeitlang gemachet, indem es auch das Bücherschreiben der
Gelehrten nachäffen wollte, ein Ende haben, und keinem rechtschaffenen
Manne in und ausser unsrer Stadt mehr beschwerlich fallen. Die letzten
Auswürfe seines gedankenlosen Gehirns, oder vielmehr nur seiner Schreibfeder, waren so abgeschmackt, dass man schon vorher sah, dass es mit
dem Getriebe seines Uhrwerkes bald zum Ende gehen würde: indem es so
entsetzlich schnarrete, wie eine abgenutzte Kitte zu thun pflegt: und
keinen vernehmlichen oder nu scheinbar witzigen Ton mehr hervorbrachte
etc.".
23. cf. Poritzky (19OO); Fontius (1967). In het 28e deeltje van "De verstandige Natuuronderzoeker" (gedateerd 6 januari 1752) werd zo'n grafrede opgenomen en in het Nederlands vertaald.
2k. Voltaire aan Gravin Bentinck, 12? november 1751 (Besterman '•ΟΟβ).
25. Voltaire aan Madame Denis, 1*» november 1751 (Besterman 2958).
26. cf. Starke, Ì37^.
27. Voltaire aan Madame Denis, Zk december 1751 (Besterman 2979).
28. Brief van Jacquette Millet aan Angélique Esnoue des Châtelets, 10 december I75I (in Thomson, 1975). Over deze Mademoiselle Le Conte is
vrijwel niets bekend. La Mettrie's familie kende haar en Lemée vermoedt
op grond daarvan dat zij uit Saint Halo afkomstig was (1954, p. 23). La
Mettrie introduceerde haar als zijn nicht, maar Voltaire noemt haar in
een brief aan de Duc de Richelieu zijn maîtresse (brief van 13 november
I75I; Besterman 2957). Uit de genoemde brief van Voltaire en uit een
brief van haarzelf aan de vrouw van Darget blijkt dat zij in Berlijn
woonde (in Starke, 1974, p. 201-202).
29. cf. Frederik de Grote aan Fredersdorf, voorjaar ? 1752: ... ich kann
Lametrie Seiner Witwe nichts geben, ich unterhalte die Cousine hier.
Wehre die Witwe hier ins landt gekomen, hatte Sie Was gekrigt. Ich habe
genug arme zu versorgen, der König in Frankreich kan vohr die aus St.
Malo sorgen." (in Richter, 1926, p. 194).
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Noten bij 9.2.
1.
2.

3.

Het boek werd door de boekhandelaar Chr. G. Nicolai op de "Ostermesse"
aangeboden (cf. Fontius, 1966, p. 11).
Jean Turberville Needham (1713-1784): "New Microscopical Discoveries",
London, 1745. La Mettrie gebruikte de Franse vertaling daarvan, die
volgens hem, door J.S. Allemand werd gemaakt en die in \7^7 ¡η Leiden
was verschenen onder de titel "Nouvelles découvertes faites avec le
Microscope". Needham werkt in dit werk de analogie uit tussen de voortplant ingsorganen van de door hem onderzochte zeekat en die der planten.
Maar de vergelijking tussen de plant, met name de bloem, en de mens
heeft La Mettrie ongetwijfeld aan Linnaeus zelf ontleend die deze vergelijkingen in zijn "Fundamenta Botanica" (1736), zijn "Classes plantarum" (1738) en in de door Wahl bom verdedigde these "Sponsalia plantarum" (1746) maakte. La Mettrie verwijst in "L'Homme Plante" naar de
"Fundamenta Botanica" (en ook naar Van Rooyens "De Amoribus et connubi is plantarum, carmen elegiacum", Leiden, 1732).

La Mettrie volgt in deze Needhams opvattingen. Hij neemt echter afstand
van Needham wanneer deze de pre-existentie van het embryo in de spermadiertjes (resp. in de korreltjes van de pollenbuis) bestrijdt en daar
tegenover een epigenetische ontwikkelingstheorie verdedigt. La Mettrie
blijft vasthouden aan de spermistische preformatie theorie.
4. Hij citeert daarbij letterlijk uit Maupertuis "Vénus Physique": "Cet
Forêt de beaux Hommes qui couvre la Prusse est due aux soins et aux
recherches du feu Roi" (cf. Maupertuis: "Vénus Physique", hfst. 111).
5. Als "L'Homme Plante" in de "Oeuvres Philosophiques" wordt opgenomen
laat La Mettrie die grap weg.
6. Hij vergelijkt de plant met het kind aan de moederborst: zij is de zuigeling van moeder aarde en verlaat haar voedsel nooit. Dat de planten
verder zonder begeertes leven, illustreert hij aan de voortplanting,
waarvoor zij zich geen enkele inspanning hoeven te getroosten: de wind
doet het werk voor hen (ρ. 33-3Ό· Planten hebben geen lusten en geen
verdriet: "Elles meurent comme elles vivent: sans le sentir" (p. 35).
7. L'Homme Plante (1748, p. 36). Hij voegt eraan toe dat de mineralen om
dezelfde redenen elke vorm van instinct of intelligentie moet worden
ontzegd.
Verder verbindt La Mettrie aan het ontbreken van begeertes aan de con
clusie dat de planten geen ziel hebben. Om hun groei en ontwikkeling
te verklaren heeft hij die niet nodig: deze levensverschijnselen be
rusten volgens hem op dezelfde, maar veel sneller aflopende, fysische
en chemisch processen die de mineralen doen groeien. En evenmin als er
een reden bestaat om bij het zien van de verrichtingen van een ingewik
keld uurwerk aan te nemen dat dit op gang gebracht en onderhouden moet
worden door een ziel, bestaat er een reden om zo'n ziel in de plant te
vooronde rs te 11 en.
8. L'Homme Plante (.ÌJkB), p. 51.
9. L'Homme Plante (1748), p. 39-40; 44.
10. L'Homme Plante (1748), p. 48.
11. cf. "Neue Zeitungen von gelehren Sachen" (Leipzig, 20 juni 1748, p.
446-447) en de "Freimüthige Nachrichten von Neuen Büchern" (Zürich, 4
juni 1749, 23. Stück, p. 179). In het verderop nog ter sprake komende
tegen La Mettrie gerichte pamflet "Epitre à Melle А.С.P., ou La Machine
terrassée" (1749), wordt La Mettrie alleen verweten dat hij de vergelijking tussen plant en mens van Linnaeus geplagieerd heeft.
12. Ter illustratie van deze constante in de kritieken op La Mettrie volgen
enkele citaten uit recensies van de reeds besproken werken van hem.
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Over L'Homme Machine" zegt de recencent ¡π de "Nachrichten von einer
hallischen Bibliothek" (1. Sttick, januari Mku, ρ. 75-8Ί) : "Unsere Le
ser werden es uns verzeihen, dass wir ihnen von dem Zusammenhange und
der Einrichtung dieser Schrift keine Nachricht geben können. Es ¡st
uns unmöglich, da einen Zusammenhang zu zeigen, wo keiner wirklich angetroffen wird". En elders zegt hij: "Seine (= de auteur, W.T.) Begriffe sind leeres Gewäsch und seine Beweise witzige, aber ungesunde
Einfalle...".
Samuel Christian Hollmann (1696-1787), hoogleraar filosofie te Göttingen, noemt La Mettrie in zijn, in de "Gottingische Zeitungen von
gelehren Sachen" van 6 en 7 mei U'tS afgedrukte, "Brief über L'Homme
Machine" (getekend 31 maart U ^ B ) een oppervlakkig denkend auteur: "..
die leichte und angenehme Art sich auszudrücken, aber auch eben die
leichtsinnige Art zu denken die auf gewisse Weise ihm fast eigen zu
seyn scheint, zeiget sich auch hier in ihrer wahren Grösse". Hij zegt
noch "Gründlichkeit", noch "Wahrscheinlichkeit" in La Mettrie's werk
aan te treffen. Van hem stamt ook de spottende opmerking dat men La
Mettrie het ontbreken van de elementairste logica in zijn gedachten
niet kwalijk kan nemen, daar hij immers slechts een machine is.
De "Histoire Naturelle de l'Ame" werd reeds op 12 december Ì7^7 in de
Hamburger "Freye Urtheile und Nachrichten" een "elendes Gewäsche eines witzig und gründlich sein wollenden Freigeistes" genoemd. En in
de "Nachrichten von einer hallischen Bibliothek" van juli ^^^^8 (7.
Stück, ρ. 35-5Ό wordt opgemerkt dat in dit werk "alle Begriffe will
kürlich abgefasset, die Lehrsätze ohne Beweis vorgetragen und selbst
die bekanntesten Regeln der Vernunftlehre verabsäumet sind...". Het
luchtige en soms schertsende karakter van het betoog wordt de auteur
kwalijk genomen: "Die ernsthaftem Deutschen möchten die Wahrheit lieber unter dem Bilde einer emsigen und ordentlich bauenden Biene, als
eines flatternden Schmetterlings sehen". In de in Leipzig uitgegeven
"Zuverlässige Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustande, Veränderung
und Wachsthum der Wissenschaften" van maart ^7^9 (111. Theil, p. I88223) wordt in de recensie van hetzelfde boek verzucht: "Der Verfasser
geht wieder, seiner Gewohnheit nach, die grösste Schwierigkeit unberührt vorbey" en wordt tenslotte geconcludeerd: "Er (= der Verfasser,
W.T.) zeigt weiter nichts, als einen gewöhnlichen Freygeist, der weder
im Nachdenken noch in der Gelehrsamkeit eine besondere Stärke besitzt
und den ein Lehrling der Geometrie ... leichte an Tiefsinnigkeit und
Ueberlegung übertreffen könnte".
13. "Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en Médecine, par Aletheius Demetrius". De titelpagina vermeldt Berlijn als plaats van uitgifte. Maar
zeer waarschijnlijk is het boek in Leiden, bij E. Luzac jr. gedrukt,
cf. Thijssen, 1977.
)k. Men name schrijft La Mettrie aparte hoofdstukjes over de "letiologie",
de "Amphybiologie", de "Ornithologie" en de "Tetrapodologie", waarin
hij, onder anderen, steeds weer Linnaeus op de korrel neemt. Hij hekelt in het algemeen de artsen die hun tijd verdoen met fysische en
chemische experimenten, met het verzamelen, prepareren, conserveren
en classificeren van planten en dieren. Ook de wrede en zinloze dierexperimenten die men deed werd door hem veroordeeld.
IS. Enkele portretten uit de "Politique du Médecin du Machiavel", ontbreken, met name dat van Pierre Chirac en Antoine Ferrein. De reeks portretten wordt ingeleid met een "Exhortation" waarin de artsen met zakenlieden vergeleken worden: "les Médecins
sont des espèces de
commerçants, qui vont tous à la source (ou plutôt à la chasse) de
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l'or et de l'argent, mais qui marchent par des détours differens; qui
consultent tous les vents; qui croient tous porter en échange des marchandises précieuses, quelque viles qu'elles soient; et qui avant que
de les mettre en vente, semblables à ces marchands habilles, qui connaissent tout l'avantage des faux jours de leur magazin, apprennent 1'
art de séduire, ou plutôt de tromper". Er bestaat echter een verschil
met gewone handel: "La Médecine est une marchandise dont tout le monde
a besoin ... et que personne ne connoit, de sorte que celui qui la debite, qui sait la mettre en son jour, ... seul en sait le prix". Daardoor komt het dat de handelaar die slechte waar verkoopt verlaten
wordt, terwijl de arts altijd zijn (onwetende) klanten zal houden.
16.
17.
18.
19.

O.P., Ill, p. 27.
O.P., Ill, p. 167.
O.P., Ill, p. 177-180.
"Pourquoi les Médecins sont-ils si peu considérée? Ce n'est pas parce
que Molière les a décriés: c'est qu'ils se sont décriés eux-mêmes ...".
Maar hij betreurt ook dat de Fransen weinig waarde hechten aan dit beroep: "La médecine donne peu de relief en France; un gentilhomme aime
mieux être Lieutenant de Milice, que Médecin: Il croît qu'il est bien
plus beau, plus noble de se faire casser la tête pour la Patrie, que
d'apprendre à conserver les citoyens" (O.P., Il, pp. 181-182).
20. Het portret dat hij in dit deel van Boerhaave schildert is in hoofdstuk
3
ter sprake gekomen. Het contrasteert wel zeer opvallend met de
conterfeitsels die hij in zijn "Machiavel 1 isme" van de Parijse medici
maakte. Overigens werden niet alle Franse artsen even negatief beoordeeld. Diegenen onder hen en ook de chirurgen die in La Mettrie's ogen
hun werk goed deden, viel ook lof ten deel. Hunauld, De La Peyronnie,
Quesnay, Senac worden b.v. herhaaldelijk geprezen. Aan de kwaliteiten
van zijn vriend Jean-Baptiste Senac (1693-1770), die dong naar de functie van "premier médecin" van Louis XV, wordt zelfs een heel hoofdstuk
gewijd.
21. In de "Préface" van het werk had hij aan de verklaring en rechtvaardiging van zijn harde kritiek op de bedriegers onder de artsen, reeds de
vorsten opgeroepen de nodige hervormingen door te voeren: "Veuillent
nos Rois, traiter les Médecins, non comme il m'ont traité pour venger
leur orgueil, mais par de nouveaux Règlements dignes de leur sagesse,
remédier à tous les abus que j'expose ici, et exterminer ainsi l'ancienne et détestable race des faux Docteurs, pour en substituer une
nouvelle de vrais et savans Médecins, qui à force d'esprit, de soins,
de zèle et de lumière, se rendent vraiment recommandables et dignes de
la confiance et, de l'estime du genre humain".
En aan zijn zoon richt hij zich in dit voorwoord met de woorden: "...
vous réussirez assez, si vous ne cherchez qu'a guérir; si vous ne négligez rien pour remplir tous les devoirs de votre profession, qui sont
d'une vaste étendue; vous réussirez assez, si craignant Dieu, aimant
les Hommes, et vous sacrifiant nuit et jour pour leur utilité vous ne
regrettez rien autre chose que de ne pouvoir mieux servir votre Patrie.
Enfin vous réussirez assez (ehi que faut-il déplus?) si n'aiant d'autre
soin, d'autre ambition, que d'être honnête et habile homme ... En effet vous serez heureux avec le simple nécessaire, vous serez sans remords, au lieu qu'un superflu mal acquis deviendra votre Boureau. Notre bonheur dépend du bien que nous faisons ...".
22. O.P., II, p. 2k9 e.v. Hij gaat zelfs zover dat hij degene die het bestaan van God ontkent een onruststoker noemt, die het fundament van de
samenleving ondermijnt en daarom daaruit verjaagd dient te worden. In

зз*·
"L'Homme Machine" en In aansluitende werken bestreed hij dit herhaal
de 1 ijk.
23. De weerklank daarvan is te vinden in het pamflet dat rond mei U'tS on
der de titel "Lettre S Melle, А.С.P., ou La Machine terrassée" verscheen. In de recensie die van het "Ouvrage de Pénélope" in de "Bibliothèque Rai sonnée" (oktober/december ^7^^B) verscheen werd dit werk als
een zeer geslaagde satire beoordeeld.
2k. Een eerste recensie van dit bij Voss In Potsdam gedrukte werk verscheen in de "Berlinische Bibliothek" van november/december іУ^в (6.
Stück, p. UOk-SOS). Als de aanduidingen, die Maupertuis in zijn brief
van 2I-II-I75I aan Haller maakt over het ontstaan van dit werk correct
zijn, is La Mettrie eraan begonnen tegen de tijd dat Maupertuis naar
Frankrijk vertrok, dus eind september ІУ^ . Volgens Maupertuis gebeur
de het op zijn instigatie. La Mettrie zegt in de eerste editie echter
dat zijn interesse voor "La vita beata" gewekt werd door "La dignité
du sujet, la réputation de l'écrivain, ce que tant d'auteurs en ont
écrit et surtout Descartes à son illustre princesse Palatine ... Non
seulement j'ai cru qu'il méritait d'être mieux examiné et autrement
réfusé qu'il ne l'a encore été; mais quolqu'en dise Descartes, je l'ai
jugé digne d'être traduit, sans avoir égard aux traductions qui ont
précédé la mienne" (D.B., p. 162).

25.

26.

27.

28.

De tweede, herziene editie verscheen onder de titel "Anti-Sénèque, ou
Le Souverain Bien" eind 1750 in Potsdam. Volgens het voorwoord werden
er slechts 12 exemplaren van gedrukt.
De derde, opnieuw herziene editie, eveneens met de titel "Anti-Sénèque,
ou Le Souverain Bien", verscheen medio 1751 bij Wetstein in Amsterdam.
Voor de aansluitende samenvatting werd gebruik gemaakt van de tekst
van de originele versie die in de "Oeuvres Philosophiques" van IJ?1*
onder de titel "Discours sur le Bonheur", is opgenomen.
Falvey heeft in 1975 een kritische editie van La Mettrle's "Discours
sur le Bonheur" verzorgd, waarin de diverse edities van dit werk in
relatie tot de geschriften van voorgangers en tijdgenoten geplaatst
worden.
D.B., p. 86. Het strikt sensual istisehe karakter van deze theorie wordt
door La Mettrie beklemtoond: "... le plaisir et la douleur, modifiés à
1'infinit, arrivent à l'âme, par un seul chemin, qui est le sentiment".
(D.B., p. 160).
"Toutes choses égales, n'est-ïl pas vrai que le savant avec plus de
lumières, sera plus heureux que l'ignorant?" (D.B., p. 98). Maar de
ontwikkeling van de geest verzekert op zich geen gelukkig leven. Zij
moet in dienst staan van de bevrediging van de behoeften van het organisme: "... il ne faut cultiver son âme, que pour procurer plus de
commodités à son corps..." (D.B., p. 132).
D.B., p. ІІЗ. Hij bestrijdt dat er aangeboren of natuurlijke ideeën
van goed en kwaad bestaan en bekritiseert ook de eerder door hem in
"L'Homme Machine" verdedigde opvatting dat mens en dier een natuurlijke dispositie tot schuldbesef hebben (cf. D.B., p. 116-117).
"Le plaisir de l'âme étant la vraie source du bonheur, il est donc
très évident que par rapport à la félicité, le bien et le mal sont en
sol fort Indifférents; et que celui qui aura une plus grande satisfaction à faire le mal, sera plus heureux que quiconque en aura moins à
faire le bien. Ce qui explique pourquoi tant de coquins sont heureux
dans ce monde; et fait voir qu'il est un bonheur particulier et individuel qui se trouve, et sans vertu, et dans le crime même". (D.B.,
p. 121).
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29. D.B., p. 109. Elders vraagt La Mettrie: "Je voudrois bien savoir, si
les idées que les Indiens ont des Chinois et des François, les Turcs
des Chrétiens, et ceux-ci des Turcs, les touchent et les mortifient.
Non, répondes-vous. Pourquoi donc ce qu'on dit, on ce qu'on pense de
vous, vous fait-il tant de peine?" (D.B., p. 135-136).
30. D.B., p. 119. La Mettrie werkt hierop aansluitend zijn deterministische opvatting nog verder uit. De loop van het bloed en de zenuwvloeistof bepalen het handelen van de mens, die niettemin zelf denkt te
kiezen en prat gaat op zijn vrijheid: "Une détermination absolument
nécessaire nous entraîne, et nous ne veulent point être esclaves. Que
nous sommes fousl et fous d'autant plus malheureux, que nous nous repronchons sans cesse de n'avoir pas fait ce qu'il n'étoit pas en notre pouvoir de faire!" (D.B., p. 120).
31. D.B., p. 123.
32. D.B., p. 112.
33. D.B., p. II^-IIS. De conclusie die La Mettrie op zijn analyse van de
schuldgevoelens laat volgen luidt: "Puisque les remords sont un vain
remède à nos maux, qu'ils troublent même les eaux les plus claires,
sans clarifier les moins troubles, détruisons-les donc; qu'il n'y ait
plus d'yvraie, mêlée au bon grain de la vie, et que le cruel poison
soit chassé pour jamais" (D.B., p. 115).
34. D.B., p. 152.
35. D.B., p. 152. Hij maakt daarbij geen uitzondering voor de vorsten. De
tyran noemt hij een beklagenswaardig figuur omdat hij zijn genot moet
putten uit het kwellen van zijn onderdanen. Maar nog beklagenswaardiger
is de staat waarin geen man opstaat die de mensen bevrijdt van zo'n
monster (D.B., p. 153).
36. D.B., p. I55-I56.
37- D.B., p. 160.
38. Zelfs de vrijdenkers en encyclopedisten zagen zich gedwongen openlijk
van La Mettrie's moraalleer afstand te nemen, omdat diens radicale opvattingen door de tegenstanders van de verlichtingsbeweging voortdurend gebruikt werden om haar in discrediet te brengen, cf. Falvey
(1965); Fontius (1967); Starke (19біі, ІЭ?1»).
39. De vroegste vermelding van de "Lettre d'un Anonyme pour servir de Cri
tique ou de Réfutation au livre intitulé: L'Homme Machine" is gevonden
in het laatste nunmer (november/december) van 17^8) van de "Berlinische Bibliothek". Het is een vertaling van de anonieme "Brief ober L'
Homme Machine" van de GSttinger filosofieprofessor Samuel Christian
Hollmann (I696-I787), die in mei 17/t8 in de "Gottingische Zeitungen
von gelehrten Sachen" was afgedrukt.
Het "Epître à mon Esprit" werd in het nummer (januari/februari) van
1749 van de "Berlinische Bibliothek" (pp. 118-119) gerecenseerd. Dat
het tegen de jaarwisseling geschreven is, mag worden opgemaakt uit de
nieuwjaarswens voor zijn tegenstander waarmee La Mettrie afsluit.
'tO. De vroegste vermelding van de "Réponse à l'Auteur de la Machine terrassée" is gevonden in de "Berlinischen wöchentlichen Berichte" van
21 juli т Э (pp. 507-5O8).
41. De vroegste recensie van dit pamflet is gevonden in de "Nachrichten
von einer Hall¡sehen Bibliothek" van mei 1749. De recensent noemt het
een parodie op het "Epître S mon Esprit" en zegt dat het hem uit Frankfurt toegestuurd is. Merkwaardig genoeg is dit "Epître à Melle А.С.P."
in de na La Mettrie's dood vervaardigde edities van diens "Oeuvres
Philosophiques" terecht gekomen (cf. edities van Amsterdam, 1753, Ber
lin 1764, Berlin 1774, Berlin 1796). Dit heeft tot gevolg gehad dat
het lange tijd doorgegaan is als een werk van La Mettrie zelf. Pas in
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I960 heeft Falvey dit zonderlinge misverstand rechtgezet.
De drie genoemde pamfletten (Epître â mon Esprit, La Machine Terrassée, Réponse à l'Auteur de la Machine Terrassée) verscheen in 1750
gebundeld in een Duitse vertaling onder de titel "Die zu Boden gestürzte Machine, oder glaubwürdige Nachrichten von dem Leben und Sonderbaren Ende des berühmten Arztes De la Mettrie". De vertaler levert
daarin zeer venijnige commentaren op de twee pamfletten van La Mettrie's hand. Verbazingwekkend is dat over La Mettrie gesproken wordt
alsof hij inderdaad niet meer zou leven. Uit de correspondentie tussen G.L. Schmid en J.G. Zimmerman valt te lezen dat die suggestie
serieus genomen werd (cf. Hintzsche, I968).
Een eerste vermelding van dit supplement is gevonden in een brief van
E. Luzac jr. aan M.-M. Rey van 26 mei '\7І*Э (cf. correspondentie Luzac-Rey, in de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging tot Bevorde
ring van de Boekhandel, Amsterdam). De vroegste recensie van dit
deel, dat volgens de titelpagina in 1750 in Berlijn gedrukt is (maar
waarschijnlijk door Luzac in 17it9 gedrukt en uitgegeven is), is aan
getroffen in de "Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen" van 11
december 17^9 (122. Stück, p+ 97/»-976).
Balthasar-Ludwig Tralies (1708-1797) studeerde in Leipzig en, bij F.
Hoffmann, in Halle. Na zijn promotie, in 1731, keerde hij naar zijn
geboortestad Breslau terug en bleef daar tot zijn dood als arts,
dichter en literatuurcriticus werkzaam. Hij had een grote verering
voor Hal 1er aan wie hij zijn "De Machina et Anima Humana prorsus a
se invicem distinctis, commentât io, libello latere amant i s auctoris
Gallico "Homo Machina" inscripta opposi ta" opdroeg. Voor zover na te
gaan, wordt het werk voor het eerst genoemd in de Hamburgse "Freye
Urtheile un Nachrichten" van 26 november 17^8 (p. 7^1 e.V.).
Op het verschijnen van La Mettrie's repliek in de vorm van "Les Animaux plus que Machines" wordt in het nummer van november/december
ІІ^Э van de "Berlinische Bibliothek" gewezen.
Hij gaat niet verder dan in vragende vorm de opperen of niet het ele
ment vuur, dat in experimenten de spontane contracties langer blijkt
te laten aanhouden, het gezochte bewegingsbeginsel kan zijn, of dat
mogelijk de electriciteit ervoor verantwoordelijk gemaakt kan worden.
Les Animaux plus que Machines, in: O . P h . ( I l l k ) , I I, p. 49. Hij bekri
tiseert het dualisme dat Wolff in zijn rationele psychologie verde
digt. Met name richt hij zich tegen het beroep dat Wolff doet op de
idee van de geprestabi1iseerde harmonie, om de materiële ideeën, die
de zintuigen in de hersenen doen ontstaan, te verbinden met de percepties, die de immateriële ziel tegelijkertijd heeft. In een dialoog
tussen de hersenen en de ziel maakt hij zijn eigen standpunt duidelijk:
"Le Cerveau: Comment trouvez-vous le sucre?
L'Ame: Comme vous, doux
Le Cerveau: Le jus de citron?
L'Ame : Ac i de
Le Cerveau: L'esprit de vitriol?
L'Ame: Beaucoup plus acide
Le Cerveau: Le quinquina?
L'Ame : Ame r
Le Cerveau: Le sel marin?
L'Ame: Sottes questions! Comme vous, encore une fois, et toujours
comme vous. Depuis j'ai perdu les idées innées, et les belles prérogatives dont Descartes et Stahl m'avoient si généreusement gratifiée,
êtes-vous à savoir que je ne reçois rien que de vous et que vous ne
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recevez rien que de moi; que je ne me gouverne que par vos volontés,
comme vous ne vous réglez que sur les miennes. Ainsi donc point de
dispute et grand silence, nous sommes faites pour être toujours d'accord. Le préjugés seuls pouvoient mettre le divorce, où sont naturellement la complaisance et les mêmes penchants". (Ibid p. ^9/51).
Les Animaux plus que Machines, in: O.Ph.(177Ό, II, p. 69.
Hij voegt er snerend aan toe dat alleen de Leibnizianen daarover ze
kerheid hebben, omdat hen door de natuur in vertrouwen is meegedeeld
dat de monaden heimelijk percepties hebben.
Maupertuis aan Frederik de Grote, 26 januari 1750: "J'ai lu avec at
tention le nouvel écrit de De la Mettrie, que votre Majesté m'a ordonné de lire; j'ai trouvé, comme vous l'avez remarqué le paragraphe
32 d'une force insoutenable; dans tout l'ouvrage j'admire l'imagination brillante et la facilité d'écrire de l'auteur, mais je suis aussi éloigné de son système qu'incapable d'atteindre à son style" (in:
La Beaumelle, 1856, p. І4ЗО).
De betreffende paragraaf handelt over het sexuele genot dat de rede
en de passies volledig kan domineren. Deze omstreden paragraaf is
verdwenen uit het "Système d'Epicure" waarin de "Réflexions Philosophiques sur l'Origine des Animaux" later overgaan.
Benoît de Maillet (1659-1738) formuleerde de eerste denkbeelden over
het ontstaan van de aarde en haar bewoners reeds rond 1700, toen hij
als consul in Egypte verbleef. Pas na zijn dood, in \7^&, werd zijn
werk uitgegeven met als titel: "Telliamed, ou Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire français sur la diminution de la
mer, la formation de la terre, l'origine de l'homme, etc. Mis en ordre sur les Mémoires du feu M. de Maillet", cf. Roger, 1971, 520-526.
cf. Lucretius (197Ό, Boek V., vers 925 e. v.
"Réflexions Philosophiques...", paragraaf 39. In paragraaf ΊΟ voegt
hij daaraan toe dat de filosofie vaak niet meer is dan "une science
des belles paroles". Er kan daarom geen gevaar schuilen in zijn
denkbeelden. Zij kunnen de hoogmoed der filosofen slechts inbinden en
hen uitnodigen zich aan het geloof te onderwerpen.
De laatste paragraaf is een hommage aan Frederik de Grote.
Deze bij E. Luzac jr. in Leiden gedrukte "Mémoire" wordt gerecenseerd
in het eerste nummer (januari/februari 1750) van de door deze uitgegeven "Bibliothèque Impartiale".
cf. Baculard d'Arnaud (1750).
cf. Hintzsche (1968).
cf. De Bourdeaux (1752), p. 40 e.v. Fontius (1967, p. 234) oppert de
mogelijkheid dat Frederik de Grote deze zet deed om de kritiek van de
geestelijkheid de wind uit de zeilen te nemen.
Op de titelpagina staat nu niet meer 1750 maar 1751 als verschijningsdatum. In het laatste nummer (november/december) van de "Berlinische Bibliothek" van 1750 wordt het werk gerecenseerd (p. 771-788).
O.Ph.,1, p. 41; p. 3.
La Mettrie zegt te kunnen begrijpen dat de samenleving niet volgens
de wetenschappelijke inzichten is ingericht, omdat het inzicht in de
redelijkheid en de waarde van zo'n orde nog binnen het bereik van te
weinig mens ligt. Hij voegt er echter aan toe, dat hij niet kan berusten in het accepteren van de vooroordelen en fouten die in de bestaande maatschappelijke orde bestaan. Het is de plicht van de filosoof daartegen in te gaan.
cf. O.Ph.,1, p. 12: "Enfin quel funeste présent seroit la vérité si
eli n'étoit pas toujours bonne à dire? Ouel appanage superflu seroit
la raison, si elle étoit faite pour être captivée et subordonéeî Sou-
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tenir ce système, c'est vouloir ramper, et dégrader l'espèce humaine:
croire qu'il est des vérités qu'il vaut mieux laisser éternellement
ensevelies dans le sein de la nature, que de les produire au grand
jour, c'est favoriser la superstition et la barbarie".
O.Ph.,1, p. 15. Hij voegt daar in een noot aan toe dat er overigens
geen enkel gevaar in zou schuilen als het volk dat wel zou geloven.
De samenleving heeft niets te vrezen van het vernietigen van de altaren omdat de mensen toch aan de wetten blijven gehoorzamen.
O.Ph.,1, p. 20. Ditzelfde zei hij in ly^S aan het slot van de "Histoire Naturelle de l'Ame" ook (cf. ρ. 3 9 Ό . Bij de bespreking van dit
werk is erop gewezen dat hij deze mening overnam uit de "Lettre sur
M. Locke" van Voltaire (cf. VI, 5 ) . In de "Discours Préliminaire"
wijst hij erop, dat het tijd en oefening vergt zich het denken van de
filosofen eigen te maken. Als een filosofisch geschrift per toeval in
de handen van het volk valt, zegt hij, wordt er niets van begrepen en
wordt er geen woord van geloofd. Het volk beschouwt de filosofen, evenals de dichters, als dwazen die rijp zijn voor het gesticht.
O.Ph.,1, p. 23-24. Ook deze op Voltaire berustende uitspraak deed hij
eerder in de "Histoire Naturelle de l'Ame".
O.Ph.,1, p. M.
O.Ph.,1, p. k7.
O.Ph.,1, p. U3.
Het verschijnen van deze kleine oplage wordt in het laatste nummer
(november/december) van 1750 van de "Berlinische Bibliothek" (p. 8138 ΐ Ό gesignaleerd.
Rond eind juli 1751 treft men het aan in de "Catalogue des livres
nouveaux" in het door Pierre Gosse uitgegeven tijdschrift "La Bigarure, ou Meslange curieux, instructif et amusant de nouvelles, de cri
tique, de morale, de poésies" (tome 10).
Het verschijnen ervan wordt op 2 juli 1751 vermeld in het Berlijnse
weekblad "Critische Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit".
cf. "Die Kunst die Wollust zu empfinden, aus dem Französischen des
Herrn Aletheius Demetrius übersetzt. Mit einer Französischen Zuschrift von dem Verfasser an den Herrn Professor Haller in Göttingen", Cythere, 1751.
cf. Bergmann (1913), p. 42.
Voltaire heeft het over deze nieuwe editie in een brief van 31 augustus I75I aan de Duc de Richelieu (Besterman 2919). Ook in de brief
van 2 september 1751 aan zijn nicht (Besterman 2922), maakt hij een
opmerking die op deze editie moet slaan, daar hij op een uitspraak
uit het voorwoord wijst.
Hal 1er beklaagt zich over dit pamflet in een brief van 25 oktober
I75I aan Christlob Mylius in Berlijn. Een uittreksel van deze brief
werd opgenomen in de "Critische Nachrichten" van 26 november 1751.
De brief van Hal 1er werd in meerdere tijdschriften afgedrukt. Onder
anderen in de "Lettres sur quelques écrits de ce temps", van Fréron,
in 1751 (tome 5, p. 255 e.V.). Luzac nam hem In januari/februari op
in zijn "Bibliothèque Impartiale" (p. 114 e.V.). Een Duitse vertaling verscheen in de Hamburgse "Freye Urtheile und Nachrichten" van
1751 (p. 786 e.V.).
Deze brief van Maupertuis aan Hal 1er werd steeds samen met die van
Hal 1er gedrukt in de in noot 72 genoemde tijdschriften.
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Çhattelet", Oxford, aux dépends de l'auteur, 1747.
Ecole de la Volupté. (Anoniem), s.l., s.е., 1746.
2e druk: Cologne, Pierre Marteau, 1747.
3e druk: Dans l'île de Calypso, aux dépends des Nymphes, 1747·
Politique du Médecin de Machiavel, ou le chemin de la Fortune
ouvert aux Médecins. Ouvrage réduit en forme de Conseils. Par le
docteur Fum-Ho-Ham, et traduit sur l'original Chinois par un nouveau Maître es Arts de S. Cosme. Premiere Partie. Qui contient
les Portraits des plus célèbres médecins de Pékin. (Anoniem).
Amsterdam, frères Bernard, s.d.
Institutions de Médecine de Mr. Herman Boerhaave. Seconde Édition, avec un commentaire par M. de la Mettrie, Docteur en Médecine. vol. 4-6. Paris, Huart, Briasson, Durand.
La Faculté vengée. Comédie en Trois Actes, par Mr...., docteurrégent de la Faculté de Paris. (Anoniem). Paris, Quillau.
La Volupté. Par Mr. le Chevalier de M..., capitaine au Regiment
Dauphin. Troisième Édition. Revue, corrigée et considérablement
augmentée par l'Auteur. (Anoniem). Londres, s.e. (Dit werk is
een sterk herziene editie van de "École de la Volupté". De aanduiding "troisième édition" wijst erop dat zij volgde op de twee
eerste drukken van de "École de la Volupté").
l'Homme Machine. (Anoniem). Leyde, Elie Luzac, fils, 1748.
2e druk: Leyde, Elie Luzac, fils, 1748.
3e druk: Leyde, Elie Luzac, fils, 1748.
Engelse vertaling: Man a Machine. London, W. Owen, 1749.
2e en 3e druk: London, G. Smith, 1750.
L'Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en Médecine, par Aletheius
Demetrius. (Anoniem). 2 vols, Berlin, s.e. (Hetzelfde werk ook
met de aanduiding: Genève, les Héritiers de Cramer et P.
Philibert, 1748).
L'Homme Plante. (Anoniem). Potsdam, Chretien Frederic Voss, s.d.
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17i*9

1750

1751

Traité de la Vie heureuse, par Sénèque. Avec un discours du traducteur sur le même sujet. (Anoniem). Potsdam, Chretien Frederic
Voss.
- Epître à mon Esprit, ou l'Anonyme persiflé. (Anoniem), s.l.,
s.e., s.d.
Réponse à l'auteur de la Machine Terrassée. (Anoniem), s.l.,
s.e.
Supplément à l'Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en Médecine.
Par Aletheius Demetrius. Tome troisième. (Anoniem). Berlin, s.l.,
1750. (Hetzelfde werk ook met de aanduiding: Genève, les
Héritiers de Cramer et P. Philibert, 1750).
Les Animaux plus que Machines. (Anoniem), s.l., s.e., 1750.
- Réflexions philosophiques sur l'Origine des Animaux. (Anoniem).
Londres, Jean Nourse.
Mémoire sur la dyssenterie, par M. de la Mettrie, médecin ordinaire du Roi de Prusse, et de l'Académie Royal des Sciences et
Belles Lettres de Berlin. Leyden, E. Luzac fils. (Hetzelfde werk
ook met de aanduiding: Paris, Desaint et Saillant, 1750).
Oeuvres Philosophiques. (Anoniem). Londres, Jean Nourse.
2e druk: Londres, Jean Nourse, 1751.
(De inhoud omvat, behalve een uitvoerige "Discours préliminaire",
herziene versies van "L'Homme Machine", "Histoire Naturelle de
l'Ame", "L'Homme Plante", "Les Animaux plus que Machines" en de
"Reflexions philosophiques sur l'Origine des Animaux").
L'Anti-Sénèque ou le Souverain Bien. (Anoniem). Potsdam, s.e.
(Herziene druk van de "Discours sur le Bonheur" bij de Seneca
vertal ing).
2e., opnieuw herziene druk: Amsterdam, J. Wetstein, 1751.
- Oeuvres de Médecine, de Mr. de la Mettrie. vol. 1. Berlin,
Froméry. (inhoud: Dédicacé au Roi; Préface; Traité du Vertige;
Mémoire sur la dyssenterie; Maladies Vénériennes; Observations
de Médecine pratique).
L'Art de Jouir. (Anoniem). Cythere, s.e. (Opnieuw herziene editie van "La Volupté"). Duitse vertaling: De Kunst die Wollust zu
empfinden, aus dem Fransösischen des Herrn Aletheius Demetrius
übersetzt. Mit einer fransösischen Zuschrift von dem Verfasser
an den Herrn Professor Haller in Göttingen. (Anoniem). Cythère,
s.e., 1751.
Le Petit homme à longue queue. (Anoniem), s.l., s.e., s.d.
Werken die soms aan La Mettrie worden toegeschreven zijn:
Essais sur le raisonnement. (Anoniem), s.l., s.e., s.d. (17'»'»).
Le Chirurgien Converti. (Anoniem). La Haye, s.e., 17Ί8.
- Observations sur quelques endroits du traité de M. Astruc, sur
De Morbis Veneris. (Anoniem). Paris, Quillau, 17і*7.
Vénus métaphysique, ou Essai sur l'origine de l'Ame Humaine.
(Anoniem). Berlin, J.C. Voss, 1752.
Daar tekstuele en ander evidentie, die de juistheid van deze toeschrijving ondersteunt, ontbreekt, zijn deze werken buiten beschouwing gelaten.
Het "Traité de l'Asthme", dat La Mettrie volgens Frederik de Grote
geschreven heeft, is niet in deze opsomming opgenomen, omdat het
bestaan daarvan nog nooit door iemand aangetoond is kunnen worden.
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SUMMARY

The man-machine theory. A study on the development of the mechanistic con
ception of man by La Mettrie.

The aim of this thesis is to trace the development of the man-machine
idea of the French physician and philosopher Julien Offray de la Mettrie
(I709-I75I)· Because the evolution of his thinking is tightly

interwoven

with his career, this study is built up along the lines of the clearly per
ceptible steps in his life. This approach provides a much more accurate
biography of La Mettrie, in which many new details on his contracts, his
intellectual development and his writings are brought to light. Many new
facets are given on the publication history of his works.
In the first chapters attention is paid to the medical training of La
Mettrie in Paris and Leiden. Special emphasis is given to the teachings of
Boerhaave at Leiden, because his ideas on the empirical method in science
and his mechanistic conception of the neurophysiological functions have
exerted a very strong influence on La Mettrie's thinking of man as a mech
anism.
Chapter four deals with the time La Mettrie was practising medicine
in his native town Saint Malo. During this time he mainly contributed to
the propagation of the empirical approach to medicine by translating the
works of Boerhaave into French and by writing works himself. But not a
trace of materialistic thought can be found In the works of this period.
Chapter five describes how, after moving to Paris in 1 7 Ό , La Mettrie
ventured overtly materialistic remarks in his Boerhaave translations. It
is shown that in Paris he made contact with the developing movement of
Enlightenment and free-thinking. Attention is paid to the intellectual
background to this mouvement. This second major influence on La Mettrie
found its expression in the writing of the "Histoire Naturelle de l'Ame"
in MbS.

The book provides the first and most extensive exposition La

Mettrie has given of the methodological foundations and the factual argu
ments of his materialistic ideas.
Chapter six Is completely devoted to an analysis of this, until now,
hardly studied work. It is shown that La Mettrie's objective was to give
a strictly empirical argument for the thesis that the soul is a function
of the organisation of the brain. The discourse leans heavily upon
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Boerhaave's methodological and neurophysiologi cal conceptions. In opposition to the mind-matter dualism of the Scholastic and rationalistic philosophy, La Mettrie tried to prove, by induction from the observable properties of matter, that feeling and thinking can result from the organisation
of matter. In spite of the failure of this attempt to show how matter engenders the forms by which sensibility and thinking are sustained, it is
obvious that the "Histoire Naturelle de l'Ame" was intended to be a strictly empirical and naturalistic explanation of all vital and mental functions
of man. Against what is stated hitherto in some authoritative studies on
La Mettrie, is argued that at that time La Mettrie was by no means still
embedded in the traditional framework of metaphysical concepts, but aimed
to give a genuine empirical analysis of the vital and mental functions.
Further is shown that, notwithstanding the complete mechanization of
the mental functions, the conclusion that man is a machine is not conceived
in the "Histoire Naturelle de l'Ame". Because man is able to direct his
attention, to think and to act freely, La Mettrie stated that man is not a
will-less automaton.
Another remarkable conclusion to be drawn from the analysis of this
work is that La Mettrie resisted the inference towards atheism. In the
first place he argued on epistemologica! grounds against any scientific
statement on metaphysical subjects. In the second place, however, he saw
in the teleologica! order nature exhibits a proof for the existence of
God.
Chapter seven deals with La Mettrie's activities in Holland, where he
fled to escape the proceedings that were ordered against him in France because of the writing of the "Histoire Naturelle de l'Ame". In two of the
works he wrote in this period of his life, he elaborated his materialistic
ideas: the "Lettre critique sur l'Histoire Naturelle de l'Ame" and the
famous "L'Homme Machine".
In the "Lettre critique ..." he criticized his own attempt to show
how matter, by virtue of its organisation, can acquire sensibility, conciousness and intelligence. Against that he now stated that he had had to
confine himself to giving empirical evidence for the existence of these
faculties in organized matter and to refrain from any explanation of the
origin of them. It is argued that for the rest La Mettrie restated in a satiric pseudocriticism the main points of his mechanistic convictions.
Chapter eight is devoted to "L'Homme Machine". The conclusion about
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what ¡s the major and essential new feature La Mettrie elaborated In this
work differs from the opinion scholars usually have. By taking into account
the analysis of the works that preceeded it, it is argued that the philosophical and methodological outlook of La Mettrie did not change substantually; instead, the real and essential change in his thinking concerned the
complete reversal in his opinions on human freedom. In "L'Homme Machine"
he denied the existence of freedom of thinking and acting. As he expressed
in the title of this work he now regarded man as a real machine, whose activities are completely determined by Its construction.
Chapter ten describes the life and writings of La Mettrie after he
found an asylum at the court of Frederic the Great of Prussia. Attention Is
restricted to the works in which he restated and elaborated his man-machine
theory. In "L'Homme Plante" (іУ^в) and "Les Animaux plus que Machines"
(I749)

La Mettrie strengthened his theory with new naturalistic arguments

without adding any substantial new dimension to it. In his "Discours sur le
Bonheur" (I749) he formulated a relativistlc and hedonistic theory of mora
lity on the basis of his deterministic conception of man as a machine. It
is shown that the essential characteristic of his "Réflexions philosophiques sur l'Origine des Animaux" (1750) consists of an attempt to give a
non-finalistic interpretation of the origin of organisms and, by this
means, to complete the total naturalistic explanation of every natural phenomenon. In the "Discours préliminaire" (1750) that La Mettrie wrote as an
introduction to his collected works, he insisted on the scientific character of his theories, but stressed above all that his philosophy contributed
to the liberation and enlightenment of the individual and the human I zat i on
of society.
Summarizing the philosophy of La Mettrie, It Is concluded that he in
fact aimed at a strict empirical approach to explaining natural phenomena.
In his conception philosophy was reduced to positive science. It Is argued
that for this reason La Mettrie refrained from scientific statements on
metaphysical questions such as the destiny of the human soul after death or
the existence of God. It is therefore concluded that the materialism of La
Mettrie was, strictly speaking, only an extreme form of mechanism, in which
the mental functions are reduced to physical states and processes.
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Stel 1ingen

1. Vartanians bewering dat La Mettrie uit het hem ter beschikking staande
filosofische en wetenschappelijke materiaal alleen tot de mens-machine
kon komen omdat die idee in zijn persoonlijke mentale struktuur was
voorgevormd is speculatief.
Vartanian, A. Dix-huitième Siècle. 1 (1969) 161-179·
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de mens is onjuist.
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