de correspondentie
pa van Nettesheim
elezen meesterwerk De occulta philosophia
, langrijke zestiende eeuwse Renaissance ge~ ippa uit over allerlei aspecten van de magie.
rk bestrijkt vrijwel het gehele spectrum van de
entijdse wetenschap. Uit zijn correspondentie blijkt
dat hij met zijn geschriften en zijn alchemistisch onderzoek veel invloed op zijn tijdgenoten heeft gehad.
Heinrich Cornelius Agrippa van ettesheim (1486-1535) behoort tot de
grote groep Renaissance-geleerden die nooit ophoudt de geïnteresseerde
lezer te boeien, uit te dagen en uiteindelijk voor onoplosbare raadsels te stellen. In de Renaissance bestond er nog geen stricte scheiding tussen alfa- en
bèta-wetenschappen, zodat het vanzelfsprekend was dat veelzijdig getalenteerde mensen als Agrippa de meest uiteenlopende takken van wetenschap
en geleerdheid beoefenden, variërend van poëzie, geschiedschrijving en
welsprekendheid tot natuurwetenschappen, geneeskunde en theologie. Op
al deze terreinen is Agrippa actief geweest en eigenlijk zou de onderzoeker
van zijn nalatenschap een even veelzijdig mens moeten zijn.
Maar Agrippa is niet alleen zo moeilijk te begrijpen omdat hij vakken combineerde die tegenwoordig gescheiden zijn. Want temidden van
de uomini universali van de Renaissance behoort Agrippa bovendien tot
de groep denkers die zich niet beperkten tot het gangbare Christendom.
Agrippa heeft wel bijdragen geleverd tot de in zijn tijd belangrijke stroming van het christelijk humanisme rond Erasmus, die zich afzette tegen
de laat-scholastieke theologie en er vooral op gericht was uit te leggen hoe
christenen hun leven zo goed mogelijk konden inrichten naar de geest van
het ieuwe Testament. Maar het meest kenmerkende van zijn denken over
geloof en religie is dat hij, in tegenstelling tot de aartschristen-humanist
Erasmus, openstond voor wijsgerige en religieuze opvattingen van andere
dan christelijke oorsprong, vooral het Neoplatoonse gedachtegoed, de
kabbala en het hermetisme. Gecombineerd met de doorsnee christelijke
geloofsopvattingen integreerde hij deze tot een diepere, voor hem typische
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synthese, waarin de kosmos (macrocosmos) en de mens als afspiegeling
daarvan (microcosmos) een door God geschapen eenheid vormen. Wezenlijk in Agrippa's wereldbeeld is dat alles in de schepping, van het hoogste
tot het laagste, in een hiërarchische verhouding met elkaar verbonden is en
bezield wordt door God. Het firmament, de natuur om ons heen en tenslotte
de mens zelf zijn voor Agrippa objecten waarin de aanwezigheid van God
gezocht en gevonden kan worden. Dit gedachtencomplex vormt de grond
voor zijn belangstelling voor het occultisme en de magie.
Als Agrippa spreekt over occultisme en magie (twee woorden die bij
hem hetzelfde aanduiden), dan denkt hij dus aan dat complexe systeem
van de gehele, door God bezielde schepping, verdeeld in macrocosmos
en microcosmos. De magie is voor hem een activiteit die de mens kracht
geeft om de diepste 'geheimenissen' van de schepping in al haar facetten te
doorgronden en zo nader tot God te komen. Zodoende is magie voor hem
de meest volmaakte vorm van wetenschap en filosofie, of, zoals hij haar met
een fraaie reeks superlatieven omschrijft aan het begin van zijn belangrijke
gesch ri ft Over de occulte filosofie: 'de hoogste, meest volmaakte wetenschap,
een zeer hoogstaande, eerbiedwaardige filosofie, de absoluut hoogste graad
van de alleredelste filo ofie.'1
Agrippa's grote, al in de Renaissance beroemde werk Over de occulte
filosofie biedt een volledig overzicht van de magie in drie boeken. Boek één
handelt over de stoffelijke wereld der vier elementen (natuurlijke magie),
boek twee over de immateriële wereld der getallen en vooral de astronomie
(hemelse magie) en boek drie over de middelen die de magiër ter beschikking staan om God en het goddelijke te benaderen en over het goede gebruik
van die middelen (ceremoniële magie). Dit geheel vormt zijn levenswerk,
dat hij in eerste instantie voltooide in 15JO (hij was toen 23), maar waaraan
hij de rest van zijn leven verder werkte. Hij liet het werk uiteindelijk enkele
jaren voor zijn dood in een definitieve versie drukken, omdat het tot zijn
verdriet circuleerde in onvolledige en ongeautoriseerde handschriften. 2
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'... perfectissima summaque scientia, altior sanctiorque philosophia, totius nobilissimae philosophiae absoluta consummatio', Agrippa, De ocwlta philosophia, ed.
v. Perrone Compagni (Leiden 1992), boek 2, hoofstuk 2, 86, r. 16-18. Zie over De
occulla philosophia de studie van c.1. Lehrich, The language of demons and angels.
Cornelius Agrippa's occult philosophy (Leiden 2003).
Agrippa, De occulta philosophia, Brief aan de lezer. 66, r. 14 en 67, r. 5 In een brief
uit 1527 (Ep. 5.14) vertelt Agrippa dat onvolledige handschriften van het werk
circuleerden.

Magie in de correspondentie van Agrippa
Bij de voltooiing van de eerste versie van Over de occulte filosofie maakte
hij aan zijn leermeester Johannes Trithemius, aan wie hij het ook opdroeg,
duidelijk dat dit grote overzicht werk bedoeld wa om de magie te bevrijden van de slechte reputatie die ze in de christelijke wereld had als gevolg
van de eeuwenlange activiteit van charlatans, en haar te herstellen in haar
aloude staat van 'kunst van alle wijzen' (sapientum omnium disciplina).3
In dit verband maakt Agrippa een onderscheid tussen goede (witte) en
slechte (zwarte) magie. Beslissend voor het onderscheid tussen deze twee
kwalificaties is de geloofshouding van de magiër. Hoofdstuk 1 van boek 3
van De occulte filosofie, getiteld 'De noodzaak, kracht en nut van het geloof',
onderstreept het belang van een juiste religieuze houding bij de beoefening
van de magie, zoals het volgende citaat illustreert:
'Godsvrucht zuivert de geest en maakt haar goddelijk, ze sterkt ook de natuur en de natuurlijke krachten zoals de arts bijdraagt tot de gezondheid
van het lichaam en de boer de krachten van de aarde bijstaat. Al wie zonder
godsvrucht alleen op de natuur vertrouwt, wordt meestal door kwade demonen om de tuin geleid, maar uit het inzicht van het geloof komt minachting voor en genezing van de ondeugden voort, alsmede bescherming
tegen kwade demonen. Ten slotte is God niets welkomer en dierbaarder dan
een waarlijk vroom en godsdienstig mens, die net zo ver boven de andere
mensen staat als hij verwijderd is van de onsterflijke goden.'4
Dezelfde gedachte formuleert Agrippa in zijn bekende werk Over de ijdelheid
van kunsten en wetenschappen en de voortreffelijkheid van Gods woord uit
1530 in het hoofdstuk over goochelkunsten, waarin zijn werk over magie
ter sprake komt. In een kritische passage in dat hoofdstuk over zijn Over de
occultefilosofie zegt hij dat hij na jarenlange ervaring weet op welke gronden
hij mensen moet afraden zich met het occulte bezig te houden. Hij benadrukt dan dat wie zich niet laat leiden door de waarheid en door God, maar
door kwade demonen, verdoemd zal zijn. Het is mijns inziens niet zo, dat
3
4

Ibidem, Brief aan j. Trithemius, 70, r. 26.
Religio enim sacra mentem purgat redditque divinam; iuvat etiam naturam naturalesque roborat virtutes, quemadmodum medicus corporis iuvat sanitatem et agricola terrae virtutem adiuvat. Quicunque vero religione relicta naturalibus tantum
confidunt, solent a malis daemon ibus aepissime falli; ex intellectu aulem religionis
conlemplus medelaque nascitur vitiorum et contra malos daemones tutamenlum:
denique nil Deo gratius et acceptius quam homo perfecte pius ac vere religiosus, qui
tam homines caeteros praecellit, quam ipse a diis immortalibus distat. (De occulta
philosophia,402).
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Agrippa in deze passage tot inkeer is gekomen en afstand neemt van zijn
levenslange bemoeienis met het occulte, zoals wel beweerd wordt. 5
Het bovenstaande impliceert dat er in Agrippa's ogen geen tegenspraak
is tussen magie en het christendom, maar dat neemt niet weg dat zijn belangstelling voor het occulte wel een belangrijke reden is waarom Agrippa
in het humanisme van het begin van de 16e eeuw per slot van rekening
toch een beetje een buitenbeentje is gebleven. Wat daartoe overigens ook
heeft bijgedragen is het feit dat hij een zeer opvliegende man was, waardoor
discussies met theologen, zowel mondeling als schriftelijk, bij hem al gauw
letterlijk escaleerden tot rauwe scheldpartijen. Hierom heeft bijvoorbeeld
Erasmus zich niet met Agrippa willen associëren, uit angst meegezogen te
worden in de eindeloze conflicten van die dagen rond theologische kwesties.
Na Agrippa's dood heeft in de loop van de zestiende eeuwen daarna de
voortdurende oppositie van de kerk tegen grote delen van Agrippa's nalatenschap, die onder andere tot uitdrukking komt in de plaatsing van Over
de occulte filosofie en andere geschriften van Agrippa op de index, ervoor
gezorgd dat Agrippa behalve in bepaalde kringen tot in de moderne tijd een
randfiguur is gebleven. Zodoende heeft ook zijn correspondentie tot op de
dag van vandaag niet de aandacht gekregen die ze verdient.
Deze correspondentie staat ons ter beschikking in de zestiende-eeuwse
uitgave van de Verzamelde werken, die ongeveer een halve eeuw na zijn dood
verscheen in twee afzonderlijke, nagenoeg identieke tweedelige edities. 6 Dit
omvangrijke corpus, getiteld Brieven aan en van zijn vrienden, bestaat uit
451 chronologisch geordende brieven, verdeeld over zeven boeken. Deze
verzameling biedt de lezer een fraaie kennismaking met de leefomgeving en
de gedachtenwereld van deze veelzijdige renaissance-geleerde. Hier wordt
bovendien duidelijk dat Agrippa in zijn tijd allerminst een paria was (on5

6
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De incertitudine et vanitate scientiarum et artium atque excellentia verbi Dei, hoofdstuk 48 (over goochelkunsten) in: Opera (Lyon z.j.; herdr. Hildesheim 1970) deel
2,104. Zie de bespreking van deze passage in M. van der Poel, Cornelhls Agrippa the
humanist theologian and his declamations ( Leiden 1997) 51-55. Zie over de kwestie
van de schijnbare contradictie tussen Over de occulte filosofie en de kritiek op de
alchemie in Over de onzekerheid... ook V. Perrone Compagni, "'Dispersa intentio'~
AJchemy, magic and scepticism in Agrippa' in: Early science and medicine 5 (2000)
160-177.
Namelijk in Opera quaecumque hactenus vel in lucem prodieruntvel il1veniri potuerunt
omnia (. .. ) (Lyon z.j., herdruk Hildesheim 1970) en Opera il1 duos tomos concinne
digesta... (Lyon z.j). Deze laatste editie bevat enkele werkjes die de eerste niet heeft.
Ik heb gebruik gemaakt van de eerstgenoemde, ana tatisch herdrukte editie.
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danks reserves van iemand als Erasmus), maar juist als een prominent
geleerde gold. Zijn filosofisch-religieuze denkbeelden en zijn daarmee samenhangende belangstelling voor de magie genoten blijkens de correspondentie
ruime belangstelling onder zowel bekende als onbekende figuren uit die
tijd. In het vervolg van deze bijdrage zullen enkele markante stukken uit
deze correspondentie de revue passeren ter illustratie van Agrippa's omgang
met het occultisme. Zoals we zullen zien, zijn de brieven soms moeilijk te
begrijpen, een probleem dat nog versterkt wordt door het feit dat er op dit
moment nog geen betrouwbare vertalingen van en commentaren op deze
teksten beschikbaar zijn. Om goed nader onderzoek naar Agrippa's plaats
in de geschiedenis van de magie (en van het humanisme in het algemeen)
mogelijk te maken, is het zeer wenselijk dat de correspondentie uitgegeven
wordt in een verantwoorde editie met vertalingen en annotaties.
Agrippa's briefwisseling laat zien dat hij van jongs af aan grote belangstelling had voor wat hij de arcana of secreta naturae (geheimenissen der
natu ur) noemde. Deze fascinatie valt zoals we eerder opmerkten gemakkelijk
te begrijpen vanuit zijn overtuiging dat God op alle mogelijke manieren
aanwezig is in Zijn schepping en dat de met vroom ontzag beoefende studie
daarvan de mens nader tot God brengt. Agrippa's activiteiten op dit terrein zijn veelsoortig van aard. Allereerst laten sporadische brieven zien dat
Agrippa voortdurend in de weer moet zijn geweest met aanvullingen op en
verbeteringen van zijn hoofdwerk Over de occulte filosofie. Zo weten we dat
hij in eind 1515 of begin 1516 bij een overhaast vertrek wegens oorlogsdreiging uit Pavia onvoltooide aantekeningen bij Over de occulte filosofie
kwijtraakte 7 , en in 1524 stuurde hij een register van de laatste versie van
het werk naar een vriend, met de mededeling dat hij er na eerdere revisies
nog steeds aan werkte. 8
We weten dat Agrippa zich ook met de bestudering en de winning van
ertsen heeft beziggehouden. In hoofdstuk 29 van Over de onzekerheid van
kunsten en wetenschappen, een tekst die in 1526 geschreven is, vertelt hij dat
hij nog steeds bezig is met een boek over metaalwinning, waaraan hij ruim
een decennium eerder begonnen was toen hij toezichthouder van enkele
mijnen was. Van dit boek is niets overgeleverd. Een tweede, niet overgeleverd
boek dat op treffende wijze Agri ppa's belangstelling voor natu urwetenschap
ijl ustreert is een werk over vuurwapens en oorlogswerktuigen, getiteld Py7
8

Brief 2.14 in: Opera, 2, 660.
Brief 3.56 in: Opera, 2,759.
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romachia 9 uit 1526. Uit de correspondentie blijkt dat Agrippa dit werk ter
verzoening aan koning Frans I van Frankrijk wiJde aanbieden toen hij in
conflict geraakt was met diens moeder, zijn toenmalige opdrachtgeefster
Louise van Savoie. 'o
Agrippa's belangstelling voor geneeskunde is vanzelfsprekend gezien
zijn magische wereldbeeld waarin de mens als microcosmos onlosmakelijk
is verbonden met de macrocosmos. Over Agrippa's activiteiten als geneesheer is veel te lezen in de correspondentie. Agrippa had een doctoraat in
de medicijnen, dat hij mogelijk ontving of behaalde aan de universiteit van
Pavia in 1515, maar hij had niet veel op met de universitaire medici. Veel
belangrijker voor hem was dat hij metterdaad werkzaam was als arts; tijdens
langere verblijven in Genève en Freiburg beoefende hij de geneeskunde in officiële dienst van de stad. Agrippa ontwikkelde ook zelf geneesmiddelen; hij
beschreef in 1518 een remedie tegen een pestepidemie waarvan hij getuige
was en publiceerde de beschrijving daarvan later ook." Uit zijn jaren in de
Nederlanden hebben we enkele kostbare getuigenissen over zijn activiteiten
als geneesheer. Zijn faam op dit terrein wordt uitdrukkelijk genoemd in een
brief uit begin 1529, waarin de echtgenote van een van de stadssecretarissen
van Leuven via een tussenpersoon aan Agrippa vroeg, of h ij haar chronisch
zieke echtgenoot wilde komen behandelen. 12 Agrippa ging op het verzoek in;
er is een brief van 13 juni 1529 waarin hij aan zijn familieleden thuis iets vertelt over de voortschrijdende ziekte van de inmiddels ten dode opgeschreven
patiënt.'3 Agrippa benadrukt in deze brief dat de patiënt en zijn omgeving
hem in wanhoop vragen tot het laatste moment te blijven, terwijl hij zelf laat
doorschemeren het nut van verdere behandeling niet te zien. Hij preekt de
verwachting uit dat de patiënt binnen enkele dagen zal sterven, waarna hij
zich naar huis zal spoeden met het oog op enkele alchemistische proeven,
waarover aanstonds meer. [n deze brief wordt ook melding gemaakt van
Agrippa's jonge vrouw Louise, die la t van haar maag heeft. In de hierop
volgende brieven die met het thuisfront gewisseld worden, is teeds sprake
van haar gezondheidstoestand, totdat we vernemen dat ze overleden is.
9
10
II
12
13
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Met deze titel zal wel zoiets bedoeld zijn als 'strijd met 'behulp van vuur'. Purirnachein betekent in het oud-Grieks 'resistent zijn tegen vuur'.
Zie de brieven 4.44,48,49, 54 en 73; zie ook 4.68.
De titel van dit geschriftje is Contra pesten'/ antidota of Regimen adversus pestilentiam.
Brief 5.71 in: Opera, 2, 922.
Brief 5.75 in: Opera, 2,924-925.
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De betreffende brief bevat een korte beschrijving van de symptomen van de
ziekte waaraan zij leed en van Agrippa's behandeling, die uiteindeljjk faalde. 14
Enkele brieven later beschrijft Agrippa aan een onbekende adressaat de
klinische verschijnselen van een koortsepidemie die zojuist in het gebied
rond Antwerpen was uitgebroken en een geneesmiddel ertegen datAgrippa
ontwikkeld had. IS In een andere brief over deze epidemie neemt Agrippa
het op voor een zekere magister Johannes Theobaldus, die om de een of
andere reden was aangeklaagd door de officiële stadsartsen. 16 Agrippa valt
hier de academische artsen die het vak enkel theoretisch hebben bestudeerd
in de scholastieke traditie scherp aan ter verdediging van geneesheren in
de praktijk als Theobaldus, die het vak metterdaad uitoefenen en daarbij
soms grote risico's lopen, zoals wanneer er sprake is van een pestepidemie.
Deze brief is een prachtige illustratie van Agrippa's rechtlijnige houding
die hem meestal in conflict met zijn omgeving bracht. Hij had natuurlijk
gelijk, maar bereikte daar niets mee.
Ook wie geïnteresseerd is in de astrologie kan veel van zijn gading
vinden in Agrippa's correspondentie. Agrippa was zeer goed thuis in deze
materie en kreeg regelmatig de vraag om op astrologie gebaseerde voorspellingen te doen, maar hij was doorgaans niet geneigd daaraan gehoor
te geven omdat hij dit populaire bijgeloof minachtte. De beste illustratie
hiervan is zijn slepende conflict met de eerder genoemde Louise van Savoie.
Agrippa was in dienst van het hof getreden als een van Louise's hofartsen,
maar al gauw bleek tot Agrippa's ontstemming dat de koningin-moeder
vooral geïnteresseerd was in zijn deskundigheid als astroloog. Zij vroeg
hem voorspellingen te doen over politieke ontwikkelingen. Hij weigerde
dit consequent, een houding die erin resulteerde dat de betaling van zijn
traktement opgeschort werd, waardoor hij en zijn gezin in grote nood raakten. Uit frustratie hierover liet Agrippa zich in brieven aan zijn vrienden
uiteindelijk zeer beledigend uit over het Franse hof. Toen deze brieven in
verkeerde handen kwamen was de breuk met deze belangrijke werkgever
niet meer te lijmen en keerde Agrippa het hof teleurgesteld en volledig aan
lager wal geraakt de rug toe. De brieven uit die tijd vormen heel interessante,
soms bepaald onderhoudende lectu ur, omdat Agrippa in onverbloemde taal
zijn ongenoegen uit over de onbetrouwbaarheid van de koningin-moeder
14 Brief 5.81 in: Opera, 2, 928-931.
15 Brief 5.85 van 15 oktober 1529, in: Opera, 2, 934-937.
16 Brief 6. 7,in: Opera, 2, 943-945.
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Titelpagina van de In de zestiende eeuw uitgege- in bedekte termen over de alcheven verzamelde werken van Agrippa. Bron: http: mie te spreken. Agrippa vormde in
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zijn jonge jaren samen met enkele
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kameraden onder wie een zekere
Landulphus en een zekere Galbianus een soort geheime vereniging, die
allerlei activiteiten ontplooide waarover in de correspondentie alleen in
verhulde termen gesproken wordt. Een passage in een brief van Agrippa
aan Landulphus vermeldt hoe Agrippa een reisgenoot, een oude man die
hem geholpen heeft, tot lid van het geheime genootschap heeft gemaakt.
Kennelijk typerend voor de onderlinge sfeer in deze vriendenkring is, dat
Agri ppa benadrukt dat de man trouwen zwijgzaam is (jidelis et taciturnus)
is en de omgang met de leden van de broederschap waardig (conversatione
HENRICI

CORNELll

AG RI P P AE,

nostra dignus).'9
Uit diverse brieven is duidelijk dat de leden van de broederschap geinteresseerd waren in magie en alchemie. Zo vertelt Agrippa dat hij in Valencia
17 Vooral brieven 3.58; 4.2-4.3; 4.J 9; 4.25; 4.44; 4.48; 4.51; 4.54; 5.10-11.
18 P. Zambelli, 'Umanesimo magico-astrologico e raggruppamenti segreti nei platonici
della preriforma' in: E. Garin e.a., Umanesimo e esoterismo (Padua 1960) 157 e.v.
19 Brief 1.8 in: Opera, 2,600.
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inlichtingen inwon over zijn vriend Landulphus bij de filosoof en astroloog
Comparatus de Saraceen, een oud-leerling van Zacutus, die in die tijd een
bekende astronoom was. 20 Een ander duidelijk testimonium van hun occulte
belangstelling en voor Agrippa's reputatie ter zake is een passage waarin
Landulphus iemand bij Agrippa als volgt aanbeveelt: 'Hij is een nauwkeurig
onderzoeker van geheime zaken (res arcanae), een vrij man, nergens aan
gebonden, die op wonderlijke wijze door jouw roem aangespoord ook jouw
onmetelijke werkterrein wil doorkruisen.'21 Dan volgt het in moeilijk te
begrijpen rituele bewoordingen geformuleerde verzoek aan Agrippa om
de man in de broederschap op te nemen.
iettegenstaande deze sfeer van geheimhouding toont de correspondentie dat Agrippa ook buiten de kring der gezworenen bekendheid genoot als
kenner van de 'geheimenissen' der natuur. Een onbekende broeder herinnert zich in een brief uit 1523 Agrippa's talrijke, voor ons niet gemakkelijk
te duiden activiteiten op dat terrein in Pavia, waar hij in 1515 docent aan
de universiteit was:
'Want toen jij in Pavia doceerde in de tijd waarin ik weer terugkeerde naar die
roemruchte universiteit, gaven de mensen in mijn omgeving hoog op over
jouw overvloedige intellectuele productie in de bonae literae, ik bedoel de
peripatetische wijsbegeerte, de geneeskunde en de studie van alle geheimen
der natuur. Sommigen toonden me ook horoscopen, afbeeldingen en andere
geheimzinnige maaksels van de natuur van jouw hand. Ik verheugde me zo
over dit alles, dat ik nooit ben opgehouden jouw vertrek te betreuren.'22
De brief vertelt verder dat de schrijver als remedie tegen zijn droefheid
om Agrippa's vertrek van zijn medebroeders diens Over de occulte filosofie cadeau kreeg, een boek waarin volgens de briefschrijver 'de bron van
alle wijsgerige waarheid in zeer duidelijk zichtbare stromen ruimschoots
20 Brief J. J0 in: Opera, 2, 610.
2 J Brief J .11 in: Opera, 2, 612.
22 Papiae etenim, te docente diebus illis, quando ego nobilissimam illam academiam

denuo repetii, hi qui mecum stabant miras ingenii tui ubertates de te praedicabant,
bonarum artium, cilicet philosophiae peripateticae, medicae artis, et totius naturae secretarium (sic), monstrabant et nonnulli astrologica iudicia, imagines et al ia
naturae mysteria a te fabrefacta, quibus tam abunde oblectabar, quod numquam
cessavi tuum deplangere discessurn. (Brief 3.55, in: Opera, 2,758-9) Met imagines
worden mogelijk afbeeldingen van de loop van hemellichamen bedoeld, waarover
Agrippa schrijft in Over de occulte filosofie, 2, 50.
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vloeit.'23 De broeder suggereert dat hij aanvankelijk moeite had met dit
werk, maar vraagt Agrippa nu om een extra boek over de natuurlijke magie.
Het overkwam Agrippa ook dat hem door belangrijke mensen gevraagd
werd om zijn kennis en ervaring aan hen ten dienst te stellen. Een voorbeeld daarvan vinden we in brief 3.1 (eind 1521), waarin de Duitse graaf
Theodorus van Manderscheyt via een derde persoon aan Agrippa als goed
bekende in de kring der secretissimarum rerum investigatores laat vragen of
hij de wiskundige kent die in Metz molenstenen op een bepaalde handige
manier had vervaardigd.
Twee groepjes van brieven waarin sprake is van alchemisti che proeven
zijn bij uitstek interessant. 24 De eerste groep omvat enkele brieven uit een
grotere reeks van vijfentwintig die Agrippa na zijn vertrek uit Metz naar
Keulen heeft gewisseld met een goed vriend uit Metz, de parochiepriester
Jean Rogier, die Agrippa in zijn correspondentie doorgaans Brennonius
noemt. AI deze brieven zijn geschreven in een heel persoonlijke stijl die
laat zien dat er een hechte vriendschapsband tussen Agrippa, Brennonius
en andere vrienden in Metz bestaan moet hebben. De brieven zijn soms
moeilijk te volgen, omdat niet altijd duidelijk is of iets dat gezegd wordt
serieus bedoeld is of eerder als grap bestemd voor ingewijden. Behalve faits
divers spreken de twee mannen vooral over theologie en occulte zaken,
onderwerpen waardoor Brennonius overduidelijk net als Agrippa gefascineerd was. In enkele brieven gaat het over een gemeenschappelijke vriend
uit Metz genaamd Tyrius, een kleurrijke figuur die als klokkenmaker wordt
aangeduid. In de brieven wordt gesproken over nieuwtjes rond Tyrius en
zijn gezin, maar ook is er sprake van Tyrius' alchemistische praktijken, waar
Agrippa blijkbaar tijdens zijn verblijf in Metz ook actief bij betrokken was. In
een brief van 22 mei 1520 vertelt Brennonius onder andere het volgende:
'Verder is onze vriend Tyrius, die volledig opgaat in de kunst der transmutatie en in feite helemaal verloren is, zo ver gekomen dat hij Venus

23 'in quo fons et origo totius philosophicae veritatis adapertissimis rivulis caturiebat'.
(Brief 3.55, in: Opera, 2, 759)
24 Bij de bespreking die hier volgt heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de bevindingen
van de MA-studenten Werner Gelderblom, Fedor van Rijn en Liesbeth Scholten, die
deze brieven hebben bestudeerd in het kader van het specialisatiecollege Latijn over
Agrippa's correspondentie (najaar 2004). Deze brieven werden eerder geanalyseerd
door W.-D. Müller-Jahncke, 'The attitude of Agrippa von Nettesheim (1486-1535)
towards alchemy', in: Ambix 22 (1975), 139 e.v.

246

Magie in de correspondentie van Agrippa
zonder een enkel tovermiddel op wonderbaarlijke wijze op zo'n manier
transformeert in de gedaante van een heuse Diana, dat hij zelfs Vulcanus
zou kunnen bedriegen als hij Saturnus niet vijandig in de as had. Deze alleen nu staat reusachtige rijkdom in de weg. Daarom zoekt hij nu dag en
nacht naar een manier om haar vast te houden en roept hij met zeer luide
smeekbeden om hulp van jou, in de hoop dat jij hem in je bereidheid te
helpen niet teleurstelt.,2;
Hier wordt gesproken over de essentie van de alchemie, namelijk de transmutatieleer of kunst van het veredelen van metalen. Men probeerde zo ijzer
uit lood te doen ontstaan, koper uit ijzer, zilver uit koper en goud uit zilver.
Typerend i het spreken in een soort geheimtaal, die hier de gestalte krijgt
van het gebruiken van antieke godennamen in plaats van de metalen zelf. 26
Met Venus wordt koper aangeduid, met Diana zilver, met Vulcanus vuur
en met Saturnus lood ofwel krachten die tegen groei in het algemeen en de
omzetting van onedele naar edele metalen in het bijzonder zijn. Met deze
alinea bedoelt Brennonius dus te zeggen dat Tyrius er bijna in geslaagd is
koper in zilver om te zetten, maar dat het lood nog tegenwerkt en hij nu
met alle macht probeert het zilver vast te houden, iets waarbij hij de hulp
van Agrippa inroept.
In Agrippa's antwoord klinkt mogelijk al dan niet goed bedoelde scherts
aan het adres van Tyrius door, maar zeker is wel datAgrippa niettemin grote
belangstelling voor diens alchemistische proeven had. Hij verwijt Brennonius dat hij de kunstgreep (artificium) van Tyrius niet heeft meegestuurd,
ofschoon hij Agrippa's interesse voor dit soort zaken kent, en verzoekt hem
Tyrius' metamorfose (metamorphosis) alsnog toe te sturen. Brennonius
meldt dat hij dit doet in een brief van 17 mei, waarin hij eraan toevoegt
het experiment eerder saai dan nuttig te vinden, en Agrippa bevestigt de
ontvangst zonder nadere mededeling op 20 mei. 27 Het feitelijke verslag van
de proef waar Agrippa kennelijk om vroeg is helaas niet opgenomen in de
briefwisseling.
25 Praeterea idem noster Tyrius in arte transmutatoria totus immersus, reveraque
perditus, eo pervenit, ut Venerem in verae Dianae speciem procul omni veneficio
mirabiliter lransformet ad eum modum, ut Vulcanum etiam deludere posset, nisi
Saturnum infensum haberet in cinere. Ilie solus 11L1I1C ingentibus obstat divitiis.
Itaque nunc dies noctesque vincuia perquirit, teque altissimis precibus invocat, ne
se hac gratia frustreris. (Brief 2.51, Opera, 706-707)
26 Zie over dit onderwerp de lemmata Decknamen en Mythoalchemie in : C. Priesner,
K. Figala ed., Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft (München 1998).
27 Brieven 2.52, 2.55 en 2.56.
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De tweede groep brieven dateert uit Agrippa's jaren in de Nederlanden. z8
Ten tijde van deze brieven verbleef Agrippa in Mechelen om de al eerder
genoemde vooraanstaande patiënt bij te staan. Via brieven gewisseld met
zijn secretaris en de rest van het thuisfront laat hij zich informeren over de
situatie thuis, waar men onder andere bezig was met alchemistische proeven.
Op 15 juli 1529 vraagt Agrippa hoe het staat met de proeven:
'Daarom wil ik weten ofhet geurende vocht al in overvloed is neergedrupt
en of jij Diana, die zwart is geworden, en Proserpina, die nu behoort tot de
bewoners van de onderwereld, nog niet verheven hebt door hun tempel
te eren, en wat deze bode van de goden met zijn gevleugelde voeten haar
heeft gebracht.,z9
In de volgende, niet gedateerde brief krijgt Agrippa het volgende te horen:
'Heel erg vroeg vanochtend gaf Augustinus opdracht dat jou het volgende
gerapporteerd moet worden: hoe sporadisch en weinig borrelt het druppelen
waar jij weet van hebt, op! Het is zo gering dat het ons een lang proces lijkt
te beloven, en toch ontbreekt het niet aan enthousiasme en voortdurende
toewijding. u Diana door een verduistering getroffen is, zal zij zich met
Cyllenius binnen het zeer schitterende slaapvertrek verenigen met de bedoeling dat zij haar vaaLheid, die zij door de verduistering had opgelopen,
uitwast en uitspoelt.'3o
In zijn antwoord - de brief over de chronisch zieke in Leuven die boven al
ter sprake kwam - geeft Agrippa een korte instructie:
Zodra ik gelegenheid heb kom ik vliegensvlug naar huis om tenminste
enkele uren met jullie door te brengen. Blijven jullie intussen bij het heilig
gereedschap van Vulcanus en houdt niet op het vocht dat op de Etna gelijkt bij te vullen. Houdt de overgebleven massa aan de kook, want zo zal
28 Brieven 5.72-5.76.
29 Quare scire velim, num olidum stillicidium iam in copia deguttarit atque an deni-

gratam Dianam iamque apud inferos Proserpinam factam nondum in tribuendo
suo templo exaltaris atque quid illi deorum ille alipes nuntius attulerit. (Brief 5.73
in: Opera, 2, 923).
30 Summo ma ne iu sit ad te scribi Augustil1LlS in eam quam leges sententiam: stillicidium quod nosti, quam rarum et quam parum scatet, ita ut nobis polliccri prolixitatem videatur, etsi non deest studium atque continua diligentia. Diana eclipsim
iam pas a cum Cyllenio intra candidissimum coitura est thalalllum, ut qualll ex
eclip i contraxerat palledinelll abluat excutiatque. (Brief 5.74 in: Opera, 2,924).

248

Magie in de correspondentie van Agrippa
ze voller worden. 3'
In het antwoord hierop (ep. 5.76) krijgt Agrippa te lezen:
'Maar bedenk en overdenk ondertussen - zoveel tijd als je kunt - iets wat
het gewenste hoogtepunt in onze bezigheid kan brengen. En dan zal het er,
naar ik hoop, in resulteren dat dit druppelen zoals de Etna overvloediger
kan borrelen. Wij hebben de overgebleven materie, omdat zij zorgvuldig
gereinigd leek, verwijderd uit de oude en droge kolf, wij hebben het volgens
jouw voorbeeld in een andere gedaan en laten het bij gematigde warmte
rijpen. We hebben Cynthia en Cyllenius tezamen verenigd binnen hun zeer
doorzichtig slaapvertrek. Dit is de stand van ons experiment. Daarom, als je
wat tijd kunt vrijmaken, haast je dan voor enkele uren naar ons toe.'32

In deze passages zien we weer de typische geheimtaal zoals het gebruik
van godennamen die staan voor bepaalde metalen. Hierdoor is de exacte
betekenis van wat hier staat allerminst zeker. Er lijkt sprake te zijn van twee
experimenten. Ten eerste zijn ze bezig met een stillicidium, meer bepaald
laten ze iets wat geurig (olidum) is naar beneden druppelen. Mogelijk gaat
het om een destillatie. Omdat deze niet opschiet, raadt Agrippa aan de zaak
te verwarmen (VLtlcani sacris immorantes) in de hoop dat het druppelen zal
gaan lijken op een vulkaanuitbarsting (vandaar kennelijk de bijvoeglijke
bepaling Aethneum). Ten tweede wordt getracht geoxideerd zilver (denigratam Dianam) en neergeslagen zilver (apud inferos Proserpinam factam)
tot goud te maken (exaltaris). Agrippa adviseert om hiervoor kwikzilver
(deorum ille alipes33 nuntius= Mercurius) toe te voegen. Het metaal moet
eerst echter zuiverder gemaakt worden. Bij het geoxideerde zilver gebeurt
3 J Ego quam primum aliquam occasionem nactus fuero, mox advolabo, vel aliquot
horas vobiscum mansurus; vos interea Vu!cani sacris immorantes, Aetnaeum stillicidium cumulare ne desistite. Reliquam massam continuo decoquite, eo siquidem
maturior reddetur. (Brief 5.75 in: Opera 2, 925).
32 Tu vero interea temporis quantum potes excogita ac meditare quicquam quod rei
nostrae fastigium optatum afferat. Afferet autem, ut spero, modo Aethnaeum illud
stillicidium uberius scatere valeat. Reliquas massas, quod deficatae ad amussim esse
videbantur, amovimus a pristino et arido alveo et in alterum ad tui imitationem
locavimus ac temperato calori maturamus. Cynthiam et Cyllenium una iunximu
intra translucidissimum thalamum.ls est rerum nostrarum status. Tu igitur, quando
aliquid otii succidere poteris, ad nos advolato ad aliquot horas. (Brief5.76 in: Opera
2,925-926).
33 [n de Opera-ed. staat het niet bestaande woord 'alypis'; vol.gens Müller- Jahncke (zie
noot 14) 144, noot 87, is dit een drukfout voor 'alypil~s', een bepaald soort plant,
maar dit levert geen bevredigende oplossing in de coctext. AJipes (met gevleugelde
voeten) is een vast epitheton van Mercurius.
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dit door het samen te brengen met kwikzilver (Diana cum Cyllenio coitura
est), bij het neergeslagen zilver door het verder te laten rijpen en drogen
(reliquas massas ... maturamus).
Na Agrippa's thuiskomst horen we niets meer over deze proeven. Wel zijn
er nog twee brieven waarin Agrippa zegt dat zijn bezigheden succes hebben
gehad, maar niet zoveel winst als redelijk zou zijn gezien de tijdsinvestering. 34
Deze opmerkingen zijn door Müller-Jahncke in verband gebracht met de
alchemistische proeven.
Hoe beperkt, onvolledig en onduidelijk de informatie uit de twee
groepen brieven ook is, zij illustreert wel duidelijk Agrippa's oprechte
belangstelling voor de alchemie en zijn kennelijke expertise op dit terrein.
Grondig interdisciplinair onderzoek naar deze teksten zou wellicht nieuwe,
interessante inzichten kunnen opleveren.
Samenvattend: we hebben in het bovenstaande gezien wat Agrippa onder
magie verstond en waarom magie en christendom volgens Agrippa niet op
gespannen voet met elkaar staan. Eerder is het zo dat volgens hem de magie,
mits beoefend met een goede geloofshouding, de mens juist nader tot God
brengt. Aan de hand van de correspondentie is geïllustreerd dat Agrippa de
magie niet aUeen in theorie bestudeerd heeft in zijn belangrijke werk Over de
occulte filosofie, maar dat hij zich met zeer uiteenlopende facetten daarvan,
en met name de astronomie, natuurwetenschappelijk onderzoek en meer
bepaald de alchemie, zijn hele leven heeft beziggehouden. We hebben op
grond van gegevens uit de correspondentie gezien dat hij als een vooraanstaand geleerde op deze terreinen gold. Tot slot hoop ik de lezer getoond
te hebben dat de correspondentie interessante informatie over Agrippa's
levenslange bemoeienis met de magie biedt en dat ze een ten onrechte weinig
bestudeerd historisch document is, omdat ze een heel leerrijke bron vormt
voor onze kennis van Agrippa en van de magie in zijn tijd.

34 Brieven 5.81 en 5.82.
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