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INlEIDING

Waanzin is een in de huidige psychologie en psychiatrie niet meer gebruikt 
woord, verouderd, te weinig technisch en te populair. Het duidt het psychisch 
afwijkende in een wilde en beweeglijke vorm aan, niet de zwakzinnigheid maar 
psychose, de maanziekte en de hysterie, niet de mentale handicap maar angsten, 
visioenen en hallucinaties, het excessief onredelijke, het op hol geslagen zijn van 
de zinnen. Wie met waanzin geconfronteerd wordt, of dat nu vanuit het 
persoonlijke of het professionele vlak is, gaat onherroepelijk interpreteren. 
Daarover gaat dit boek. Niet over de waanzin zelf, dat is een veel te ruim begrip, 
maar over het interpreteren. Ongeacht de tijd en cultuur waarin men leeft, gaat 
men op zoek naar richtlijnen. Meestal zijn die samengesteld uit elementen van 
geneeskunde en psychologie, vaak ook mythologie en religie, en natuurlijk 
levenservaring, gewoonte, gezond verstand. Tezamen geven die de kaders aan 
van waaruit de waanzinnige verschijnselen begrepen worden. We zouden deze 
kaders ook mensbeelden kunnen noemen. Door de tijden heen veranderen ze, 
soms weinig of zeer geleidelijk, soms revolutionair.
   Dit boek gaat over veranderende interpretaties van waanzin in de 
vroegmoderne tijd, de zestiende- en zeventiende eeuw, de tijd van de 
Wetenschappelijke Revolutie. In een langere ontwikkeling, vanaf de Renaissance 
tot in de Verlichting, hebben grote veranderingen plaatsgevonden in opvattingen 
over de mens en zijn gedragingen: nieuwe ontdekkingen in de anatomie, nieuwe 
theorieën over het hart en over bloed, over het zenuwstelsel, over reflexen, over 
de verhouding tussen lichaam en geest, maar ook over specifieke psychische 
verschijnselen en diagnoses. In discussies over wanen, visioenen, melancholie, 
hysterie en meer in het algemeen over de werking van de menselijke geest, 
kunnen we de opkomst waarnemen van een modern-westers, in zekere zin 
wetenschappelijk concept van de mens, een nieuwe benadering die in toenemende 
mate de traditionele heeft verdrongen. Theorieën die altijd fundamenten waren 
geweest voor de geneeskunde verloren in korte tijd hun geloofwaardigheid.
   Meer dan vijftien eeuwen lang was de leer van de vier humeuren het 
uitgangspunt geweest bij de benadering van ziekte en gezondheid, met 
melancholie als belangrijkste bron van psychische problemen. Tot men deze leer 
opeens, in een halve eeuw tijd, in de steek liet. Rond 1700 werd de humeurenleer 
nog alleen serieus genomen in volkswijsheid en door ongeschoolde genezers, 
maar niet meer door artsen en anatomen.1 Een andere populaire diagnose, die 
van de  ‘wandelende baarmoeder’, beleefde een vergelijkbare neergang. 
Eeuwenlang waren hysterische aanvallen opgevat als gevolg van de baarmoeder, 
de hysteron, die wegens een tekort aan sexuele bevrediging of een teveel aan 
sexuele  verlangens, gefrustreerd en hongerig door het lichaam ging bewegen en 
daarbij pijn, ademnood, gilpartijen en paniek veroorzaakte. Met een dergelijke 
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interpretatie kon hysterie natuurlijk alleen een ziekte van vrouwen zijn. In de 
loop van de zeventiende eeuw werd de oorzaak steeds vaker in de menselijke 
geest gezocht, in verstoringen ten gevolge van frustraties en geblokkeerde 
gevoelens. En hoewel het idee bleef dat vrouwen er extra gevoelig voor waren, 
werd hier en daar voorzichtig geopperd dat ook mannen eraan konden lijden.
   We kunnen deze twee voorbeelden als uitingen zien van een grotere 
 verschuiving van traditionele opvattingen naar meer moderne – laten we zeggen: 
psychologische – opvattingen van lichaam en geest. Psychologisch? Het woord 
werd toen niet of nauwelijks gebruikt. De eerste vermelding van dit woord op 
papier vinden we in 1598 in Duitsland, in de titel van een boek van Rudolf Göckel.2  
Zo’n tachtig jaar later vinden we het woord nog eens, in Engeland, in een boek 
van Thomas Willis.3 Het lijkt daarom nogal anachronistisch om theorieën uit die 
tijd psychologisch te noemen. Toch zou het jammer zijn en vooral onhandig als 
we het woord om die reden gaan vermijden. Het betekent immers letterlijk 
‘kunde van de ziel’ en verwijst zo naar het complex van vragen en ideeën over hoe 
wij als mensen in elkaar zitten, wat we beleven en wat ons aanstuurt. In die zin 
kunnen we van ‘psychologie’ en ‘psychologisch’ spreken, zolang we maar  beseffen 
dat dit complex in die tijd zelf niet onder een afgebakende noemer viel, maar 
vanuit verschillende elkaar vaak overlappende disciplines beschouwd werd: 
geneeskunde, anatomie, alchemie, magie, theologie, filosofie.
   De vraag is of met veranderende medische en psychologische theorieën 
ook mensbeelden in een ruimere zin veranderden: opvattingen over lichaam en 
geest, over de plaats van de mens in de kosmos, zelfbeeld, normen en waarden. Al 
lezend in oude teksten kreeg ik steeds meer de indruk dat dit het geval was, dat 
zich hier in deze anderhalve eeuw iets fundamenteels voltrokken heeft, 
veranderingen van een reikwijdte die wij ons nu nog maar moeilijk kunnen 
voorstellen, omdat we dat wat er uit voortkwam, de moderne westerse 
benadering, zo vanzelfsprekend vinden. Rond 1600 beleefde de mens zich nog 
helemaal ingebed in een kosmisch web van krachten, geesten en demonen, tekens 
en bedoelingen. In dit krachtenspel werden gedachten opgevat als van een soort 
engelachtige,  etherische substantie, waar wij mensen deel aan konden hebben, 
zolang onze eigen lichamelijke woelingen die zich als gevoelens manifesteerden, 
dit niet in de weg stonden. Een eeuw later werd een mensbeeld verdedigd waarin 
de mens, inclusief zijn brein en gedachten, volgens mechanische of chemische 
wetmatigheden werkte. Dat wij desondanks ook een ziel hadden werd (nog) 
door vrijwel niemand ontkend, maar hoe en in welke vorm, daar durfde men 
steeds minder uitspraken over te doen.
   Deze veranderingen konden niet zonder implicaties blijven, en dit werd 
ook door tijdgenoten opgemerkt. Verwetenschappelijking van het wereldbeeld 
werd met enthousiasme maar vaak ook met angst begroet. Men besefte dat 
traditionele en diepgewortelde opvattingen over de geestelijke wereld en de 
menselijke ziel wel eens het onderspit konden delven in een ideeënoorlog die 
voorlopig nog niet voorbij was. Met angst voorzag men de mogelijkheid van een 
wereld en een mens zonder het bovennatuurlijke. Een enkele scherpe waarnemer 
vreesde dat de mens in de toekomst dan alleen nog met zijn eigen individuele 
geluk bezig zou zijn.4

   Natuurlijk zijn mensbeelden, zelfbeeld, normen en waarden in de 
geschiedenis voortdurend in beweging, maar toch hoop ik aannemelijk te maken 
dat zich hier een fundamentele en historische verschuiving voltrok, dat in de loop 
van de zeventiende eeuw in toenemende mate de contouren zichtbaar werden 
van een natuurlijk en in zekere zin psychologisch mensbeeld, het mensbeeld dat 
in de eeuwen daarna zo typerend zou worden voor de moderne westerse cultuur. 
We gaan deze verschuiving volgen aan de hand van medische en psychologische 
theorieën, diagnoses, gevalsbeschrijvingen en persoonlijke getuigenissen van 
mensen die zelf midden in deze overgangstijd stonden en die zich daar vaak 
duidelijk van bewust waren. Omdat het gaat om een overgang van een universum 
van kosmische en magische krachten naar een universum van natuurlijke en 
wetenschappelijke wetmatigheden, zullen we in de veelheid van 
meningsverschillen, verslagen en theorieën juist die onderzoeken die daar 
expliciet over gaan. Wordt de mens gestuurd door goede en kwade geestelijke 
wezens? Zijn visioenen echt openbaringen van een andere, bovennatuurlijke 
wereld of spelen ze zich af in de verbeelding van de waarnemer? Horen 
stemmenhoorders echte stemmen of zijn het hallucinaties? Bestaan toverij, 
hekserij en bezetenheid of zijn dit vormen van verbeelding, waanzin en 
aanstellerij? Deze vragen werden in de onderzochte periode veelvuldig gesteld 
en we zullen ze als ingang nemen tot enkele grote debatten die hierover gevoerd 
zijn, rond 1570, rond 1600, rond 1670. Samengevat komen de vragen hierop 
neer:

-  Vertellen visioenen en trances iets over een bovennatuurlijke werkelijkheid of 
alleen iets over de binnenkant van de menselijke geest?

- Bestaan bezetenheid en hekserij of zijn het uitingen van verbeelding en waanzin?

Ik wil deze vragen door de tijden heen constant houden en de schrijvers in eerste 
instantie zelf de antwoorden laten geven. Het modern-wetenschappelijke 
standpunt staat volledig aan het ene uiterste, het traditioneel magische aan het 
andere. Sommige mensen zullen een standpunt zoeken dat ergens tussen beide 
in staat of dat beide omvat. Aan de hand van de vele antwoorden op deze vragen 
zullen we proberen te reconstrueren hoe mensbeelden in die periode van ruim 
een eeuw veranderden.
   Als er werkelijk sprake is van veranderde denkkaders, van veranderde 
mensbeelden, dan zouden niet alleen de antwoorden in de latere jaren moeten 
verschillen van de antwoorden van een eeuw eerder, maar ook de argumentatie, 
de nadrukken die impliciet of expliciet gelegd werden, de criteria die golden, de 
onuitgesproken vanzelfsprekendheden die in de teksten verborgen zijn. Door de 
schrijvers zoveel mogelijk zelf te laten vertellen hoop ik te ontdekken welke 
factoren bepalend zijn geweest voor de verschuiving naar nieuwe interpretaties. 
Hoe is, met andere woorden, een mensbeeld dat in de eeuwen daarna zo 
vanzelfsprekend werd, in een lange eeuw van denken, onderzoek en strijd tot 
stand gekomen?
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beweging die toen in heel Europa bloeide.
   Er is nog een reden waarom Engeland interessant is en dat is dat de 
politieke situatie met een burgeroorlog, de onthoofding van de koning en de 
machtsovername door puriteinen de wereld op zijn kop zette en oude zekerheden 
lossloeg. In de ‘world turned upside down’, zoals Gerrard Winstanley de 
omwentelingen in zijn tijd typeerde, stortte de censuur van staat en kerk in en 
werd een wildgroei van stromingen, religieuze secten en revolutionaire 
genootschappen mogelijk en een intellectuele vrijheid die voor die tijd ongekend 
was. Het is vooral het naast elkaar bestaan van uiteenlopende magische, religieuze 
en wetenschappelijke interpretaties en de voortdurende meningsverschillen en 
debatten tussen de aanhangers daarvan, die deze periode en deze cultuur zo 
fascinerend maken en zo geschikt om veranderende mensbeelden te bestuderen.
 
De periode die onderzocht wordt was een tijd waarin, zo zei men, niets meer 
zeker was. De ooit zo stabiele christelijke waarheid was verscheurd door 
 rivaliserende godsdienstige stromingen en nieuwe wetenschappelijke theorieën. 
Het heliocentrische wereldbeeld van Copernicus en Galilei, nieuw ontdekte 
continenten en culturen en voorheen onbekende dieren en mensensoorten 
maakten de wereld groter en onduidelijker. Wij moeten het spectaculaire gehalte 
van deze ontdekkingstijd niet onderschatten. De arts John Webster beschreef in 
1679  verhalen over nieuwe wezens tussen mens en aap in, soort ‘wild men’ die 
oerang oetans genoemd werden. Men had er één met succes enkele menselijke 
 gebruiken aangeleerd.10 Ook waren er discussies of er kleine mensjes bestonden, 
die men wel pygmeeën noemde en waarover reizigers in de Molukken en in 
Afrika  rapporteerden. En of deze dan eenzelfde soort ziel en mentale vermogens 
hadden als mensen. En áls er dit soort kleine mensjes waren, of er dan niet ook 
ergens reuzen konden bestaan.11 Alles was mogelijk. Er waren nieuwe werelden 
te  ontginnen, nieuwe vragen te stellen en vooral ook nieuwe mogelijkheden om 
uit te wisselen, want het was ook de eerste eeuw waarin de boekdrukkunst op 
grote schaal haar vruchten afwierp. Met de wijde verspreiding van gepubliceerde 
 boeken en later ook tijdschriften kon men veel sneller veel meer informatie 
 opnemen en werd de lezende elite ook meer dan ooit tevoren uitgedaagd te 
 denken, te overwegen en te reageren.
   In de loop van de zeventiende eeuw ontstond steeds duidelijker een 
herkenbare groep van wetenschappelijk geïnteresseerden, zowel geleerden als 
 liefhebbers. Er vormde zich een levendige beweging met gemeenschappelijke 
vragen, discussiepunten en meningsverschillen, een zich over vele landen in 
Europa uitspreidend netwerk van intellectuele creativiteit. Naast de klassieke 
manieren van communiceren aan universiteiten, in salons en intellectuele 
 kringen ontstonden er nu ook nieuwe hulpmiddelen voor communicatie, zoals 
kranten, tijdschriften en bibliotheken. De eerste eeuw van de wijde verspreiding 
van gedrukte tekst was ook een lange eeuw waarin een ‘Honderdjarige Oorlog’ 
uitgevochten werd over rivaliserende kennissystemen, een strijd die ‘the Wars of 
Truth’ is genoemd.12 We kunnen de meningsverschillen waar mijn boek over gaat 
als onderdeel van deze levensbeschouwelijke oorlog zien.

Intussen bloeide de traditionele wereld van magie en demonen en de christelijke 

ENGELAND EN ‘THE WOrLD TUrNED UPSIDE DOWN’

Wij zullen ons voor deze vragen vooral richten op ontwikkelingen in Engeland. 
Dit heeft verschillende redenen. Engeland was in de zeventiende eeuw een 
brandpunt van wetenschappelijke en filosofische activiteit. Daarin was het 
natuurlijk niet de enige, maar er is toch ruime overeenstemming over de 
 bepalende invloed die het Engelse denken heeft gehad op gebieden van filosofie, 
politiek en wetenschap. De filosoof Charles Taylor schrijft in zijn Sources of the 
Self hoe de wetenschap als levensbeschouwing vooral voortkwam uit een 
combinatie van rationalistische filosofie met empirische wetenschap zoals die in 
Engeland voor het eerst tot stand kwam.5 Floris Cohen beschrijft in zijn The 
Scientific Revolution hoe iets ontstond wat hij een Baconiaans Brouwsel noemt 
(‘Baconian Brew’), waarin verschillende uitgangspunten, zoals de empirische 
aanpak van Francis Bacon, het mathematisch-natuurkundige denken van Galileo 
Galilei, het deeltjesdenken van de mechanicisten en, verrassend genoeg, het 
 denken in etherkrachten van de alchemisten, samenkwamen in wat men de 
‘experimentele filosofie’ noemde. Ook die specifieke menging van uitgangspunten, 
die de basis werd voor de moderne wetenschap, vond het eerst en het duidelijkst 
in Engeland plaats.6 In de eeuw daarna erkenden zelfs de grote Franse 
Verlichtingsfilosofen hun krediet aan de Engelsen, aan Thomas Hobbes, Robert 
Boyle, John Locke en Sir Isaac Newton. John Locke geldt als één der belangrijkste 
grondleggers van het modern-westerse individualistische mensbeeld en een 
daarop gebaseerd politiek ideaal van gelijkwaardigheid en zelfbeschikking. Zijn 
model van de menselijke geest wordt voor het ontstaan van het moderne 
mensbeeld als paradigmatisch beschouwd.
   Ook in de geschiedschrijving van de psychiatrie zelf hecht men wat de 
zeventiende eeuw betreft veel waarde aan de Engelse medische en psychiatrische 
 theorievorming en situeert de ontstaansgeschiedenis van enkele invloedrijke 
concepten, zoals nervous disease, basis voor het latere concept neurose, aldaar.7 
Een vroege vorm van statistisch psychologisch onderzoek werd in 1637 
gepubliceerd door John Sym in diens Life Preservative against Self-Killing, een 
eerste poging om kwantitatief, met hulp van tellen en vergelijken, de oorzaken 
van zelfmoord in kaart te brengen.8 Een vroege aanduiding van wat men veel 
later het onbewuste ging noemen, wordt in kringen van de Cambridge Platonisten 
 gesignaleerd, vooral bij Ralph Cudworth die schrijft over ‘drowsy unawakened 
cogitation’.9 Een duidelijker aanduiding van het onbewuste, maar nog steeds niet 
onder die naam, vinden we aan het einde van de zeventiende eeuw bij Thomas 
Tryon, een schrijver die we nog uitvoerig gaan tegenkomen.
   Voldoende redenen dus om ons onderzoek naar vroegmoderne psychologie 
op Engeland te richten. Hiermee wordt uitdrukkelijk niet beweerd dat Engeland 
de enige was of dat de ontwikkelingen aldaar op zichzelf stonden. Een geschiedenis 
van de menskunde is niet te denken zonder denkers uit heel Europa daarin te 
betrekken, zonder Paracelsus, Vesalius, Johan Wier, René Descartes en vele 
anderen. Een keuze voor Engelse debatten houdt daarom niet in dat we ons 
alleen tot die beperken. Het gaat om onttoveringsprocessen in de vroegmoderne 
 menskunde. Een bepalend deel van de theorievorming speelde zich in Engeland 
af, maar ook daar was het een onderdeel van die grote en creatieve intellectuele 
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merkwaardigs gezegd te worden, iets als ‘omdat ik in mijn leven gezien werd 
zoals jij, lezer, ben ik te vroeg gestorven’. Het boek beschrijft dromen en visioenen 
en geestverschijningen en hoe we met de geestenwereld in contact kunnen 
komen, hetgeen in die tijd omstreden was en als gevaarlijk en onchristelijk werd 
gezien. En dan ‘…too soon was sent for;’ gevolgd door het enige woord dat slordig 
geschreven is: ‘which’. De schrijver maakt hier blijkbaar zijn zin niet af. Of zou het 
een verkeerd gespeld ‘witch’ betekenen? ‘Omdat ik gezien werd zoals jij, lezer, 
ben ik veroordeeld’. Dan zouden deze zinnen ook een macabere waarschuwing 
kunnen zijn dit boek niet te lezen.
   Het boek waar het hier om gaat is A Treatise of Dreams and Visions,14 
 geschreven door Thomas Tryon, een spirituele wereldverbeteraar die ik hiervoor 
al even noemde omdat hij als één der eersten een beschrijving van het onbewuste 
gaf, zij het niet onder die naam. Zijn boek valt in een categorie die we tegenwoordig 
‘zelfhulpboeken’ noemen, boeken met aanwijzingen om geestelijk en lichamelijk 
gezond te worden of te blijven. Ten onrechte denken wij wel eens dat 
zelfhulpboeken een uitvinding van de twintigste eeuw zijn, de eeuw waarin 
psychologie en psychotherapie zo’n grote vlucht hebben genomen. Maar ook in 
de vroeg moderne tijd las men zelfhulpboeken.
   Terwijl ik de in handschrift geschreven woorden las werd een leven van 
drie eeuwen geleden opeens heel werkelijk en tastbaar. Wat er met de zinnen 
bedoeld werd weten we niet zeker, maar een boek over geestverschijningen en 
leven na de dood, zo’n boek had lading. In zelfhulpboeken uit de zestiende en 
zeventiende eeuw gaat een wereld open van een menskunde en een cultuur die 
wij vergeten zijn. Sommige van de schrijvers waren zelf ook door de dalen van de 
verwarring en de melancholie gegaan en gaven de lezer inzichten en handvatten 
om met hun ongrijpbare binnenwereld om te gaan. Eén van hen, Timothy Rogers, 
schreef in zijn Discourse concerning Trouble of Mind and the Disease of 
Melancholydat hij niet alle aspecten van zijn innerlijke strijd even uitvoerig durfde 
te beschrijven, omdat hij bang was dat zijn angsten en wanen, ‘the terrors’ zoals 
hij ze noemde, daardoor weer zouden terugkomen.15 Zijn Discourse is een 
ontroerend boek over zijn moeilijke tocht, geschreven om anderen te helpen die 
die tocht nog moeten gaan. Hij vraagt de lezer om niet te snel te oordelen, om de 
sombere gevoelens en gedachten van de melancholicus serieus te nemen en niet 
als aanstellerij af te doen – want het is zo moeilijk uit te leggen aan degene die het 
niet zelf heeft meegemaakt. ‘Wees zo aardig te geloven wat ze zeggen’.16 We 
zouden ditzelfde kunnen lezen in een hedendaags boek over depressie of over 
burn-out.
   Het zo herkenbare en tegelijkertijd zo vreemde is precies wat mij steeds 
weer aantrok in dit onderzoek naar een episode uit de geschiedenis van de 
 psychologie. Herkenning en verwondering, over mensen die worstelen met 
ziekte en gezondheid, met vragen over een bovennatuurlijke wereld en een leven 
na de dood, en die met elkaar vechten om de waarheid. Maar dan wel in een tijd 
van ontdekkingsreizen en pestepidemieën, godsdienstoorlogen en heksenvervol-
gingen, een tijd waarin men op pleinen terechtstellingen kon gadeslaan, galgen 
en brand stapels, een tijd ook waarin mensen ’s avonds aan de hemel veldslagen 
aanschouwden, gevechten tussen engelen en demonen en botsende legers met 
 vurige zwaarden, waarin gedacht werd dat er tussen de zon en de aarde niet 

mythologie met duivel, heks, Antichrist en Apocalyps net zo als daarvoor, 
 misschien zelfs extra gestimuleerd door de godsdienstoorlogen die in 
verschillende Europese landen woedden en die vooral op het continent grote 
verwoestingen aanrichtten. In veel mensen woelde de angst voor demonen en 
heksen grenzend aan paniek, of anders wel de angst voor heks uitgemaakt en 
vervolgd te worden. Secten verwachtten de eindtijd, de tijd waarin Christus zijn 
duizendjarig rijk op aarde zou inluiden, maar niet voordat eerst de Antichrist in 
een  vernietigende oorlog zijn rijk van het kwaad zou vestigen.13 Secten en 
religieuze genootschappen, vrij van een hiërarchisch georganiseerde kerk, 
vonden eigen manieren om in trance te raken, de Quakers en de Shakers door 
langdurig hun lichaam te trillen en te schudden en al pratend en zingend een 
soort doorgeefluik voor de geestelijke wereld te worden. Profeten en visionairen 
maakten hun volgelingen en lezers deelgenoot van hun spirituele ervaringen en 
religieuze vergezichten.
   Wat voor de één een hoopvol teken was dat het steeds grotere groepen 
mensen lukte in contact met de geestelijke wereld te treden, was voor de ander 
het bewijs van de overwinning van de duivel en de naderende ondergang van de 
wereld. De opkomende wetenschap had een complexe positie in dit krachtenspel 
van  culturen, ideeën en collectieve gevoeligheden. Door de ene werd de extase 
waar soms hele gemeenschappen zich aan overgaven met een theorie over de 
fysieke besmettelijkheid van waanvoorstellingen verklaard, voor de ander waren 
het juist dit soort wetenschappelijke verklaringen die de grote dreiging vormden, 
die binnen enkele decennia de religie zouden uithollen en het pad voor de duivel 
plaveien. Het was, kortom, een tijd waarin verschillende benaderingen hun 
 extreme en minder extreme, geschoolde en minder geschoolde aanhangers 
 hadden, maar ook een tijd waarin visies er tastbaar toe deden, omdat het vaak 
niet alleen om de juiste diagnose of het juiste wereldbeeld ging, maar ook om het 
wel of niet vervolgen en doden van vermeende heksen en magiërs.
 

zELfHULPbOEkEN

Voor dit onderzoek bracht ik enige tijd door in de Readingroom van de British 
Library in Londen. De Readingroom was toen nog in de reusachtige koepelzaal 
naast het British Museum. Ik las daar een boek uit 1689. Op de binnenpagina 
stond een in handschrift geschreven tekst: 

When this book thou seest remember me
though I am dead and gone
for when living I was thought like thee,
but alas too soon was sent for; which

Die woorden trokken mij in één keer naar een wereld van drie eeuwen geleden. 
Opeens was het boek niet meer alleen een informatiebron over de ideeën van 
toen, maar had een betekenis voor de mensen die het ooit in hun handen hadden. 
Misschien een cadeau van iemand die weet dat hij gaat sterven aan iemand die 
het pas later zal lezen. Maar als we deze tekst nog eens lezen blijkt er iets 
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En ze was ziekelijk en in die zin bedreigend: de zich de haren uit het hoofd 
trekkende zonderling in de eenzame uithoeken van dorp en stad. Voor we de 
zestiende- en zeventiende-eeuwse veranderingen in de conceptualisering van 
waanzin verder uitwerken moeten we even stilstaan bij de moeilijkheden die een 
zo vaag maar tegelijkertijd zo vaak gebruikt begrip in zich bergt.

WAANzIN INTErPrETErEN

In de meeste moderne psychologische en psychiatrische woordenboeken komt 
het woord waanzin niet meer voor. Wel waan en waanvoorstelling in de zin van 
een overtuiging of voorstelling waar redelijkerwijs geen argument voor 
aangevoerd kan worden. Als diagnostische term wordt waanzin algemeen als 
onbruikbaar beschouwd. Weliswaar zijn diagnostische termen wel vaker 
omstreden. Ten aanzien van schizofrenie heerst al sinds de introductie van het 
woord onenigheid en is steeds een minderheid aan deskundigen van mening dat 
de psychiatrie ermee gediend zou zijn deze diagnose te schrappen. Van de 
meervoudige  persoonlijkheidsstoornis is de reputatie nog twijfelachtiger, om van 
de teloorgang van hysterie als diagnose in de loop van de twintigste eeuw te 
zwijgen. Maar desondanks is van het woord waanzin de te geringe eenduidigheid 
en daardoor onbruikbaarheid evident.
   Van de vele termen die in de vroegmoderne tijd in diagnoses en debatten 
gebruikt werden is waanzin dan wel de onduidelijkste, maar toch ook een 
 verzamelterm waarin een anders moeilijk definieerbare veelheid van 
verschijnselen gevat kan worden. Doorgaans duidt deze term psychische 
toestanden aan waarin de intelligentie niet onderontwikkeld of gereduceerd is, 
dus anders dan bij zwakzinnigheid. Het denken werkt maar de logica is 
onbegrijpelijk, de zin tuigen werken maar het waargenomene correspondeert 
niet met de waarneming van anderen. Preciezere inkleuring en afbakening van 
wat waanzinnig genoemd kan worden is sterk cultuurbepaald. Wat een moderne 
westerling al gauw een waanvoorstelling zal noemen, kan in de zestiende eeuw 
als authentieke  religieuze ervaring beleefd zijn. Wat door westerlingen vaak 
hysterie genoemd is, hyper gevoeligheid, extreme vatbaarheid voor indrukken en 
een frequent verlies van zelfbeheersing, wordt in sommige niet-westerse culturen 
tot de noodzakelijke karaktertrekken van een sjamaan gerekend. Wat men wel de 
‘sjamanenziekte’ noemt is de ontdekkingsreis die de genezer zelf  moet afleggen 
alvorens hij  anderen kan genezen.22 Omgekeerd is het zo dat de moderne 
consumptieve leefstijl met computers, hoog energieverbruik en voortdurende 
tijdsdruk voor een westerling een vanzelfsprekende voorwaarde is voor een 
efficiënt en welvarend leven, maar voor de sjamaan misschien wel het meest lijkt 
op een collectieve waan. Exacter definiëren lijkt mij voorlopig niet zinvol. Ik laat 
dat liever over aan de artsen en geestelijken en aan de patiënten zelf die er in de 
vroegmoderne tijd over schreven.
   Het woord waanzin is behalve door de vaagheid ook door de negatieve 
associaties en veroordelingen die het omkleden, in diskrediet geraakt. Maar ook 
deze zijn cultuurbepaald. Heden ten dage associeert men wanen en hallucinaties 
al gauw met geestesstoornissen, met ziekte en met de noodzaak tot psychiatrische 

alleen kometen maar ook gevleugelde draken rondvlogen.17 
   De belangstelling voor waanzin was in deze tijd groot. Melancholici, 
bezetenen en zelfmoordenaars waren literaire figuren, dagboekschrijvers en 
dichters noemden zich melancholisch. Artsen, geestelijken en geleerden schreven 
uitvoerige tractaten over de ziel, over gevoelens en verbeelding, dromen en 
visioenen. Shakespeare ontwikkelde zijn personages vermoedelijk geïnspireerd 
door medisch-psychologische boeken die in zijn tijd gelezen werden, onder 
andere die van Timothy Bright en Johan Wier, twee artsen die we nog gaan 
tegenkomen.18

   Er waren natuurlijk andere termen om psychische verschijnselen te 
 beschrijven dan tegenwoordig. Het psychische wordt tegenwoordig doorgaans 
nogal kaal gedefinieerd als ‘het geheel van gedragingen en de zichtbare en 
verborgen determinanten daarvan’.19 Het valt op dat in deze definitie het woord 
psyche, ziel, geen rol meer speelt, maar hierover in latere hoofdstukken meer. De 
psychologie, letterlijk de zielkunde, is erop gericht psychische verschijnselen te 
verklaren en hanteerbaar te maken. De psychiatrie, letterlijk de geneeskunde van 
de ziel  (psyche en iater), is meer specifiek gericht op psychische aandoeningen of 
ziekten. Zij is gegrondvest op psychologie en geneeskunde. Het feit dat het woord 
psychologie in de onderzochte periode nieuw was en slechts een paar keer 
gebruikt werd en het woord psychiatrie nog helemaal niet bestond, dwingt ons 
vooral te luisteren naar hoe men het destijds zelf definieerde. Timothy Rogers 
schrijft dat degene met een ‘troubled conscience’ naar een geestelijke gaat en dat 
deze naar de ziel kijkt en niet naar het lichaam. En als hij naar een arts gaat, kijkt 
deze naar het lichaam en niet naar de ziel.20 Dat zal vaak het geval geweest zijn, 
maar toch vinden we in het Engeland van de zeventiende eeuw ook woorden die 
wel op een aparte tak van geneeskunde wijzen, zoals ‘spiritual phisick’ (spirituele 
geneeskunde), ‘phisition of the soul’ en wat directer: ‘mad doctor’.21 Dokters-van-
de-ziel waren doorgaans van huis uit artsen die zichzelf verder hadden 
gespecialiseerd maar die in de eerste plaats arts bleven. Verder werd, zoals 
Rogers schrijft, een deel van de geestelijke problemen door zielzorgers 
opgevangen, de geeste lijken. We zullen zien dat zij even actief als de artsen 
bijdroegen aan de discussies over de menselijke geest.
   We moeten zorgvuldig lezen opdat we niet onze moderne opvattingen in 
verslagen menen te herkennen terwijl er misschien andere dingen bedoeld zijn. 
Psychische problemen waren vroeger vaker het domein van de geestelijke, omdat 
ze ook vaker als grensproblemen ervaren werden van wat zich tussen hemel en 
aarde afspeelde. De term psychisch probleem uit de vorige zin is eigenlijk ook al 
problematisch, omdat het voor ons moderne mensen verwijst naar iets dat zich 
in het psychische afspeelt, dus in het innerlijk, terwijl dat voor visioenen en 
stemmen alleen zo is wanneer men aanneemt dat het hallucinaties zijn. En die 
aanname was nu juist in de vroegmoderne tijd verre van vanzelfsprekend. Voor 
de term waanzin geldt nog meer dat ze verschillende betekenissen heeft, 
gedeeltelijk omdat we het over een andere tijd hebben en dus een andere cultuur 
dan nu, maar ook omdat de term zelf, en de fenomenen die ze aanduidt, nu 
eenmaal moeilijk te omvatten zijn. Waanzin was beangstigend en aantrekkelijk 
tegelijk. Ze was demonisch, verbonden met bezetenheid en de influisteringen van 
kwade machten, maar kon ook heilig zijn: de religieuze extases van visionairen. 
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het niet anders kunnen dan machteloos voortploeteren over de kronkelige paden 
van de eigen geest, ook als de wanen zoals in Plato’s tijd door de omgeving op hun 
inhoud worden geloofd – de goden zijn hard. De heilige waanzin van Plato is één 
van de gedaanten, en de meest onschadelijke. Als Grieken en Romeinen over de 
heilige waanzin schrijven onderscheiden ze deze van de manie die bij ziektes 
voorkomt of die zelf ziekte is. Het begrip waanzin bestrijkt een heel continuüm. 
Daarin kunnen we drie hoofdvormen onderscheiden: de heilige, de demonische 
en de medische waanzin. Wanneer we het over de medische hebben, de 
geestesziekte, moeten we deze niet direct vereenzelvigen met de andere twee. De 
 medische is de meest schadelijke variant. De Syrische geleerde Jamblichus van 
Chalkis (ca. 250-330) plaatste de heilige bezetenheid tegenover de manie als 
ziekte, als menselijke aberratie. De eerste was kostbaarder dan gewone 
intelligentie, de laatste bracht verwoesting en dood.28

   Voor de helderheid moeten we daarom waan, waanzin en geestesziekte 
van elkaar onderscheiden houden. De waan zelf is de voorstelling, de overtuiging 
of waarneming waarvoor redelijkerwijs geen argumenten ter ondersteuning 
aangevoerd kunnen worden. Waanzin is de meer of minder problematische 
toestand waarin men door die wanen wordt beheerst. Van geestesziekte kunnen 
we pas spreken wanneer de geest zo verstoord is dat de mens die er aan lijdt niet 
meer kan functioneren en, volgens de normen van de cultuur waarin hij leeft, 
behandeld moet worden of verder als ‘gestoord’ beschouwd. Een onderscheid 
tussen waanzin en geestesstoornis, waarin beide samenhangen maar niet 
automatisch hetzelfde zijn, wil ik handhaven, tegen de gangbare modern-
westerse benadering in.
   Tegenwoordig worden wanen meestal met geestesziekte geïdentificeerd 
en in een terminologische tegenstelling tussen ziekte en gezondheid gedefinieerd. 
Een historicus moet er natuurlijk naar streven zo objectief mogelijk te zijn, maar 
dat betekent niet automatisch dat hij ook het huidige gangbare wetenschappelijke 
standpunt dient in te nemen. Het is ook niet mijn bedoeling op voorhand meer 
waardering uit te spreken voor een magische benadering en de lezer over te 
halen weer in demonen, bezetenheid en visioenen te gaan geloven. Maar, 
 generaliserend, kunnen we wel zeggen dat het magische verhaal dichter bij het 
verhaal van de waanzinnige zelf staat. Het accepteert de inhoud zoals die zich 
manifesteert. Het lijkt me zuiver om zo dicht mogelijk bij het letterlijke verhaal te 
beginnen.
    
Er is nog een reden om waanzin en geestesziekte gescheiden te benaderen en 
deze is gecompliceerder. De Franse filosoof en historicus Michel Foucault 
 herkende in sociale en intellectuele praktijken methoden om het andere, het 
afwijkende oftewel het niet-normale, uit te sluiten, uit het leven te verbannen. In 
manieren van spreken en handelen, door Foucault aangeduid met discours en 
praxis, zijn strategieën aanwezig om verschijnselen die de orde en zekerheid 
verstoren en die daardoor ongewenst zijn, tot zwijgen te brengen of tot 
onbelangrijkheid te dwingen. Foucault noemt dit uitsluitingsstrategieën. Het in 
een maatschappij dominante discours bewerkt de uitsluiting door oordelen, 
door verbod, door taboes en door ongeschreven regels, gewoonten en rituelen.29

   Om het dominante discours van een cultuur of maatschappij te definiëren, 
moeten we volgens Foucault in elk geval kijken naar de gehanteerde scheidlijn 

behandeling. Er zijn echter veel culturen waarin wanen letterlijk worden 
 genomen, als tekenen van contact met een bovennatuurlijke wereld. Iemand 
hoort stemmen of wordt achtervolgd door geesten, iemand kan in een dromerige 
toestand leven en dan gedeeltelijk in die wereld zijn die anderen alleen ‘s nachts 
betreden, de wereld van de dromen. Opeens kan iemand zien hoe die wereld 
eruit ziet, de kleuren en stemmingen, de wezens die er leven. Deze wereld kan via 
bezetenen binnendringen in de gewone mensenwereld. Niet-westerse en ook 
pré-moderne varianten van dat wat we tegenwoordig psychotherapie of 
psychiatrie noemen, zijn bij de meeste volkeren van oudsher gericht op het leren 
omgaan met de bovennatuurlijke wereld van wezens, verborgen bedoelingen en 
betekenissen. Een ‘geneeskunde van de ziel’ is daarom vaak geworteld in de 
magie.23 In de belevingen van waanzinnigen en bezetenen zijn bedoelingen en 
betekenissen eerder duidelijk omdat de geestelijke wereld zich direct in 
voorstellingen, visioenen en stemmen aan de mens lijkt te openbaren. Wie 
daarom naar de waanzinnige luistert, kan inzichten krijgen in waarheden die 
anders verborgen blijven.
   ‘De grootste zegeningen komen van de waanzin schreef Plato in zijn 
Phaedrus.24 Het was de waanzin die priesteressen van de orakels in staat stelde 
de toekomst te voorspellen. Gewone, door de mens bedachte vormen van profetie, 
zoals  vogelenschouw en droomuitleg, werden gezien als niet meer dan zwakke 
af spiegelingen van de ‘heilige waanzin’ die slechts een enkeling kon overvallen. In 
rituelen trachtte men in door zang en dans opgeroepen extase te raken om iets 
van die heilige waanzin te proeven.25 Maar ook in de meer gangbare zieletoe-
standen, zoals verliefdheid of de geïnspireerdheid van de dichter, is een lichte 
vorm van waanzin – we volgen nog steeds Plato – te herkennen. Verliefden laten 
de liefdesgod Eros letterlijk in zich toe, dichters stellen zich ongemerkt open voor 
de influisteringen van de muzen. Waanzin is de vervoering voorbij de grenzen 
van het redelijke. Het verstand kan dit hoogstens in de weg staan. Wil men de 
waanzinnige werkelijkheid een kans geven, dan moet het verstand tijdelijk 
uitgeschakeld zijn of in elk geval een ondergeschikte rol spelen.26 De waanzin als 
 extreme vorm van inspiratie is huiveringwekkend en soms ook griezelig en 
verwoestend, maar tegelijkertijd waar en een bron van verborgen kennis. De 
waan hoort bij het leven, zoals de goden, de dromen en de nacht. 
   Onze taal is nog steeds doortrokken van woorden en zegswijzen die aan 
oude halfvergeten levensbeschouwingen herinneren, zonder dat we daar bij 
stilstaan. Zoals de inspiratie door externe machten. Thomas Hobbes schreef dat 
mensen die zich ‘geïnspireerdheid’ voelen, ingeblazen door een hogere macht, 
doorgaans aan een vorm van waanzin lijden en dat bezetenen niet voor niets in 
het Italiaans wel ‘spirati’ genoemd worden.27 Tegenwoordig bedoelen we met het 
woord  inspiratie niet meer dat muzen ons iets influisteren of furiën woede in ons 
blazen. Wij bedoelen dat we op een idee komen of dat we in een creatieve stroom 
zitten. Het woord inspiratie heeft het overleefd terwijl het begrip inspiratie aan de 
moderne mensopvatting is aangepast.
    
In de literatuur wordt waanzin soms erg romantisch voorgesteld, als een zoete 
extase, een fluistering vanuit een bovennatuurlijk of onderbewust universum. 
Maar zo zoet is ze meestal niet. Voor de waanzinnige kan het een lijdensweg zijn, 
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tussen redelijkheid en onredelijkheid en die tussen waar en onwaar. Door deze 
scheidslijnen worden andere vormen van weten dan de maatschappelijk erkende 
in een proces van betekenisgeving uitgesloten. De wetenschappelijke en de 
christelijke vormen van kennis worden bijvoorbeeld serieus genomen en hoeven 
niet verdedigd te worden, terwijl andere vormen op voorhand, al in de woorden 
waarin men ze benoemt, een ondergeschikte plaats krijgen toebedeeld. In de 
zeventiende eeuw waren ‘duivels’, ‘bijgelovig’ en ‘atheïstisch’ als kwalificaties 
voldoende om een gedachte als gevaarlijk of anders wel dom en overbodig af te 
doen. Tegenwoordig werken bewoordingen als ‘vaag’, ‘sentimenteel’, 
‘onwetenschappelijk’, ‘onredelijk’ allemaal uitsluitingbevorderend. Men heeft 
dan geen argumenten meer nodig om iets te betwisten want het is al in de manier 
van spreken gemarginaliseerd, soms zonder dat men dat zelf doorheeft. Woorden, 
ideeën en manieren van spreken zijn in de opvatting van Foucault uitingen van 
vaak onbewuste machtsbelangen.
   Uitsluiting vindt plaats tussen mensen en groepen en ontstaat in grotere 
maatschappelijke processen. Maar ook binnen in de mens vinden processen van 
uitsluiting plaats, in iets dat we de zelforganisatie kunnen noemen, de manier 
waarop men bewust en onbewust zichzelf organiseert. Vooral in zijn latere werk 
heeft Foucault benadrukt hoe in elk mens eigenschappen, gedragingen en ideeën 
geordend worden en hoe in deze ordening bepaalde aspecten worden uitge sloten 
en andere worden benadrukt of gestimuleerd.30 Deze zelforganisatie verloopt 
grotendeels volgens maatschappelijk bepaalde waarderingsstrategieën. Foucault 
laat daarbij nauwelijks tot geen ruimte voor de mens om zelf buiten die sociaal 
geconstrueerde patronen te stappen, hetgeen hem terechte kritiek heeft opge-
leverd, maar daar ga ik later op in. Voorlopig gaat het erom dat door het dominante 
discours van een gemeenschap wordt bepaald welke eigenschappen wel of niet 
een kans tot ontwikkeling krijgen en ook welke vormen van kennis worden 
toegelaten in het collectieve en persoonlijke bewustzijn. Als Plato en Jamblichus 
over heilige waanzin schrijven, wijst dat erop dat er in hun cultuur ook andere 
aspecten van de waanzinnige ervaring gewaardeerd worden. Of waanzin als een 
ziekte wordt benaderd of als bron van verborgen kennis, óf als teken van overgave 
aan de duivel, bepaalt mede hoe de waan door het individu ervaren zal worden, 
welke aspecten ervan geleefd worden dan wel weggedrukt of genegeerd.
   Om deze reden is het des te belangrijker de definitie van waanzin open te 
houden en de auteurs zelf aan het woord te laten. Wanneer psychische 
verschijnselen in de tegenstelling tussen gezondheid en ziekte gedefinieerd 
worden, zoals in de moderne psychiatrie vaak gebeurt, en we deze indeling 
volgen, lopen we het risico de strategieën van het dominante discours over te 
nemen en nogmaals te bevestigen. Van daaruit kan een andere cultuur alleen 
maar vreemd en afwijkend voorkomen. In de literatuur vinden we vaak de 
opvatting dat een benadering van waanzin exclusief vanuit het ziektemodel is 
opgekomen in de Europese cultuur in de vroegmoderne tijd. In het dominante 
discours van die tijd zien we de waanzin verschuiven van een kosmisch fenomeen 
– heilig én demonisch – naar een medisch en psychologisch fenomeen. Vaak is dit 
proces als een ‘ontdemonisering’ gekarakteriseerd. Plato en Jamblichus indachtig 
zouden we het ook de ‘ontheiliging’ kunnen noemen.

DE OPkOMST VAN EEN ‘WETENScHAPPELIjkE’ MENSkUNDE

In de Middeleeuwen en de Renaissance werden heilige, demonische en medische 
interpretaties van waanzin door elkaar gebruikt.31 Wanneer men psychische 
verschijnselen medisch interpreteerde, sloot dit de heilige en de demonische 
interpretaties niet automatisch uit. Nog niet. Als we de periode van dit onderzoek 
bekijken, dan zien we dat rond 1600 de belevingen van de waanzinnige vaak 
 letterlijk werden genomen, gezien als tekenen van demonische aanwezigheid in 
de mens, of in andere minder uitgesproken vormen verbonden met kosmische 
krachten, onafhankelijk van de menselijke wil opererende organen en wezens. 
Stemmen waren stemmen, plotseling verschijnende gezichten waren plotseling 
verschijnende gezichten, weliswaar soms door een verstoorde geest 
waargenomen en daardoor geen betrouwbare weergave van de werkelijkheid, 
maar toch in grote lijnen voldoende om in de voorstellingen te geloven. In de loop 
van een eeuw werden dergelijke benaderingen meer en meer in twijfel getrokken 
ten gunste van natuurlijke, medische en psychologische interpretaties. Rond 
1700 was het veel gewoner ervan uit te gaan dat wanen en visioenen gevolg 
waren van verwarringen tussen verbeelding en werkelijkheid en meer in het 
bijzonder van foute verbindingen in de hersenen. De waanvoorstelling verloor 
daarmee een zekere zelfstandigheid en werd een bijverschijnsel van psychische 
en neuro logische processen, dus processen die zich op andere niveaus afspeelden.
   Zowel de oude als de nieuwe benadering had zijn kracht maar ook zijn 
be perking. In de zestiende en zeventiende eeuw stierven duizenden mensen op 
de brandstapel omdat hun gedrag als samenwerking met de duivel en zijn 
demonen werd opgevat. Alle vrijwillige en veel onvrijwillige contacten met 
geesten konden als overgave aan de duivel en daarmee als hoofdzonde 
veroordeeld  worden. Dat in de loop van de zeventiende eeuw theorieën terrein 
wonnen waarin een geestenwereld voornamelijk als product van de menselijke 
verbeelding gezien werd, heeft veel mensen van de brandstapel en de marteldood 
gered. Aan de andere kant zijn daarmee soorten van ervaring die van oudsher als 
belangrijk en inspirerend beleefd zijn, naar de domeinen van de fantasie en de 
geestesziekte verbannen.
   Terwijl dus van oudsher natuurlijke en bovennatuurlijke verklaringen van 
psychische verschijnselen door elkaar en naast elkaar gehanteerd werden, is het 
een typerend verschijnsel van de zeventiende eeuw, de periode van de 
Wetenschappelijke Revolutie, dat dit een probleem ging vormen. De natuurlijke, 
in moderne termen wetenschappelijke, interpretatie werd nu als reden 
aangevoerd om de bovennatuurlijke uit te sluiten. In verdediging geduwd sloegen 
magiërs terug met pogingen magie wetenschappelijk te bewijzen. En intussen 
trachtten theologen in hun door de godsdiensttwisten uitgelokte wedloop om de 
meest zuivere religie, en uit angst voor ‘bijgelovig’ uitgemaakt te worden, hun 
godsdienst van zoveel mogelijk magische elementen te ontdoen. Aan het einde 
van de zeventiende eeuw waren religie, magie en wetenschap duidelijker 
onderscheiden dan ooit tevoren.32 
   Dat in de ‘oude’ psychologie, de psychologie die in die tijd langzaamaan 
verdween, de medische interpretatie de andere niet uitsloot, heeft er mee te 
maken dat men er vanuit ging dat in het menselijk lichaam kosmische, 
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psychologische en lichamelijke krachten samenwerkten. Dientengevolge was het 
niet nodig  medische oorzaken los te zien van de andere. In een prachtig boek over 
verliefdheid en liefdesverdriet, de Erotomania,33 beschreef de Fransman Jacques 
Ferrand de mogelijke gebieden van waaruit verliefdheid ontstaat: in het brein, in 
het hart, in de hypochondriën (de ingewanden, de buik) of in de geslachtsdelen. 
Ferrand borduurde voort op medische discussies over de plaatsen in het 
menselijk lichaam waar ziektes, maar eigenlijk meer in het algemeen waar 
eigenschappen, gevoelens en stemmingen werden voortgebracht. Het zieleleven 
werd in deze psychologie dus niet alleen vanuit de hersenen maar even sterk 
vanuit andere organen aangestuurd. ‘Wat is de zetel van de liefdeswaanzin?’ 
vroeg Ferrand zich af. Hij kwam tot een uit evenwicht geraakt krachtenspel 
tussen hevige passie in het hart, hongerige begeerte in de buik, sexuele verlangens 
in de geslachtsdelen en tenslotte een dwangmatig herhalen van steeds dezelfde 
gedachten en voorstellingen in de verbeelding, waardoor de verlangens in de 
organen steeds weer opnieuw gevoed werden. Met die overactiviteit in de 
verbeelding was het brein uiteindelijk de instantie die de vanuit andere 
lichaamszetels opgewekte verlangens tot een obsessie maakte. Hart, buik en 
geslachtsdelen waren hier letterlijk zetels, de voortbrengers van verlangens. 
Evengoed als het brein werden zij  verondersteld wensen en bedoelingen in 
menselijke zin te hebben.34

   De lichamelijk-emotionele huishouding die Ferrand beschrijft was 
verweven met een ander systeem, dat er op een subtiel niveau doorheen werkte. 
Dit was het systeem van de ziel, waarin drie zieleniveaus onderscheiden werden. 
We zouden ons de verwevenheid van lichamelijke en geestelijke systemen voor 
kunnen stellen als door elkaar heen schijnende tekeningen met op de voorgrond 
de organen met hun functies en bedoelingen en daarachter de drie zielesoorten. 
In de Renaissance gebruikte men soms het beeld van een theater met verschillende 
diepteperspectieven als metafoor om de in elkaar grijpende constellaties aan te 
duiden. De rationele ziel werkte vanuit het brein, de emotionele ziel vanuit het 
hart en de verlangende (appetitieve) ziel vanuit de buik. Als het meest lichamelijke 
zieledeel, het meest verbonden met lichamelijk leven en dus ook met lust en 
voortplanting, werd de appetitieve ziel door sommigen ook in de geslachtsdelen 
geplaatst. Elk zieledeel werd verondersteld specifieke vermogens en kwaliteiten 
te hebben en daarom ook specifieke gedachten, gevoelens en gedragingen aan te 
sturen. Daarachter, nog subtieler, had elk zieledeel en elk orgaan ook weer 
verbindingen met kosmische en aardse elementen, zoals sterren, planeten en 
 metalen.35 Zo vormde de menskunde van waaruit Ferrand zijn Erotomania 
opbouwde een organisch krachtenveld van lichamelijk en geestelijk elkaar 
 beïnvloedende systemen.
   In de menskunde zoals we die in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
steeds sterker zien opkomen werd de anatomie lichamelijker en de psychologie 
geestelijker. Bedoelingen werden niet langer vanzelfsprekend in het lichaam 
gelokaliseerd en de geest werd meer een losstaand, op zichzelf functionerend 
deel van ons wezen, dat apart, onafhankelijk van het lichaam, bestudeerd kon 
worden. Meer dan voorheen werd het psychische afgezonderd in de geest, met 
als lichamelijke pendant hersens, zenuwen en zintuigen. Zo ontstond een soort 
van psychologie, die zoals gezegd nog slechts zelden naar die naam luisterde, als 

een zelfstandig gebied van onderzoek en speculatie, dat zich met het psychische 
bezighield. Het lichaam zelf met zijn organen en vochten werd meer en meer 
alleen nog het apparaat dat de geest een woning gaf, maar dat zelf geen geestelijke 
inhouden voortbracht.

Het is niet zo gebruikelijk de fundamenten voor de moderne psychologie en 
 psychiatrie al in de zeventiende eeuw te zoeken. Meestal laten historici beide 
 disciplines ergens rond 1800 beginnen, dus een ruime eeuw later. Als we naar de 
institutionele geschiedenis kijken klopt dat, want vanaf de decennia rond 1800 
werd eerst de psychiatrie een medisch wetenschappelijke discipline met aan 
wetenschappelijke criteria van bewijsvoering aangepaste onderzoeksmethoden, 
en namen tevens psychiatrische instituten met specialistisch opgeleide 
psychiaters min of meer de vorm aan die ze sindsdien hebben. Psychologie als 
studie naar de menselijke binnenwereld in meer algemene zin, los van de 
geneeskunde en de pathologie, ontwikkelde in nauwe samenhang met de 
psychiatrie maar ook met de filosofie. In de loop van de negentiende eeuw kregen 
beide vakgebieden hun moderne zelfstandigheid, met academische instituten, 
levendige discussies en ondanks vele meningsverschillen een groeiende 
overeenstemming over de grondbeginselen.
   In de geschiedschrijving van de psychologie is het een opvallend 
verschijnsel dat heel vaak pas theorievorming uit de negentiende eeuw als 
‘psychologisch’ bestempeld wordt. Wanneer er over eerdere tijden wordt 
geschreven, de achttiende eeuw, de zeventiende- of nog eerder, dan wordt de 
psychologie vooral weergegeven aan de hand van wat beroemde filosofen van 
toen over de menselijke geest gezegd hebben, kennelijk vanuit de veronderstelling 
dat grote filo sofen ook wel grote psychologen zullen zijn. In deze geschiedschrijving 
lijkt de psychologie dan ook opvallend vaak over vooral filosofische thema’s te 
gaan, over de vraag wat bewustzijn is, de verhouding tussen lichaam en geest, de 
subjec tiviteit van de waarneming, vraagstukken die in de cognitieve en wijsgerige 
 takken van de psychologie inderdaad belangrijk zijn, maar in andere takken, de 
klinische en dynamische, veel minder. Het beeld dat zo ontstaat is dat de 
psychologie in de zeventiende en vroege achttiende eeuw gedragen werd door de 
filosofen Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke en Leibniz.36 Dit beeld is te eenzijdig, 
want deze filosofen zijn niet automatisch degenen die zich het meest uitgebreid 
of het meest diepgaand met de menselijke ziel hebben beziggehouden, en nog 
minder degenen die dat vanuit een klinische of dynamische invalshoek deden. 
Hierdoor is men te vaak voorbijgegaan aan op het psychologische vlak 
interessantere denkers, die echter weer geen beroemde filosofen waren en 
daardoor niet prominent in geschiedenisboeken zijn opgenomen.
   Het feit dat psychologie en psychiatrie in de zeventiende eeuw nog geen 
erkende vakgebieden waren en daardoor voor de moderne onderzoeker minder 
toegankelijk zijn, kan misschien als reden maar niet als rechtvaardiging 
aangevoerd worden. Zeker is het echter ook een zichzelf versterkende 
veronderstelling. Omdat eerdere onderzoekers de geschiedenis van de 
psychologie ook via de filosofie lieten lopen, borduren latere onderzoekers daar 
steeds op voort, zodat uiteindelijk bij historici, filosofen en zelfs bij psychologen 
de neiging is gegroeid de psychologie vanuit de filosofie te laten ontstaan. Maar 
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dat bijvoorbeeld de vaak als ‘founding father’ van het moderne mensbeeld 
gepresenteerde filosoof John Locke eigenlijk arts was en leerling van twee 
beroemde artsen, Thomas Willis en Thomas Sydenham, en het feit dat hij zijn 
roemruchte idee van de menselijke geest als een tabula rasa letterlijk van zijn 
leermeester Thomas Willis had overgenomen, wordt dan wel niet genegeerd 
maar toch weinig aandacht gegeven. Het lijkt mij een logische stap om de 
psychologie en psychiatrie avant la  lettre niet alleen bij filosofen te zoeken, maar 
juist ook bij mensen als Willis en Sydenham en vele anderen, de mad-doctors en 
physicians-of-the-soul, die de geheimen van de menselijke binnenwereld als 
hoofdonderwerp hadden.
   Natuurlijk zijn er ook geschiedschrijvers geweest die wél oog hadden voor 
de meer klinische en psychiatrische aspecten van de vroege psychologie en 
psychiatrie.37 We moeten het beeld van de geschiedschrijving ook weer niet 
versimpelen. Maar de nadruk op filosofie valt in elk geval wel op. In werkelijkheid 
kunnen we er vanuit gaan dat de vroegmoderne psychologie ontstond in een 
wisselwerking tussen geneeskunde, theologie, alchemie, magie, filosofie, 
natuurfilosofie en natuurlijk het leven zelf. In dit boek zal ik me meer richten op 
de medische,  klinische en dynamische theorieën over de menselijke geest. Het is 
daar dat een eeuwenoud mensbeeld steeds moeilijker vol te houden was en 
dringend  vervangen moest worden, ook al wist men nog niet door wat.

DE ONTTOVErING

Het is vaak benadrukt dat de opkomst van wetenschappelijk denken en de 
daarmee samenhangende cultureel-intellectuele stroming die een eeuw later de 
Verlichting genoemd zou worden, ook een aanval was op bepaalde wortels van de 
Europese beschaving, vooral daar waar het opvattingen over het religieuze en 
sacrale betrof. In teksten uit de zeventiende eeuw lezen we hoe op verschillende 
terreinen de traditionele religieuze en magische opvattingen betwijfeld werden 
en op hun geloofwaardigheid getoetst. Zo werd het beeld van duivels en demonen 
als zwarte wezens die in de nacht opdoken door John Webster naar het rijk der 
fabelen verwezen. Hij herleidde demonen en duivels tot satyrs en deze tot apen, 
die in volksvertellingen tot deze mythische wezens waren uitgegroeid. In Azië 
werd verteld dat vrouwen en meisjes soms sexueel bejegend werden door apen, 
die daar, onder andere om deze reden, ook als voorbeeld hadden gediend voor 
afgodsbeelden. De gestalte van de duivel was dus volgens Webster niet geheel op 
fantasie gebaseerd maar ook op reële waarnemingen van apen. In de Oudheid in 
het Midden-Oosten en Griekenland konden ontsnapte of verdwaalde apen de 
nachtelijke reiziger nog wel eens schrik aanjagen. Het ging hier dus niet eens om 
symbolische verbeeldingen maar om regelrechte misinterpretaties, aldus 
Webster.38

   Het is typerend voor de late zestiende en zeventiende eeuw dat dergelijke 
natuurlijke verklaringen gezocht werden voor verschijnselen die voorheen niet 
of nauwelijks betwijfeld werden. Als ander voorbeeld kunnen we de 
veronderstelde magische kracht van koningen noemen, het idee dat koningen 
door handoplegging konden genezen en dat koningen dus door hun positie over 

een goddelijke geneeskracht beschikten. Ook dit idee verloor aan het eind van de 
zeventiende eeuw zijn geloofwaardigheid.39 Zo zijn er veel meer voorbeelden te 
noemen die aangeven hoe magische en mythische opvattingen in relatief korte 
tijd hun geloofwaardigheid verloren.
   In het begin van de twintigste eeuw introduceerde Max Weber het begrip 
‘onttovering’: die Entzauberung der Welt. Weber greep hiervoor terug naar de 
titel van een boek dat aan het einde van de zeventiende eeuw was verschenen, De 
betoverde weereld van de Nederlandse predikant Balthasar Bekker.40 De betoverde 
weereld was een aanval op het geloof in toverij, hekserij, demonenbezetenheid en 
dagelijkse wonderen. We moeten bedenken dat Bekker deze term bedacht voor 
een wereldbeeld dat kort daarvoor nog vanzelfsprekend was. In de tijd dat hij 
schreef was het eigenlijk heel gewoon om in het bestaan van demonen te  geloven 
en ook in allerlei bovennatuurlijke tekenen in de dagelijkse verschijn selen. 
Bekker draaide het om: de mensen die zo geloofden en nog meer degenen die dit 
geloof propageerden, hadden de wereld met geesten, heksen en monsters bevolkt 
en daarmee ‘betoverd’, zoals de tovenaar op het dorpsplein zijn objecten of de 
waarneming van zijn toeschouwers betovert.
   Het feit dat Bekker gereformeerd predikant was geeft aan dat zijn strijd 
tegen de betovering niet tegen de godsdienst gerichtwas. Het was specifiek het 
geloof in geesten, magie en hekserij, bijgeloof zoals men het noemde, waar Bekker 
zijn pijlen op richtte. In zijn tijd, het einde van de eeuw, was de interpretatie van 
toverij en hekserij in zoverre onttoverd dat betoverde visies als benoembare 
groep opvielen. De onttovering als het proces waarin magische en mythische 
ver klaringen steeds minder vanzelfsprekend werden, is misschien wel één van 
de meest kenmerkende ontwikkelingen van de modern-westerse cultuur. 
Friedrich Schiller schreef een eeuw later met navoelbare heimwee een gedicht 
over ‘die entgötterte Natur’, de ontgoddelijkte natuur, waarin de mens eenzaam is 
achtergebleven in een door de goden verlaten wereld. Of moeten we niet eigenlijk 
zeggen: een wereld waar de goden uit zijn verdreven?41 De inzet van de 
Entgötterung is ook bij Schiller niet de godsdienst zelf, niet het geloof in God, 
maar de religieuze en sacrale elementen zoals die voorheen als vanzelfsprekend 
met het dagelijks leven verweven waren. Meer dan om geloof ging het hem om de 
ervaring van goddelijke of geestelijke aanwezigheid in het dagelijks leven, om 
krachten die de zichtbare werkelijkheid omhullen en bezielen, niet als intellectuele 
overtuiging maar als een in alle facetten van de ervaring aanwezig besef. Ooit, 
daar ging Schiller vanuit, en met hem vele denkers uit de Verlichting en de 
Romantiek, is dit besef vanzelfsprekend geweest.
   De realiteit van verschijnselen die we als magisch interpreteren, of met 
Schiller goddelijk, is meer en meer ontkend ten gunste van natuurlijke 
verklaringen, verklaringen in termen van natuurlijke processen, wetmatigheden 
en toeval. Tegenwoordig wordt er in de dominante intellectuele traditie, het 
dominante  discours, vanuit gegaan dat bovennatuurlijke verschijnselen tot het 
domein van de verbeelding behoren en, als ze werkelijk worden waargenomen, 
tot dat van de hallucinatie. Het bovennatuurlijke dat ooit de dagen en nog sterker 
de nachten kleurde met een gevoel dat Stanisław Witkiewicz zo mooi de 
‘metafysische huivering’ noemde,42 is volgens de dominante intellectuele traditie 
als illusie ontmaskerd.
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kunnen zetten heeft dit niets met be tovering te maken.
   In de dertiende eeuw sneden de nonnen van Montefalco het welriekende 
lichaam van hun overleden abdis Clara open en haalden er de organen uit, op 
zoek naar tekenen van het Mysterie. In het hart werden ze een kruis gewaar en 
een doornenkroon. Hierdoor geïnspireerd zochten ze verder en troffen in de 
galblaas drie ballen aan die gedrieën even zwaar wogen als elk apart en daarom 
wel de allerheiligste Drie-Eenheid moesten vertegenwoordigden. Hoe werd er 
vanuit de dominante intellectuele traditie gereageerd? Even was er twijfel of dit 
wel in overeenstemming was met de leer. Maar daarna moest het lijk jaarlijks uit 
het graf gehaald worden en aan het volk getoond.44 Geen overheersend discours 
heeft de nonnen trachten te overtuigen dat hun vondsten op inbeelding en illusie 
berusten. En dat is nu precies het verschil.
   Maar het geloof dan, zou Latour kunnen tegenwerpen, veel mensen geloven 
toch nog steeds? Dit is waar, maar de moderne, geabstraheerde, aan de wetenschap 
aangepaste en om de evolutietheorie heen gedefinieerde godheid is toch niet 
vergelijkbaar met de God die zich plastisch en geurend openbaarde in het vlees 
van de overleden abdis Clara van Montefalco? Maar ook hiermee zijn we er nog 
niet, want Latour zou tegenwerpen dat er tegenwoordig toch weer de nieuwe 
magiërs zijn, de esoterische stromingen, de theosofen, antroposofen, astrologen, 
new agers. Zij kiezen in onze moderne tijd expliciet voor hertovering. Maar zij zijn 
het ook aan wie vanuit de dominante denkwijze keer op keer en met een 
opmerkelijke gretigheid weer wordt uitgelegd hoe onzinnig en ‘vaag’ hun ideeën 
zijn.
   Onder wetenschappers is het niet ongewoon om zelfs het onderzoeken van 
paranormale verschijnselen al magisch denken te noemen en daarmee 
wetenschappelijk gezien overbodig te verklaren. Dat paranormale verschijnselen 
zich alleen in het subjectieve brein afspelen wordt dan dus als een bewezen en 
niet meer te betwijfelen feit aangenomen.45 Een journalist vertelde mij dat enkele 
grote kwaliteitskranten principieel geen new age-boeken recenseren. Wanneer 
er toch over esoterische stromingen gerapporteerd wordt is dat vrijwel steeds 
met de nodige scepsis of cynisme. Naar aanleiding van het uitkomen van de 
Dictionary of Gnosis and Western Esoteric Thought46 werd redacteur en co-auteur 
Wouter Hanegraaff geïnterviewd en de interviewer verbaasde zich over de 
objectieve, niet afkeurende benadering die Hanegraaff ten opzichte van het 
esoterische gedachtegoed had gekozen. Uit de manier van vragen bleek dat een 
 kennelijk zo vreemd en gevaarlijk fenomeen als de esoterie op voorhand alleen 
kritisch en negatief beschreven dient te worden, een houding waar Hanegraaff 
zich in het gesprek niet toe liet verleiden, net zo min overigens als in zijn 
Dictionary.47

   Het feit dat de godsdiensten nog steeds bestaan en bloeien wordt vaker 
aan gevoerd om te onderstrepen dat er geen onttovering van mens- en wereldbeeld 
heeft plaatsgevonden.48 Maar de westerse godsdiensten zijn, in elk geval in het 
overheersende discours, ingrijpend veranderd. In de westerse godsdiensten 
 definieert men God en het geloof vaak om het wetenschappelijke wereldbeeld 
heen, als een scheppingsoorzaak, als een intellectuele overtuiging, maar niet 
meer als de dreigende en troostende nabijheid van een bovennatuurlijk wezen 
met zijn vele helpers. Het geloof als intellectuele overtuiging, als geloof in de 

   In grote lijnen zullen de meeste mensen het ermee eens zijn dat het 
wereldbeeld geseculariseerd is, ontheiligd of verwetenschappelijkt, hoe men het 
ook wil noemen. Om onze wereld te verklaren grijpen wij naar natuurkunde, het 
uit dijend heelal, de big bang, de evolutietheorie, de werking van hersenen en 
 hormonen. Het wordt moeilijker wanneer we willen specificeren wat deze 
secularisering precies inhoudt. Is het wel verwetenschappelijking? Is het wel 
ont heiliging of onttovering? Anderen hebben het een rationaliseringsproces 
genoemd, de mechanisering van het wereldbeeld, de ontmythologisering van de 
wereld, of de ondergang van het magisch universum. Elke typering heeft zijn 
kracht en zijn zwakte. Onttovering zou kunnen aangeven dat we de veronderstelde 
betovering van daarvoor als illusoir opvatten. Rationalisering zou kunnen 
impliceren dat we oudere of afwijkende opvattingen irrationeel vinden. 
Mechanisering lijkt in die zin neutraler, maar dekt maar een deel van het verhaal. 
Ontheiliging en ontdemonisering zijn misschien de meest poëtische, en bovendien 
rake, typeringen, maar ze impliceren een dualiteit – het demonische en het heilige 
zijn keerzijden van dezelfde medaille – die wel voor interpretaties van waanzin 
geldt, maar voor sommige andere gebieden weer te overdreven is. ‘Entgötterung’ 
dekt zeker de lading, maar als we Schiller’s woord naar het Nederlands 
overbrengen, roept het teveel de associatie op met die ene mono theïstische God 
en de gevreesde goddeloosheid als we het zonder hem proberen. Schiller heeft 
het over goden. Daarbij komt ook nog dat die ene monotheïstische God, die het 
overigens in het dominante discours nog wonderbaarlijk goed gered heeft, niet 
het primaire onderwerp is waar het in dit boek om gaat. In elke poging tot 
typering schuilen weer andere nadrukken en eenzijdigheden, en elke typering 
belicht weer andere aspecten van dit gecompliceerde historische proces. Ik kies 
voor onttovering, ondanks het hierboven genoemde bezwaar, omdat deze term 
het meest past bij de strijd waar het in dit boek over gaat, de strijd om de 
letterlijkheid van waarneming en verbeelding, en bovendien omdat deze het 
meest in de buurt komt van termen waarin ook sommige van de zeventiende-
eeuwers schreven.

Volgens Bruno Latour heeft er nooit een onttovering plaats gevonden.43 Het 
concept wordt door hem afgewezen omdat het een middel zou zijn om de 
modern-westerse denkwijze te onderscheiden van die in pré-moderne en 
traditionele culturen en vooral om daarbij de zogenaamd primitieve culturen op 
te hemelen wegens hun idyllische eenvoud en natuurlijkheid, maar ze daarmee 
ook als  inferieur voor te stellen. Hiermee sluit hij aan bij de traditie van het 
cultuur relativisme, waar vaak het noemen van een onderscheid al als 
machtsmiddel in foucauldiaanse zin geïnterpreteerd is. Latour levert hiermee 
echter geen  argument tegen het concept van onttovering zelf, hoogstens tegen 
mensen die het op de door hem bekritiseerde manier aanwenden. Maar ook 
inhoudelijk heeft Latour bezwaar. De wereld is niet minder toverachtig dan 
vroeger, of omgekeerd was ze vroeger niet toverachtiger dan nu. We kunnen 
tegenwoordig toch ook de meest geheimzinnige scènes zien dankzij film en 
televisie, we kunnen muziek als engelenkoren horen wanneer we maar willen. 
Hoe mysterieus en magisch zou de Middeleeuwer óns wel niet vinden? Maar 
zolang we die engelenkoren ongeïn teresseerd met één druk op de knop uit 
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van een dikke eeuw steeds minder bovennatuurlijke magische interpretaties 
voorkwamen en steeds meer natuurlijke psychologische. Daarom richten we ons 
in teksten vooral op de redeneringen, de uitgangspunten van waaruit men 
argumenteerde, de nadrukken die men legde. Welke argumenten golden in 1570 
wel maar in 1670 niet, en omgekeerd. Zijn er vanzelfsprekendheden aan te wijzen 
die niet benoemd werden, die in de vroege wel maar in de late interpretaties niet 
golden, en om gekeerd? Door de verschillende fasen met elkaar te vergelijken 
hoop ik ook te verhelderen wat specifiek is voor magische en mythische 
interpretaties en wat specifiek is voor meer natuurlijke of wetenschappelijke 
interpretaties, en dus wat de onttovering eigenlijk inhoudt.
   Als er een onttovering heeft plaatsgevonden dan zouden er effecten van 
aantoonbaar moeten zijn. We gaan daarom onderzoeken of we eventuele effecten 
vinden in enkele grote debatten over de werking van de menselijke geest. De 
twee eerdergenoemde vragen vormen de ingang: Vertellen visioenen en trances 
iets over een bovennatuurlijke werkelijkheid of alleen iets over de binnenkant van 
de menselijke geest? Bestaan bezetenheid en hekserij of zijn het uitingen van 
 verbeelding en waanzin? We volgen de theorievorming en gevalsbeschrijvingen 
door zo’n honderdtwintig jaar heen, van rond 1570 tot rond 1690. De eerste 
debatten werden in de late zestiende eeuw gevoerd met in Engeland een fel 
hoogtepunt rond de eeuwwisseling. Dezelfde vragen over een bovennatuurlijke 
dan wel natuurlijke oorsprong speelden weer op in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, met hevige strijd in de jaren ’60 en ’70. Door de argumentatie 
en de uitgangspunten in de vroege en late debatten met elkaar te vergelijken 
hoop ik te ontdekken of er elementen aan te wijzen zijn die bepalend zijn geweest, 
bepalend in die zin dat ze doorslaggevend waren, dat ze redeneringen in een 
nieuwe richting duwden. Dit brengt ons bij het tweede doel van dit boek: 
ontdekken waardoor de onttovering van het mensbeeld veroorzaakt is.
   Het is niet mijn pretentie één oorzaak aan te wijzen. Er zijn teveel factoren 
die een rol gespeeld kunnen hebben. De hele maatschappij was immers in 
beweging door ontdekkingsreizen naar nieuwe continenten en culturen, door de 
splitsing van de kerk en godsdienstoorlogen, door politieke, sociale en 
economische veranderingen zoals de opkomst van nieuwe handel en een 
burgerlijke midden klasse, door uitvindingen op technisch en wetenschappelijk 
gebied en met dit alles samenhangend een enorme opbloei van intellectuele 
creativiteit. In dit samenspel van factoren wil ik onderzoeken of er argumenten 
zijn geweest die bepalend waren in die zin dat ze oude uitgangspunten onmogelijk 
maakten of nieuwe gedachtegangen afdwongen. Er wordt dus in eerste instantie 
binnen het intellectuele domein gezocht, binnen de argumentatie zelf.
   Hiermee ga ik in tegen een voorkeur die tegenwoordig onder historici en 
 sociaal-wetenschappers toonaangevend is. Het is niet meer bon ton om 
intellectuele inhouden in het algemeen en de wetenschap in het bijzonder een rol 
in maatschappelijke of intellectuele processen toe te kennen. Vanuit een sociaal-
contextueel model wordt de ondergang van het magisch universum opgevat als 
effect van sociale, politieke en religieuze omstandigheden, van de logica van de 
situatie en daaruit voortvloeiende belangen, zoals strijd om macht, tijdelijke 
allianties en patronage-netwerken. Roy Porter , de historicus die de laatste dertig 
jaar waarschijnlijk het meeste over geschiedenis van de waanzin geschreven 

waarheid van een bepaalde verzameling ideeën, is één van de interpretaties van 
religie, een interpretatie die in de modern-westerse cultuur sinds enkele eeuwen 
is gaan overheersen. In veel andere culturen gaat religie meer om de beleving. 
Magie en religie zijn dan moeilijker te onderscheiden. Niet alleen in de westerse 
wetenschap maar ook in de westerse godsdiensten zijn de magische elementen 
steeds meer afgezonderd en gemarginaliseerd als aparte categorie van dubieuze 
verschijnselen, waarvan magie het verzamelwoord werd.49 Dat het een predikant 
was die ze zo expliciet als betovering afdeed, zegt genoeg. Zoals we in de loop van 
dit boek zullen zien, waren aan het eind van – alweer – de zeventiende eeuw 
 religie en magie duidelijker onderscheiden dan ooit tevoren.
   Om iets van een onttovering te proeven hoeven we niet eens het verleden 
met het heden te vergelijken. We kunnen namelijk al in de decennia rond 1700 
 teksten vinden waarin mensen klaagden dat de religie verdween, waarin 
voorstanders van een magisch wereldbeeld zich wanhopig tegen de oprukkende 
nieuwe filosofie verdedigden, waarin mensen schreven dat ze nog steeds in 
geesten en demonen geloofden maar dat ze gewoon niet meer wisten hoe ze die 
moesten definiëren, laat staan bewijzen. We zullen ze nog tegenkomen. Er wordt 
zoals in alle tijden ook heden ten dage in magie en wonderen geloofd, maar de 
metafysische huivering is niet meer een in onze cultuur en ervaring verankerde 
vanzelf prekendheid. Deze studie naar de opkomst van psychologisch denken in 
de vroegmoderne tijd is een studie naar het verdwijnen van een magisch 
universum dat niet verdedigd hoeft te worden.

OVEr DE AANPAk

We gaan de geschiedenis van de vroegmoderne psychologie volgen aan de hand 
van psychologische, medische en anatomische theorieën, gevalsbeschrijvingen 
en debatten, allereerst om hierin de ontwikkeling naar een onttoverd mensbeeld, 
of anders gezegd: de ontdemonisering en ontheiliging van de waanzin, te 
reconstrueren. Bij termen als onttovering en ontheiliging ligt de nadruk op iets 
dat verdwijnt, maar daar kwam natuurlijk ook iets voor in de plaats. We zouden 
het proces daarom ook de opkomst van een natuurlijk mensbeeld kunnen 
noemen, of de opkomst van een in modern-westerse termen ‘wetenschappelijke’ 
menskunde.
   Dat een dergelijke verschuiving in interpretaties heeft plaatsgevonden en 
dat deze verschuiving als onttovering beleefd is, staat wat mij betreft niet ter 
discussie. Deze grote maatschappelijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling is 
in zijn verschillende aspecten voldoende beschreven, eerst door Max Weber en 
sindsdien door vele anderen.50 Dit ontslaat mij echter niet van de plicht om symp-
tomen van onttovering in de teksten van zestiende- en zeventiende-eeuwers aan 
te wijzen, anders zou het ook alleen een interpretatie achteraf kunnen zijn. 
Bovendien heeft het proces op het gebied van psychologie en psychiatrie minder 
aandacht gekregen dan op de gebieden van filosofie, natuurwetenschap en 
wereldbeeld. Het eerste doel van dit boek is daarom de onttovering in de 
psychologie en  psychiatrie in kaart te brengen. Het zou in teksten over waanzin 
en de werking van de menselijke geest aanwijsbaar moeten zijn dat er in de loop 
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heeft, noemt deze benadering een ‘cultural anthropology of thought’.51 De 
teruglopende belangstelling voor magie in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw zou specifiek het gevolg zijn van veranderde machtsverhoudingen, 
professionele belangen van medici, de behoefte aan rust en orde na de chaotische 
tijd van burgeroorlog en revoluties. Verder zou de opkomst van het burgerlijk 
kapitalisme een meer rationele, berekenende manier van denken hebben 
bevorderd.52 Men erkent meestal wel dat de verschuiving een intellectuele was, 
maar vraagt zich vervolgens af van welke maatschappelijke ontwikkelingen de 
verschuiving een vertaling is geweest.
   Als zoektocht naar een complex samenspel van factoren heeft deze sociaal-
contextuele benadering veel nuanceringen en nieuwe inzichten opgeleverd,53 
maar al te vaak slaat ze door naar een standpunt waarin op voorhand 
wetenschappelijke en intellectuele activiteit tot effect van externe behoeftes 
wordt gereduceerd en dus ook op voorhand een oorzakelijke rol in historische 
processen wordt ontzegd. Dan lijkt deze benadering meer op een ideologie, 
namelijk de pertinente wil om wetenschap en rationalisme als oorzaken te 
minimaliseren.
   Met mijn zoektocht naar intellectuele oorzaken ga ik tegen deze zo 
populaire tendens in. Ik hoop te ontdekken in hoeverre de onttovering door 
nieuwe ideeën afgedwongen was, dus als intellectueel psychologisch proces 
opgevat kan  worden, en in hoeverre zij meer door maatschappelijke veranderingen 
en voorkeuren, dus van buitenaf, veroorzaakt werd. Het is zeker niet het doel van 
dit boek te laten zien dat contextualistische verklaringen niet kloppen, noch dat 
de maatschappelijke belangen die zo door de contextualistische school benadrukt 
zijn geen rol hebben gespeeld. We zullen vormen van contextuele invloed 
tegenkomen, tot in de symptomen aan toe! Wat ik wel aannemelijk hoop te maken 
is dat de contextuele benadering niet het hele verhaal is.

Omdat het in dit boek om het duiden van een historische ontwikkeling gaat, is 
niet gestreefd nieuwe of nog onbekende teksten te vinden. De meeste van de 
 teksten die we gaan tegenkomen zijn gepubliceerd en al elders beschreven. Het is 
ook niet mijn bedoeling een uitputtend overzicht te geven van ‘waanzin in de 
zeventiende eeuw’ of  ‘de geschiedenis van de vroegmoderne psychologie’. 
Hierover zijn andere boeken verschenen. In het weergeven van deze geschiedenis 
ben ik ook niet de eerste. Wel wil ik uitvoerig op details ingaan, op inhouden, op 
gedachtegangen, op gevalsbeschrijvingen, visioenen en de interpretaties daarvan, 
uitvoeriger dan in de meeste boeken gebruikelijk is. Liever werk ik enkele auteurs 
of gevalsbeschrijvingen zorgvuldig uit dan dat ik er vele kort aanstip. Hiermee 
geef ik de mogelijkheid op volledig te zijn wat betreft het noemen van personen 
en theorieën, maar hopelijk leren we degenen die besproken  worden daardoor 
wel beter kennen.
   Omdat we ons vooral op Engeland richten zal ik vaak Engelse teksten 
citeren, soms vertaald in het Nederlands. Tenzij anders vermeld zijn de vertalingen 
van mij. Dit geldt ook voor citaten uit het Frans en Duits. Sommige Engelse 
woorden zijn moeilijk te vertalen, zoals ‘mind’. Daarmee wordt verstand of geest 
bedoeld, maar verstand klinkt iets intellectueler en geest kan soms verwarrend 
zijn omdat we het ook over geesten als wezens gaan hebben. Daarom zal ik ‘mind’ 
soms wel en soms niet vertalen. In het Engels worden verschillende woorden 
voor het bovennatuurlijke gebruikt, vaak ‘supernatural’ maar vaak ook ‘divine’. 

Sommige ziektes en soorten van waanzin werden ‘divine’ genoemd. Dat laatste 
betekent heilig, maar anders dan de Nederlandse invulling daarvan. Wat wij in 
Nederland doorgaans met heilig bedoelen wordt in het Engels als ‘holy’ aangeduid 
(‘Holy Spirit’, ‘Holy Mary’). Met ‘divine’ duidde men een meer nabije, tastbare 
vorm van het heilige aan, zoals we ook al Plato en Jamblichus zagen: een spirituele 
of  magische beleving, een beleving waarbij de bovennatuurlijke wereld leek 
binnen te dringen in de aardse wereld. We kunnen ‘divine’ als heilig, sacraal of 
spiritueel vertalen, maar soms ook als magisch.
   Verder zal het woord rationeel ter sprake komen. Hier is het verschil met 
het Engels geen probleem (‘rationally’, ‘ratiocination’, ‘reason’), maar we moeten 
zorgvuldig zijn met het plaatsen van het begrip. In de moderne geschied schrijving 
en in de filosofie wordt rationeel meestal tegenover empirisch geplaatst en dan 
wordt beweerd dat er in het zeventiende-eeuwse denken twee grote hoofd-
stromen waren: de ene die de wereld denkend wilde begrijpen, de andere die de 
wereld onderzoekend wilde begrijpen. Van die tweedeling vond ik in teksten 
over de menselijke geest weinig terug. Wat Thomas Willis ‘rationele therapie’ 
noemde was een mengeling van experimenteel observationeel onderzoek en een 
rationele doordenking daarvan.54 De term rationeel werd vaak sámen met 
 empirisch tegenover iets anders geplaatst, namelijk de fantasie, de impulsieve 
waarneming, de drogrede. Als ik een denker rationalistisch noem bedoel ik 
daarom niet dat hij zichzelf tegenover de empirische aanpak positioneerde en 
ook niet dat hij rationeel wás, maar dat hij een rationele interpretatie van de 
wereld voorstond. Regelmatig schreven auteurs met verwondering over de zon 
en de maan, die zoveel groter bleken te zijn dan men altijd had gedacht. Dat wij 
dit weten, schreef Meric Casaubon in 1655, was alleen mogelijk dankzij het 
primaat van de rede boven dat van de zintuigen.55

Een mensbeeld is een netwerk van concepten, is als een bouwwerk, vergelijkbaar 
met architectuur. Dit is ook een metafoor die in de zeventiende eeuw gehanteerd 
werd. We moeten een voorbeeld nemen aan architecten, schreef John Webster. 
Die hebben niet alleen goede materialen nodig maar ook een stevige fundering.56 
Architecten bouwen met de door hun tijd en cultuur aangereikte materialen en 
methodes. Als er nieuwe materialen beschikbaar komen zullen er andere 
gebouwen gebouwd worden en zullen ook de methodes veranderen. Als er 
nieuwe methodes ontwikkeld worden, zullen er nieuwe mogelijkheden om te 
bouwen ontstaan. Als men één steen weghaalt kan het bouwwerk ook op andere 
plaatsen beginnen te wankelen. Van de ontwikkeling naar een onttoverd en 
psychologisch concept van de menselijke geest hoop ik te reconstrueren welke 
concepten als bouwsteen of methode bepalend zijn geweest. In het volgende 
hoofdstuk gaan we onderzoeken of we interpretaties van waanzin, en ruimer: 
van de menselijke binnenwereld, beter kunnen begrijpen wanneer we ze als 
bouwwerken opvatten, als constellaties van zichtbare en verborgen fundamenten 
en materialen.
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We kunnen ons tegenwoordig niet meer voorstellen, schrijft historicus Willem 
Frijhoff, hoe intens en alomvattend religieuze beleving in de Middeleeuwen en 
vroeg-moderne tijd kon zijn.57 Zelfs als mensen tegenwoordig religie wel intens 
ervaren is dat toch in een wereld die langs seculiere lijnen is opgebouwd, met 
andere woorden: een wereld die er anders over denkt. Wanneer we van 
ont tovering willen spreken, moeten we natuurlijk ook een concept hebben van 
wat een ‘betoverd’ universum inhoudt. Het gaat om meer dan religie alleen, het 
gaat ook om spiritualiteit en magie, en om de nabijheid daarvan. Er is nog steeds 
 religie en er is nog steeds magie, ook in een wereld die we tegenwoordig liever 
wetenschappelijk verklaren. De term ‘magisch universum’ zou het verschil 
 kunnen aangeven. Met deze term wordt gesuggereerd dat magie niet alleen als 
mogelijkheid aangehangen of serieus genomen wordt, maar een fundament is 
van de overheersende wereldbeschouwing. Om bij het architectonische beeld 
van Webster te blijven, met welke materialen en met welke methoden zou een 
magisch wereldbeeld dan opgebouwd zijn? Bestaat er zoiets als magisch denken, 
zoals zo vaak beweerd is en even vaak is tegengesproken? En ontleent de modern-
wetenschappelijke benadering die uit de onttovering is voortgekomen niet net zo 
goed haar vanzelfsprekendheid aan een bouwwerk waarvan de logica zelf niet 
meer ter discussie staat omdat we er midden in zitten?
   In dit hoofdstuk wil ik magie en onttovering als concepten onderzoeken, 
aan de hand van enkele historici en psychologen die weliswaar soms andere 
woorden gebruikten, maar die ook de architectonische opbouw van gedachten 
als uitgangspunt namen en de in de architectuur verborgen vanzelfsprekendheden 
en fundamenten hoopten te ontdekken. Te beginnen met Michel Foucault.

fOUcAULTS GEScHIEDENIS VAN DE WAANzIN

Men kan niet meer over geschiedenis van de waanzin schrijven zonder Michel 
Foucault daarin te betrekken, en vooral diens monumentale werk Folie et 
Déraison.58 Dat op zich is al een grote verdienste. Zijn boeken zijn monumenten. 
We zagen in het vorige hoofdstuk zijn concepten van discours en uitsluiting. Die, 
en vele andere van zijn uitgangspunten, hebben een onuitwisbare plek in de 
 theorievorming verworven, ook al is niet altijd voor iedereen even duidelijk wat 
deze historicus-filosoof precies bedoelt. Hij schrijft in lange soms poëtische en 
vaak ondoordringbare zinnen en schept er nogal eens een genoegen in de lezer 
op het verkeerde been te zetten en met onverwachte omkeringen te verrassen. 
Over Les mots et les choses schrijft Paul Lauxtermann: ‘ik heb het nu, geloof ik, 
gelezen’.59 Beter kan men het gevoel van vertwijfeling dat menigeen tijdens het 

lezen van Foucault bekruipt niet verwoorden. Laten wij ons desondanks aan hem 
wagen.
   In zijn beroemde boek over de waanzin signaleert Foucault een tegenstelling 
tussen twee belevingen van het waanzinnige. Aan de ene kant was er een 
 kosmische beleving, gebaseerd op de dreigende nabijheid van de waanzin in haar 
eigen fascinerende en verschrikkelijke gedaanten. Waanzin was iets 
angstwekkends en beestachtigs, maar kon evengoed een bron van geheime 
waarheden zijn. Aan de andere kant was er een kritische beleving, een wegens de 
ontoegankelijkheid van het waanzinnige ingenomen afstand, waarin waanzin 
alleen een tekort kon zijn en een illusie.60

   Na de Renaissance, vooral in de door Foucault l’âge classique genoemde 
zeventiende en achttiende eeuw, won de tweede beleving steeds meer terrein, tot 
deze uiteindelijk de benadering van waanzin overheerste. Waanzin werd daarmee 
de ontkenning van het redelijke, met onrede of onredelijkheid (déraison) als haar 
belangrijkste eigenschap. Het moge duidelijk zijn dat deze eigenschap werd 
toegekend vanuit het gezichtspunt van het redelijke. De wereld van de waanzin 
met haar eigen autonome karakter verdween zo uit het discours en werd de 
 afwijking, de plek bij uitstek waar alles wat gewaardeerd werd en serieus 
genomen niet gold. Typerend in dit proces is het idee van Descartes dat als men 
helder denkt men niet waanzinnig kan zijn; het ene sluit het andere uit.61 De 
omvorming van waanzin tot de afwezigheid van de rede, maar ook – en dit hangt 
hier volgens Foucault mee samen – tot een ziekte van de geest, een tekort, begon 
vooral in de zeventiende eeuw.
   Ook in praktische, maatschappelijke zin werd waanzin getemd en tot stilte 
gedwongen. In een maatschappelijke praktijk die Foucault de ‘Grote Opsluiting’ 
noemt, vanaf het midden van de zeventiende eeuw, werden niet alleen 
waanzinnigen maar ook zieken, armen, weeskinderen, gewelddadigen, kortom: 
de onhandelbaren, opgesloten in wat men het gekkenhuis of het gesticht 
noemde.62 De opgeslotenen waren economisch overbodig maar dat was niet het 
enige: ze voldeden niet aan de normen van redelijkheid die in die tijd steeds meer 
het  criterium voor waardering werden. In de opkomende burgermaatschappij 
was, aldus Foucault, geen ruimte voor het onredelijke als categorie. De 
opgeslotenen waren de uitgeslotenen. De waanzinnige werd verbannen binnen 
de muren van de inrichting, waar hij niet uit kon maar waar de stem van de rede 
wel binnendrong, in de vorm van een georganiseerd moreel beleid van arbeid en 
regelmaat dat vooral in de achttiende eeuw de bewoners van de inrichting steeds 
meer werd opgedrongen, en daarnaast in de vorm van zorgvuldige administratie 
en classificering.63

   Dankzij de muur die tussen rede en haar ontkenning geplaatst werd, kon 
waanzin van een afstand bestudeerd worden, als object van wetenschappelijk 
onderzoek. Maar gezien het vooral medische en anatomische karakter hiervan 
leverde ook dit geen positieve kennis op. Eerder bevestigde het steeds weer de 
waanzin als afwijking, als ziekte en tekort. Pas aan het einde van de negentiende 
eeuw kwam door Sigmund Freud in diens psychoanalyse het waanzinnige als 
autonoom verschijnsel weer terug in de theorievorming. Freud liet de waanzin in 
haar eigen taal spreken, een taal van verbeelding, emoties en symboliek, met een 
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verschijningsvorm. Met andere woorden: of niet ook Foucault zelf, door de 
waanzin zo uitdrukkelijk tot icoon van het irrationele te maken, haar ook alleen 
in termen van rede en onrede beluistert, en niet als autonoom verschijnsel.
   De geringe belangstelling voor de waanzinnige zelf past in een benadering 
die Foucault later archeologie genoemd heeft: het zoeken naar verborgen lagen 
die onder de actueel verschijnende belevingen en gedragingen te vinden zijn. Die 
verborgen lagen, structuren zoals hij ze noemt, bepalen in belangrijke mate hoe 
wij denken. We zouden kunnen zeggen dat opvattingen die binnen een bepaalde 
cultuur vanzelfsprekend lijken – maar dat vanuit een andere cultuur of tijd 
helemaal niet hoeven te zijn – aan deze onderliggende structuren hun schijnbare 
vanzelfsprekendheid ontlenen. De archeologie poogt die structuren op te sporen 
door in verschillende domeinen parallellen te vinden: in de manier van ordenen 
van de werkelijkheid (Foucault noemde die het épistème, het ordeningssysteem), 
in de moraal en wijze van spreken (door Foucault zoals we al zagen discours 
genoemd) en in de maatschappelijke praktijk, dus in gedragingen, gewoontes en 
beleid, zoals de Grote Opsluiting (door Foucault praxis genoemd). Wil men van 
een structuur spreken dan zou men in épistème, discours en praxis een 
gelijksoortig ordeningsprincipe moeten vinden.69

   Dit doorwrochte complex van opvattingen over ordening en uitsluiting is 
 grotendeels door de historische en sociaal-wetenschappelijke wereld erkend en 
in de theorievorming opgenomen. Op enkele punten schiet Foucault echter door 
in extremen. We kunnen volgens hem namelijk principieel geen oorzaken 
aangeven, geen redenen waarom structuren veranderen. Structuren veranderen 
zonder dat mensen daar zelf invloed op hebben en zonder dat mensen daar 
bewust naar hebben gestreefd. Er is geen oorzaak en geen continuïteit. Een 
cultuur ‘houdt soms op te denken zoals ze tot dan toe gedacht had en begint 
andere  dingen te denken op een nieuwe manier’.70 Individuen zijn de gevangenen 
van de structuur. Mensen volgen het spoor zonder dat zelf door te hebben. Het 
gaat bij Foucault om collectieve, onontkoombare processen, waar individuen 
hoogstens de uitvoerders van zijn.
   Foucault heeft natuurlijk een punt, in zoverre dat iets dat op een oorzaak 
lijkt altijd weer wegglipt en vraagt om een eerdere oorzaak, een oudere laag die 
er aan ten grondslag ligt en die op zijn beurt weer vraagt om een nog eerdere 
oorzaak. Maar door hier een vaststaand uitgangspunt van te maken, legt Foucault 
elk onderzoek een onnodig grote beperking op. Als veranderingen alleen struc-
tureel kunnen zijn, dus verschuivingen in maatschappelijke, cognitieve en 
evaluatieve patronen, en principieel niet veroorzaakt door invloeden van 
gebeurtenissen, individuen of ideeën, dan ligt het ook al vast dat men alleen 
structurele verschuivingen zal vinden. Van tevoren is bepaald welke factoren wel 
of niet een rol kunnen spelen: structuren en ordeningsprincipes wel, individuen, 
ideeën en gebeurtenissen niet. Hier ontpopt zich een cirkelredenering. Als een 
dergelijke structurele verschuiving dan ook nog eens ‘niet veroorzaakt’ is, is 
tevens bepaald dat men ook geen oorzaken kan en zal vinden. Het structuralisme 
wordt bij Foucault op deze wijze een dwingend vooropgesteld systeem.
   Behalve bewonderaars heeft Foucault met dit soort ideeën ook veel mensen 
tegen zich in het harnas gejaagd. Tot de critici behoorde Jean-Paul Sartre. Volgens 
hem richtte Foucault zich veel te eenzijdig op structuren en heeft hij daarmee 

eigen samenhang en inherente logica, een taal die bovendien door Freud 
veelzeggender geacht werd dan de taal van de rede. Veel normaal, zogenaamd 
‘gezond’ gedrag werd volgens Freud immers aangestuurd door de onder de 
aangeleerde redelijkheid verborgen logica van het onbewuste. Dit was een 
kolossale ver schuiving in waardering. Maar desondanks bleef ook bij Freud, in de 
praktische uitwerking van zijn ideeën, in de door hem voorgestelde therapievorm, 
de  psychoanalyse, de morele dominantie van de rede nog evengoed gehandhaafd, 
namelijk in de persoon van de autoritaire en afstandelijke psychoanalyticus. 
Aldus Foucault.64

   De theorie van Foucault is monumentaal en veelomvattend, maar er is ook 
veel tegenin gebracht. Dat er werkelijk een grote opsluiting heeft plaatsgevonden 
kan bijvoorbeeld moeilijk aangetoond worden. Als er van een grote opsluiting en 
 disciplinering sprake is, heeft deze vooral later, in de achttiende en begin 
negentiende eeuw plaatsgevonden. Roy Porter heeft er op gewezen dat de 
secularisering en demystificatie van de waanzin in Engeland niet aantoonbaar tot 
een toegenomen stigmatisering geleid heeft.65 Het is ook niet zo, althans niet zo 
 duidelijk, dat behandelingen harder werden dan voorheen. En tenslotte ligt ook 
de visie dat behandelingen steeds minder van positieve, dat wil zeggen autonome 
kenmerken van de waanzin uitgingen, ingewikkelder dan Foucault doet 
voorkomen. Want zeker in de negentiende eeuw was er een grote fascinatie voor 
de innerlijke wereld van gevoelens en voorstellingen, helemaal waar die afweek 
van het  normale.66 In de kosmische benadering werd de waanzinnige beleving 
inderdaad letterlijker genomen, dus meer geaccepteerd in de vorm waarin ze 
verscheen, maar dat dit ook automatisch meer ruimte voor de waanzin inhield is 
moeilijk hard te maken. We hoeven maar te denken aan de vaak gelegde 
verbindingen van waanzin met duivel en hekserij en dus met zonde en schuld, 
maar ook aan de vele verhalen over gekken die dan wel niet opgesloten werden 
maar evengoed uit gesloten van het sociale verkeer, die rondzwierven, ‘wandered 
the countryside like wild animals, seeking shelter in stables or sties’, die gegeseld 
werden, uitgelachen of met stokken het dorp uit gejaagd.67

   Een ander bezwaar tegen Folie et déraison is dat het voornamelijk gaat over 
de betekenis die waanzin heeft voor de samenleving en cultuur, voor filosofen, 
schrijvers, schilders en regenten. Het gaat over de verbeelding van de waanzin, 
over de plaats die haar maatschappelijk en cultureel gegeven wordt. Waanzin als 
grimas dat opeens kan opduiken, dat schrik aanjaagt en angst inboezemt, als de 
ultieme uitdaging van alle zekerheden. Enkele psychiaters hebben ook op dit 
punt gewezen.68 Foucault lijkt geen verschil te onderkennen tussen de verbeelde 
waanzin in de literatuur en kunst en de concrete toestand van een mens. Daardoor 
wordt waanzin een abstract maatschappelijk verschijnsel en een literaire 
fascinatie, bijna nog alleen een metafoor. Maar waar zijn de angsten, de 
nachtmerries en visioenen, waar is de waanzinnige zelf, wat heeft hij meegemaakt? 
Juist datgene waarvoor Foucault zegt op te komen, het eigene en autonome, is in 
zijn boek de grote afwezige. Hij hoort de stem van de waanzin liever bij grote 
schrijvers dan bij de gekwelde mens in het gekkenhuis of in de goot, en haast zou 
je vergeten dat het bij de meeste schrijvers toch altijd nog een esthetische en 
bovendien vrij willige stem is. Dit roept bij mij de vraag op of het hem wel om 
waanzin gaat en niet eerder om het irrationele, met waanzin als meest radicale 
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mogelijk heden uitsluiten en andere modelmatig veronderstellen, we 
onontkoombaar ook alleen die andere zullen vinden.

Waar ik Foucault weer wel volg is in zijn indeling in een kosmische en een 
 kritische benadering van de waanzin. De kosmische is, zoals we al zagen, meer op 
de beleving van de waanzin geënt, de kritische meer op waarneming van afstand. 
In de kosmische benadering ligt de interpretatie dicht bij de beleving zelf. We 
zouden kunnen zeggen dat de taal van de interpretatie dezelfde is als de taal van 
de waanzin, of in elk geval nauw daarmee verwant. In de kritische benadering 
liggen de interpretatie en de beleving veel verder van elkaar af, beide hebben hun 
eigen taal. De overgang van de kosmische naar de kritische benadering is 
misschien wel hetzelfde proces als de onttovering.
   Hoewel Foucault het zelf niet toegeeft raakt zijn tweedeling een veel oudere 
thematiek. Het is eigenlijk een nieuwe doordenking van de in de negentiende 
eeuw populaire en in de twintigste eeuw omstreden geraakte indeling in 
denkvormen, waarin als twee uitersten magisch denken en rationeel-wetenschap-
pelijk denken van elkaar onderscheiden werden, als twee fundamenteel 
verschillende manieren van begrijpen en omgaan met de werkelijkheid. Deze 
indeling met haar uitersten, magisch en rationeel-wetenschappelijk denken, 
heeft in de twintigste eeuw tot veel discussie en meningsverschillen geleid. Inzet 
van deze meningsverschillen was in de eerste plaats of een dergelijke indeling 
niet op voorhand een hogere waardering voor wetenschappelijk denken als 
zijnde rationeel inhoudt, en een lagere waardering voor het magische denken als 
schijnbaar – in deze definitie eigenlijk automatisch – niet of in elk geval minder 
rationeel. Daarnaast is er veel kritiek gekomen op het evolutionistische 
perspectief dat vaak, maar niet altijd, aan deze indeling ten grondslag lag, een 
perspectief waarbinnen het magische denken vooral aan de ‘oude culturen’ en 
‘primitieve volkeren’ werd toegeschreven, omdat zij niet anders konden, en het 
wetenschappelijk denken werd opgevat als kroon op de lange en moeilijke weg 
naar rationaliteit en vooruitgang.
   Het is aan de woordkeuze van Foucault duidelijk te merken dat hij buiten 
deze discussie wil blijven. Zo schrijft hij wel dat de waanzin in de kosmische 
benadering begrepen wordt langs de lijnen van de verbeelding, in de ‘fantasmen 
van de imaginatie’, maar noemt dit consequent geen magisch denken.73 We 
zouden zelfs zijn ontkenning van oorzaken en continuïteit als een slim construct 
kunnen zien om de pijnlijkheden die de evolutionistische benadering oproept te 
omzeilen. Omdat mijn boek over de opkomst van een wetenschappelijke 
menskunde gaat en daarmee ook over de ondergang van het magische universum, 
wil ik een stap verder gaan en wat Foucault probeert te vermijden toch benoemen. 
En dus de oude discussie over magie en rationaliteit weer openen.

MAGIE ALS DENkVOrM

Sinds in de late negentiende eeuw Sir Edward Tylor en Sir James Frazer 
invloedrijke boeken schreven over het denken van primitieve volkeren,74 is de 

beweging vervangen door op elkaar volgende onbeweeglijkheden. Interessant is 
volgens Sartre juist hoe een verandering plaatsvindt, niet dat een verandering 
opeens heeft plaatsgevonden.71 De dynamiek van historische processen verdwijnt 
als we een archeologie zo statisch definiëren. Deze kritiek raakt volgens mij 
precies het punt waar Foucault vastloopt. Daarom wil ik Foucault’s idee van 
structurele verschuivingen niet overnemen en, ook als ik zijn termen hanteer, 
toch steeds de mogelijkheid openlaten van het belang van individuele psychologie, 
van gebeurtenissen, van ontdekkingen en theorieën. Om de dynamiek van 
historische processen tot haar recht te laten komen zouden we ordenings-
principes in een groter netwerk van bewegingen moeten zien, waarbij we zeker 
niet vooraf moeten vaststellen welke bewegingen bepalend zijn en welke niet.

De psychologie in de vroeg-moderne tijd is ook opgebouwd volgens een bepaalde 
ordening. We zagen het model waarbinnen onze gedachten en gevoelens door 
verschillende bronnen in ons voortgebracht worden, in de woorden van Jacques 
Ferrand de zetels in hoofd, hart, buik en geslachtsdelen. Met daardoorheen de 
andere ordeningen, de verschillende soorten zielen en hun verbindingen met 
kosmische en aardse elementen, met sterren, planeten, metalen. Meedenkend 
met Foucault zijn het de ordeningsprincipes die bepalen of een argument of feit 
als waardevol, als relevant, erkend wordt. Ordeningsprincipes hebben daardoor 
de neiging zichzelf in stand te houden. Dit is zeer herkenbaar, maar ook hier 
wordt Foucault’s benadering te statisch. Want als we even de grote modellen 
 loslaten en gaan kijken naar ordeningsprincipes in de dagelijkse praktijk, in actie, 
dan kunnen we aannemen dat een ordeningsprincipe altijd effect is van bepaalde 
gedachtegangen. Ook wanneer een ordeningsprincipe om andere dan intellec-
tuele redenen vooropgesteld wordt, bijvoorbeeld omdat mensen er belang bij 
hebben, omdat het bepaalde situaties rechtvaardigt, zijn het toch die 
gedachtegangen die het ordeningsprincipe steeds weer in stand moeten houden.
   Maar stel nu eens – en dit is het onderwerp van mijn boek – dat bepaalde 
gedachtegangen om wat voor reden dan ook minder geloofwaardig of zelfs 
onhoudbaar worden? Stapt men dan buiten de ordening? Past men de ordening 
aan, of past men nieuwe gegevens aan de oude ordening aan? Juist op zulke 
momenten wordt het interessant te volgen wat er gebeurt en wel op verschillende 
niveaus, dus ook inhoudelijk en ook individueel. Want de rebel zal anders 
reageren dan de conservatief, het establishment zal anders reageren dan 
aanstormend talent, de romanticus zal anders reageren dan de pragmaticus, de 
 gelovige anders dan de scepticus. Als we dan vasthouden aan Foucault’s 
uitgangspunt dat mensen alleen volgens het in hun cultuur geldende épistème 
 kunnen denken en dat épistèmes statisch zijn, dan zou dit impliceren dat we deze 
vragen niet eens hoeven te stellen. Ik moet hier overigens bij vermelden dat 
Foucault later in zijn leven zijn wel erg rigide structuralisme wat gematigd heeft, 
door te erkennen dat de archeologische structuren niet zo fundamenteel en 
bepalend waren als hij oorspronkelijk had gedacht.72 Maar de mogelijkheid dat 
individuele factoren – sterke persoonlijkheden, overtuigende theorieën, 
gebeurtenissen – ook bepalend kunnen zijn, die mogelijkheid is er bij hem niet. 
Zo eindigen we toch weer in dezelfde cirkelredenering, dat als we bepaalde 
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kant heeft het ook de verschillen tussen denkwijzen toegedekt en gecamoufleerd, 
terwijl de eigenheid van culturen soms juist in hun denkwijze te ontdekken is. 
Daarom wil ik de mogelijkheid van magisch denken openlaten en eerst maar eens 
gaan kijken hoe voor- en tegenstanders van magie in de vroegmoderne tijd hun 
ideeën vormgaven.

In de zestiende en zeventiende eeuw waren verschillende vormen van magie 
wijdverbreid, witte, zwarte, volksmagie, geleerdenmagie, ook onder andere 
noemers zoals hekserij en toverij, geestenbezwering, alchemie, 
toekomstvoorspelling enzovoort. Alleen al over Engeland schreef Robert Burton 
in zijn Anatomy of Melancholy dat magiërs en witte heksen in zo goed als alle 
dorpen voorkwamen.80 In de dominante kerkelijke doctrines werd magie 
niettemin scherp veroordeeld. De puriteinse predikant William Perkins voerde 
niet aflatend strijd tegen alles wat hij als duivels bijgeloof zag. Uit zijn tirades 
ertegen blijkt dat hij in een nogal angstwekkende wereld leefde, met duivels en 
demonen die overal op de loer lagen en ziekten en angsten en visioenen 
veroorzaakten. Bij vergaderingen van vorsten en regenten waren demonen 
aanwezig, zodat ze toekomstplannen leerden kennen om die aan nieuwsgierige 
magiërs en heksen te verraden. Demonen konden in de verbeelding van mensen 
de geheime verlangens zien om daar vervolgens met hun verleidingsoffensieven 
op in te spelen – onze gedachten en verlangens waren voor de geestelijke wereld 
openbaar.81 Overigens zou men logisch gezien verwachten dat er behalve 
demonen ook goede krachten om ons heen aan het werk zijn, maar daar heeft 
Perkins, net als de meeste andere magiebe strijders, opmerkelijk weinig aandacht 
voor. 
   Het is opvallend dat de dominante christelijke theologie ook in de moderne 
geschiedschrijving vaak als rationeler wordt voorgesteld dan magie en occultisme, 
rationeler als zijnde meer gefundeerd in een doortimmerd en door de eeuwen 
heen beproefd bouwwerk.82 De tirades van de demonologen, Perkins en vele 
anderen, geven aanleiding hier een vraagteken bij te zetten. Bij hen leren we een 
sterk van magisch denken doordrongen voorstellingswereld kennen. Door de 
christelijke leer toch als rationeler voor te stellen is men er nogal eens aan voorbij 
gegaan dat ook in de christelijke religie traditioneel veel magische elementen 
voorkwamen, die zo sterk met de leer en de praktijk verweven waren dat ze niet 
eens als magisch opvielen. In het boek van Keith Thomas, Religion and the Decline 
of Magic, wordt dit heel duidelijk. Om enkele voorbeelden te noemen: behalve 
door koningen werden ook door bisschoppen handopleggingen verricht; het 
bijwonen van de mis werd vaak magisch opgevat, om de hogere wereld op de 
eigen hand te krijgen; de Bijbel of het psalter werd soms op willekeurige plekken 
opengeslagen om de toekomst te voorspellen; er waren heilige bronnen waarvan 
het water magische krachten bezat; kaarsen, wijwater en andere relikwieën 
vervulden bezwerende functies; er werden processies gehouden, soms ook door 
de kerk georganiseerd, als bescherming tegen de pest of tegen noodweer of 
 misoogsten; er werd gedanst om Gods hulp; spreuken en psalmen werden 
gebruikt om voorspoed te vragen, om verloren goederen terug te vinden,  vrouwen 
tegen onvruchtbaarheid te beschermen, enzovoort enzovoort.83 Het verschil 
 tussen een gebed en een magische spreuk was helemaal niet zo duidelijk.

vraag of er aan ideeën in verschillende culturen en tijden werkelijk bepaalde 
typen van denken ten grondslag liggen, en nog meer of een bepaald type magisch 
genoemd kan worden, niet meer weg te denken uit het cultureel-antropologische 
en het psychologische debat.75 Om structurele verschillen in kaart te brengen – 
met struc tureel bedoelen we dat het om meer gaat dan verschillende meningen, 
dat er andere denkstappen gezet worden met een automatisch andere uitkomst 
– zijn tweedelingen voorgesteld, zoals magisch denken tegenover 
wetenschappelijk denken, een pré-logische mentaliteit tegenover een logische, 
mythisch denken tegenover rationeel of empirisch denken, het wilde denken – la 
pensée sauvage – tegenover het getemde denken.76 Hoewel hier als tweedelingen 
voorgesteld, gaat het in werkelijkheid natuurlijk om een glijdende schaal, 
waarvan vooral de uitersten zich laten benoemen. Laten we magisch denken wat 
uitvoeriger bekijken.
   Mensen die in andermans dromen kunnen binnendringen, in dieren 
kunnen veranderen en stormen en ziekte veroorzaken, of mensen die ervan 
uitgaan dat anderen dat kunnen en die daar bang voor zijn, zouden in de hierboven 
genoemde indelingen geclassificeerd worden aan de kant van het magische 
denken. In pré-modern Europa waren dit soort opvattingen niet ongewoon, net 
zo als in veel niet-westerse culturen. In het concept van magisch denken worden 
onzichtbare verbanden tussen verschijnselen als oorzakelijke verbanden 
geïnterpreteerd. In modern-wetenschappelijke termen interpreteert men het zo 
dat de verbondenheid in onze voorstelling via associaties en gelijkenissen op de 
buitenwereld wordt geprojecteerd. Anders gezegd dient de verbondenheid in de 
subjectieve beleving hier dus als grond voor een verklaring. Een magiër zou dit 
natuurlijk anders formuleren, maar de notie magisch denken is ook niet door 
hem bedacht.
   Het idee dat magisch denken een specifieke, te onderscheiden denkvorm 
zou zijn, is door verschillende cultureel-antropologen, onder andere Malinowski, 
Evans-Pritchard en Lévi-Straus, tegengesproken, met het voornaamste argument 
dat in culturen waarin de overheersende opvattingen magisch zijn over veel 
andere onderwerpen wel rationeel en causaal wordt nagedacht. Magisch denken 
lijkt dan eerder een keuze en er hoeft dus geen specifieke denkvorm aan ten 
grondslag te liggen. Gustav Jahoda noemde de notie van magisch denken een 
‘classical fallacy’.77 In de debatten hierover hebben degenen die van een magische 
denkvorm uitgingen veel moeten inleveren. Typerend is in dit geval Lucien Lévy-
Bruhl (1857-1939) die in zijn vroege werk nog sprak van pré-logisch denken 
maar in zijn latere werk, nadat hij de onhoudbaarheid van sommige van zijn 
ideeën had erkend, liever sprak van een pré-logische mentaliteit, een mentaliteit 
waarin men wel logisch kon denken, maar toch ten aanzien van bepaalde 
onderwerpen de subjectieve beleving de doorslag liet geven.78

   Een hele andere stroming in de culturele antropologie heeft beweerd dat 
soorten gedachtegangen veel meer met elkaar vermengd zijn: magisch, mythisch, 
rationeel, wetenschappelijk, wild, pré-logisch en logisch overlappen elkaar en 
zijn daardoor veel minder goed te onderscheiden. Vanuit dit standpunt heeft men 
primitieve culturen in zekere zin verdedigd tegen de naweeën van een 
negentiende-eeuws westers superioriteitsdenken.79 Aan de ene kant heeft het 
relativisme de vooroordelen vanuit de westerse blik ontmaskerd, aan de andere 
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bijvoorbeeld de modern-westerse, waarin het juist gemakkelijker is – eerder de 
vanzelf sprekende route – om magie te ontkennen, en op haar beurt weer zo 
structureel dat het niet eens meer nodig is haar af te keuren, laat staan er bang 
voor te zijn.
   Het gaat er nu niet om dat in beide benaderingswijzen magie het zwarte 
schaap is, maar om het feit dat in opvattingen denkvormen als typen te herkennen 
zijn, als netwerken van gedachten en veronderstellingen, gedeeltelijk expliciet 
maar zeker ook gedeeltelijk verborgen, als halfbewust aangenomen 
vanzelfsprekendheden waar men blijkbaar, of men nu voor of tegen is, moeilijk 
aan kan ontkomen. In elke cultuur zijn open en verborgen veronderstellingen 
waarover niet gediscussieerd hoeft te worden.
   Een denkvorm is een soort mal, een model waarbinnen een deel van de 
stappen die men al denkend zet gegeven is. De schijnbare logica duwt de denker 
van de ene stap naar de volgende, volgens patronen die men zelf vaak niet door 
heeft, die vanzelfsprekend lijken maar die dat vanuit een andere denkvorm, 
bijvoorbeeld vanuit een andere cultuur, helemaal niet hoeven te zijn. Sommige 
ge dachten lijken individuele meningen maar zijn eerder de automatische 
uitkomst van een overheersende denkvorm. Foucault noemde het épistèmes, wat 
we kunnen vertalen als epistemische velden, velden van kennis, ordening en 
cultuurgebonden logica. De ondergang van het magisch universum, de onttovering 
of verwetenschappelijking van het wereldbeeld, wordt door Foucault als een 
verandering van épistème beschreven. Zoals gezegd, zonder het over magie of 
magisch denken te hebben, komt Foucault tot een subtiele analyse van de 
verschillen tussen denkvormen in de Renaissance en de vroegmoderne, in Franse 
termen ‘klassieke’, tijd.
   In de Renaissance was het denken volgens hem gebaseerd op het zoeken 
naar analogieën, naar gelijkenissen tussen verschillende fenomenen. Men nam 
aan dat die gelijkenissen op onzichtbare verbanden wezen. In verschillende 
domeinen, biologie, kosmologie, economie, gold als constante de werkelijke 
verbondenheid van de dingen met de aanduidingen die wij in onze geest 
(woorden, namen, symbolen, geldwaarde) aan de dingen geven. Het woord was 
een kenmerk van het ding, in plaats van een kenmerk van ons denken en spreken 
daarover, de geldwaarde van een product was een eigenschap van dat product, in 
plaats van een gevolg van onze waardetoekenning daaraan. Het manipuleren van 
een woord kon invloed hebben op het aangeduide en in het renaissancistische 
discours daarmee ook aangeraakte object.87 Magische opvattingen en praktijken 
vloeien als vanzelfsprekend uit deze aannames voort.
   Foucault laat zien hoe in de vroegmoderne tijd, de eeuwen tussen 
Renaissance en Verlichting, de gelijkenis als leidend intellectueel principe 
verdween. De aanduiding, het teken, werd steeds vaker erkend als een door de 
mens gecreëerd symbool, dat los stond van het ding zelf en dat daardoor als deel 
gezien kon worden van onze interpretaties. Foucault gaat het uitvoerigst in op de 
relatie tussen woorden en dingen, maar hij vindt parallellen in de economie, de 
biologie en menskunde en ook in de literatuur, waar de verhouding tussen de 
verteller en zijn verhaal abstracter werd. Het denken hoefde niet meer direct de 
dingen te raken. Het kon een mogelijke weergave of poging tot verklaring zijn. 
Hiermee ontstond een relativiteit die het denken in zekere zin bevrijdde van het 

   Keith Thomas beschrijft hoe de godsdienst in de loop van twee eeuwen 
langzaamaan de magie uit haar praktijken en doctrines verdreef. Het werd het 
adagium van vooral de protestantse en anglicaanse kerk de godsdienst te ontdoen 
van magie en bijgeloof en, niet zelden in één adem daarmee genoemd, van rooms-
katholicisme. Maar voor de meeste mensen in de vroegmoderne tijd waren de 
verschillen diffuus. In magische praktijken trachtte men occulte  machten direct 
te laten ingrijpen in de loop der dingen, in de godsdienst vroeg men de allerhoogste 
macht om in te grijpen, waarbij men erkende dat men maar moest afwachten of 
die allerhoogste macht daartoe bereid was. In het godsdienstige gebed ging het 
meer om smeken dan in de magische handeling, waar getracht werd het beoogde 
effect zelf op te roepen.84 Dat het ene rationeler of consistenter zou zijn dan het 
andere is een uitgangspunt dat vooral uit de strijd van de christelijke kerken voor 
hun aanspraak op het ware geloof voortkwam.
   In de theologische theorievorming had men het idee ontwikkeld dat het 
woord bovennatuurlijk eigenlijk alleen de goddelijke wereld aanduidde en niet de 
wereld van geesten, demonen, krachten in de natuur, zielen van overledenen 
enzovoort, de wereld die traditioneel, in spreektaal, als de bovennatuurlijke 
wordt aangeduid. Om dit vol te houden had men als hulpconstructie de term 
 buitennatuurlijk (‘praeternatural’) voorgesteld, waarmee men dan geestver-
schijningen en magie aanduidde. Stuart Clark beschrijft het theologische offensief 
om de gewone menselijke opvattingen over de wereld en de bovennatuur lijke 
krachten daarin te veranderen, opdat de voor de kerk onwelgevallige opvattingen 
buiten het domein van het bovennatuurlijke zouden vallen.85 Als historicus die 
graag de rationele consequentheid van het theologisch denken van vóór de 
wetenschappelijke revolutie benadrukt, lijkt hij echter het woord bovennatuurlijk 
ook alleen in die theologisch correcte zin te willen gebruiken. Daar ga ik niet in 
mee, want dan zouden we in onze woordkeuze al partij kiezen voor het discours 
van één van de strijdende partijen, en wel de meest machtige, waarna de volkstaal 
en de magische terminologie automatisch nog alleen inconsistente of bijgelovige 
afwijkingen kunnen zijn. In termen van Foucault kunnen we het hele onderscheid 
tussen boven- en buitennatuurlijk als uitsluitingsdiscours opvatten. Eigenlijk zei 
Thomas Hobbes dit in 1651 al: ‘Vrees voor een onzichtbare macht, die men zich 
verbeeldt of voorstelt op grond van officieel erkende verhalen, heet religie. Als 
deze verhalen niet erkend zijn, spreekt men van bijgeloof’.86

Het was, samengevat, niet vreemd dat de christelijke kerken magie expliciet 
afwezen maar er ook in geloofden, haar impliciet toepasten en er tegelijkertijd 
bang voor waren, haar zagen als een duivelse en door God verboden manier om 
geestelijke krachten te manipuleren en dus duidelijk de realiteit ervan erkenden. 
Niet alleen de katholieken zoals men zo vaak beweert, de protestanten net zo 
goed. William Perkins was puritein en één van de zeer velen die magie 
veroordeelden en die intussen dezelfde vooronderstellingen hanteerde als zijn 
tegenstanders en ze zelfs in nog radicaler magische en plastische beelden goot 
dan vele van de zogenaamde tovenaars, magiërs en kruidengenezers die hij 
bestreed. Dit wijst in de richting van een denkvorm die zowel door voorstanders 
als tegenstanders gedeeld werd, waarbinnen magie wel was af te keuren maar 
moeilijk te ontkennen. Deze denkvorm zou dan als type te onderscheiden zijn van 
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tijd een standpunt was en geen vanzelfsprekendheid. In de zestiende eeuw was 
er vanuit de neo-platoonse traditie een opleving van het idee van oervormen 
waar onze huidige wereld van afgeleid was, en zo ook het idee van een natuurlijke 
taal. Platoonse en in natuurmagie geïnteresseerde denkers gingen er van uit dat 
de taal de structuur van het universum weergaf.92 Door de ramp van de Toren van 
Babel waren alle woorden zodanig veranderd dat de directe verbinding met de 
dingen was verbroken. Daarom kon men in de Renaissance de verbindingen nog 
alleen door studie achterhalen. Nog steeds stond de taal in de natuur gegrift en 
het was aan de mens haar te ontraadselen.93 Ook John Webster, die belangstelling 
voor natuurmagie en voor Paracelsus had, ging van het bestaan van een oertaal 
uit, de taal van Adam. Volgens dit idee zou Adam nog het vermogen gehad hebben 
de werkelijke kwaliteiten van de dingen te bevatten en daarom woorden te geven 
die ook werkelijk met de dingen overeenkwamen. Hij begreep ‘both their internal 
and external signatures’. In de ‘adamische’ oertaal was er absolute congruentie 
tussen de aard van de dingen en hun namen.94 
   De veronderstelde verbinding tussen woorden en dingen was in de 
zeventiende eeuw een omstreden concept. Onderzoeker en schrijver Sir Kenelm 
Digby waarschuwde tegen het denken in analogieën. Men moest de werkelijke 
aard van de dingen niet verwarren met onze concepties daarvan; een woord 
drukt niet een ding op zich uit, maar het beeld zoals het in ons brein geprent is.95  
En hij was zeker niet de enige. Het analogiestandpunt stond tegenover het meer 
sceptische standpunt, dat we met Foucault het ‘afstandelijke’ kunnen noemen. 
Daarnaast werden er tussenvormen voorgesteld, zoals Websters idee van een 
‘adamitische’ oertaal waar de huidige talen afstammelingen van waren.96 Stuart 
Clark voert deze omstredenheid aan als argument tegen Foucault’s concept van 
épistèmes: men kon wel degelijk kiezen uit verschillende opvattingen en degenen 
die in  analogieën dachten waren zich bewust van het bestaan van andere 
meningen en mogelijkheden. Daarom is het denken in analogieën als denkvorm 
in stricte zin, dus als systeem dat het denken niet alleen overheerst maar ook 
bepaalt en beperkt, moeilijk vol te houden. Het gaat volgens Clark eerder om 
verschillende meningen, niet om intellectuele begrensdheid.97

   Hoewel Clark hier zeker een punt heeft moeten we ook weer niet te snel 
meegaan met de relativerende kritiek, want het zegt ook iets dat er over de relatie 
tussen woord en ding zoveel meningsverschillen waren. Als de moderne notie 
dat woorden alleen mentale aanduidingen zijn ook toen al gemeengoed was, dan 
waren de meningsverschillen destijds niet nodig geweest. Daar komt nog bij dat 
de tegenstanders van de magische kracht van het woord niet automatisch 
 sceptisch of ongelovig waren. Clark beschrijft hoe in kerkelijke discussies het 
geloven in de kracht van spreuken en woorden omstreden was, maar niet zozeer 
uit ongeloof, maar omdat het als gevaarlijk werd gezien. Christenen behoorden 
van een ‘heidens medium’ als de kracht van woorden geen gebruik te maken.98 
Waarbij weer blijkt dat tegenstanders dezelfde vooronderstellingen deelden als 
de voorstanders. Het standpunt dat taal alleen maar de betekenaar is en geen in 
de werkelijkheid bestaande verbinding heeft met het betekende, moest bevochten 
worden.
   Als we het idee van een archeologie willen volhouden, dan is de laag 
waaraan magisch en analogisch denken haar vanzelfsprekendheid ontleent 

voortdurend verbonden zijn met de werkelijkheid. Het loskoppelen van de tekens 
en dat wat ze aanduiden had volgens Foucault vergaande consequenties op het 
gebied van taalkunde, waar talen nu als tekensystemen met elkaar vergeleken 
konden worden, en ook op gebieden van filosofie en  wetenschapsleer, waar de 
epistemische velden zich rond de concepten van waarschijnlijkheid en 
methodische twijfel gingen hergroeperen.88 De opkomst van de analytische 
benadering van de waanzin hangt met de loskoppeling van de werkelijkheid en 
onze representaties daarvan samen.
   Het redeneren vanuit analogieën wordt sinds de negentiende-eeuwse 
discussies over het denken van primitieve volkeren gezien als één van de centrale 
 kenmerken van magisch denken, hoe slim Foucault deze term ook omzeilt. We 
kunnen zijn interpretatie als een poging zien tot verfijning van dit omstreden 
concept en als poging om denkvormen op een nieuwe manier te doordenken, 
zonder in de thematiek van magie, rationaliteit en vooruitgang te verdrinken. Hij 
lijkt hierin geslaagd, maar misschien ook wel vooral omdat zijn lezers dezelfde 
onuitgesproken wens deelden. Toch is in de discussies over het denken in 
analogieën de thematiek van magisch denken niet te vermijden. Brian Vickers 
beschreef in zijn spraakmakende artikel ‘Analogy versus Identity’ de 
analogieredenering als een gesloten denkvorm, gesloten in de zin dat ze niet 
open was voor experimentele toetsing en aanpassing.89 Hij contrasteert haar zo 
in zekere zin met de wetenschappelijke benadering die in die tijd opkwam en 
waarin men er juist wel op uit was verklaringen steeds weer te herzien en te 
verbeteren. Ook Vickers kiest als meest typerende thematiek de magische kracht 
van het woord, de veronderstelling dat door woorden te manipuleren de dingen 
zelf te manipuleren zijn. Zoals bekend werden in veel oude religies woorden als 
scheppende krachten gezien en ook nu nog zijn er bepaalde volkeren en religieuze 
tradities waar men goden namen of namen van overledenen niet hardop mag 
uitspreken, niet alleen uit eerbied maar ook uit angst dat men ze daarmee 
oproept. Het noemen van een dode is als een aanraking met hem, soms als een 
bezwering waarop diens komst gewenst of ongewenst zal volgen.90 In meer of 
minder letterlijke vorm ligt deze opvatting aan de basis van veel religieuze en 
magische rituelen, waarin men de aangeroepene middels symbolische 
handelingen tot steun en actie uitnodigt.
   De magische kracht van het woord is een onderdeel van een alomvattend 
wereldbeeld waarin de analogieën, de gelijkenissen in onze waarneming, werden 
opgevat als werkelijke overeenkomsten tussen de verschijnselen. Vickers laat 
aan de hand van het denken van Paracelsus zien hoe niet alleen de taal met de 
werkelijkheid verbonden was, maar alle voorstellingen directe relaties hadden 
met de ons omringende wereld en de kosmos, in één groot geweven systeem van 
in elkaar grijpende verbanden.91 De magische kracht van het woord is een 
symptomatisch voorbeeld van die vorm van denken waarin de fenomenen 
verondersteld worden onzichtbaar maar effectief met elkaar verbonden te zijn, 
woorden en dingen, objecten en intenties. Het gaat hier niet alleen om een 
uitgangspunt dat in de occulte wetenschappen in de Renaissance populair was, 
maar om één van de fundamenten van magisch en esoterisch gedachtegoed, 
zowel in de  westerse als niet-westerse culturen.
   Vickers laat echter ook zien dat de magische kracht van het woord in die 
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De vorming van mythen zou volgens dezelfde wetmatigheden verlopen die ook 
aan de vorming van associaties ten grondslag liggen, maar een mythe is ook meer 
dan een reeks associaties, want de beelden krijgen een verhalend en verklarend 
karakter. Veel meer dan een metafoor is een mythe daardoor ook een model voor 
de werkelijkheid.
   Magische handelingen zijn volgens Freud op dit denksysteem gebaseerd. 
De magische kracht van het woord werkt volgens deze principes. Na het uiterlijk 
is vaak de eerste associatie die we hebben bij het zien of verbeelden van een ding 
de naam er van. Daarom maakt de naam in de magische denkvorm onlosmakelijk 
deel uit van de eigenschappen van het ding. In veel culturen spreekt men namen 
van overledenen alleen met de grootste voorzichtigheid uit, teneinde de over-
ledene niet op te roepen. Bij de Masai in Afrika wordt de naam na iemands 
overlijden zelfs veranderd, aldus Freud.101 Bekende voorbeelden zijn het 
vernietigen of bespotten van een afbeelding van de vijand of het verbranden van 
een vlag, handelingen die alleen via de magische beleving bevrediging kunnen 
geven. In de zeventiende eeuw was het een wijdverbreide gedachte dat het mes 
waarmee een wond was toegebracht een relatie met de wond behield. Door het 
mes te be handelen kon men de wond genezen of in elk geval de genezing 
bespoedigen. Het is een volksgeloof dat ook in Freuds tijd nog her en der werd 
toegepast.102 Men noemde het de wapengenezing (‘Waepon Salve’). Freud zou 
zeggen dat de in de verbeelding gegrifte relatie tussen mes en wond hier concreet 
als genees methode werd ingezet. In de zeventiende eeuw werd de wapengenezing 
ver dedigd door Sir Kenelm Digby en door de occultist Robert Fludd, zoals we nog 
zullen zien. 
   Freud zag overeenkomsten tussen opvattingen en praktijken bij wat men 
primitieve volkeren noemde en bij en sommige van zijn neurotische patiënten, 
zoals de angst namen uit te spreken, het toekennen van een magische rol aan 
voorwerpen, zoals de wapengenezing of het verbod een mes aan te raken, het 
verbod bepaalde mensen aan te raken enzovoort, en hij vroeg zich wat hier op 
een psychologische laag de logica van was. De associatietheorie was voor hem 
niet voldoende om dit te begrijpen, want, schreef hij, ze geeft wel de wegen aan 
die het magische denken bewandelt, maar verklaart nog niet het wezen daarvan.103 
Om de veronderstelde verbinding tussen verschijnselen en de beelden die ze in 
ons oproepen tot een effectief werkbaar model maken, is nog een element nodig. 
Dit is een groot vertrouwen in wat Freud de ‘almacht der gedachten’ noemde. 
Freud liet zich bij het vormen van zijn ideeën vaak in de eerste plaats door zijn 
eigen patiënten inspireren. De term ‘almacht der gedachten’ ontleende hij aan 
een intelligente man die aan de dwangvoorstelling leed dat hij met zijn gedachten 
en onschadelijk bedoelde verwensingen anderen kon beïnvloeden en zelfs kon 
doden, en er tevens van overtuigd was dat anderen dit wisten en het hem kwalijk 
namen, en die de griezelige toestand waarin hij daardoor steeds meer verstrikt 
raakte met deze term, ‘almacht der gedachten’, aanduidde.104

   Wat Freud vervolgens intrigeerde was zijn waarneming dat opvattingen en 
belevingen van neurotische patiënten vaak overeenkwamen met die van kleine 
kinderen en dat ze voor kinderen volkomen vanzelfsprekend leken. Veel kinderen 
kenden aan voorwerpen geheimzinnige krachten toe, dachten dat wat in hun 
dromen gebeurde werkelijk waar was, hadden angsten achtervolgd te worden 

misschien wel ver verborgen onder de door intellectuelen gepresenteerde 
theorieën. Die laag vinden we niet als we alleen naar de uitgesproken 
meningsverschillen en argumentatie kijken en ook niet als we alleen naar 
maatschappelijke belangen en strategieën kijken. Volgens Sigmund Freud was 
het denken volgens het analogie-principe, dat ook hij magisch noemde, een 
onontkoombare en volstrekt logische fase in de ontwikkeling van elk kind. Freud 
keek naar de opbouw van gedachten zoals die zich in de individuele menselijke 
ontwikkeling ontrolde. Selma Fraiberg beschrijft in haar beroemde boek The 
Magic Years hoe voor het kleine kind de relatie tussen taal – klanken eerst nog – 
en de werkelijkheid magisch is. Klanken zijn als bezweringen. Ze roepen de 
moeder op, ze roepen voedsel op. Het zijn middelen om verlangens in 
werkelijkheid om te zetten. Daarna, als woorden een meer eenduidige betekenis 
krijgen, worden ze behalve voor communicatie nog steeds ter  bezwering 
aangewend, om innerlijke beelden op te roepen. Fraiberg geeft het voorbeeld van 
een meisje dat ’s avonds alleen in bed ligt, na de ge bruikelijke protesten daartegen, 
en dan ritmisch en zangerig ‘mammapappa’ en de naam van hun hond gaat 
herhalen, net zo lang tot ze in slaap valt.99 Het woord is in zijn vroegste vorm een 
magisch middel, niet alleen een aanduider maar ook een oproeper. Dat een 
dergelijke rol voor sommige mensen en in  sommige culturen betekenisvol blijft, 
ontleent zijn bestaansgrond niet alleen aan de vanuit volwassen denken 
gepresenteerde argumentaties of aan sociale be langen en strategieën, maar ook 
aan deze onderliggende psychische logica.

PrIMAIrE EN SEcUNDAIrE PrOcESSEN

De roemruchte ‘vader’ van de moderne psychologie, Sigmund Freud (1854-
1939), was gefascineerd door magische opvattingen en door geloof in demonen, 
zoals die voorkwamen in primitieve culturen maar ook bij kinderen en 
volwassenen in zijn eigen cultuur en niet in de laatste plaats bij mensen met 
wanen en dwanggedachten, die nogal eens bij hem op de divan terecht kwamen. 
In veel van zijn werken besteedde hij hier aandacht aan, het meest specifiek in 
Totem und Tabu, vooral in het hoofdstuk over ‘animisme, magie en de almacht 
van ge dachten.’100 Freud definieert magie als een techniek om de verschijnselen 
in de wereld te beïnvloeden, gebaseerd op een verondersteld contact tussen 
handelingen van de mens en de te beïnvloeden verschijnselen, zonder dat dit 
contact materieel aantoonbaar is. Het denksysteem waaraan magie haar vanzelf-
sprekend ontleent, is het animisme, een geloofssysteem of overtuiging volgens 
welke de wereld bezield is door geesten en bedoelingen. Niet alleen mensen en 
dieren maar ook de dingen zijn bezield, de bomen, de hemellichamen, de rivieren. 
Eén van de uitgangspunten van Freud was, overigens in overeenstemming met 
op vattingen die in de late negentiende eeuw in zwang waren, dat de grote mate 
aan overeenstemming van animistisch gedachtegoed bij verschillende volkeren 
in alle tijden, een aanwijzing was dat het niet alleen om een geloofsovertuiging 
ging, maar om een vorm van bewustzijn, van waaruit animisme vanzelfsprekend 
was. In het reconstrueren van dit bewustzijn, dat hij mythisch noemde, baseerde 
Freud zich voor een deel op de associatiepsychologie die in zijn tijd populair was. 

2   |   DE ARcHITEcTuuR VAN GEDAcHTEN

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   42-43 23-11-10   16:13



44 45

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

wordt rekening gehouden met de  realiteit, met het haalbare. Voor de doelmatigheid 
van de secundaire processen, die uitstel en inspanning vragen, is het nodig dat de 
primaire in een zekere rusttoestand worden gehouden: de hallucinatie wordt 
afgeremd, de wensvoorstelling wordt omgebogen of tijdelijk onderdrukt.108

   De primaire processen zijn de oudste, vanaf de geboorte aanwezig. De 
secundaire ontstaan geleidelijk en worden steeds meer verfijnd. Ze remmen de 
 primaire af en gaan die uiteindelijk overvleugelen. Bij volwassenen is het 
 primaire, als ondoelmatig opgegeven procédé nog in redelijk zuivere vorm 
herkenbaar in dromen. Wensen en angsten worden daar direct in voorstellingen 
omgezet of in symbolen vertaald. De droom is volgens Freud een regressieve 
terugkeer naar de primaire processen: de ‘bewaker’ vermindert zijn activiteit 
waardoor de voorstellingen van het onbewuste tijdelijk weer de overhand 
nemen. Wanneer de primaire processen toch in wakkere toestand overheersen, 
spreekt men van waandenkbeelden en hallucinaties. Deze hebben volgens Freud 
een element van regressie in zich, een terugkeer naar de kinderlijke fase in de 
individuele ontwikkeling, toen secundaire processen nog weinig invloed hadden 
en de ‘almacht der gedachten’ nog onproblematisch was.109

   De primaire processen mogen dan bij volwassenen overvleugeld zijn door 
de secundaire, ze blijven ook zonder te overheersen actief. Ze kunnen sneller tot 
een gevoel van bevrediging leiden, waardoor de verleiding zich erdoor te laten 
sturen altijd groot blijft. Het zijn immers de oudste impulsieve manieren om met 
 ervaringen om te gaan. Fantaseren en dagdromen worden voornamelijk door 
deze processen gestuurd en blijven van realiteitstoetsing gevrijwaard. Het in de 
gedachten herhalen van een gebeurtenis die onbevredigend afliep, maar nu met 
bevredigende afloop, of het blijven verbeelden van een wens, tegen beter weten 
in, zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast is het verdringen van verlangens en 
herinneringen, één van Freud’s belangrijkste vondsten, een directe erfgenaam 
van de hallucinatoire bevrediging, alleen in omgekeerde zin. De gewenste situatie 
wordt namelijk denkbeeldig vastgehouden: onlust veroorzakende verlangens 
worden behandeld alsof ze niet bestaan, onlust opwekkende gebeurtenissen 
alsof deze nooit hebben plaatsgevonden. Gedachten en gevoelens die verdrongen 
zijn uit de bewuste activiteit, zijn niet meer toegankelijk voor de secundaire 
bewerking en zullen daardoor weer geleid worden door de primaire. 
Redeneringen die onlogisch of incorrect lijken, zijn vaak op een ander niveau, het 
primaire, heel consistent. In Freud’s opvatting kunnen we neurosen en 
waandenkbeelden pas begrijpen als we ze niet langer als vergissingen of 
denkfouten opvatten maar als van afremming door de secundaire processen 
gevrijwaarde werkwijzen van het psychische apparaat.110

   Wat bij kinderen heel normaal is, dat de primaire processen overheersen, 
is bij volwassenen een vorm van regressie, die in sommige vormen problematisch 
of pathologisch is maar in andere gevallen geaccepteerd. In dagdromen en 
fantasieën, in sport en spel, in culturele en religieuze praktijken, kan een hoge 
mate aan bevrediging ervaren worden, juist omdat de secundaire afremming hier 
tijdelijk genegeerd wordt.111 Magisch en animistisch denken zijn in deze opvatting 
een afspiegeling van de primaire processen. In dagdromen, kunst, sport en spel 
weet men dat de werkelijkheid anders is, maar laat men dit weten tijdelijk 
sluimeren. In religieuze rituelen en magische praktijken gelooft men in meer of 

door fictieve mensen of andere wezens, of hadden imaginaire vriendjes. Dit hoort 
bij de belevingswereld van het kleine kind. Voor zijn verklaring van de 
overeenkomsten tussen kinderfantasieën en volwassen waanvoorstellingen 
borduurde Freud voort op ideeën die hierover in de negentiende eeuw naar 
voren gebracht waren, onder andere door Jacques-Joseph Moreau de Tours 
(1804-1884), waarin twee psychische krachten verondersteld werden. De eerste 
bestond uit impulsieve gevoelens, wensen en voorstellingen en was in de 
kindertijd overheersend. Vanuit deze kracht werd de innerlijke beleving direct 
omgezet in interpretaties van de werkelijkheid. De tweede psychische kracht 
ging in de loop van de ontwikkeling steeds meer overheersen om uiteindelijk een 
groot deel van de inter pretaties van de werkelijkheid over te nemen: dit was de 
kracht van denken, afwegen, controleren. Deze ontstond vooral door 
communicatie met de buitenwereld, waardoor stap voor stap een 
werkelijkheidsbesef kon groeien dat het criterium werd voor toetsing en 
relativering van de eigen belevingen en inter pretaties. Bij het kleine kind was een 
dergelijk toetsingscriterium uiteraard nog weinig ontwikkeld. Bij volwassenen 
overheerste de tweede kracht en kwam de eerste meestal alleen nog in dromen 
en ongeremde fantasieën tot uiting. Tenzij er verstoringen optraden en de 
rationele toetsing niet meer functioneerde. Dan ging de eerste kracht weer 
overheersen in de vorm van waandenkbeelden en hallucinaties. ‘De waanzinnige’ 
schreef Moreau de Tours, die zelf met hasjiesj geëxperimenteerd had om de 
geheimen van de ongeremde geest te leren kennen – ‘de waanzinnige droomt 
wakker.’105

   Freud werkte deze twee processen, die bij de gedachtevorming 
samenwerken, verder uit, vooral in zijn Traumdeutung (1900) en in 
Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens (1911).106 
Uiteindelijk zijn al onze activiteiten, dus ook verbeelden en denken, er volgens 
Freud op gericht om lustgevoelens te bereiken en onlustgevoelens te vermijden. 
De twee processen zijn dan ook verschillende wegen naar hetzelfde doel. De 
eerste, die hij de primaire noemt, gehoorzamen aan het lustprincipe: het zijn 
mentale stappen waarmee directe bevrediging nagestreefd wordt. De tweede, de 
secundaire processen, gehoorzamen het realiteitsprincipe: het zijn mentale 
stappen aangepast aan de weerbarstige realiteit. In primaire processen in hun 
meest zuivere vorm wordt de kortste weg naar bevrediging bewandeld en dit is 
via de hallucinatie en de verbeelding. De verbeelding wordt gevuld door de 
behoefte. De baby die met de mond zuigbewegingen maakt in de hoop de borst te 
krijgen is hier een voorbeeld van, maar we vinden het in veel meer vormen. Deze 
kortste weg zou alleen voldoende bevrediging opleveren als de voorstelling of 
hallucinatie voortdurend kan worden volgehouden. Door levenservaring, door 
het uitblijven van voldoende bevrediging, geeft men stap voor stap de 
hallucinatoire weg op en zoekt andere wegen.107 Hier doet het realiteitsprincipe 
zijn intrede. Naast de voorstelling van wat aangenaam is wordt nu ook een 
voorstelling gemaakt van wat reëel haalbaar is, en zo beginnen de secundaire 
processen. Uit de spanning tussen verschillende voorstellingen ontwikkelt zich 
de ‘omweg van het denken’ waarin de kortstondige en onzekere wensvervulling 
wordt opgegeven om door middel van denken en handelen een duurzamer en 
zekerder wensvervulling te bereiken. Bij de mentale stappen die nu gezet worden, 
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in hun stroom meenemen en overheersen. De logica van neurotisch alsook van 
veel cultureel gedrag vinden we in de kindertijd.113

frEUD EN PIAGET: HOEzO?

Laten we daarom nu gaan kijken naar de gedachten en voorstellingswereld van 
kleine kinderen. Degene die deze het grondigst in kaart heeft gebracht is de 
ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget (1896-1980). Maar voor ik op zijn werk in 
ga moet ik misschien eerst even toelichten waarom ik me vooral op Freud en 
Piaget, twee kolossale maar volgens sommigen inmiddels toch ook wel gedateerde 
psychologen richt, en minder op het vele psychologisch onderzoek dat na hen 
gedaan is. De reden is dat Freud, om met hem te beginnen, als geen ander de 
moderne psychologie in de wereld gezet heeft en een mensbeeld als een 
dynamisch systeem van bewust en onbewust, ego, id en superego gereconstrueerd 
heeft dat in grote lijnen nog steeds wordt aangenomen, hoeveel kritiek er op 
deelaspecten (zoals Freud’s visie op vrouwelijke sexualiteit en op de rol van 
incestueuze verlangens) ook mag zijn. De genoemde primaire en secundaire 
processen zijn in veel modern onderzoek naar magische gedachten en  belevingen 
nog steeds prominent aanwezig, zij het onder andere benamingen.114 Veel van de 
twintigste-eeuwse psychologie is in discussie met hem ontstaan en hoezeer men 
hem ook bevecht, tot nu toe blijkt men hem toch steeds toch weer via een andere 
deur binnen te laten, niet alleen in de psychoanalyse zelf, zijn eigen geesteskind, 
maar ook via de tegenwoordig zo populaire evolutionaire (darwinistische) 
 benadering en impliciet ook via veel ander modern onderzoek, zoals de terror-
psychology die de wisselwerking tussen angst en wereldbeeld onderzoekt.115 
Freud-kritiek is een constante in de moderne psychologie. Een andere constante 
is dat Freud het steeds weer overleeft.
   Voor Piaget geldt bijna hetzelfde, al is de discussie minder beladen en de 
kritiek minder hard. Dit komt vooral doordat Piaget zich meer bij zijn vak hield, 
de ontwikkelingspsychologie, en misschien ook doordat hij zich minder met de 
emotionele en motivationele aspecten van het menszijn bezighield, aspecten die 
nu eenmaal veel emoties oproepen. Piaget geldt nog steeds als de grootste en 
meest paradigmatische denker uit de ontwikkelingspsychologie, ‘een figuur van 
Freud’s statuur’ zoals Howard Gardner hem omschrijft, iemand die een hele 
generatie ontwikkelingspsychologen gestimuleerd heeft en wiens theorieën nog 
steeds als kader gelden om op voort te borduren, te herzien of tegen in te gaan. 
Gardner is één van degenen die ondanks inhoudelijke verschillen erkent dat 
eigenlijk al zijn boeken als een verlengd debat met Piaget gelezen kunnen 
worden.116

   In 1980 publiceerden Nisbett en Ross hun ontmaskerende boek Human 
Inference, over hoe mensen denken en redeneren en zij positioneerden hun 
benadering ‘tussen Freud en Piaget’.117 Dit betekende: tussen enerzijds de visie 
dat ons gedrag bepaald wordt door een permanente affectieve energie die steeds 
bewerkt moet worden, afgeremd, uitgesteld, aangepast, gerationaliseerd langs de 
‘omweg van het denken’, met als uiteindelijk doel onze verlangens te realiseren 

mindere mate wel dat het verband met de werkelijkheid reëel is. Om de logica 
van magie en animisme te begrijpen moeten we dus de logica van primaire 
processen bestuderen. Freud heeft daar zijn levenswerk van gemaakt, maar dat 
hoeven we hier niet te herhalen.
   De magische beleving blijft aantrekkelijk omdat zij de oudste 
verklaringsvorm is en ook omdat zij verklaringen oplevert die heel dicht bij de 
gevoelservaring liggen. Daardoor blijft zij ook in volwassen gedrag in zekere mate 
behouden. In de modern-westerse cultuur wordt rationele doordenking en 
relativering, dus de secundaire bewerking, juist sterk gestimuleerd, maar in 
vooral primitieve cul turen is dat minder het geval, waardoor de daar geaccepteerde 
overtuigingen vaker de logica van het magisch denken volgen. Freud bespreekt 
zowel  primitieve culturen zoals die in de cultureel-antropologische literatuur uit 
zijn tijd be schreven werden als ook culturen uit de oudheid, zoals de Egyptische 
en de Griekse. Wie Homerus leest merkt dat het voor de oude Grieken 
vanzelfsprekend was dat ideeën, ingevingen en gevoelens van buitenaf in de 
mens kwamen, ingefluisterd door muzen, aangewakkerd door wraakgodinnen.112 
Het zijn oervormen van denken en interpreteren, die wij allen in ons dragen en 
die wij in de loop van ons leven – en in de modern-westerse cultuur in slechts 
enkele jaren tijd – leren relativeren.  
   Freud veronderstelde dat deze oervormen genetisch in ons verankerd zijn, 
als survivals, overblijfselen van onze evolutionaire geschiedenis. In een 
voortdurend bewegend krachtenspel krijgen de primaire en secundaire 
processen hun ruimte en hun specifieke vormen en vervormingen. Cultuur, 
opvoeding en socialisering bepalen natuurlijk veel, maar het zijn vooral de 
secundaire processen die daardoor gestimuleerd en gestuurd worden, de 
primaire zijn in beginsel in alle culturen min of meer hetzelfde. Daarom kan het 
bestuderen van kindergedachten en fantasieën licht werpen op neurosen en 
dwangvoorstellingen van volwassenen en ook op religieuze en magische 
voostellingen en gebruiken. Bij kinderen vinden we soms totemistische neigingen, 
zoals bepaalde voorwerpen of mensen niet mogen aanraken, bepaalde 
voorwerpen heilig verklaren of anderszins er grote krachten aan toekennen. 
   In Totem und Tabu werkt Freud een psychologische neiging uit die hij de 
‘ambivalentie van gevoelens’ noemt, waarin mensen, fantasiefiguren, dieren en 
soms voorwerpen, geliefd en tegelijkertijd gevreesd worden, waarin dingen vies 
en tegelijkertijd lekker gevonden worden, met als culturele verschijningsvormen 
het heilige en onreine, het verafschuwen en vereren. Dit zijn neigingen die bij 
volwassenen in neurotische en pathologische vormen voorkomen (en die, als we 
eerlijk zijn, in de meeste culturen onuitgesproken onder de oppervlakte 
schemeren) en die bij primitieve volkeren vaak zeer uitgesproken zijn uitgewerkt 
in tradities, rituelen, geboden en vervloekingen. Hiermee heeft Freud uitdrukkelijk 
niet beweerd dat zijn volwassen patiënten en ook de volkeren bij wie magisch-
religieuze voorstellingen heel letterlijk genomen worden, in een kinderlijk 
stadium zijn blijven steken, zoals hem door cultuurrelativistische kritiek wel 
verweten is. Nee, het is evident dat volwassenen geen kleuters zijn, ook volgens 
Freud, maar de primaire processen, de oudste reacties in ons, behouden nu 
eenmaal altijd een zekere aantrekkelijkheid en kunnen de secundaire processen 

2   |   DE ARcHITEcTuuR VAN GEDAcHTEN

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   46-47 23-11-10   16:13



48 49

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

wereldbeeld en naar dromen, magie en verbeelding.121 
   De denkvorm die het duidelijkst de basis van magisch en mythisch denken 
vormt is de representationele.122 Daarin bepalen de voorstellingen de loop der 
gedachten. Een gedachte gaat van beeld naar beeld, van indruk naar indruk, van 
beeld naar gevoel en van gevoel naar volgend beeld. Deze denkwijze lijkt het 
meest op wat Freud de primaire processen noemde, het direct impulsief volgen 
van de innerlijke beleving. Als kinderen iets ouder zijn kunnen ze de  voorstellingen 
manipuleren door middel van operaties of denkstappen. Zo doen de bewerking 
en relativering hun intrede. Tenslotte, als de puberteit nadert, kunnen operaties 
ook uitgevoerd worden zonder concrete voorstelling als inhoud. Dan wordt het 
denken abstract, wat betekent dat denkstappen ook gebaseerd worden op 
eerdere denkstappen en manipulaties daarvan. Piaget dacht dat een mens in zijn 
ontwikkeling de eerdere stadia achter zich laat en dus steeds volgens het laatst 
ontwikkelde stadium denkt. Daarin was hij een echte structuralist, maar daarin 
overschatte hij ook het denken van volwassenen. Tegenwoordig gaat men er 
vanuit dat de stadia niet zo strikt en dominerend zijn als Piaget dacht. Net zo als 
we eerder bij het structuralisme van Foucault zagen, blijken er veel meer 
individuele invullingen en afwijkingen voor te komen. Dit is ook meer in 
overeenstemming met Freud, volgens wie zoals we zagen de kinderlijke 
denkvormen en voorstellingen ook in het volwassen leven openlijk of verborgen 
actief blijven. 
   Het representationele denken is in zekere zin mythisch. De relaties zijn niet 
causaal of logisch, maar verhalend: voorstellingen worden door nieuwe 
voorstellingen met elkaar verbonden. Oordelen zijn gebaseerd op 
verschijningsvormen en niet op afweging van verschillende mogelijkheden. Als 
stadium in de kindertijd is het ook de leeftijd waarop fantasieverhalen echt waar 
zijn en knuffelbeesten leven. Aan gedachten in dit stadium liggen principes ten 
grondslag die door Piaget realisme, animisme, participatie, magie en artificialisme 
genoemd zijn. Deze termen nam hij van Freud en Lévy-Bruhl over, maar hij 
werkte ze cognitief preciezer uit.
   Met realisme wordt bedoeld dat gedachten en voorstellingen reëel in de 
omgeving aanwezig zijn, dus anders dan in de gangbare betekenis van dit woord 
als ‘de realiteit erkennend’ of ‘zich geen illusies makend’. Om verwarring te 
voorkomen kunnen we het ook cognitief realisme noemen. Wat men zich voorstelt 
is waar, is reëel in de werkelijkheid aanwezig. Realisme staat als zodanig tegenover 
subjectivisme, dat pas later in de ontwikkeling ontstaat. Door kleine kinderen 
werden gedachten voorgesteld als stemmen (‘stemmetjes die fluisteren’) die 
meestal door de oren en soms door de ogen het hoofd in komen, die door de 
kamer zweven en bestaan uit lucht en soms uit adem.123 Ditzelfde geldt voor de 
eigen blik, voor het kijken (‘Pappa, waarom raken onze blikken elkaar niet als we 
kijken?’) en ten aanzien van woorden en namen, die net zo als we eerder bij 
Renaissancefilosofen zagen eigenschappen van dingen zelf zijn en niet door de 
mens gegeven benamingen (‘De zon heeft zichzelf zon genoemd’ en ‘Waar zijn de 
namen?’, ‘De namen zweven om ons heen’ en de naam van een spin is ‘in zijn 
hol’).124 In de loop van de kinderjaren worden gedachten steeds meer als innerlijke 
activiteiten opgevat. Dan zweven ze ook niet meer door de kamer.125   
   Wat volgens Piaget aan het realisme ten grondslag ligt is de afwezigheid 

– en anderzijds het uitgangspunt dat ook het denken zelf een construerende, 
formerende activiteit is die niet alleen affectieve ladingen kanaliseert maar ook 
creëert. Volgens Piaget worden ook gevoelens geconstrueerd in een proces van 
voort durend organiseren en herorganiseren van cognitieve en affectieve 
patronen. De affectieve ladingen zijn volgens hem dus niet gegeven maar mede 
bepaald door de intellectuele organisatie.118 Volgens Nisbett en Ross zijn dit de 
twee basisuitgangspunten waartussen onderzoek naar denkvormen en 
redeneerwijzen dient te manoeuvreren. Ondanks alle kritiek en ondanks veel 
nieuw onderzoek zijn het uiteindelijk nog altijd deze twee, Freud en Piaget.

DE WErELD VOLGENS HET kLEINE kIND

Jean Piaget was oorspronkelijk bioloog maar hij werkte als ontwikkelingspsycholoog 
met als levensvraag hoe mensen hun kennis en inzichten ontwikkelen. Vaak 
wordt hij tot de structuralisten gerekend, de denkers die onder actueel gedrag 
structuren zochten. Het woord structuur hangt natuurlijk samen met het woord 
constructie. De constructie van een gebouw is niet de eindvorm, de kleur of 
versiering, ook niet de keuze van steensoort, maar het skelet zonder welke het 
gebouw zou instorten. Voor Piaget betekende structuralisme het zoeken naar 
abstracte wetmatigheden om concrete en op het eerste gezicht niet altijd 
samenhangende verschijnselen te ordenen. Hij begon zijn onderzoekingen nadat 
hij ontdekt had dat bij het maken van intelligentietests kinderen van bepaalde 
leeftijden steeds dezelfde soort fouten maakten en vroeg hij zich daarom af of dat 
dan nog wel fouten genoemd konden worden.119 Vervolgens heeft hij de 
ontwikkeling van het denken van kinderen en daarin de geleidelijk toenemende 
overheersing van secundaire processen, die hij ‘operaties’ noemt, op een 
ongeëvenaard  precieze manier in kaart gebracht. Al onderzoekend kwam hij tot 
een indeling van denkvormen in verschillende stadia, waarin steeds op een 
specifieke wijze gedacht wordt, allereerst zintuiglijk-lichamelijk, daarna met 
hulp van innerlijke voorstellingen (representaties) en dus ook symbolen, en 
tenslotte met hulp van operaties (innerlijke handelingen). Anders gezegd: van 
heel concreet voelend via concreet beeldend naar een steeds grotere mate aan 
abstractie en perspectief.120 Dit proces heeft hij op minutieuze wijze stap voor 
stap gereconstrueerd, met behulp van vraaggesprekken, tests met proefpersonen, 
met zijn eigen kinderen en door op schoolpleinen rond te lopen en aan kinderen 
uitleg te vragen.
   Veel mensen kennen Piaget van zijn beroemdste test, die naar substantie-
permanentie, waarin kinderen zien dat water wordt overgegoten van een dun 
hoog glas in een breed laag glas en vervolgens gevraagd wordt of er nu evenveel 
water of meer of minder in het glas zit. Kleine kinderen denken dat de hoeveelheid 
afneemt en volgen daarmee hun waarneming, want voor het oog lijkt het zo. Iets 
ouder twijfelen ze, nog ouder hebben ze door dat water niet zomaar in hoeveelheid 
kan verminderen. Dan beheersen ze wat Piaget het concept van substantie-
permanentie noemt. De meeste van Piaget’s onderzoekingen gingen over causaal 
en natuurkundig redeneren maar hij heeft ook onderzoek naar moreel denken 
gedaan (aan de hand van spel en spelregels op schoolpleinen), naar het kinderlijke 

2   |   DE ARcHITEcTuuR VAN GEDAcHTEN

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   48-49 23-11-10   16:13



50 51

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

onder andere doordat een kind merkt dat zijn ideeën en verwachtingen niet altijd 
kloppen met de loop der dingen, en dat zijn mening niet met de mening van 
 anderen hoeft overeen te komen, nemen animistische verklaringen af.129 Waar 
Freud vermoedde dat deze belevingsvormen genetisch in ons verankerd zijn, als 
overblijfselen van onze evolutionaire geschiedenis, zocht Piaget meer naar de 
cognitieve logica: bij een bepaalde hoeveelheid kennis zijn bepaalde conclusies 
de meest logische.
   Wat Piaget ook waarnam is dat kinderen er vanuit gaan dat de dingen door 
mensen gemaakt zijn, volgens heel kleine kinderen door de ouders, volgens iets 
oudere kinderen door fantasiefiguren of goden, die in de vroege kindertijd 
 sprekend op mensen lijken. Dit noemde hij artificialisme. Het wordt door 
moderne volwassenen nog wel eens als verontrustend ervaren als kinderen 
denken dat melk in een fabriek gemaakt wordt, maar eigenlijk is dit heel 
vanzelfsprekend, althans zolang een kind niet zelf gezien heeft hoe koeien 
gemolken worden. De zon wordt ‘s ochtends door een heel grote man de hemel in 
gegooid; bergen en meren zijn gemaakt door mensen, of door de ouders, of door 
God. ‘Het meer was er nog niet toen papa er niet was’. God is in de artificialistische 
visie overigens altijd een materieel wezen, groter en machtiger dan mensen, 
maar niet wezenlijk anders. Het kind zoekt verklaringen in beelden die het zich 
kan voorstellen en in activiteiten die mensen zelf kunnen uitvoeren.130 Vanuit een 
combinatie van  artificialisme met animisme en magie ontstaan ook prachtige 
mythische  verklaringen, zoals dat de duisternis uit het meer (van Genève) komt, 
en dat als het licht wordt, de nacht in het meer zakt. Soms ontstaan er mythische 
gestalten, zoals een enorme witte hand, die wind maakt en wolken doet bewegen 
en een blauwe hand waarmee de bewegingen weer gestopt worden. Het kind dat 
dit zei probeerde ook zelf met bepaalde handbewegingen de wereld te 
beïnvloeden.131Artificialisme behoort niet tot de voorwaarden voor het 
representationele denken of voor magie, het is er eerder een gevolg van. Dat 
Piaget het toch als basisprincipe poneert heeft waarschijnlijk te maken met zijn 
fascinatie voor de psychologische oorsprong van religie, een fascinatie die hij 
duidelijk met Freud deelde. 

‘De natuurlijke houding van de menselijke geest is geloof’, schreef Piaget, ‘en 
twijfel en hypothese zijn complexe, verworven verschijnselen wier ontstaans-
geschiedenis gereconstrueerd kan worden’.132 Met geloof bedoelt Piaget hier niet 
de religie – die komt hier misschien wel uit voort – maar geloof in verhalen, in 
eigen voorstellingen en verbeelding. Net zo als Freud ging ook hij ervan uit dat de 
wetmatigheden in religieuze beeldvorming te herleiden zijn tot de vroegkinderlijke 
logica.
   Toen de dochter van Piaget op haar derde jaar het woord voor vogel, 
l’oiseau, correct kon uitspreken, veranderde haar eerdere versie daarvan, aseau, 
in een vogelachtig wezen dat van vorm kon veranderen en eigen wensen had. 
Deze Aseau kon aardig kon zijn maar ook streng, bezat een zekere morele auto-
riteit die soms boven die van de ouders stond, en kon het meisje en anderen soms 
uitschelden als ze iets deden wat volgens Aseau verboden was.133 Volgens Piaget, 
en hierin volgt hij de psychoanalytische ideeën, creëert een kind met hulp van 
mythische gestalten een soort verwerkingscontext, een omgeving waarbinnen 

van een bewustzijn van het zelf en dus van het bewustzijn van innerlijke activiteit 
(‘mind’). Dit noemde hij cognitief egocentrisme. Innerlijke belevingen, indrukken, 
gedachten worden dan in eerste instantie als absolute werkelijkheid  ervaren. 
Verschijning en realiteit zijn bij cognitief egocentrisme niet onderscheiden.126 
Freud noemde het de ‘almacht der gedachten’. Maar volgens Piaget ging Freud er 
teveel vanuit dat het kind bij gebrek aan een zelfconcept zijn eigen invloed 
overschat, dat het kind met andere woorden die almacht als zodanig beleeft. 
Piaget interpreteerde dit anders. Hij herleidde het weliswaar ook tot cognitief 
 egocentrisme maar dit was volgens hem geen vorm van zelfoverschatting, maar 
juist het gevolg van het ontbreken van een concept van eigen innerlijke activiteit. 
Het kind heeft nog niet de informatie en ook niet de levenservaring om innerlijke 
activiteit van de werkelijkheid te onderscheiden. En zonder een concept van het 
eigen innerlijk kan er ook geen besef zijn van de begrenzing daarvan. Met andere 
woorden: het gaat niet om de aanwezigheid van een te groot vertrouwen in het 
zelf, maar om de afwezigheid van een duidelijk zelfconcept. Wat Freud bij het 
kleine kind al narcisme noemde wordt bij Piaget ‘narcissism without Narcissus, 
i.e. without consciousness of the ego’.127

   Participatie en magie zijn eigenlijk implicaties van dit cognitieve realisme. 
Wanneer gedachten en voorstellingen zowel in de mens als in de lucht zitten en 
daarnaast ook deel zijn van de dingen die ze tot inhoud hebben, dan staat een 
mens dus op één of andere manier in verbinding met die dingen. Participatie is de 
wederzijdse deelneming van zelf en omgeving. Omdat woorden, gedachten en 
voorstellingen deelnemen aan de omgeving kunnen ze deze ook beïnvloeden. Het 
beginpunt bij Piaget is dus niet een behoefte aan macht of beheersing, maar een 
logische vanzelfsprekendheid in de kinderverbeelding. Deze kan inderdaad voor 
macht en beheersing van de omgeving aangewend worden, maar kan evengoed 
tot gevoel van onmacht leiden. Vanuit deze positie kan een kind zich schuldig 
voelen als zijn moeder verdrietig is, alsof het kind dit zelf veroorzaakt heeft. 
Piaget noemt voorbeelden van kindermagie die uit participatie, wederzijdse 
deelneming, voortkomen: als speelgoed op elkaar blijft staan, zal iets lukken, als 
het valt, niet; tussen twee verwarmingstikken snel tellen en als je niet hoger dan 
twintig komt zal moeder ook niet beter worden; heel hard denken dat iets goed 
gaat; bijvoorkeur niet met een gewonnen knikker spelen, want die wil terug naar 
de vorige eigenaar; wolken laten bewegen door zelf te bewegen; en de bekendste 
en eigenlijk ook de duidelijkste: ‘de zon volgt me als ik loop’.128

   Magie hangt met animisme samen, zoals ook Freud al beweerde. De dingen 
hebben gevoelens en bedoelingen. Niet alleen de poppen van kinderen leven en 
kunnen pijn hebben, maar ook andere dingen: ‘Weet de bal dat je er bent?’, ‘De 
maan mag niet naar binnen kijken’. Een pop of ander speelgoed moet ook naar 
buiten kunnen kijken, een tafelpoot is ‘stout’ en wordt gestraft als het kind zich 
eraan gestoten heeft. ‘De maan verbergt zich in de wolken. Het is koud’. Later 
geldt animisme nog alleen voor dingen die uit zichzelf bewegen. Waar Freud 
animisme opvatte als het toeschrijven van psychische activiteit aan de dingen, ligt 
dit bij Piaget wederom net iets anders: bij kleine kinderen is er geen notie van 
psychische activiteit. Animisme ontstaat niet doordat het innerlijke op de 
buitenwereld wordt geprojecteerd, maar doordat er geen duidelijke grens tussen 
beide is. Tegelijk met de bewustwording van een eigen persoonlijkheid in zichzelf, 
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   De overgang van realisme naar subjectivisme houdt samengevat in dat 
eerst dromen verondersteld worden reëel te zijn, buiten de dromer, in principe 
ook door anderen waar te nemen – en uiteindelijk dat dromen niet reëel zijn, zich 
in de verbeelding afspelen, in het hoofd of de ogen van de dromer, en dus ook niet 
door een ander waar te nemen. Volgorde en tempo waarin deze overgang 
plaatsvindt verschillen enigszins per kind. Een kind in de tijd van Piaget zal 
gemiddeld tussen zijn vierde en negende jaar zijn weg door de verschillende 
interpretaties afleggen. Tegenwoordig, met televisie en computer en 
praatprogramma’s en films, zal de volwassen subjectivistische opvatting al eerder 
in het kinderbrein doorgedrongen zijn. In een vergelijkbaar onderzoek naar 
droomconcepten van kinderen van het Hausa-volk in Nigeria, bleek globaal 
dezelfde ontdekkingsweg afgelegd te worden tussen het zesde en tiende 
levensjaar. De volgorde verschilde ook hier enigszins, maar uiteindelijk waren 
ook voor de Hausa-kinderen dromen eerst reëel en extern (van de nacht of de 
bossen afkomstig) en in principe voor anderen waarneembaar, en uiteindelijk 
fantasie en intern (vanuit het hart of de ogen afkomstig) en dus niet meer voor 
anderen waarneembaar.140 Als tussen vormen werden ook door Hausa-kinderen 
dromen als verschijningen opgevat, wel in de ruimte aanwezig en waarneembaar, 
maar als beelden en niet als realiteit. Vergelijkbaar met de kinderen die een halve 
eeuw eerder aan Piaget vertelden dat dromen als plaatjes in de lucht zweven. 
Cognitief is er dus een grote mate aan overeenkomst in de ontwikkeling van 
droomconcepten, namelijk van realistisch naar subjectivistisch, die ook door 
onderzoek in andere landen bevestigd is. Opvoeding en cultuur bepalen natuurlijk 
specifieke invullingen, zoals dat Hausa-kinderen vaker hun hart of hun ogen 
zullen noemen als plaats waar dromen vandaan komen en westerse kinderen 
vaker hun hoofd of hersens, maar dit zijn culturele en geen cognitieve verschillen: 
de droom is in beide gevallen een intern menselijk product.
   Een fascinerende vondst werd door Lawrence Kohlberg gedaan. Bij het 
Atayal-volk in Taiwan werden Piaget-tests gedaan naar substantie-permanentie 
en naar de conceptualisering van dromen. Kinderen van acht jaar beheersten het 
 principe van substantie-permanentie, terwijl kinderen tussen elf en vijftien het, 
naarmate ze ouder waren, minder goed beheersten. Volwassenen beheersten het 
tenslotte niet of nauwelijks. Kohlberg suggereert dat dit met geloof in magie en 
beïnvloeding van materie door de mens te maken heeft. Hetzelfde patroon deed 
zich voor ten aanzien van dromen: de stadia van realistisch naar subjectivistisch 
werden in globaal dezelfde volgorde doorlopen en rond hun elfde erkenden 
kinderen hun dromen als innerlijke. Maar rond hun vijftiende niet meer. Ze gaven 
dan de in hun cultuur heersende opvatting weer, waarin de ziel verondersteld 
werd het lichaam ’s nachts te verlaten en op verre plaatsen de inhoud van de 
droom mee te maken. Dit pleit voor de piagetiaanse visie dat kinderen hun 
constructies eerst zelf opbouwen volgens een eigen kinderlijke denkvorm: de 
kinderen dachten over dromen op een andere manier dan hun ouders. Anders 
dan zo vaak beweerd wordt is het dus niet zo dat kinderen alleen kunnen denken 
wat hun in hun opvoeding en cultuur wordt aangeleerd! Pas later, als spontane 
ideeën worden omgezet in theorieën, dus in de puberteit, passen deze kinderen 
zich aan aan de in hun cultuur heersende voorstellingen. Tegelijkertijd laat het 
onderzoek van Kohlberg hier ook zien dat de cognitieve benadering zijn 

tegenslagen, straffen en regels worden doorleefd, doordacht en verzacht, en 
daardoor verwerkt en geïnternaliseerd. Mamma is weliswaar boos, maar de 
imaginaire vriend vindt het niet erg, of de imaginaire vriend kan sommige dingen 
zó goed dat de woede van de ouder daarbij in het niet valt. Een vergelijkbare 
functie heeft het symbolische spel dat in de peutertijd opkomt. Een meisje dat 
een dode eend had gezien en daar nogal van onder de indruk was, ging later in 
precies dezelfde houding volkomen bewegingloos liggen: ‘Is er iets? Ben je ziek?’ 
‘Nee, ik ben de dode eend’.134

   Imaginaire gestalten en symbolische spelen helpen het kind de weerbarstige 
realiteit, die nu eenmaal enerverend is en soms teleurstellend en  verdrietig, te 
compenseren en hanteerbaar te maken. Piaget noemt voorbeelden van imaginaire 
vriendjes die een speciale relatie met het kind hebben, of tegenovergesteld: juist 
een verschrikkelijke dame die kwade dingen doet en die eigenlijk de schuld heeft 
aan dingen die het kind liever niet zelf gedaan wil hebben, zoals het bed nat 
maken. Na een aanvankelijk verzachtende rol groeide deze dame uit tot een 
nachtmerriefiguur.135 De surrealistische schilder Max Ernst cultiveerde zijn 
imaginaire vriendje, een vogel die was gestorven. Ernst was toen nog jong en zijn 
kleine zusje was net geboren, hetgeen voor hem erg verwarrend was. De vogel 
keerde terug als mythische gestalte, half vogel half mens, soms een mens met 
vogelkop. Dit vogelwezen kreeg de naam Loplop en werd een soort alter-ego voor 
de jongen. Als volwassene heeft Ernst deze Loplop vaak in zijn schilderijen en 
collages verwerkt.136 Volgens Freud zijn in de evolutie van de mensheid de oudste 
vormen van religie de spokenangst, de dodenangst en de voorouder verering 
geweest.137

De logica van een dagelijks niet waarneembare wereld, die eerst vanzelfsprekend 
is en die pas in tweede instantie verder doordacht wordt tot een  bovennatuurlijke 
wereld, is goed te volgen aan de hand van de kinderlijke beleving van dromen. We 
zien hier het cognitief realisme aan het werk en ook hoe dit geleidelijk aan 
overgaat in subjectivisme. Dromen zijn voor kleine kinderen buiten hen, 
bijvoorbeeld in de kamer. Volgens sommige kinderen konden daarom anderen de 
droom ook zien, als ze tenminste in dezelfde kamer waren. Een kind wilde niet in 
een bepaalde kamer komen omdat die kamer vol dromen was. Vaak dachten 
kinderen dat dromen kwamen van degene over wie de droom ging, iemand die 
boos was, iemand die wraak wilde nemen, iemand die je iets komt vertellen of 
geven. Soms, vooral door kinderen die vaker over eenzelfde plaats droomden, 
werd een verre wereld verondersteld waar de droom zich afspeelde. Verder 
werden dromen vaak verbonden met donker. ‘Ik had vannacht geen dromen 
omdat het licht was in de kamer’. In een volgend stadium werd erkend dat dromen 
uit onszelf komen, maar dat ze zich nog wel buiten ons, in de omgeving afspelen. 
Dromen waren dan niet meer echt waar maar ze zweefden als plaatjes in de 
kamer.138 In volwassen termen zouden we dergelijke rondzwevende beelden 
verschijningen noemen. 
   Tussenvormen waren dat dromen wel van buiten kwamen maar via de 
ogen of op een andere manier in ons hoofd terecht kwamen. In het laatste stadium 
zaten dromen alleen nog in het hoofd of in de ogen. Sommige kinderen snapten 
echter niet hoe je iets kan zien dat in je hoofd zit.139
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volgehouden terwijl er hulpconcepten zoals onzichtbaarheid en schaduwziel 
gehanteerd worden om deze vol te houden naast de levenservaring die de 
realistische interpretatie juist onwaarschijnlijk maakt (zoals het zusje dat in de 
droom stierf maar de volgende ochtend naast de dromer wakker werd).
   Rond droominterpretaties is in vele culturen een hele mythologie gegroeid. 
Een schaduwziel kan dan bijvoorbeeld afstanden overbruggen en in het dodenrijk 
komen, of is dezelfde persoon die men ook ziet in de spiegeling in het water.143 
Vaker dan de letterlijke interpretaties komen de tussenvormen voor, tussen 
realistisch en subjectivistisch, dus werkelijkheden die in de lucht verschijnen, die 
misschien wel uit een andere wereld komen maar niet een directe weergave van 
die andere wereld zijn. In de late zestiende eeuw waren verschillende 
dromenboeken voorhanden, zowel de oude uit de Griekse tijd, van Aristoteles en 
Artemidorus, als de nieuwe, zoals in Engeland die van Thomas Hill, The moste 
pleasannte Arte of the Interpretacion of Dreames uit 1576, waarin we steeds deze 
tussenvormen vinden, enerzijds dromen als innerlijke en lichamelijke  bewegingen 
en anderzijds voorspellende dromen en dromen als ingevingen van geesten en 
andere wezens die ons ’s nachts bezoeken.144 Een eeuw later deed Thomas Tryon 
in zijn Treatise of Dreams and Visions merkbaar zijn best om het 
werkelijkheidsgehalte van dromen vol te houden naast de subjectivistische 
psychologische interpretaties, die duidelijk meer in de ontnuchterde denkstijl 
van zijn tijd pasten.145

STrUcTUUr Of INHOUD?

In ontwikkelingspsychologisch onderzoek na Piaget, ‘the mind after Piaget’, zoals 
Howard Gardner het noemt,146 is men meestal sportief genoeg om te erkennen 
hoe fundamenteel en paradigmatisch het piagetiaanse bouwwerk is – ‘the richest 
and most thematic series of observations’ – en hoe groot Piaget zelf – ‘the most 
fertile, systematic and comprehensive thinker developmental psychology has 
had’147 – maar heeft men ook kritiek en wordt het bouwwerk niet meer in zijn 
geheel aanvaard. Kritiek is er vooral geweest op de grote nadruk op logisch en 
causaal redeneren, waardoor de sociale en emotionele intelligentie, die niet altijd 
gelijk opgaat met de intellectuele, onderbelicht is gebleven. Inmiddels gaan de 
meeste psychologen er van uit dat activiteiten als gevoelsmatig kiezen, fantaseren, 
invoelen en aanvoelen even belangrijk zijn als het logisch correct de wereld 
proberen te begrijpen. Overigens heeft Piaget zelf ook erkend dat de 
ontwikkelingsstadia ten aanzien van getallen, hoeveelheden en ruimte veel 
scherper te onderscheiden zijn dan ten aanzien van onderwerpen als oorzaken, 
geboorte, leven, bedoelingen. Op deze onderwerpen hebben omgeving en 
opvoeding waarschijnlijk ook meer invloed.148

   Verder beschouwen verschillende critici de visie van Piaget op kinderlijke 
vermogens als te negatief, negatief in de zin van teveel uitgaand van wat kinderen 
niet kunnen, niet weten en niet snappen.149 Dit was voor Piaget ook expliciet de 
methode: vanuit het ontbrekende de kinderlijke denkwijze reconstrueren. Als 
men echter doorvraagt en zoekt naar vermogens die kinderen wél hebben, dan 
verandert het beeld. Uit veel onderzoek is inmiddels gebleken dat kinderen meer 

beperkingen heeft. Kinderen van het Atayal-volk ontwikkelden kennis van de 
subjectiviteit van dromen eerst net zo als kinderen in andere culturen, maar 
vergeten deze vervolgens. De uiteindelijke opvatting wordt bij hun dus meer 
bepaald door hun cultuur dan door hun cognitieve vermogens.141

   Richard Schweder en Robert LeVine, die het eerdergenoemde onderzoek 
bij de Hausa-kinderen deden, zagen hun onderzoek als een kritiek op Kohlberg 
en Piaget, omdat zij meenden dat de volgorde niet vaststaat en dat de opvattingen 
bovendien meer door omstandigheden dan door denkstructuren bepaald 
worden. Inderdaad laten zij zien dat omstandigheden, zoals of een kind wel of 
niet naast anderen slaapt, invloed hebben op de volgorde. Als een kind ’s nachts 
droomt dat zijn zusje sterft maar de volgende ochtend door ditzelfde zusje gewekt 
wordt, dan heeft dit natuurlijk invloed op het concept van het realiteitsgehalte 
van de droominhoud. Maar anders dan Schweder en LeVine beweren laat hun 
onderzoek juist zien dat de volgorde, weliswaar minder strict dan Piaget dacht, 
toch globaal dezelfde is. Ook Hausa-kinderen volgden tussen hun vierde en elfde 
de weg van cognitief realisme naar subjectivisme, net zo als westerse kinderen of 
kinderen van de Atayal.
   Daarnaast betwijfelen Schweder en LeVine of het cognitief realisme, zoals 
 kleine kinderen dat hanteren, wel samenhangt met de eerder besproken 
afwezigheid van een onderscheid tussen zelf en omgeving. Wanneer een kind 
geen duidelijke scheidslijn tussen intern en extern zou hebben, zoals Piaget 
beweerde, waarom zou het zijn dromen (innerlijke belevingen) dan als extern 
inter preteren? Waarom deze keuze? Als de scheidslijn toch niet duidelijk is zou 
het kind net zo goed voor de interne interpretatie kunnen kiezen.142 Maar hier 
slaan Schweder en LeVine een belangrijk deel van de piagetiaanse argumentatie 
over. Het is namelijk geen keuze maar noodzaak. De meest directe, de meest dicht 
bij de beleving staande interpretatie van dromen is realistisch. En vanuit de 
gedachte dat de natuurlijke houding van de menselijke geest geloof is, en dat 
twijfel en  relativering pas later ontstaan, als gevolg van doordenking en 
levenservaring, is het dus onontkoombaar dat voor een klein kind de realistische 
beleving ook de eerste interpretatie vormt. Als een kind weinig besef van 
innerlijke activiteit heeft worden belevingen automatisch als reëel ervaren, als 
waar. Anders gezegd, in termen van Freud, zijn de belevingen nog niet door 
secundaire processen afgeremd. Pas later sturen de secundaire processen de 
interpretatie in een andere, meer aangepaste richting. Dat een droom zich alleen 
in het hoofd afspeelt is geen beleving maar kennis. 

Van oudsher vormen dromen een geliefd onderdeel van de  wereldbeschouwelijke 
en menskundige mythologie. De verschillende stadia in droomconcepten die we 
in bovengenoemde onderzoeken vinden kunnen we in nagenoeg letterlijke vorm 
terugvinden bij verschillende volkeren en culturele tradities: soms zeer 
realistisch, vaak tussenvormen zoals dat dromen verschijningen zijn, soms 
subjectivistisch. In sommige culturen worden dromen gezien als letterlijke 
gebeurtenissen in een andere wereld. De droom wordt dan bijvoorbeeld beleefd 
door een  schaduwziel, dat deel van de mens dat ook blijft bestaan na de dood. 
Deze schaduwziel, het onzichtbare deel van de mens, is ook in dromen van 
anderen te zien. In deze droomopvatting is dus de oudste realistische interpretatie 
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gedachten ten koste van de inhoud.154 Hier heeft Piaget inderdaad veren moeten 
laten. Uit veel onderzoek is gebleken dat het niet zozeer de soort van redenering 
is waarin het kind van de volwassene verschilt, maar de hoeveelheid aanwezige 
kennis. Carey deed onderzoek naar veranderingen in concepten van leven en 
dood bij kinderen tussen de vier en tien jaar. In overeenstemming met de 
 theorieën van Piaget bleken kleine kinderen vooral af te gaan op verschijning-
vormen, op uiterlijke kenmerken. Geleidelijk aan werden de concepten meer 
door biologische kennis geïnspireerd.155 Voor kinderen van onder de vijf jaar was 
de dood vergelijkbaar met slapen of lang afwezig zijn, dus niet definitief, geen 
niet-bestaan. Ze zagen geen absolute tegenstelling tussen leven en dood: dood is 
niet zozeer niet-leven, maar eerder een toestand met kenmerken die niet 
wezenlijk van het leven verschillen. ‘Hoe gaan dode mensen naar de badkamer? 
Hebben ze badkamers onder de grond?’156 De dood had meestal ook een eigen 
plaats: de hemel, boven de wolken, achter de bergen, onder de grond. De 
voorstellingen vanuit embedded thought werden hier dus op het moeilijk 
voorstelbare onderwerp van de dood geprojecteerd. In gesprekken over de 
oorzaak van sterven bleek dat kinderen die steevast van buiten laten komen: 
vergif, doodslag, een ongeluk, heel vaak als straf voor iets, dus in overeenstemming 
met wat Freud en Piaget zeiden: een bedoeling. Ook voor kinderen in de eerste 
schooljaren bleef de uitwendige oorzaak het meest vanzelfsprekend. Daarna 
werd, in de loop van enkele jaren, de dood iets definitiefs en ook het tegendeel 
van leven, een toestand van niet-zijn of elders zijn. Kinderen van negen à tien jaar 
konden zich de dood als iets biologisch voorstellen. Het organisme houdt op met 
leven.157  Wat voor een leven na de dood gold, gold ook voor het voorgeboortelijke: 
ook hieraan werden op dagelijks leven lijkende kenmerken toegedicht. Volgens 
kleine kinderen waren baby’s er vaak al vóór ze in het gezin kwamen, ergens in 
een andere wereld.158

   De ontwikkeling in de antwoorden die Carey vond komt in veel opzichten 
overeen met de stadia van Piaget, maar haar punt is dat dit uiteindelijk niet door 
onderliggende en met leeftijd veranderende denkstructuren komt, maar door 
levenservaring, gesprekken, omstandigheden, school. Uiteindelijk gaat het 
volgens haar dus om de kennis die een kind al doende verworven heeft. Animisme, 
zegt Carey, is geen specifiek te onderscheiden denkvorm, maar een gevolg van het 
onduidelijke onderscheid tussen levende en niet-levende dingen. Leven is voor 
kleine kinderen nog niet een toestand met specifieke kenmerken, hoogstens 
‘bewegend’. Wanneer kennis van de biologie toeneemt, zoals in een modern-
westerse opvoeding gebruikelijk is, neemt animisme af. Verschillen in denk-
structuur kunnen in dit geval dus herleid worden tot een eerst niet en later steeds 
meer aanwezige biologische manier van kijken.159

   Wat Schweder en LeVine over de Hausa-kinderen beweerden, dat vooral 
omstandigheden en kennis bepalend waren voor hun droomconcepten, lijkt dus 
door Carey bevestigd te worden ten aanzien van andere onderwerpen. Meer 
onderzoekers wijzen in die richting. Een jongen die van zijn ouders gehoord had 
dat bliksem uit de wolken komt, weigerde dit te geloven. Bliksem was van vuur en 
wolken waren van water, en aangezien vuur gedoofd wordt door water, zou 
bliksem ook meteen gedoofd worden door de wolken.160 Waar het hier aan 
ontbreekt is zeer duidelijk niet een redeneerwijze of een soort van logica – die is 

inzichten hebben, meer aanvoelen en ook over een genuanceerder zelfconcept 
blijken te beschikken dan Piaget dacht.150 De toon die nogal eens wordt 
aangeslagen is die van ‘de verdediging van het kind’.
   Uit mijn eigen herinnering wil ik op deze kritiek reageren. Als kind liep ik 
met mijn moeder over straat en vroeg haar hoe het toch kon zijn dat de aarde 
rond was, iets dat andere kinderen mij hadden verteld maar dat ik niet begreep. 
Mijn moeder vergeleek de aarde met een sinaasappel waar mensen op woonden. 
Gelaten aanvaardde ik deze vergelijking, maar ik bleef met een vraagteken zitten. 
De mensen zouden immers van de zijkant en onderkant van de sinaasappel 
 afglijden. Daardoor kon ik het me niet anders voorstellen dan dat de sinaasappel 
was doorgesneden. De onderste helft was de aarde, waarop wij woonden, de 
bovenste helft de hemel. Ik herinner me nog een gevoel van onvrede omdat ik 
tegelijkertijd begreep dat mensen dat niet bedoelden. Dat Piaget ten aanzien van 
dit soort denken zou concluderen dat ik de cognitieve vermogens miste om me 
een ronde aarde voor te stellen, is niet een te negatieve visie. Als kinderpsycho-
logen vervolgens verdedigen dat ik vast en zeker allerlei andere vermogens en 
aanvoelingen wél had, dan daarvoor dank, maar dat draagt weinig bij aan een 
beter begrip van de denkvorm die maakte dat voor mij de aarde onmogelijk rond 
kon zijn. Pas een tijd later – en die overgang kan ik mij niet herinneren – werd een 
ronde aarde voorstelbaar.

Er zijn echter ook andere verklaringen voor de grote verschillen tussen kinderlijk 
en volwassen denken naar voren gebracht. Eén van de bekendste psychologen 
die de piagetiaanse theorieën hebben bekritiseerd en genuanceerd is Margaret 
Donaldson. Zij heeft zich meer gericht op wat kinderen wél kunnen en kwam 
erachter dat kinderen niet zo cognitief-egocentrisch zijn als Piaget meende en 
ook tot veel meer redeneringen in staat zijn. Vaak hebben kinderen gewoon niet 
genoeg kennis om de gestelde problemen op te lossen, hetgeen iets anders is dan 
dat ze inadequate, of überhaupt andere, redeneringen toepassen.151 Donaldson 
merkte duidelijk dat kinderen tot genuanceerder begrip in staat waren wanneer 
de vragen aan hun belevingswereld waren aangepast. Zij stelt daarom een 
verschil voor tussen wat zij noemt embedded en disembedded thought.152 
Embedded thought, ingebed denken, gaat over onderwerpen die binnen de 
context van dagelijkse ervaringen en menselijke activiteiten plaatsvinden. 
Wanneer we buiten die praktische dagelijkse context bewegen, bijvoorbeeld naar 
natuurkundige en wereldbeschouwelijke vragen, dan is het begripsvermogen 
van kinderen volgens Donaldson veel kleiner. In embedded thought kunnen we 
redeneringen baseren op onze eigen ervaringen en volgen we een dagelijkse 
 logica zoals die zich in ons leven aangediend heeft. In disembedded thought 
hebben we geen ervaringslogica tot onze beschikking en zijn we aangewezen op 
de formele structuur van afleidingen. Die hebben kinderen gewoon nog niet 
geleerd. Ook volwassenen redeneren meestal sneller en met minder moeite als 
embedded thought wordt aangesproken, zij het dat men in onze westerse cultuur 
aangespoord wordt om abstract te denken en volgens formele modellen te 
 redeneren. Daardoor is disembedded thought vertrouwd geworden en voor 
volwassenen ten aanzien van de meeste onderwerpen geen probleem.153

   Volgens een andere critica, Susan Carey, overschat Piaget de structuur van 
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dan dus ook… tot een miljoen. Als we maar de tijd hadden om door te tellen. Grote 
getallen trekken het kind over de grenzen van embedded thought heen. Piaget en 
Carey hebben hier fascinerend onderzoek naar gedaan, maar menigeen zal het 
ook van zichzelf herinneren, want veel kinderen tellen zich de oneindigheid in, 
bijvoorkeur voor het inslapen. Het concept van oneindige hoeveelheden heeft 
implicaties op veel meer terreinen dan dat van getallen alleen.164 Er is altijd nog 
een grotere ruimte voorbij of voor of na, en daarmee zijn opeens ook boven en 
onder relatief, afhankelijk van de plaats waar we zijn. Misschien werd toen voor 
mij die ronde aarde voorstelbaar.

Wanneer we de discussie naar aanleiding van Piaget en denkstructuren overzien 
dan blijkt kennis meer te bepalen dan vastliggende structuren. Redeneringen 
kunnen logisch correct zijn maar niet tot een met werkelijkheid overeenstemmende 
conclusie leiden. Moeten we het begrip denkstructuur dan maar loslaten? Wel in 
de harde betekenis van het woord, als vaststaand patroon waar een mens niet 
aan kan ontkomen. Niet in een flexibeler betekenis als een conglomeraat van 
samenhangende concepten en denkstappen. Kinderen weten meer van dingen 
als willen en niet willen, mogen en niet mogen, expres of niet expres, beloning en 
straf, slapen en waken, aardig of niet aardig. Dat is het bekende. Maar 
wetmatigheden in de natuur, de werkelijke grootte van hemellichamen, 
biologische en mechanische processen – zij vormen het onbekende. Als het 
onbekende verklaard wordt met het bekende is het niet verwonderlijk dat het 
conglomeraat van concepten en strategieën soort-eigenschappen heeft, zoals 
bedoelingen en gevoelens die tot het domein van het bekende behoren en daarom 
subjectief zijn, intentioneel en antropomorf.
   Overigens wil ik er op wijzen dat ook Piaget, zeker in zijn latere leven, de 
stadia en structuren minder strict hanteerde dan vaak beweerd wordt. Ook hij 
ging er toen van uit dat veel kinderlijke opvattingen in feite de meest logische 
conclusies zijn bij een bepaalde hoeveelheid kennis.165 Met Susan Carey kunnen 
we  concluderen dat denkwijzen structureel veranderen wanneer funderende 
concepten het denken in een bepaalde richting sturen, op veel meer terreinen 
dan dat waar het funderende concept over gaat. Dit gebeurt vaak zonder dat we 
dat doorhebben, in de gedachteopbouw van het kind, maar ook in die van de 
volwassene en in die van samenlevingen en culturen. Het verwerven van 
concepten en de reorganisatie van theorieën verloopt in de intellectuele 
ontwikkeling van kinderen niet wezenlijk anders dan in de intellectuele 
geschiedenis. De novice-expert-shift volgt een bepaalde logische opbouw. Net zo 
als in de cognitieve ontwikkeling van een mens worden grote conceptuele 
veranderingen in de geschiedenis volgens Carey in de eerste plaats veroorzaakt 
door domein specifieke kennisverwerving en een daardoor afgedwongen 
reorganisatie van theorieën.
   Een prachtig voorbeeld van zeer basale kennisverwerving wordt 
beschreven door Norbert Elias in zijn Essay over tijd. Het Adanbe-volk in Afrika 
had in de negentiende eeuw weinig begrippen om tijd in te delen en te beschrijven. 
Het leefde in kleine gemeenschappen, voornamelijk van jacht en enkele 
eenvoudige vormen van landbouw. In de evolutie van de mensheid is voor jaag- 
en vind culturen een precieze tijdsindeling niet nodig geweest en we kunnen 

correct – maar kennis. Veel van de animistische en magische verklaringen van 
kinderen vormen volgens deze onderzoekers geen bewijs voor een onderliggende 
denkstructuur. Eerder gaat het om begrijpelijke attributiefouten: kinderen 
hebben niet genoeg kennis van de fenomenen waarnaar gevraagd wordt en 
schrijven die daarom eigenschappen toe van fenomenen waarover ze wel kennis 
hebben. Het onbekende wordt verklaard met het bekende, en het bekende is bij 
kinderen nu eenmaal anders dan bij volwassenen omdat kinderen minder 
geschoold zijn en minder levenservaring hebben.161

   Aan de andere kant gaat Carey ook weer niet mee met de bewering dat het 
voornamelijk de omstandigheden zijn die bepalen hoe en wat mensen denken. Zij 
waarschuwt ertegen om het idee van denkstructuren helemaal los te laten, omdat 
er dan een nogal willekeurige brei zou ontstaan van waaruit men geen 
fundamentele verschillen in denken meer kan definiëren, terwijl die verschillen 
er overduidelijk wel zijn. Het verschil tussen embedded en disembedded is bij 
kinderen enorm veel groter dan bij volwassenen. Kinderen hanteren ten aanzien 
van onderwerpen waar ze weinig kennis over hebben representationele 
gedachten, op voorstellingen gebaseerd, terwijl westerse volwassenen dit ten 
aanzien van onderwerpen waar ze weinig kennis over hebben doorgaans niet 
doen. Kennis is bovendien aantoonbaar niet altijd voldoende om een kind ook 
inzicht of begrip te geven. Bij mijn kinderlijke onbegrip over de ronde aarde was 
mij door verschillende mensen wél de juiste kennis aangereikt, maar ondanks 
dat snapte ik er niets van. Susan Carey geeft hier als antwoord op dat de 
herstructurering tijdens de ontwikkeling van het kind niet wezenlijk verschilt 
van de herstructurering van gedachten van volwassenen bij wat zij noemt de 
novice-expert-overgang, de weg van nieuweling naar kenner van een bepaald 
domein. Alleen hebben volwassenen zoveel meer verschillende concepten tot 
hun beschikking dat ze daar ook ten aanzien van onbekende domeinen op kunnen 
bouwen.162

   De verklaring die Carey geeft is dat sommige concepten funderend zijn, 
foundational concepts, zoals zij ze noemt. Een concept is funderend wanneer het 
reeksen nieuwe redeneringen mogelijk maakt, ook op andere gebieden dan het 
gebied waar het over gaat. Om funderende concepten te herkennen moeten we 
aannemelijk kunnen maken dat die redeneringen zonder dat concept niet 
denkbaar zijn. Tijdens de ontwikkeling ontstaan steeds complexere netwerken 
van kennis-elementen en theorieën. Overgangen van een bepaald netwerk naar 
een complexer netwerk kunnen plaatsvinden doordat de vondst van een 
funderend concept de structuur van zo’n netwerk opeens verandert. Een 
deeltjestheorie is een voorbeeld van een funderend concept. Het maakt het 
overgaan van substanties in andere vormen denkbaar en enigszins verklaarbaar. 
Een funderend concept is voor een intellectueel systeem wat bijvoorbeeld de 
uitvinding van het wiel of de pomp of de boekdrukkunst voor een maatschappelijk 
systeem is. Carey noemt ze ‘tools of wide application’. Een concept is in haar 
benadering dus gereedschap, mentaal gereedschap.163

   Het concept van oneindigheid zouden we funderend kunnen noemen. Voor 
kleine kinderen zijn alleen kleine hoeveelheden te tellen. Vier of tien of twintig 
blijven nog binnen de dagelijkse bedding. Maar op een gegeven moment ontdekt 
een kind grotere hoeveelheden, kan tot honderd tellen, en dan ook tot duizend, en 
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begrijpen en te waarderen.167 Hoewel Febvre later door de grote populariteit van 
Foucault is ondergesneeuwd, is zijn concept van een mentale uitrusting wél meer 
in overeenstemming met wat we in ontwikkelingspsychologische theorievorming 
vinden en ook ideologisch neutraler. Het veronderstelt geen keuze vooraf of 
intellectuele ontwikkelingen door ordeningsschema’s, context of machtsbelangen 
bepaald worden, maar beschrijft alleen het reservoir aan kennis, 
veronderstellingen en theorieën dat in een cultuur aanwezig is, en tracht daarmee 
gedragingen en attitudes begrijpelijk te maken. Voor Febvre vormen kennis en 
gedachten net zo als voor Carey werktuigen, intellectueel gereedschap.
   In zestiende-eeuws Europa was de mentale uitrusting een hoogontwikkeld 
dynamisch netwerk van ideeën en uitgangspunten. Het is niet mogelijk die als 
geheel in kaart te brengen, net zo min als dat mogelijk zou zijn voor onze moderne 
cultuur. Daarom probeerde Febvre de grenzen van de mentale uitrusting op te 
zoeken, door te zoeken naar wat hij niet vond, naar concepten die niet gedacht 
werden. Dus enigszins piagetiaans: vanuit het niet-gedachte de kenmerken van 
een denkvorm reconstrueren. Beroemd is zijn these dat de zestiende-eeuwer niet 
de conceptuele en linguïstische uitrusting had om atheïsme te denken, althans, 
atheïsme in de moderne zin van het woord, als ongeloof in God of in een geestelijke 
wereld. De concepten om ongeloof te definiëren waren er niet en daarom wás 
ongeloof er ook niet. Men kon ongelovig zijn, een infidel, maar dat betekende dat 
men niet geloofde in die ene God van het christendom. Men kon in zijn hart een 
heiden zijn, maar helemaal niet geloven in iets bovennatuurlijks kwam niet voor. 
Als wij nu a-religieus rationalisme menen te herkennen in een zestiende-eeuwse 
tekst, dan wil dat volgens Febvre niet zeggen dat de schrijver dat ook zo bedoelde, 
of dat het er überhaupt staat.168 De kracht van Febvre’s aanpak is dat hij door te 
zoeken naar het niet-gedachte juist meer inzicht krijgt in wat er wél gedacht 
werd. De afwezigheid van een concept van ongeloof geeft aan hoe vanzelfsprekend 
het geloof was. Dit brengt ons weer bij het idee van een magisch universum 
waarin voor- en tegenstanders van magie dezelfde uitgangspunten deelden, een 
magisch universum waarvan de uitgangspunten niet gedefinieerd hoefden te 
worden omdat ze in de gehanteerde denkvormen verankerd waren. Alleen zijn 
het dan niet vaststaande overkoepelende structuren of epistemische velden die 
de aard van denkvormen bepalen, maar de samenstelling van de mentale 
uitrusting: concepten, en daarvan sommige funderend.
   Wij gaan onderzoeken of de overgang van een kosmische naar een 
analytische benadering van de waanzin op deze manier te begrijpen is. In de 
volgende hoofdstukken worden aspecten van de vroeg-moderne menskunde 
beschreven, eerst de belangrijkste of meest bediscussieerde diagnoses en dan de 
debatten over de vraag of we bij hekserij en bezetenheid met bovennatuurlijke 
verschijnselen te maken hebben of met verbeelding en waanzin. In de 
hoofdstukken daarna volgen we het denken over de ziel en de werkingen van de 
menselijke geest, in het Engels de ‘mind’. In dit denken zien we een ontwikkeling 
van meer bovennatuurlijke en magische naar meer natuurlijke en psychologische 
interpretaties. Waar het nu om gaat is of we deze intellectuele verschuiving 
kunnen verklaren met hulp van de hiervoor beschreven psychologische ideeën 
als een verandering van mentale uitrusting, als proces van conceptverwerving en 
daaruit voortkomende herordening van conceptuele netwerken.

verwachten dat deze dan ook geen deel van de conceptuele uitrusting uitmaakte. 
Pas met de opkomst van landbouw zou er meer behoefte aan tijdsindelingen 
ontstaan zijn, omdat het zaaien om specifieke tijdstippen vraagt. De mensen van 
het Adanbe-volk leefden in een daarmee vergelijkbare situatie, althans vóór ze 
contact kregen met westerlingen. Voor hun eenvoudige landbouw hadden ze de 
kennis ver worven dat zaaien het meeste opleverde als het kort voor de regentijd 
gedaan werd. Een vindingrijk lid van de stam moet ooit ontdekt hebben dat de 
zon kort voor de regenweken steeds achter dezelfde bergwand aan de horizon 
opkwam, een geniale vondst die het Adanbe-volk kennis gaf over het tijdstip 
waarop er gezaaid moest worden. In de late negentiende eeuw moest nog steeds 
een  priester elke ochtend een wachttoren beklimmen om de plaats van de 
zonsopgang te kunnen zien.166

   In de stapsgewijze opbouw van een conceptueel netwerk is eerst een 
ijkpunt nodig – de zonsopgang en de berg voor de Adanbe – waarna volgende 
stappen tot preciezere tijdsindeling kunnen leiden. Dankzij funderende 
concepten, de ‘tools of wider application’, kunnen in korte tijd nieuwe inzichten 
opkomen, ook in domeinen die niet of slechts zijdelings met de funderende 
concepten te maken hebben maar die wel met de reorganisatie mee veranderen. 
Dit is wat Piaget in de cognitieve ontwikkeling en Foucault in de geschiedenis een 
structurele verschuiving noemde.

MENTALE UITrUSTING

Moeten we uit deze ontwikkelingspsychologische visie op het proces van 
gedachteopbouw concluderen dat we het concept van epistemische velden zoals 
Foucault dat voorstelde, als ordeningssystemen die onontkoombaar onze 
gedachten bepalen, niet kunnen volhouden? Kinderen bouwen hun concepten op 
met hulp van hun ervaring en kennis. Zij kunnen daarbij van elkaar afwijken en 
een eigen volgorde in de gedachteopbouw hanteren. Ze kunnen aantoonbaar van 
de door hun cultuur of ouders gehanteerde opvattingen afwijken, ook als ze zich 
daar later toch weer aan aanpassen zoals de Atayal-kinderen deden. Er valt niet 
tot een universele theorie te concluderen die aannemelijk maakt dat mensen 
alleen denken wat hun aangeleerd is of wat hun ordeningsschema hun aangeeft. 
Om intellectuele verschuiving in de vroegmoderne tijd te verhelderen heeft het 
weinig zin een concept van épistèmes te hanteren als de ontwikkelingspsychologie 
laat zien dat het in mensen nu eenmaal niet zo werkt. Dat mensen 
ordeningssystemen ontwikkelen en van elkaar overnemen en dat ze zich 
daardoor laten inspireren én beperken, dat blijft staan, maar we moeten het 
concept van épistèmes wel flexibeler, beweeglijker opvatten dan Foucault deed. 
Eigenlijk hoeven we het alleen maar te ontdoen van de ideologische elementen 
zoals dat épistèmes veranderen zonder oorzaak en zonder continuïteit en zonder 
dat mensen en gebeurtenissen daar invloed op hebben.
   In de jaren ’40 van de vorige eeuw introduceerde de historicus Lucien 
Febvre het concept mentale uitrusting, l’outillage mental. Daarmee bedoelde hij 
het conglomeraat van kennis, concepten en voorkeuren dat een individu van zijn 
cultuur aangereikt krijgt om zijn wereld en zijn ervaringen te ordenen, te 
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mentaliteitsgeschiedenis werd genoemd, dat mensen in de vroegmoderne tijd 
minder gericht waren op hun visuele waarneming, dat de affectieve zintuigen een 
meer prominente plaats in de menselijke en intermenselijke beleving innamen 
dan wij tegenwoordig gewend zijn. Dichters schreven vaker over aanraken, 
voelen, horen en ruiken dan over zien. De arts Paracelsus had meer akoestische 
dan visuele middelen om gezondheid en ziekte van mensen te achterhalen. Men 
moest bepaalde geluiden wel of niet kunnen horen en geuren wel of niet kunnen 
onderscheiden.171 De tastzin werd het meest betrouwbare zintuig genoemd, waar 
wij tegenwoordig eerder het zien als reden tot geloven aannemen. Gemiddeld 
schijnen in teksten vaker geuren en geluiden beschreven te zijn dan uiterlijke 
vormen. Het geruis in de bossen en de vaak beangstigende klanken van de nacht 
bepaalden de beleving meer dan de zichtbare vormen, en de aanraking en de 
stem van een vriend zou eerder herinnerd worden dan zijn beeld.172 Carl Zimmer 
begint zijn boek Soul Made Flesh, over Thomas Willis en het begin van 
hersenonderzoek, niet voor niets met een wandeling door het Oxford van 1662 
aan de hand van de geuren.173

   Een verschil in zintuiglijke nadrukken is natuurlijk moeilijk aan te tonen. 
Stuart Clark laat zien dat, anders dan Febvre beweerde, ook in de Middeleeuwen 
en de vroegmoderne tijd het zien al de meest benadrukte vorm van waarneming 
was. De verschillen zitten volgens hem eerder in de betekenis die men aan 
waarnemingen toekende. Het idee van een tastbare verbinding tussen ogen en de 
waargenomen objecten werd namelijk langzaamaan losgelaten.174 Dit is in 
overeenstemming met de ontkoppeling die we eerder bij Foucault en het magisch 
denken bespraken. Vanuit de psychologische discussie zouden we kunnen zeggen 
dat een vorm van participatie (de tastbare verbinding) werd verlaten. Een 
verandering in de voorkeuren en stijlen van waarneming zegt iets wezenlijks 
over de mentale uitrusting, over andere omstandigheden en andere opvoeding. 
Het zegt ook dat onze beleving, toch altijd nog datgene wat we het meest als 
vanzelfsprekend aannemen, waarschijnlijk veel sterker dan wij zelf doorhebben, 
door cultuur en omstandigheden wordt bepaald. Intussen stelde men ook 
dezelfde vragen als wij tegenwoordig: hoe werkt onze geest, wat vertellen ons 
onze dromen, hoe ontstaan emotionele instortingen en geestesstoornissen en 
hoe gaan we daarmee het beste om? Met andere middelen en andere nadrukken 
kwam men ook tot andere antwoorden. We gaan nu kijken welke.

   Daarvoor is het allereerst nodig in kaart te brengen hoe men interpreteerde, 
welke argumenten men gebruikte, welke argumenten doorslaggevend waren, 
welke vanzelfsprekend. En wat veranderde er in de loop van die honderddertig 
jaar? In welke opzichten interpreteerden mensen hun en andermans ervaringen 
anders dan een eeuw eerder? We gaan onderzoeken of het inderdaad zo is dat 
nieuwe kennis en theorieën herordening van grotere netwerken van concepten 
hebben afgedwongen. Waar het vervolgens om gaat is of we aan de hand van deze 
reconstructies iets kunnen zeggen over wat de oorzaak van de onttovering is 
geweest. Wat maakte dat deze verschuiving in mensbeelden plaatsvond? Wat 
dreef mensen in 1690 ertoe zo anders te denken dan in 1590? Zijn het alleen 
veranderende omstandigheden en daardoor veranderde behoeften, zoals zo vaak 
beweerd is, of zijn kennis en ideeën zelf al voldoende om het proces te verklaren? 
En zo ja, welke kennis en welke ideeën, en zijn daarin funderende concepten aan 
te wijzen? We gaan dus onderzoeken in hoeverre de onttovering als een 
uitbreiding van de mentale uitrusting en een daarmee samenhangende 
herordening van conceptuele netwerken gezien kan worden.

Om ons te kunnen inleven in psychologie en diagnostiek uit de Renaissance en 
vroegmoderne tijd moeten we beseffen dat heel veel hedendaagse ideeën en 
uitgangspunten er toen niet waren, niet gedacht werden, geen deel uitmaakten 
van de mentale uitrusting. Ze lijken voor ons zo vanzelfsprekend maar zijn dat 
vooral omdat ze in onze huidige mentale uitrusting verankerd zijn. Het is de 
kunst ze de schrijvers van toen dan ook niet in de mond te leggen. Als we ons 
willen openstellen voor hun belevingswereld moeten wij proberen vele moderne 
opvattingen en vanzelfsprekendheden tijdelijk te vergeten. –Zoals dat we met 
onze hersens denken. Destijds vroeg men zich af waar ons verstand zetelde, onze 
common sense: in ons hoofd, in ons hart of in onze buik? We zagen al iets 
vergelijkbaars in de vraag van Jacques Ferrand of verliefdheid door ons hoofd, 
ons hart, onze buik of onze geslachtsdelen werd voortgebracht. Wij moeten ook 
niet verwachten dat de sceptici van toen in hun ideeën automatisch op de 
moderne scepsis leken. Thomas Hobbes, algemeen beschouwd als radicaal 
scepticus en mechanicist, was juist één van degenen die opperden dat ons 
verstand in ons hart zat.169

   Het moderne psychoanalytische beeld van bewust en onbewust was er 
niet, het idee dat de mens in de loop van een lang evolutieproces ontstaan zou 
zijn al evenmin. Dat de aarde om de zon draaide was alleen voor een enkeling een 
reële mogelijkheid. Over atheïsme, tegenwoordig zo toonaangevend in filosofie 
en wereldbeeld, noemde ik al dat het volgens Febvre in de zestiende eeuw niet 
voorkwam. Een eeuw later zien we het wel, maar toen werd het tot het bijgeloof 
gerekend. John Webster legt uit waarom. Atheïsten betwijfelen God, schrijft hij, 
omdat ze in hun eigen redeneringen geloven. Maar redeneringen komen uit de 
imaginatie voort en zijn even vluchtig en van dezelfde substantie gemaakt als 
verbeelding en fantasie. Iemand die deze dan toch meer waarheid toekent dan de 
‘Waarheid van de Schepping’, gelooft in zijn eigen verbeelding, en dat is wat men 
bijgeloof of idolatrie noemt.170

   Nog dichter bij de beleving zelf is er op gewezen, door Febvre en andere 
historici van een richting die in de tweede helft van de vorige eeuw 
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drie waar de meningsverschillen over een al of niet bovennatuurlijke oorzaak van 
waanzin het meeste over gingen. In de periode waar het voorlopig om gaat, van 
1568 tot 1603, raakte demonenbezetenheid ondanks grote populariteit en 
spectaculaire duivelsuitbanningen meer en meer omstreden. Verschijnselen die 
tot deze diagnose inspireerden werden in toenemende mate verklaard met een 
beroep op de twee andere, die op zich niet omstreden waren – toen althans nog 
niet.

DrIE DIAGNOSES

Melancholie was één van de vier humeuren en daarmee onderdeel van de 
humorale pathologie, die ook wel humeurenleer of viersappenleer genoemd 
wordt. Het woord humeur betekende vocht of sap. Men veronderstelde dat de 
menselijke gezondheid afhankelijk was van het evenwicht tussen de vier sappen 
in het lichaam: bloed, lymfe (slijm), choler (gele gal) en melancholie (zwarte gal). 
Bloed was de belangrijkste, de meest levende en bezielde vloeistof, die op het 
psychische niveau levendigheid en harmonie, in humorale termen het 
sanguinische temperament veroorzaakte. De plaats waar bloed vandaan kwam, 
of beter: waar voedsel in bloed getransformeerd werd, was de lever. Van daaruit 
stroomde het naar het hart, waar het met lucht gevuld en bezield werd, om van 
daaruit het lichaam te verlevendigen. Lymfe, de tweede in hoeveelheid, was 
langzamer en kouder. Het kwam uit de hersenen en veroorzaakte op het 
psychische niveau het lymfatische of flegmatische temperament: rustig, langzaam, 
vaak fysiek zwak. Gele gal, uit de lever afkomstig, was een dunne, bittere vloeistof 
die op het psychische niveau choleriek veroorzaakte, opvliegendheid, felheid, 
woede. Tenslotte was er melancholie, het vocht waaraan belangrijke invloeden 
op het menselijke gemoed werden toegekend. Melancholie, letterlijk zwarte gal, 
was een uit de milt afkomstige donkere, dikke, roodzwarte vloeistof, die bij 
lijkschouwing vaak op plaatsen waar bloed stroomde gevonden werd. In het 
lichaam had het een verdikkende, vertragende en stollende werking die op het 
psychische niveau vertragend en verduisterend werkte en zo zwaarmoedigheid 
tot gevolg had.
   De melancholie was de meest tot de verbeelding sprekende van de vier 
humeuren. Wanneer het sap overheerste sprak men van een melancholisch 
temperament, of zoals men destijds zei: ‘complexion’, de vochtensamenstelling 
van de mens. Als levensverdriet kon het een zekere schoonheid hebben en tot 
mistroostige gedichten en muziek inspireren; het was ook de vervoering waar 
kunstenaars, schrijvers en welgestelde vrouwen aan leden.179 Maar uit evenwicht 
geraakt kon het vocht veel meer kwaad aanrichten. Marsilio Ficino beschreef het 
zo: als zwarte gal alleen komt, dus niet in evenwicht gehouden door de andere 
drie, dan is het té zwart, dan verduistert het de geest en beangstigt de ziel, 
waardoor gedachten blokkeren.180 De trekkende pijnen van de melancholie 
sleurden mensen mee in zelfverwijten, somber gepieker, angsten en zelfs 
waandenkbeelden – daarin verschilde de oude diagnose dus met de moderne 
interpretatie van het woord. Men veronderstelde dat het vocht stolsels 
veroorzaakte en de levendige stroming van bloed vertraagde, dat het doordrong 

WAANZIN EN HET bOVENNATuuRlIjkE:
DE VROEGE DEbATTEN

‘Dokters van de ziel’ beklaagden zich meer dan eens over de ongrijpbaarheid van 
de problemen die ze probeerden te verhelpen. Over het algemeen leken ze in hun 
teksten doordrongen van het feit dat de menselijke psyche een gecompliceerd 
verschijnsel is en dat hun theorieën slechts een klein deel daarvan konden 
verklaren. De arts Stephen Bradwell benadrukte in zijn boek over bezetenheid 
meerdere keren hoe moeilijk het is criteria aan te leggen ten aanzien van 
symptomen die zich op het moment zelf altijd alleen als ‘meer of minder’ 
voordoen.175 In dit hoofdstuk gaat het erom hoe het verband tussen waanzin en 
bovennatuurlijke verschijnselen werd beredeneerd en ervaren, aan de hand van 
debatten over bezetenheid en hekserij, en meer in het bijzonder over de vraag of 
de verhalen over nachtelijke vluchten, monsterlijke verschijningen, duivelsrituelen 
en seksuele orgieën, niet eigenlijk uitingen waren van bepaalde geestestoestanden, 
met name melancholie en hysterie.
   De meeste artsen hanteerden een eclectische benadering, waarin 
verschillende soorten oorzaken tezamen tot waanzin en geestesziekte konden 
leiden: de stand van sterren en planeten, voedsel, demonen, de woede van God, 
sappen in het lichaam, emotionele problemen, teleurstellingen en eenzaamheid.176 
Robert Burton gaf in zijn beroemde The Anatomy of Melancholy uit 1628 
moedeloos zijn poging om oorzaken van psychische problemen te ordenen op. In 
het labyrint van toevallige oorzaken was de juiste ingang steeds moeilijker te 
vinden; hoe verder hij zocht, hoe meer zijpaden en nieuwe oorzaken hij vond.177 
Wanneer ik in het hiernavolgende enkele theorieën nader zal toelichten en een 
prominente rol in de vroegmoderne psychiatrie zal toekennen, doe ik dat met de 
verzuchting van Burton in het achterhoofd.
   Meestal werden vier soorten van waanzin onderscheiden: 
maniemelancholie, frenitis en demonenbezetenheid. Manie was het onbeheerst 
doorschieten in uitersten, in verwilderdheid, bovenmatige vrolijkheid en razernij. 
Melancholie was somberheid en neerslachtigheid, soms met waandenkbeelden, 
angsten en visioenen. Frenitis, een soort koortsige razernij met delirium. Frenitis 
leek op manie maar ging ge  paard met lichame lijke ziekte. Van de vierde, 
demonenbezetenheid, komen de symptomen nog voldoende aan de orde. Zij 
werd als één van de vormen van waanzin erkend. Wanneer wij overzichtswerken 
uit die tijd lezen, lijkt het noemen van deze vierdeling echter vooral een 
plichtpleging aan de klassieken, want de auteurs die haar opvoeren negeren haar 
vervolgens en beschrijven veel meer geestesstoornissen, zoals maanziekte en 
wolvenziekte, duizeligheden en hallucinaties, hysterie en hypochondrie.178

   Anders dan de klassieke vierdeling, wil ik vooral drie diagnoses extra 
aandacht geven: melancholie, hysterie en demonenbezetenheid. Dit waren de 
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   Thomas Tryon beschreef in zijn Treatise of Dreams and Visions – dat was 
het boek waarin ik die handgeschreven opdracht aantrof: ‘when this book thou 
seest remember me’ – hoe humeuren onze dromen beïnvloeden. Sanguinische 
overheersing leidde tot plezierige en lichte dromen, over aangenaam gezelschap 
en soms muziek. Cholerische overheersing leidde tot dromen vol woede en 
onmacht, schreeuwpartijen en gevechten, en achtervolgingen door wilde dieren. 
Flegmatische overheersing leidde tot valdromen en dromen over water en golven, 
met de angst te verdrinken of van grote hoogten neer te storten. Door een zekere 
gelaten traagheid hadden flegmatische dromen wel eens minder verhaal en 
waren dan moeilijker te onthouden. Melancholische dromen tenslotte waren 
griezelig, donker en beangstigend, de nachtmerries en de dromen over 
eenzaamheid, dood en verlies. Naast de humeuren waren er ook andere krachten 
die dromen medebepaalden, zoals voedsel, de hemellichamen, zielen van 
overledenen, engelen en demonen.189 Het was volgens Tryon steeds de kunst zich 
niet teveel door één van de humeuren te laten leiden. Door geestelijke scholing en 
gezond voedsel (op de humorale samenstelling afgestemd) kon men zoveel 
mogelijk evenwicht in de temperamenten bereiken, zodat men minder 
overgeleverd was aan lichamelijke en geestelijke wanorde.190

Toen Tryon zijn boek schreef was de humeurenleer al zo’n tweeduizend jaar een 
fundament van medisch denken. Vier eeuwen voor Christus is ze in Griekenland 
voor het eerst in haar bekende vorm beschreven, in het Corpus Hippocraticum, 
een verzameling teksten die aan Hippocrates van Kos worden toegeschreven. 
Hippocrates (ca. 460-375 v.Chr.) geldt nog steeds als de onbetwiste vader van de 
Europese geneeskunde.191 De interpretatie van ziekte die hij voorstond was 
destijds ten dele nieuw, namelijk daar waar hij ziekten natuurlijk opvatte, dat wil 
zeggen vrij van goden en geesten die het lichaam ontregelen of bezetten. De 
bovennatuurlijke opvattingen die in zijn tijd gewoon waren, worden tegenwoordig 
wel ‘homerisch’ genoemd, omdat ze in de verhalen van Homerus de 
vanzelfsprekende diagnostiek vormden. Goden en geesten drongen binnen in 
lichamen en in de verbeelding van mensen en veroorzaakten ingevingen, ideeën, 
visioenen, ziekten en waanzin.192 In de hippocratische geneeskunde werden 
natuurlijke interpretaties expliciet tegen deze oudere benadering afgezet. Eén 
tekst was hierin het meest duidelijk: De morbo sacro, over hysterie en epilepsie, 
tezamen de ‘heilige’ ziekte genoemd. De benaming ‘morbo sacro’ geeft aan dat de 
ziekte toen magisch werd opgevat, als een soort bezetenheid, en juist die 
interpretatie werd door Hippocrates afgewezen.193 
   De verklaring die Hippocrates hiervoor in de plaats gaf was in zijn tijd 
echter niet nieuw. Het was een zeer oude verklaring die al eeuwen naast de 
magische bestaan had. Epilepsie en hysterie, van oudsher met elkaar verbonden, 
werden in de Egyptische geneeskunst ‘ziekten van de baarmoeder’ genoemd. Dit 
vraagt enige toelichting. De baarmoeder, in het Grieks hysteron, werd gezien als 
een wezen met een eigen autonoom streven naar bevrediging, naar voedsel in de 
vorm van sperma. Wanneer het uitblijven van bevrediging pijnlijke proporties 
begon aan te nemen, ging de baarmoeder onrustig bewegen, wat al enige 
emotionele onrust bij haar draagster veroorzaakte. Als het stillen van de honger 
dan nog uitbleef, baande de baarmoeder zich een weg door het lichaam, wrong 

in het brein en daar de kanalen bezette waardoor voorstellingen, waarnemingen 
en gedachten vervormd werden, met uitbarstingen, wanen en hallucinaties als 
gevolg. ‘Let op de gedachten van melancholici, op hun woorden, op datgene wat 
zij zien en doen’, schreef de arts Johan Wier, ‘en u zult begrijpen hoe al hun zinnen 
door het melancholische vocht dat hun hersenen vult en hun geest verandert, 
misvormd worden’.181 
   De verhouding tussen de vier sappen vormde een veelgebruikt middel om 
mensen met hun karakters, stemmingen en eigenaardigheden te typeren. Edward 
Fairfax schreef een uitvoerig verslag over de behekstheid van zijn dochters. Eerst 
viel Helen, de oudste, ten prooi aan aanvallen en de meest verschrikkelijke 
visioenen, volgens Fairfax veroorzaakt door heksen, waarna spoedig haar jongere 
zusje Elizabeth volgde, en dit alles ook nog eens kort nadat het pasgeboren 
dochtertje, nog geen drie maanden oud, overleden was. Kortom een aangrijpend 
familiedrama waarover later meer, maar waar het nu om gaat is hoe Fairfax zijn 
dochter introduceerde: Helen, een meid van eenentwintig jaar, als persoon 
gezond, van sanguinische samenstelling, misschien wat langzaam van begrip, 
maar vrij van melancholie.182 Zo werden mensen getypeerd en beschreven met 
behulp van de vochten die de lichaamsbouw, het voorkomen, zelfs de huidskleur, 
en zeker ook een groot deel van het karakter bepaalden.
   We kunnen ons de humeurenleer niet concreet genoeg voorstellen. In de 
Breviary of Health (1598), een door de arts Andrew Boord geschreven medisch 
naslagwerk, werden de humeuren als constituerend voorgesteld en medeoorzaak 
van vele kwalen.183 Nachtmerries kwamen meestal door gasachtige vloeistoffen 
uit de maag. De kleur van haren ontstond door combinaties, zwart haar vooral 
door gele en zwarte gal vermengd, blond haar door een goede sanguinische 
samenstelling, dus met veel bloed.184 Schurft en ontstekingen van de hoofdhuid, 
kleine wondjes en gaten, waren het gevolg van te grote natheid in het hoofd, door 
te melancholische en te zoute vochten die naar buiten drongen, en in ernstiger 
gevallen ook door vochten uit de maag en vervuild vocht uit de hersenen; bij 
natte wondjes een teveel aan vervuild bloed, bij droge wondjes een teveel aan 
gele gal. In dat laatste geval had het impliciet ook te maken met naar buiten 
barstende woede en felheid, want dat was tenslotte de kracht van dit vocht.185 
Huidziekten waren meestal gevolg van een schadelijke overheersing van 
choleriek en melancholie.186 In Boord’s naslagwerk valt op hoe de vochten door 
het hele lichaam konden stromen, van de maag naar het hoofd, van de buik naar 
de voeten en weer terug. Soms bleven ze een tijd in een orgaan om daarna weer 
ergens anders heen te gaan.187 De lichaamsruimte was doorlaatbaar.
   De humorale verdeling van krachten en kwaliteiten hing samen met veel 
meer aspecten van het wereldbeeld, zoals de vier elementen. De mens als 
microkosmos was een afspiegeling van de wereld als macrokosmos. Zwarte gal 
was verbonden met het element aarde, flegma met water, bloed met lucht en gele 
gal met vuur. Melancholie was koud en droog, flegma koud en vochtig, bloed 
warm en vochtig, gele gal warm en droog. Zo kon men lichamelijke toestanden, 
karakter, maar ook stemmingen en gedragingen in een groot en veelzijdig 
samenhangend systeem plaatsen. De ene mens had meer vocht nodig, de ander 
meer droogheid, de ene meer warmte, de ander juist afkoeling. Mogelijke 
remedies diende men daarop af te stemmen.188
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genoemd. Dit kwam door een tekort aan seksueel contact of een teveel aan 
behoefte, dus psychologisch kwam deze interpretatie met de hippocratische 
overeen, maar anatomisch niet. Het is interessant, zeker wanneer we de 
feministische benadering in gedachten nemen, dat Galenus’ mening juist werd 
bestreden door vroedvrouwen die de baarmoeder als dier bleven zien omdat ze 
haar soms gekanteld of gedraaid aantroffen.198

   In de Middeleeuwen werd het galeense standpunt nog eens bevestigd door 
de anatoom Mondino dei Liuzzi (ca. 1270-1326), hoogleraar te Bologna, die bij 
lijkschouwing ontdekte dat de baarmoeder vast verankerd in de onderbuik lag.199 
Weer twee eeuwen later werden Galenus en Mondino gevolgd door de Franse 
arts Ambroise Paré (ca. 1509-1590), volgens wie de baarmoeder wel vastzat 
maar toch de aandoening veroorzaakte. De therapieën van Ambroise Paré waren 
er niet minder schokkend om. De beste remedie bleef ook volgens hem het vrij 
laten stromen van opgekropt sperma. Hij kleedde de hysterica uit, legde haar op 
haar rug en riep hard haar naam. Vroedvrouwen raakten de baarmoeder aan net 
zo lang tot het zaad ‘overvloedig vrijkwam’.200 Paré was er net zo als de meeste 
van zijn voorgangers van overtuigd dat een sociaal en sexueel bevredigender en 
evenwichtiger leven het meeste zou helpen om aanvallen in de toekomst te 
voorkomen.201

   Een vraag die af en toe speelde was of mannen ook hysterisch konden zijn. 
Gezien de baarmoederlijke oorzaak van de ziekte natuurlijk niet. Maar er waren 
genoeg mannen die vergelijkbare symptomen vertoonden en daarom had men 
voor hen andere verklaringen, bijvoorbeeld dat de ziekte door de milt veroorzaakt 
werd en het een soort met sexualiteit verbonden variant van melancholie was. 
Verder noemde men op hysterie gelijkend gedrag bij mannen soms hypochondrie. 
De hypochondriën, de ingewanden, konden pijnen en ongemakken veroorzaken 
zowel op lichamelijk als emotioneel gebied, zoals melancholieke neerslachtigheid, 
onlust, angsten en ingebeelde ziekten.202

   Tot zover voor het moment melancholie en hysterie, twee van de drie 
meest tot de verbeelding sprekende diagnoses uit de pre-moderne Europese 
geschiedenis, en ook de twee die in de zestiende en zeventiende eeuw steeds 
vaker naar voren werden geschoven om de derde, demonenbezetenheid, haar 
aanspraak op geldigheid te betwisten. Dan nu deze derde.

bEzETENHEID EN HEkSErIj

Als iemand stemmen hoort of wezens ziet is de eerste en meest oorspronkelijke 
verklaring dat die wezens ook werkelijk om hem heen zijn en op hem in praten. 
Wanneer iemand hier zo onbeheersbaar aan overgeleverd is dat het lijkt of de 
wezens hem sturen, spreekt men van bezetenheid, misschien wel de oudste 
diagnose die er bestaat.
   In de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd was bezetenheid één van de 
erkende geestesstoornissen en een die soms moeilijk van andere onderscheiden 
kon worden. Als bepalend kenmerk gold in elk geval dat de gedragingen als niet-
eigen ervaren werden. In de dertiende eeuw kenmerkte Baptiste Codronchus 
bezetenheid als ziekte waar doktoren geen verklaring voor konden geven: een 

zich door de darmen en organen naar boven, op zoek naar voedsel, waarbij ze 
haar draagster buikpijn, krampen, ademnood en hevige emoties met paniek en 
valpartijen bezorgde. Het waren volgens deze theorie vooral onevenwichtige 
vrouwen die aan de ziekte ten prooi vielen, vrouwen met teveel verlangen of te 
weinig bevrediging, jonge vrouwen, ongelukkige vrouwen, weduwen die grote 
tegenslagen te verduren hadden gekregen. Ook Plato beschreef de baarmoeder 
als een dier dat kinderen wilde voortbrengen en die, wanneer ze leeg en 
onaangeraakt bleef, wanhopig op zoek ging.194

   De therapieën bij hysterie waren in de oudheid en ook nog in de 
vroegmoderne tijd vaak overdonderend en droegen een duidelijk sexueel 
karakter. Men had speciale stoelen waarop de vrouw moest zitten zodat men 
lekker ruikende vloeistoffen in de vagina kon laten dampen, teneinde de 
baarmoeder naar haar natuurlijke plaats te lokken. Tegelijkertijd werden door 
neus en mond stinkende, zure en bittere vloeistoffen gegoten om de baarmoeder 
naar beneden te jagen. Men sloeg op trommels en op grote metalen schilden, om 
het shock-effect te vergoten. Mannen of vrouwen drukten op de buik en streelden 
de geslachtsdelen. Tijdens de behandelingen was het stimuleren daarvan 
geaccepteerd.195 Het naar haar plaats terugbrengen van de baarmoeder was een 
veel toegepaste therapie in de Griekse en Romeinse geneeskunst en zou dat tot in 
de zeventiende eeuw in Europa blijven. Wel werden naast de somatische aspecten 
ook altijd de psychische aspecten van de aandoening benadrukt: de hysterica 
werd aangeraden een gelukkiger leven, zo mogelijk met sexueel contact, na te 
streven.196

   Het is niet onbegrijpelijk dat vooral in feministische geschiedschrijving de 
diagnose hysterie vaak als kristallisatiepunt van een dieperliggende strijd tussen 
de seksen wordt gezien, en meer in het bijzonder van onderwerping van de 
vrouw middels diagnostische constructie en therapeutische behandeling. Veel 
meer dan een reëel bestaande aandoening is hysterie in de feministische 
geschiedschrijving een metafoor voor stigmatisering, onderwerping en penetratie 
vanuit de mannenwereld geworden. Tegelijkertijd geeft de diagnose de 
kenmerken aan van een mannelijke visie op de vrouw, want vaak worden in 
mannelijke teksten vrouw en hysterie tezamen voorgesteld als emotioneel grillig, 
veeleisend, zwak en sexueel wellustig, kortom even fascinerend als 
onbeheersbaar.197 Wij herkennen hier de onderwerpings- en uitsluitingsstrategieën 
van Michel Foucault, waarin een diagnose niet alleen een poging is tot begrip als 
basis voor therapie, maar ook een instrument om de wereld naar eigen belangen 
te ordenen.
   Eeuwenlang gold Hippocrates als eerste autoriteit, hoewel commentaren, 
vertalingen en interpretaties de oorspronkelijke Griekse teksten overdekten. 
Geneeskunde in de vroegmoderne tijd bestond vooral uit vermenging van 
klassieke, middeleeuwse (ook Arabische) en renaissancistische tradities. Het 
idee van de baarmoeder als een hongerig dier werd echter al in de Romeinse tijd 
verworpen, waardoor er twee hoofdvisies naast elkaar bestonden. De onbetwiste 
nummer twee van vroegere Europese geneeskunde, de aan het Romeinse hof 
werkzame Griek Claudius Galenus van Pergamon (ca. 131-ca. 201 na Chr.), 
beweerde dat niet een tocht door het lichaam de oorzaak van hysterie was, maar 
een opstopping van ongebruikt sperma – vrouwelijk vocht werd ook sperma 
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schuldig aan de grootste zonde. De heksenwaan is de specifieke stroming in de 
Europese cultuur vanaf de vijftiende eeuw.208 Historici zijn het erover eens dat de 
meeste verhalen over heksenpraktijken en bijeenkomsten op fantasie berustten, 
maar in de traditionele betekenis van het woord hebben vormen van hekserij 
altijd bestaan, al noemden kruidenvrouwtjes, magiërs, geestenbezweerders en 
toekomstvoorspellers zichzelf niet zo. Carlo Ginzburg laat zien dat er ook 
werkelijk groepen geweest zijn die rituele bijeenkomsten hielden, zeker in het 
Italië waar hij over schrijft, en dat bepaalde tradities van rituelen en mythologie 
een lange geschiedenis hebben.209 Johan Wier, de schrijver die in de zestiende 
eeuw tegen de vervolgingen protesteerde, zei dat er bijeenkomsten waren van 
mensen die geesten opriepen en tijdens rituelen in cirkels dansten, net zo lang tot 
ze in extase raakten. Ook noemde hij geheime bijeenkomsten van vrouwen die de 
stille zonde bedreven, dus bijeenkomsten met een erotisch karakter, waarbij 
achteraf in getuigenissen beweerd werd dat het genot van demonen afkomstig 
was.210

   Vanaf de veertiende eeuw groeiden incidentele veroordelingen uit tot 
systematische vervolgingen en in de vijftiende en zestiende eeuw nam de 
heksenwaan gruwelijke proporties aan, met duizenden vervolgde, gemartelde, 
verkrachte en verbrande slachtoffers, vooral vrouwen. Er ontstond een bloeiende 
literatuur over heksen, over hun vrijwillige pact met de duivel en over methoden 
om hen te herkennen en vervolgen, de demonologie. De bekendste en beruchtste 
tekst is de Malleus Maleficarum, de Heksenhamer uit 1486, een door de 
dominicaanse monniken Heinrich Kramer en Jacob Sprenger geschreven 
handleiding voor vervolgers.211 In de demonologische literatuur vinden we een 
morbide combinatie van demonenangst en vrouwenhaat, sexuele fascinatie en 
obsessie. De Malleus Maleficarum leest bij wijlen als pornografie. We zouden hier 
veel over kunnen zeggen maar dat valt buiten ons onderwerp en is bovendien al 
door anderen gedaan.212 We zullen van de heksenwaan slechts enkele aspecten 
belichten, vooral daar waar ze de psychologie en psychiatrie raakte of overlapte.

HEkSErIj Of MELANcHOLIE

Toen de vervolgingen een goede eeuw lang woedden begonnen enkele 
intellectuelen te protesteren. Degene die de eer toekomt de aanval op de 
heksenwaan geopend te hebben is de Nederlandse arts Johan Wier (1515-
1588).213 Hoewel we ons voornamelijk op de ontwikkeling in Engeland gaan 
richten, is Wier als Nederlander toch van belang, allereerst omdat hij het 
startschot voor de debatten gegeven heeft, verder omdat zijn werk ook een rol in 
de Engelse discussies kreeg, en helemaal omdat hij bepaalde psychologische 
inzichten introduceerde, een manier van interpreteren die in de loop van de 
zeventiende eeuw steeds meer terrein zou winnen.
   Historici hebben, in hun traditioneel gretige pogingen mythen te 
ontmaskeren en groten neer te halen, uiteraard ook beweerd dat Wier helemaal 
niet de eerste en verder ook helemaal niet zo belangrijk was. Zijn voornaamste 
argument, dat bekentenissen over visioenen en ontmoetingen met de duivel op 
illusies en hallucinaties berustten, werd in zijn tijd ook door anderen naar voren 

plotseling verlies van eetlust, het onvermogen eten binnen te houden, impotent 
zijn in de ‘kunsten van Venus’, uitputting, wegkwijnen, gedragingen die op de 
stupiditeiten van de melancholicus of maniak leken en tenslotte het vreemde 
gevoel dat in het lichaam iets zwaars aanwezig was.203 Uit deze typering blijkt al 
de moeilijkheid de demoniacus, de door een demon bezetene, te onderscheiden 
van de lunaticus of maanzieke, die evengoed geleid werd door een buitenmenselijke 
kracht, maar dan een kosmische, of van de melancholicus, of van de maniak, de 
furieuze, of van de insensatus, de uitzinnige.204

   Van oudsher gaf bezetenheid ook een kans een blik te werpen in de 
geestelijke wereld en van daaruit boodschappen en wijsheden te ontvangen, 
maar in het christelijke denken met zijn gediaboliseerde geestenwereld en zijn 
enorme nadruk op goed en kwaad was voor deze mogelijkheid nauwelijks nog 
ruimte. De bezettende geest was bijna zeker een duivel, die de mens tot 
beestachtigheden, wellust en satanisme trachtte aan te zetten. Sommige 
bezetenen vlogen door de lucht, hadden stinkende adem, kregen spontaan 
wonden en ondraaglijke kriebel, plasten op de grond of bedreven in het openbaar 
de ‘stille zonde’ van de masturbatie.205 Daarom werd vaak het confronteren van 
de patiënt met religieuze teksten, handelingen en voorwerpen als manier 
gebruikt om er achter te komen of iemand werkelijk bezeten was. Men verwachtte 
dat de ongewenste indringer daar niet tegen kon. In exorcisme-rituelen werd de 
demon uitgedreven, waarbij men soms door de demon hard en gewelddadig aan 
te pakken en de persoon zelf vriendelijk, beide van elkaar trachtte te scheiden.206 
Soms kwamen er ook goede bezetenheden voor. Mystici en heiligen konden een 
engel, Maria, Christus of God in zich ontvangen. Deze vorm van bezetenheid, die 
we ‘heilige bezetenheid’ kunnen noemen, komt later ter sprake. Voorlopig hebben 
we het over de demonen.
   Behalve bezeten konden mensen ook behekst zijn. De predikant William 
Perkins, die we als bestrijder van magie al tegenkwamen, schreef over  ‘inwardly’ 
en ‘outwardly’ vormen van demoneninvloed.207 In het eerste geval is de 
demonenkracht in de mens, in het tweede geval blijft die buiten, maar is de mens 
er wel door gegrepen. In meer psychologische termen sprak men van het verschil 
tussen possessie en obsessie. We zien dit verschil duidelijk bij de twee meiden 
wier casus we later uitvoerig gaan bekijken, Mary Glover en Helen Fairfax. Mary 
Glover schold, gilde, spuugde, maakte obscene gebaren, had verlammingen en 
verstijvingen, verzette zich tegen pogingen haar te helpen en was tijdens de 
aanvallen overduidelijk haar vermogen tot zelfbeschikking kwijt. Zij was bezeten. 
Helen Fairfax had verschijnselen die op het eerste gezicht op die van Mary leken, 
hoewel obscene gebaren en scheldpartijen bij haar niet voorkwamen. Helen zag 
visioenen en verzeilde in lange trances, was verlamd of viel bewusteloos op de 
grond, maar zij bleef doelgericht tegen de aanvallen vechten. Ze probeerde 
zichzelf overeind te houden door weerwoord en gebed en werkte, heel anders 
dan Mary Glover, actief mee aan de pogingen haar te genezen. Zij was behekst.
   Demonen konden mensen rechtstreeks in bezit nemen, maar veel vaker 
verleidden ze mensen om zich vrijwillig aan hen over te geven. Dan sprak men 
van hekserij. In de Europees-christelijke geschiedenis is het beeld van hekserij 
sterk gekleurd door de heksenwaan die in de late middeleeuwen opkwam. 
Heksen werden gezien als dienaars van de duivel en maakten zich daarmee 
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waren die de ziekte bovennatuurlijke oorzaken toedichtten, verwerpt hij ook de 
bewering dat demonen alleen maar voortbrengselen van de menselijke 
verbeelding zijn.219 Het punt waar historici zich over verbazen is dus dat Wier 
zwarte magie en duivelverering strafbaar acht terwijl hij de vele als heks 
veroordeelde vrouwen vrij wil pleiten. Die zouden volgens Wier niet gestraft 
maar juist geholpen moeten worden, omdat ze, of ze nu wel of niet geïnspireerd 
door de duivel zijn, daaraan in elk geval zelf geen schuld hebben. Door deze 
vermeende tweeslachtigheid had hij zich in een moeilijke en volgens sommigen 
onhoudbare positie gemanoeuvreerd: de onschuld bewijzen van vrouwen 
waarvan er velen zelf toegaven schuldig te zijn, in een klimaat doortrokken van 
magie en demonenangst.
   Wier volgt de destijds gangbare visie op het kwaad en de duivel, de gevallen 
engel, ooit in opstand gekomen tegen God en sindsdien verdoemd tot tegenstrever 
die de wonderen van God probeert te imiteren en daarbij de mens tot een 
namaak-religie, de magie, geïnspireerd heeft, met magiërs en heksen als 
bondgenoten onder de mensen. Magie is volgens hem een vals wonder, een 
wonder dat voor de toeschouwer echt lijkt maar dat uiteindelijk als truc te 
ontmaskeren is. Daarbij maakt hij geen duidelijk onderscheid tussen door 
mensen bedachte goocheltrucs en door de duivel veroorzaakte illusies, zoals 
nachtmerries en hallucinaties. Mensen laten zich makkelijk voor de gek houden 
door namaak-tovenaars die met spiegels, voorwerpen, geuren en geluiden 
werken. En mensen laten zich zelfs betoveren, zoals bleek toen een illusionist uit 
Maagdenburg met zijn paard kon zweven en door iedereen ook werkelijk in de 
lucht werd gezien, totdat er een paar nieuwkomers bijkwamen die man en paard 
gewoon op de grond zagen staan.220 Bij profetieën en voorspellende dromen, 
traditioneel de meest voorkomende en minst betwijfelde berichten uit de hogere 
wereld, is een ontmaskering volgens Wier alleen achteraf mogelijk, wanneer 
blijkt dat de voorspelling niet is uitgekomen.221

   De meeste verschijnselen die behekste of bezeten mensen vertonen, zoals 
het uitspugen van stof en voorwerpen, soms zulke grote stukken dat ze de keel 
zouden verwonden, meestal schoon in plaats van besmeurd met etensresten en 
maagsap, zijn volgens hem vergelijkbaar met goocheltrucs.222 Toch zien veel 
mensen wonderlijke dingen met eigen ogen of maken vreemde en onthutsende 
avonturen mee: transformaties van mensen in dieren, verschijningen van mensen 
op meerdere plaatsen tegelijk, nachtelijke tochten door de lucht, naar dansen, 
banketten en sexuele bacchanalen. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het 
ook hier om illusies gaat, beschrijft Wier een experiment van de beroemde 
Napolitaanse geleerde Giovanni Battista della Porta. Een vrouw die magische 
luchtreizen kon maken en dat ook regelmatig deed, smeerde zich naakt in met 
hallucinogene oliën en sappen om daarna enkele uren alleen in een kamer door 
te brengen. Volgens haar eigen beleving had ze door de lucht gereisd, maar 
volgens Della Porta, die haar bespied had, was zij door de kracht van de geurende 
vloeistoffen in elkaar gezakt en op de grond in een diepe slaap blijven liggen.223

   Heksen werden beschuldigd onweer, misoogsten en ziektes te veroorzaken, 
terwijl dit soort tegenslagen ook gewoon natuurlijk veroorzaakt konden zijn. Aan 
de andere kant blijft het voor Wier wel mogelijk de loop der dingen magisch te 
beïnvloeden. Magiërs kunnen geesten oproepen en demonen voor zich laten 

gebracht, door de Zeeuw Levinus Lemnius en door de Italianen Pietro Pomponazzi 
en Girolamo Cardano.214 Dat is inderdaad het geval, maar toch was Wier de eerste 
die de moed had dit idee uit te werken in een groot, tegen de heksenvervolgingen 
gericht boek dat expliciet tot doel had op te komen voor de rechten van als heks 
veroordeelde vrouwen. Of het boek in de tijd zelf veel invloed had is omstreden, 
maar zeker is dat het eeuwen later nog steeds gezien wordt als een indrukwekkend 
protest tegen onrecht en ook als een belangrijk fundament van het psychologische 
denken zoals dat vanaf de late zestiende eeuw geleidelijk aan in de westerse 
cultuur is opgekomen.
   Johan Wier was een leerling van Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-
1535), de occultist en wetenschapper maar vooral de rusteloze zoeker met de 
geheimzinnige aureool van tovenaar, die ook al tegen de inquisitie streed en een 
heks tegen vervolging verdedigd had. Tegenstanders hebben Wiers contacten 
met Agrippa altijd tegen hem gebruikt. Was Agrippa niet zelf een magiër die 
kosmische krachten aan zich dienstbaar wilde maken, die er zelfs niet voor 
terugdeinsde om geesten op te roepen wanneer dit voor bepaalde doeleinden 
nodig was, wiens christelijke deugdzaamheid met andere woorden betwijfeld 
kon worden? En was Wiers pleidooi voor het laten leven van heksen dan niet een 
logisch gevolg van zijn sympathie voor het kwade? Na de dood van Agrippa ging 
Wier medicijnen studeren in Parijs en Orléans, reisde enige tijd door Europa, 
werd stadsgeneesheer in Arnhem en daarna lijfarts van hertog Willem van Kleef 
en Gulik. In Slot Hambach, tussen Keulen en Aken, schreef hij zijn boek. De grote 
vrijheid die Wier zich hierin permitteerde, zeker voor de door heksenangst 
geteisterde Duitse landen, zou mede te danken zijn aan de bescherming van de 
hertog en het tolerante klimaat in het hertogdom Kleef.215

   De praestigiis daemonum verscheen in 1568.216 Het is een boeiend en 
krachtig geschreven boek. Door de bladzijden heen wordt de lezer deelgenoot 
van het verschrikkelijke drama dat zich op zoveel plaatsen in Europa afspeelde, 
de verdachtmakingen, de angst en de machteloosheid van de slachtoffers, het 
geestelijk breken tijdens de martelingen en meegesleurd worden in de opwaartse 
spiraal van nachtmerrieachtige fantasieën en hallucinaties, de wellust van de 
beulen en inquisiteurs. Wier analyseert hard en doortastend, met psychologische 
vondsten die ook eeuwen later nog gewaardeerd worden. Sigmund Freud noemde 
De praestigiis daemonum één van de tien belangrijkste boeken uit de geschiedenis, 
Gregory Zilboorg noemde Wier de ‘founder of modern psychiatry’ en ook George 
Mora neigt er in zijn inleiding tot de Engelse vertaling toe Wier in meerdere 
opzichten als voorloper of wegbereider van latere psychodynamische theorieën, 
vooral de psychoanalyse, te zien.217

   Na de bewondering volgde de afbraak. Sommige historici wijzen bij 
voorkeur op de zwakheden van het boek. De voornaamste kritiek is dat het 
tegenstrijdigheden bevat die het onsamenhangend maken. Meestal wordt als 
tegenstrijdigheid genoemd dat Wier ondanks zijn pleidooi voor het beëindigen 
van heksenvervolgingen wél erkende dat demonen bestaan en dat ze de mens 
beïnvloeden en zelfs dat bepaalde gevallen van hekserij en magie terecht strafbaar 
zijn. Daarmee heeft hij volgens moderne critici onverenigbare standpunten 
ingenomen.218 Hoewel Wier aan de ene kant instemmend Hippocrates aanhaalt, 
die zei dat epilepsie een natuurlijke ziekte was en dat het vooral ongeschoolden 
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veroorzaken. Deze innerlijke verwarring ontstaat volgens Wier door angst. Want 
angst, zegt hij, veroorzaakt van alle gevoelens de krachtigste innerlijke beelden. 
Daarna komt liefde. Maar het is vooral de angst die steeds weer het gevreesde in 
de verbeelding oproept.230 Daarom zijn het zo vaak kinderen, onevenwichtige 
vrouwen, zieken en waanzinnigen die geestverschijningen zien, mensen die 
weinig stabiel zijn, die door een onevenwichtig temperament of door 
teleurstellingen en eenzaamheid geteisterd worden.231

   Sommige mensen denken al dat ze kapot gaan als iemand hen aanraakt, 
anderen denken voortdurend de meest verschrikkelijke straffen te moeten 
ondergaan, of door iedereen gehaat te worden.232 Maar voor zijn interpretatie 
zoekt Wier vooral voorbeelden waarin steeds een bepaald patroon te herkennen 
is. De eenzame herdersjongen die zich opeens in een wereld vol idolen waande, 
sommigen als wolven waarmee hij geslachtsgemeenschap had, en die uiteindelijk 
zelf tot een wolfachtig bestaan op de vlakten verviel.233 De jongen die iedere nacht 
door een beeldschone vrouw bezocht werd en met haar moest vrijen – zij kwam 
en ging door de dichte deur – en die er na langdurig bidden en vasten, en door in 
een andere kamer te gaan slapen, in slaagde van haar avances bevrijd te worden.234 
Het wanhopige meisje dat door haar vriend in de steek gelaten was en die 
sindsdien van een pesterige demon ingefluisterd kreeg, tot in de details, wat haar 
vriend met zijn nieuwe geliefde deed en hoeveel plezier hij daaraan beleefde. De 
non die tot de ‘stille zonde’ verleid werd, totdat haar verleider opeens in een hond 
veranderde en op haar sprong. Een andere non die ‘s nachts schaterlachend 
streed tegen een demon die haar probeerde te verleiden en te overmeesteren. In 
kloosters konden groepsbezetenheden om zich heen grijpen, waar dan plotseling 
opdringerige honden uit het niets verschenen, stoelen door de lucht vlogen en 
jonge nonnen op de grond plasten of op de grond vielen en daar bleven kronkelen 
en hijgen, kennelijk niet in staat de demonen die weerstand te bieden die van 
godsdienstige meisjes gevraagd werd.235 Volgens Wier lijken al deze belevingen 
duidelijk op nachtmerries en ijldromen en op de illusies van wanhopigen en 
melancholici. Hij interpreteert ze daarom als de verwarde reacties van het brein, 
aangestuurd door verlangens, schuldgevoelens en angsten. De demonen lijken 
hier de schrikbeelden van de imaginatie te zijn.236

   Enkele historici hebben onderzocht of de voorbeelden die Wier noemt 
terug te vinden zijn in andere bronnen uit zijn tijd. Groepsbezetenheden kwamen 
vaker voor, vooral in weeshuizen en in kloosters. Inderdaad kloppen de verslagen 
voor zover er informatie over te vinden is. Soms waren enkele nonnen bezeten, 
soms hele groepen en een enkele keer was ook de pest in zo’n bezeten klooster 
uitgebroken.237

DE DUIVEL EN DE VErbEELDING

Dat mensen sexueel verleid worden door aantrekkelijke imaginaire wezens is 
een klassiek element uit de literatuur over dromen, visioenen en demonen. Het 
kwam zoveel voor dat men er destijds woorden voor had: incubi voor de 
mannelijke verleiders, succubi voor de vrouwelijke. Het klassieke beeld was dat 
men zich eerst liet meevoeren in wellustige maar met schuldgevoel omgeven 

werken – hier worden geen illusies en hallucinogene middelen ter verklaring 
aangevoerd – maar deze magiërs doen er jaren over dit te oefenen en te leren uit 
dikke boeken. Het zou volgens Wier toch duidelijk moeten zijn dat oude, 
ongelukkige en onevenwichtige vrouwen, vaak arm en onwetend, niet in staat 
zijn dit soort wonderen te verrichten. Ook wanneer ze het zelf bekennen, want de 
harde martelingen ontnemen de schuldbekentenissen iedere betrouwbaarheid.224

   Dit is één van de vroegste pleidooien tegen het martelen als middel om 
bekentenissen af te dwingen. Pas decennia na het verschijnen van De praestigiis 
daemonum gingen er meer stemmen op om martelen af te schaffen. Vaak zonder 
dat daarbij de specifieke psychologische interpretaties van Wier ondersteund 
werden, maar om te voorkomen dat onschuldigen gestraft werden en omdat 
martelen onbetrouwbare rechtsspraak opleverde, dus zowel op humanitaire als 
juridische gronden. In Duitsland zouden Friedrich von Spee en Johann Meyfart 
het martelen een uitvinding van de duivel noemen, maar dan zijn we al meer dan 
een halve eeuw verder.225

   Eén van de mogelijke inspiratiebronnen voor de tolerante houding van 
Wier kwam van een stroming die zeer radicaal de liefde en de tolerantie preekte. 
Dat was een groep die zich het Huis der Liefde noemde, opgericht door Hendrik 
Niclaes (ca. 1502-1580). Niclaes streefde een innerlijk en persoonlijk christendom 
na, eerder Imitatio Christi dan kerkelijke doctrine. Goddelijke openbaring was 
volgens hem niet iets wat men diende te lezen of horen van een ander, maar iets 
wat men kon ontvangen, door zich open te stellen en het goddelijke letterlijk in 
zich te laten stromen. Zo werd de ontvanger ‘vergodet’, of zoals de Engelse 
volgelingen van Niclaes zeiden: ‘Godded by God’. Volgelingen van Niclaes werden 
spiritualisten genoemd.226 Wier kende verschillende van hen, in de Lage Landen 
en Duitsland en Zwitserland. De uitgeverijen Plantijn te Antwerpen en Oporinus 
te Bazel – dit was ook de uitgever van Wier – waren spiritualistische trefpunten. 
In Antwerpen en Leiden ontstonden soort werkplaatsen over tolerantie en 
spiritualiteit.227

   Vermoedelijk hebben de spiritualisten in de Lage Landen een matigende 
invloed op de heksenvervolgingen gehad, onder andere doordat een lid van het 
Huis der Liefde in de Hoge Raad zat. Er zijn verschillende stemmen opgegaan, 
onder andere die van Wier in zijn boek, om het folteren als methode in 
rechtsspraak af te schaffen. Het is niet mogelijk de invloed te meten van een boek, 
en ook niet van een genootschap waarvan we geen duidelijk beeld hebben wie er 
toe behoorden, maar in elk geval is het martelen van vermeende heksen in 
Holland in 1594 verboden.228 Wier had contacten met spiritualisten, maar er zijn 
geen aanwijzingen, noch in zijn leven noch in zijn boek, dat hij ook werkelijk een 
aanhanger van Niclaes was. 

Het centrale argument van De praestigiis daemonum is dat visioenen van 
bezetenen en heksen teveel op visioenen van melancholici lijken om daarmee 
niet in verband gebracht te worden. Naast melancholie kunnen ook andere 
geestesstoornissen oorzaken zijn, maar het verzamelwoord voor waanzin is bij 
Wier toch steeds de melancholie, ‘der Melancholische wunderbarliche 
Imagination’.229 We zagen al hoe dit donkere, dikke, slakachtige sap verondersteld 
werd wanen en hallucinaties en uitbarstingen van razernij en wanhoop te 
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Daarom is het ook veel erger wanneer iemand met vol verstand en overtuiging de 
duivel gaat oproepen, dan wanneer iemand met geestelijke problemen, 
vertroebeld door humeuren en emoties, dat doet. De duivel is uit eigen wil 
pervers en de ultieme misdaad, ketterij, is hem daarin te volgen. Maar het is pas 
ketterij als het in koelen bloede gebeurt.244 De vele als heks veroordeelde 
vrouwen, vaak arm, ongelukkig en moedeloos, soms wanhopig, melancholisch of 
zwakzinnig, krijgen hun illusoire voorstellingen weliswaar van demonen maar 
zijn geen ketters. Werkelijke ketterij is geen verwarring in het verstand maar een 
keuze van de wil.245

   Het is wel zo dat vrouwen over het algemeen eerder door de duivel voor de 
gek gehouden worden dan mannen. Want vrouwen, aldus Wier, zijn door hun 
temperament onevenwichtiger, goedgeloviger en kunnen hun gevoelens minder 
goed beheersen. Daarom verzinken ze eerder in melancholie. Wier volgt de in 
zijn tijd gangbare ideeën over de vrouw en schrijft regelmatig hoeveel zwakker 
en weerlozer vrouwen zijn en hoeveel beter en verstandiger mannen. Hij grijpt 
de vooroordelen uit zijn tijd echter niet aan om vrouwen voor hun zwakte te 
veroordelen en vernederen, maar juist om hen vrij te pleiten van schuld en 
vervolging. Ongelukkige en onevenwichtige vrouwen zijn namelijk de 
makkelijkste prooi, en zouden dus geholpen moeten worden in plaats van 
veroordeeld.246

   Wier biedt ook een subtielere reden om heksen niet te straffen. Het lot van 
veroordeelden, de martelingen, de pijn, het opgesloten zijn in donkere stinkende 
cellen en het angstige wachten op de volgende foltering, dit alles maakt de 
veroordeelde juist ontvankelijker voor waanzin en illusies. Hoe meer foltering en 
angst, hoe meer verwilderd het brein, des te gemakkelijker voor demonen er 
binnen te sluipen. Dit brengt Wier op de originele vondst dat het uiteindelijk de 
inquisiteurs en beulen zijn die de demonen oproepen. Niet de heks maar de 
inquisiteur en de beul geven de duivel de kans mensen te veroveren.247

   Met toenemende grimmigheid en woede beschrijft Wier hoe de 
veroordeelden, onderworpen aan de tirannie van magistraten en beulen, met 
kapot gemaakte lichamen alles bekennen wat hun wordt gevraagd. Soms zelfs, als 
ze te weinig toegevend zijn, krijgen ze hallucinogene drankjes toegediend om 
heftiger te gaan dromen, terwijl de ondervragers van het folteren genieten: de 
beulen, schrijft Wier, ‘lijken evenveel plezier te beleven als de demonen’.248 In 
deze beschrijving, voor zover mij bekend de eerste waar de perverse sexuele 
lusten niet aan de heksen maar aan hun vervolgers worden toegeschreven, 
genieten de beul en de demon samen ten koste van de vrouw.

De praestigiis daemonum werd meteen bekend, werd meerdere keren herdrukt 
en vertaald en is sindsdien veel gelezen. Maar het bleef ook een eenzaam pleidooi. 
Het was uiteraard omstreden en de paus heeft verordend dat alleen het lezen al 
met excommunicatie bestraft diende te worden, en het gerucht ging dat Koning 
James I van Schotland een exemplaar zou hebben verbrand.249 Over de invloed 
van het boek zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant zijn sinds Wier de 
psychopathologische aspecten van hekserij niet meer weg te denken uit de 
debatten, maar toch wordt zijn invloed ook betwijfeld. De ergste vervolgingen 
zouden nog komen.250 Sommige historici denken dat de tegenstrijdigheden het 

vervoering, totdat plotseling de verleider in een afzichtelijk monster veranderde 
en daarmee zijn ware demonische gedaante toonde. Anders dan God had de 
duivel tenminste wel humor, schreef R.E.L. Masters hierover.238

   Het psychologisch interpreteren van wanen en visioenen zou voor veel 
moderne lezers bevredigend zijn maar voor Wier niet, getuige het feit dat hij 
naast psychologische processen ook het bovennatuurlijke een rol liet spelen in 
het oorzakencomplex. In de meeste kritiek op De praestigiis daemonum wordt er 
vanuit gegaan dat Wier, door toch vast te houden aan traditionele opvattingen 
over duivel en demonen, een onnodige tegenstrijdigheid in zijn verder zo 
overtuigende verklaringsmodel heeft toegelaten.239 Dat innerlijke voorstellingen 
soms als werkelijkheid ervaren worden, kan volgens hem namelijk alleen door 
een ingreep van buiten. Het moment waarop gevoelstoestanden en innerlijke 
voorstellingen overgaan in hallucinaties, het vertaalmoment, kan alleen 
veroorzaakt worden door bovennatuurlijk ingrijpen. Anders zouden wij nog 
gewoon weten dat het onze eigen voorstellingen zijn. Uiteindelijk is het volgens 
Wier dus toch de duivel die de waan veroorzaakt, die de macht heeft om 
verschijningen te maken en die in de fysieke geesten van de ziel te prenten.240 
Fysieke geesten, Spiritus des Leibes, zijn de animale en vitale geesten, een 
belangrijke component van de toenmalige psychologie. Men stelde zich kleine 
vlamachtige deeltjes voor die door ons heen stromen en die de werkingen van 
geest en ziel uitvoeren. Daarover later meer. Via de animale geesten baant de 
duivel zich een weg in dromen en verbeelding en prent zijn indrukken in de 
zintuigen. Vreemde verschijningen worden zo zichtbaar in de imaginatie. 
Daardoor beleven waanzinnigen wakker wat anderen zien in hun slaap.241

   Wanen hebben bij Wier dus steeds twee oorzaken. De aard van de 
voorstellingen wordt grotendeels bepaald innerlijke conflicten en verwarring. 
Dat deel is psychisch en natuurlijk. Maar de cruciale stap, de vertaling in 
hallucinaties, wordt gezet door demonen. Er is dus een psychische oorzaak, 
waardoor de mens geleidelijk aan ontvankelijk wordt, én een bovennatuurlijke 
oorzaak, waardoor de geesten daadwerkelijk binnendringen en hun afdrukken in 
de menselijke zintuigen prenten.242

   Voor Wier is de mens een wezen dat open staat voor zowel goede als kwade 
inspiratie. In zijn beeld daalt inzicht of begrip in de mens in; het menselijk 
verstand is de ontvanger daarvan. Gedachten en beelden vanuit andere 
intelligentie vermengen zich letterlijk met het verstand of intellect, dat  een 
zekere vochtigheid en dampigheid heeft en daardoor makkelijk in beweging te 
brengen is. Engelen geven met hun intelligentie inzicht, begrip en verlichting, 
demonen het tegendeel: wanen en illusies. Het is daarom nodig dat elk mens zich 
zoveel mogelijk voor de verlichting door engelen openstelt. Hier worden de 
uitgangspunten duidelijk die aan Wiers mensbeeld ten grondslag liggen. Onze 
binnenwereld wordt in psychologische en medische termen verklaard, maar als 
wezen met een open en dus ontvangend verstand worden de cruciale momenten 
vanuit de geestelijke wereld veroorzaakt.243

   Invloed van engelen of demonen is dus onvermijdelijk. Het bepalende 
verschil tussen schuldig en onschuldig zijn ligt voor Wier in de vrijwilligheid. Hoe 
meer verlicht en open men is voor de hogere intelligenties, hoe meer bewustzijn 
van waarheid, des te beter men zich kan verweren tegen duivels en demonen. 

3   |   WAANZIN EN HET bOVENNATuuRlIjkE: DE VROEGE DEbATTEN

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   76-77 23-11-10   16:13



78 79

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

van een man die intellectueel zó arrogant is dat het de geestesstoornis nadert.255

   Wat de psychologische argumentatie betreft laat Bodin Wiers standpunten 
vrijwel onbesproken. Anglo laat bovendien zien dat hij de klassieke medische 
auteurs in zijn eigen voordeel verdraait.256 Daarom zal ik aan Bodin maar weinig 
aandacht besteden, anders dan om te laten zien hoe sterk hij stond in de erkende 
religieuze opvattingen van zijn tijd. De medische verklaringen van Wier worden 
gepareerd met de theorie dat vrouwen door hun samenstelling van humeuren 
niet melancholisch kunnen zijn. Bij de ziekte van melancholie wordt men immers 
bedaard, bedachtzaam en wijs, ‘posé, contemplatif, sage’, eigenschappen, vooral 
de laatste twee, die volgens Bodin, net als volgens veel van zijn tijdgenoten, bij 
vrouwen niet voorkomen.257 Hierbij citeert hij Hippocrates en Galenus die 
inderdaad schreven dat vrouwen een andere samenstelling van humeuren 
hebben, maar zonder daarbij te vermelden dat volgens hen vrouwen wél 
melancholisch kunnen zijn, en zonder de destijds erkende andere kant van 
melancholie te noemen, de wildheid en verwardheid.258

   Het argument dat het in de heksenvervolgingen meestal niet om heksen 
ging, dat mensen kansloos in onrechtvaardige processen tot illusionaire 
bekentenissen werden gedwongen, werd door Bodin afgewezen. Hij twijfelde 
niet aan de processen. Van de mogelijkheid dat enkele visioenen misschien toch 
hallucinaties geweest zijn of dat er ergens misschien toch iemand ten onrechte 
veroordeeld is, ontbreekt elk teken. In de door Bodin voorgestane gerechtelijke 
procedures is het onmogelijk dat een veroordeelde onschuldig bevonden wordt. 
Dat een door martelingen afgedwongen bekentenis onbetrouwbaar kan zijn 
wordt door de grote rechtsgeleerde, zoals overigens door veel van zijn tijdgenoten, 
niet ingezien. Hij maakte ook geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen, 
toerekeningsvatbaren en zwakzinnigen.259 Martelingen waren volgens hem de 
enige mogelijkheid om een vrouw uiteindelijk te doen zwichten opdat ze haar 
gruwelijke geheimen zou prijsgeven. Bodin klaagt dat soms de dood soms de 
bekentenis vóór is en brengt dit als een dilemma: wanneer vrouwen geroosterd 
worden blijven ze nog slechts een uur leven, te kort voor de inquisiteur om 
voldoende bekentenissen los te krijgen. Maar een minder harde marteling heeft 
weer het nadeel dat de vrouw haar ontkenning langer kan volhouden.260 Tegen 
dit soort redenaties moet elk psychologisch argument het afleggen. Jean Bodin 
was overigens zelf aanklager, ‘procureur du Roi au baillage’ te Laon, en in die zin 
verantwoordelijk voor vervolging. Hij verdedigde in zijn boek dus ook zijn eigen 
optreden.
   Wat zijn demonen- en heksengeloof betreft kon Bodin bouwen op een 
grote traditie van klassieke auteurs en christelijke kerkvaders. Als we Wier gelijk 
geven, schreef hij, zouden we dezen van ‘erreur et ignorance’ moeten beschuldigen, 
en niet alleen zij maar ook de Bijbel zelf. Daarin stond tenslotte dat er heksen zijn 
en dat men hen niet mag laten leven. Wier wilde toestaan wat de Bijbel verbood.261

   Bodin voerde uitspraken uit het Oude Testament en de klassieke geschriften 
systematisch tot hun uiterste consequenties. De teksten uit het Oude Testament 
vertelden immers dat heksen gestenigd en uit het volk verwijderd zouden 
worden. Laat een heks niet lijden door haar te laten leven: ‘Thou shalt not suffer 
a witch to live’.262 Daarentegen leken het Nieuwe Testament en het leven van Jezus 
op geen enkele manier een inspiratiebron voor de heksenvervolgers. In de 

boek onbruikbaar gemaakt hebben, vooral het feit dat Wier de duivel zijn macht 
liet behouden. Hoewel duivelse inspiratie volgens hem juist door de vervolgingen 
en ondervragingen werd opgeroepen, leek het toch of Wier deze vorm inspiratie 
wilde accepteren en vrijhouden van straf. De vraag of een heks schuldig was kon 
bovendien met Wiers argumenten niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
Dankzij het strafbaar houden van bepaalde aspecten van hekserij – het vrijwillige 
verbond – konden vervolgers volhouden dat het toch nodig was elk geval grondig 
te onderzoeken. Wiers werk bood genoeg inzichten om vrijwel elk onderzoek in 
deze richting te ontmaskeren en de veroordeelde vrij te spreken, maar het sloot 
de noodzaak van onderzoek niet categorisch uit.
   Wat de kritische historici zeggen is dat het inconsistent is om magie en 
hekserij te erkennen en toch de vervolgingswaan te veroordelen. MacFarlane 
erkent Wier als briljant klinisch psycholoog avant-la-lettre, maar noemt zijn werk 
ook een mislukte poging twee tegenstrijdige standpunten te verenigen.251 Maar is 
Wier wel zo tegenstrijdig? Aan de kritiek ligt de veronderstelling ten grondslag 
dat alleen het categorisch ontkennen van hekserij een einde aan vervolgingswaan 
had kunnen maken. Christopher Baxter, die in een artikel Wiers poging volkomen 
mislukt noemt, beweert dit ook letterlijk: alleen een ongelovig standpunt kon het 
einde van de vervolgingen inluiden.252 Maar deze veronderstelling is een projectie 
van hoe het in de westerse geschiedenis gegaan is. Inderdaad zijn hier de 
vervolgingen en het geloof in hekserij gezamenlijk verdwenen. In veel andere 
culturen wordt echter wel in magie en hekserij geloofd zonder dat dit tot 
grootscheepse vervolgingen en massawaan heeft geleid. Vaak wordt het pas 
bestraft als er misbruik van is gemaakt, als het al bestraft wordt. De heksenwaan 
met haar gewelddadige uitwassen is een typisch tijd- en plaatsgebonden 
verschijnsel dat niet automatisch uit geloof in magie en hekserij voortkomt. In dit 
licht was Wiers pleidooi – hekserij bestaat en is in bepaalde gevallen strafbaar, 
maar deze vrouwen zijn onschuldig – misschien niet bijzonder effectief, maar wel 
consistent. We kunnen ons zelfs afvragen of in de genoemde kritiek niet 
rationalistische vooringenomenheid schuilgaat en onbedoeld ook theologische 
vooringenomenheid: als magie en hekserij worden erkend moeten ze automatisch 
ook veroordeeld worden.

Dezelfde Christopher Baxter, fel criticus van Wier, toont zich in een ander artikel 
een groot bewonderaar van Jean Bodin.253 De beroemde Franse politiek denker 
en rechtsgeleerde Jean Bodin (ca. 1530-1596) schreef in 1580, enkele jaren voor 
Wiers dood, een Réfutation des Opinions de Jean Wier, opgenomen in zijn boek De 
la Démonomanie des Sorciers.254 Dit boek is geheel gewijd aan het onderbouwen 
van de angst voor heksen en de daardoor noodzakelijke vervolgingen, met 
handvatten voor rechters en een harde kritiek op Wier als sluitstuk. Het is 
grotendeels een herhaling en bevestiging van de Malleus Maleficarum, maar veel 
grondiger theologisch en volgens sommigen overtuigend onderbouwd. Baxter 
toont grote bewondering voor Bodins demonenboek, vooral vanwege de 
theologische consistentie en systematiek: met de briljante verwerping 
verpulverde hij Wier. Anderen hebben daartegenover juist de arrogantie 
benadrukt, de dogmatiek, de honende toon en de totale minachting voor 
afwijkende meningen in de Démonomanie, voor Sydney Anglo daarom het werk 
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beschuldigingen en verhoren nog alleen maar op kromme redeneringen en dus 
op een rampzalig misverstand kunnen berusten. Maar waar Wier de invloed van 
demonen en de kwaadaardigheid daarvan bleef erkennen, was Scot van mening 
dat magie en demonen als geheel categorisch afgewezen moesten worden. Bodin 
had Wier verslagen met behulp van ‘de autoriteiten’ en het was nu voor Scot zaak 
om niet in dezelfde moeilijke positie terecht te komen. Hij moest daarom bewijzen 
dat ook de autoriteiten geen grond voor heksengeloof gaven. Wat klassieke 
teksten betreft was dat moeilijk en Scot beperkte zich dan ook vooral tot 
bijbelinterpretatie. Zijn boek kan gezien worden als een geslaagde poging meer 
conceptuele ruimte te creëren voor psychologische argumenten door de 
theologische tegenargumenten van Bodin te ontkrachten.
   Scot benadert de heksenwaan, volgens hem niets meer dan een op 
denkfouten gebouwd gewrocht, met een fikse dosis common sense. Hoe kunnen 
oude labiele vrouwen wonderen verrichten waar magiërs jaren oefening voor 
nodig hebben en waar diezelfde magiërs bovendien geen ook effect mee bereiken? 
Als de aanklachten waar zijn, zouden heksen macht over de natuur hebben, 
eeuwig gezond blijven, vijanden kunnen verslaan, rijk en welvarend zijn, terwijl 
de beschuldigden meestal machteloos, ongelukkig en arm zijn. Waarom leidt het 
doden van de heks nooit tot een vermindering van de problemen waar zij 
verantwoordelijk voor is gesteld? Minder misoogst, minder ziekte, minder 
gestremde boter?271

   Scot gaat uitvoerig in op de psychologische dynamiek van de 
beschuldigingen. Vaak gebeurde het dat mensen bij elke tegenslag die ze te 
verduren kregen om een schuldige riepen. Deze vonden ze in een vrouw die ze 
toch al een beetje vreemd of lastig vonden. Soms gebeurde het dat zo’n vrouw na 
enig tijd schuld bekende en verklaarde de meest ongelooflijke dingen gedaan te 
hebben, zoals het veroorzaken van stormen en blikseminslag. Scot herkende in 
deze gebeurtenissen het volgende patroon. Oude vrijsters, weduwen, arme of 
eenzame vrouwen die zich nors en bitter gedragen, kunnen gemakkelijk kleine 
ruzies en ergernissen veroorzaken. Wanneer dan iemand een onverwachte 
tegenslag te verduren krijgt, een misoogst, ziekte van vee, het overlijden van 
naasten, wordt de mopperende oude vrouw als schuldige aangewezen. Ook de 
vrouw zelf kan er in gaan geloven, want haar vervloekingen en verwensingen, 
misschien zelfs haar stille fantasieën, lijken resultaat te hebben. Iets, een 
huiveringwekkende bovennatuurlijke kracht, heeft gemaakt dat de bedoelingen 
van de vrouw werkelijkheid zijn geworden, zodat zij zich schuldig gaat voelen.
   Ten onrechte, aldus Scot, want een fantasie in het brein kan volgens hem 
geen schade aanrichten en mag dus niet bestraft worden. Als vrouwen zelf 
bekennen komt dit voort uit hun grotere gevoeligheid (groter dan bij mannen) 
voor illusies en waandenkbeelden, veroorzaakt door melancholie of, later in het 
proces, door de vernederingen, martelingen en angsten. Wat heksen zelf 
bekennen is met andere woorden onbetrouwbaar. Mensen, overdonderd door 
melancholie, vallen ten prooi aan de meest vreemde en onmogelijke imaginaties: 
muziek of stemmen horen in een bepaalde kamer, zich verbeelden beest of koning 
te zijn, bang lichamelijk te vervormen, bijvoorbeeld dat hun geslachtsdeel 
verdwenen is of juist afzichtelijk groot geworden, of zo stinkt dat iedereen hen 
ruikt. Een heks gaf toe in een boom een hele voorraad penissen te hebben 

Evangeliën benadrukte Jezus immers keer op keer de vergevingsgezindheid van 
God. Maar Bodin en de demonologen keken naar het Oude Testament, waarin een 
wraakzuchtige God voortdurend op de loer lag om elke menselijke zwakheid 
hardhandig af te straffen, met hulp van de duivel als verleider die alles deed om 
mensen in de val te lokken en vervolgens over te leveren aan Gods vernietigende 
wraak. In die zin was Bodin niet wreder dan de God waar hij in geloofde.263

   Natuurlijke verklaringen waren in tegenspraak met deze oud-testamentische 
bijbelinterpretatie. God heeft ons keer op keer verboden duivels te vereren en 
zou dit heus niet gedaan hebben als er helemaal geen duivels bestonden.264 Het is 
dan ook aannemelijk dat sceptici overtuigender argumenten in handen kregen 
als ze de oudtestamentische verhalen minder letterlijk interpreteerden. Degene 
die hiertoe de toon zette was de Engelsman Reginald Scot.

HET HEkSENDEbAT IN ENGELAND

In de tweede helft van de zestiende eeuw begon de heksenangst en vervolgingsdrift 
eerst in Schotland en daarna ook in Engeland om zich heen te grijpen en 
slachtoffers te eisen. Reginald Scot (1538-1599) maakte zich hierover grote 
zorgen en opende de aanval met een lijvig boek. Hij was geen arts of theoloog 
maar een country-gentleman uit Kent, die duidelijk geïrriteerd was over de 
processen en onechte bewijzen, de onmogelijke en totaal machteloze positie van 
de veroordeelden en de drogredenen die volgens hem aan dit alles ten grondslag 
lagen.265 Er zijn aanwijzingen dat ook Scot contacten met de spiritualisten had of 
zelf een spiritualist was. Het Huis der Liefde had aanhangers in Engeland. De 
door Hendrik Niclaes geïnspireerde groep werd daar de ‘Family of Love’ genoemd, 
kort gezegd de familisten.266 Tolerantie en de eigen verantwoordelijkheid in 
ieders relatie tot God is duidelijk in de ideeën van Scot te vinden, maar van de 
meer mystieke aspecten van het spiritualisme, het zich openen voor de Heilige 
Geest en het ontvangen van God, vinden we weinig. Scot publiceerde zijn The 
Discoverie of Witchcraft in 1584.267

   Vaak is Scot beschreven als iemand die het werk van Wier nog eens over 
heeft gedaan, hoogstens iets sceptischer, maar verder toch in grote lijnen naar het 
voorbeeld van De praestigiis daemonum. Qua opzet lijkt The Discoverie of 
Witchcraft sprekend op het boek van Wier en ook in redeneringen en verwijzingen 
lijkt Scot zijn grote voorbeeld te volgen.268 Hij haalt Wier vaak instemmend aan en 
verdedigt hem tegen ‘de triomferende Bodin’.269 Maar zijn argumentatie is op 
enkele fundamentele punten anders. Als motto geeft hij zijn boek een uitspraak 
van de evangelist Johannes mee: ‘Believe not everie spirit, but try the spirits, 
whether they are of God, for manie false prophets are gone out into the world’. 270 
Hiermee raakt hij meteen de kern van zijn boodschap: geloof niet maar onderzoek, 
en ontdek – zou hij er eigenlijk aan willen toevoegen, maar doet dit pas later in de 
tekst – ontdek dat het onzin is, dat geesten verbeelding zijn, dat er na het 
onderzoeken van de verhalen niets overblijft.
   The Discoverie of Witchcraft is een bijzonder slim boek. Scot houdt de 
psychologische interpretaties van Wier vol en verklaart ze van toepassing op alle 
gevallen van bezetenheid, geestenbezwering en hekserij, waardoor de 
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het ene lichaam komen via de zintuigen het andere lichaam binnen en mengen 
zich als gif met de geesten aldaar, die van de zintuigen naar het hoofd en het hart 
stromen. Daar brengen ze de verbeelding en de gevoelens in beweging. Het 
mentale proces is hier niet wezenlijk anders dan bij verliefdheid, die men ook wel 
magisch noemt, magisch in de alledaagse zin van het woord.278 
   Bij de verschijnselen waar het Scot om gaat, angsten, waandenkbeelden, 
visioenen, is meestal het melancholische humeur, dus een lichaamsvocht, de 
oorzaak. Tegenslagen, eenzaamheid en onbeantwoorde verlangens werken in de 
humeuren in het lichaam, waardoor deze uit evenwicht raken. ‘They appear in 
the mind, yet are bred in the bodie’, schrijft Scot en dit is volgens mij een 
belangrijke uitspraak als we zijn mensbeeld willen begrijpen.279 Steeds worden 
wanen, illusies en hartstochten gezien als gevolg van lichamelijke opwellingen. 
Terwijl het geestelijk lijkt is het eigenlijk lichamelijk. Hier erkent Scot dus anders 
dan Wier niet twee soorten oorzaken, maar één. Waar volgens Wier steeds een 
emotionele oorzaak lichamelijke reacties veroorzaakt, en vervolgens de demonen 
ervoor zorgen dat die reacties in wanen en visioenen worden vertaald, lijkt bij 
Scot één soort oorzaak voldoende te zijn: de lichamelijke reactie op de emotionele 
voorgeschiedenis.
   In andere hoofdstukken laat Scot wel spirituele invloed toe maar deze is 
van heel andere aard. Deze is van God afkomstig en werkt niet op ons lichaam in 
maar op onze geest. Het spirituele heeft geen vorm, geen lichaam, geen vlees, 
geen honger en ook geen vleselijke lusten.280 Het kan alleen onze geest 
beïnvloeden, omdat die zelf ook spiritueel is. Scot manoeuvreert zich hiermee 
niet in de moeilijke positie dat hij moet gaan verklaren hoe een spirituele kracht 
op de zintuigen en de hersenen inwerkt. Wanneer we zijn opvatting over oorzaken 
van gedrag met die van Wier vergelijken, dan zien we dat bij hem ook 
bovennatuurlijke oorzaken voorkomen, maar alleen voor specifieke geestelijke 
activiteit, zoals verstandelijk denken en het verkrijgen van inzicht en geloof, 
terwijl bij Wier de psychische, lichamelijke en spirituele oorzaken elkaar nodig 
hebben, en wel tegelijkertijd, om belevingen te creëren.
   Naast zijn psychologische, natuurlijke verklaringen, bestrijdt Scot de 
heksenwaan ook met de categorische ontkenning ervan. Een constante in zijn 
redenering is dat magische praktijken en verhalen vaak zijn doorgeprikt en als 
bedrog of goedgelovigheid ontmaskerd. Scot beschrijft, in dezelfde stijl als Wier, 
de op wonderen lijkende kunsten waar mensen op marktpleinen getuige van zijn, 
beschilderde namaakbuiken waar messen in gestoken worden, hoofden die 
afgehakt worden, enzovoort. Maar ook de serieuzere praktijken overleven het bij 
hem niet. In de geschiedenis zijn vele voorbeelden te noemen van magische 
aanspraken die niet hard gemaakt konden worden, zoals manieren om geesten 
op te roepen, contact te maken met de doden, experimenten die hij zelf ook heeft 
uitgevoerd, evenwel zonder dat de geesten zich ooit aan hem vertoonden.281 Uit 
het ontmaskeren van zoveel aanspraken trekt Scot dan de conclusie dat de 
overige, nog niet ontmaskerde verhalen, ook wel onzin zullen zijn, een conclusie 
die minder hard gemaakt kan worden dan Scot suggereert en die zeker in de late 
zestiende eeuw verre van vanzelfsprekend was.
   De generaliseerbaarheid van verschijnselen veronderstelt dat 
natuurprocessen volgens vaste gegeven wetten verlopen. Dit is voor Scot 

verzameld, een andere alle stormen van 1565 veroorzaakt te hebben.272

   Een geval waar Scot zelf bij betrokken was is dat van een vrouw uit Kent die 
somber en bedachtzaam (‘pensive’) werd  en geleidelijk ook aan geestelijke 
verwarringen ging lijden. Ze werd bang dat ze haar ziel verloren had en deze 
misschien wel aan de duivel geschonken had, daarna dat ze haar echtgenoot en 
kinderen zou hebben behekst. Gelukkig nam haar man deze angsten niet over. Hij 
probeerde haar gerust te stellen en met haar te bidden. Wat zou Bodin doen? ‘He 
would crie: Guilty: & would hasten execution upon her’. Maar ze was onschuldig. 
Ze was alleen maar terneergeslagen door de zwarte gal en is ook weer redelijk 
hersteld. De geluiden waarvan ze dacht dat het duivels waren, bleken van schapen 
en honden te komen.273 Schrijnend is een voorbeeld van een klein meisje dat aan 
haar vader vertelde hoe ze regen kon maken en dit demonstreerde door in een 
beekje water te sprenkelen. Ze had dit van haar moeder geleerd. De vader, angstig 
voor hekserij, heeft deze zo duidelijk speels bedoelde opmerking toch voor magie 
aangezien en zijn vrouw beschuldigd.274

   Ook de meer schuldige demonen, de incubi en succubi die mensen 
verleiden, verkrachten en via influisteringen en achtervolgingen gek maken, zijn 
volgens Scot, net zo als volgens Wier, inbeelding. De voorbeelden uit de Malleus 
Maleficarum waarin vrouwen in bossen of gewoon thuis de liefdesdaad bedrijven 
met voor buitenstaanders onzichtbare verleiders, spreken volgens Scot voor zich. 
Incubi en succubi komen voort uit een lichamelijke ziekte, die normaal gesproken 
de nachtmerrie genoemd wordt, de ‘mare’, de waanzin tijdens de slaap, wanneer 
uit het lichaam komende vochten zich in de kanalen van het brein persen en 
paniek bij de slapende veroorzaken. En voor sommige gevallen zijn volgens Scot 
nog simpeler verklaringen voldoende, namelijk dat het domweg vergrotingen 
zijn van echte gebeurtenissen. Aan de imaginaire verwarring van de slachtoffers 
voegt Scot ook nog de verdraaiing van de werkelijkheid toe, van nachtelijke 
achtervolgingen en aanrandingen, geheime bezoeken en mislukte veroveringen, 
om de schaamte van de betrokkenen te verdoezelen en de verwarring te 
ordenen.275 Ronduit beschamend is het voorbeeld van de incubus die een edele 
dame ’s nachts bezocht en ‘hot love’ met haar bedreef, maar die, nadat anderen de 
schreeuwende dame te hulp waren gekomen, onder het bed gevonden werd in de 
persoon van Bisschop Sylvanus. Kennelijk, zo luidde de officiële verklaring, was 
het de duivel gelukt de gedaante van de bisschop aan te nemen. ‘Oh excellent 
piece of witchcraft oncousening wrought by Sylvanus’.276 
   De verklaringen die Scot geeft zijn steeds volledig natuurlijk. In tegenstelling 
tot Wier laat hij nergens in het ontstaan van illusies de duivel of demonen toe. 
Geen enkele heks noch heksenvervolger kan aantonen hoe de duivel in het brein 
zou kunnen binnendringen. Waar hij toch de term ‘natural magic’ gebruikt is dit 
in psychologische zin, bijvoorbeeld wanneer hij wil verklaren hoe mensen 
betoverd kunnen raken door een ander. In Scots tijd deden verhalen de ronde 
over mensen in Afrika die met hun stem anderen konden betoveren en ook uit de 
oudheid was het verschijnsel bekend dat magiërs met hun ogen mensen in hun 
macht konden krijgen, wat men het ‘fascineren’ noemde en wat schrijvers in 
vroegmodern Europa steeds weer boeide. We zagen bij Wier al het voorbeeld van 
het zwevende paard.277 Volgens Scot was hier geen bovennatuurlijke maar een 
fysieke verklaring nodig. Het is een infectie van ‘one body to another’: stralen van 
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beest op de vlakten leefde.287

   Scot heeft ook de discussie over woordbetekenissen grotendeels 
overgenomen van Johan Wier. Wier was er achter gekomen dat veel woorden fout 
vertaald waren. Waar in de Bijbel over tovenaars, bezweerders en magiërs wordt 
geschreven, worden geen arme en machteloze vrouwen bedoeld. Wier was 
misschien wel de eerste die bewijzen op basis van de Bijbel ondermijnde door de 
precieze betekenissen van de Latijnse, Griekse en Hebreeuwse woorden na te 
zoeken. Daartoe had hij hulp gevraagd van een bevriende kenner van het 
Hebreeuws, de spiritualist Andreas Maas.288 Scot borduurde hierop voort. Voor 
hem leidde de analyse van woordbetekenissen tot een fundamentele ontkenning 
van geesten en demonen als concrete wezens. Het Hebreeuwse woord ‘chasaph’ 
dat vaak als heks vertaald is, onder andere in de tekst ‘Thou shalt not suffer a 
witch to live’, betekende eigenlijk vergiftigen en zou dus op een gifmengster 
wijzen in plaats van op een heks of magiër. Iemand vergiftigen is uiteraard 
schadelijk en strafbaar, aldus Scot, maar niet automatisch met hekserij en 
duivelspact verbonden.289

   In een cultuur waarin het juist vreemd gevonden werd als iemand niet in 
heksen geloofde, is het te begrijpen dat de opvattingen van Scot niet goed 
ontvangen werden.290 Scots antwoord op het probleem van magie was volgens 
Sydney Anglo het meest radicale in de zestiende eeuw. Hij ontkende de 
mogelijkheid van spirituele of demonische magie en ontkende categorisch de 
invloed van demonen in menselijk handelen.291 Enkele sceptici zouden hem later 
instemmend aanhalen.292 Tegenstanders zagen hem daarentegen als 
‘witchwarder’, iemand die heksen verdedigde.293

   Scots visie op de geestelijke wereld en de onmogelijkheid van magie en 
hekserij lijken enigszins aan te sluiten bij opvattingen die vanaf de reformatie 
ontwikkeld waren, waarin de meer tastbare en magische aspecten van religie 
verworpen werden en de nadruk verschoof naar geloven in die ene almachtige 
God: geestelijke invloeden komen alleen van Hem en wonderen zijn alleen 
mogelijk wanneer Hij ze veroorzaakt. Laten we dit de centralisering van de 
geestelijke wereld noemen. Binnen deze gecentraliseerde godsopvatting was 
echter eerst nog wel ruimte voor geesten en demonen: Calvijn en vele anderen 
vervolgden heksen in niet mindere mate dan hun katholieke concurrenten. Ook 
van hen onderscheidde Scot zich als radicaal. Zijn ontkenning van geesten hoefde 
overigens niet alle lezers op te vallen, vooral omdat hij spirituele invloed op 
andere gebieden wél erkende. De mens bleef als wezen tussen zijn eigen lichaam 
en het goddelijke in staan en tot welke grote diepten hij kon zakken bleef daarmee 
een kwestie van bijbelinterpretatie. In zijn sceptische en abstracte interpretatie 
stond Scot vrijwel alleen en zijn tegenstanders stonden klaar om met vele citaten 
uit de Bijbel duidelijk maken dat dat ook vooral zo moest blijven.

Vanaf het boek van Wier, en in Engeland vooral vanaf het boek van Scot, deed de 
psychopathologische factor van hekserij geleidelijk aan zijn intrede in de 
debatten. Het werd een argument waarmee men rekening diende te houden. 
Maar ook hier bleken de demonologen meer antwoorden te hebben dan Wier en 
Scot hadden gehoopt. Anders dan de honende afwijzing door Jean Bodin doet 
vermoeden, konden de psychologische argumenten ook opgenomen worden in 

misschien wel het fundament waar zijn afwijzing van magische praktijken op 
gebaseerd is: de wonderen van magiërs en heksen gaan tegen de natuur, tegen de 
rede en tegen de waarschijnlijkheid in, en zijn daarom onmogelijk.282 Deze stelling 
impliceert dat de natuur volgens een gegeven verzameling mogelijkheden werkt, 
en dat magie daarbuiten valt. Al in zijn voorwoord schrijft Scot dat alleen God 
dingen kan scheppen, dat alleen God onze imaginaties en gedachten kent, dat 
alleen God de geheimen opent, donder en bliksem maakt, leven en dood, ziekte 
en gezondheid. En dat deze almachtige God zijn glorie niet aan een gewoon mens 
zal geven. Door aan te nemen dat magiërs en heksen ook wonderen kunnen 
verrichten, verlaagt men de wonderen van God en van Christus tot iets normaals, 
iets dat mensen ook kunnen. Dit noemt hij ‘derogating God’s glorie’. Omdat dit 
idee niet strookt met veel uitspraken uit de Bijbel en uit klassieke teksten, moet 
Scot al te letterlijke interpretaties daarvan afwijzen. Plato, Plotinus en Porphyrius 
waren in zijn ogen al bijgelovig, de nog veel plastischer en vleselijker opvattingen 
van Jamblichus en recenter van Sprenger en Bodin zijn volgens hem ronduit 
absurd. Het boek van Scot is een felle polemiek tegen de Démonomanie, ‘Bodins 
babbles’ en de Malleus Maleficarum, ‘Sprengers fables’.283 Daarnaast schopt Scot 
graag tegen tegen de rooms-katholieke kerk, in zijn woorden de papisten, die hij 
van bijgeloof, magie en geestenbezwering beschuldigt. Papisten, zegt hij, zien wel 
de idolatrie van de heidenen maar niet van zichzelf. ‘Alle protestanten zien dat 
paapse toverij niet werkt en alleen maar de mensen verblindt en de clerus 
verrijkt. Alle christenen zien dat het geloven van de bekentenissen van heksen 
zou betekenen dat zij macht hadden even groot als de Schepper’.284 De retorische 
truc in dit fragment, waar het woord protestanten herhaald wordt als het woord 
christenen, maakt duidelijk waar Scot de lezer wil hebben: bij het vereenzelvigen 
van christendom met een protestantisme zonder magie, zonder concrete 
bezweringen, waar één oppermachtige God de enige is die iets in de natuur kan 
bewerkstelligen.
   Wat er in de Bijbel dan toch bedoeld wordt met geesten is volgens Scot niet 
zo eenduidig als papisten en heksenvervolgers doen voorkomen. Soms worden 
met geesten ‘infirmities of the body’ of ‘vices of the mind’ bedoeld, elders de 
menselijke ziel of de Heilige Geest, weer elders kunnen geesten in iemand wonen 
en dan kan als de ‘gift of divination’ bedoeld worden, maar ook als demonische 
bezetting. Als de duivel in iemand is wordt meestal bedoeld dat iemand maanziek 
of waanzinnig is, niet dat er een ‘real devil is gotten into his guts’, aldus Scot.285 
Geesten in hun plastische vorm blijken voor Scot altijd imaginaties te zijn, 
inbeeldingen van de zieke. De namen van geesten duiden volgens Scot ook niet op 
personen maar op kwaliteiten. ‘Satan’ is de tegenstander, de ‘Daimon’ is de sluwe 
slimmerik, de ‘Diabolus’ is de beschuldiger, de aanklager. Als ze toch naar 
personen verwijzen, zoals Beelzebub, dan is dit meestal de naam van goden van 
andere volkeren, die door de joden als afgoden werden gezien. Asteroth was de 
god van de Filistijnen, Beelzebub ‘the Lord of the Flies’ was de god die vereerd 
werd in het orakel van Ekron. Geesten en demonen konden herleid worden tot 
heidense goden, die door de joden en daarna door de kerkvaders tot tegenstanders 
van God zijn gemaakt.286 De opstand en val van de aartsengel Lucifer is volgens 
Scot een symbolische weergave van de opkomst en de ondergang van koning 
Nebukadnezar, die door zijn hoogmoed waanzinnig werd en als een verwilderd 
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bittere noodzaak daarbij de verwerpelijke slaven van de duivel te straffen. Met 
een zo gevaarlijke vijand, die als een brullende leeuw de wereld verovert en 
verwildert, is het minder erg onschuldigen ten onrechte te veroordelen dan 
schuldigen te laten lopen.298 Het werk van de duivel op aarde wordt tenslotte 
door de mens zelf mogelijk gemaakt. De ‘horrors of Hell’ bereikt men door van de 
verboden vrucht te eten, anders niet. Wiers tolerantie speelt de duivel in de kaart 
en Scots ontkenning van geesten is domweg een vergissing, zoals de Bijbel op 
vele plaatsen duidelijk maakt en zoals de dagelijkse ervaring én de bekentenissen 
van heksen keer op keer bevestigen.299

   Dat psychopathologische aspecten een rol kunnen spelen wordt door de 
koning niet ontkend, maar dat heksen in werkelijkheid melancholici zouden zijn 
wel. Het melancholische humeur is een zwarte, zware, aardse vloeistof die 
daarmee overeenkomende symptomen veroorzaakt: traagheid, gebrek aan 
levenslust, verlangen naar eenzaamheid. Met het beeld dat James van heksen 
geeft, lang niet altijd arm of eenzaam, juist vaak graag in gezelschap en met een 
grote bereidheid zich over te geven aan lichamelijke lusten, komt het 
melancholieke temperament niet overeen. Dagelijks wordt bewezen hoe heksen 
weigeren schuld te bekennen, zolang ze niet hard gemarteld worden, schrijft de 
koning, terwijl de melancholicus daarentegen zou klaarstaan om zichzelf te 
verraden en te verachten om daarmee zijn humeur te voeden.300 Hier zien we 
weer de meersoortige symptomen die met het woord melancholie aangeduid 
konden worden. Wier en Scot hadden het vooral als waanzin opgevat, met 
waandenkbeelden, angsten, hallucinaties. De koning hield zich daarentegen aan 
de op depressie lijkende kenmerken.
   James VI nam de humeurenleer en daarmee de psychopathologische factor 
wel op in het proces waarin men tot heks verwordt, maar deed er ook iets mee 
om Wiers psychologische verklaring onschadelijk te maken. Volgens de algemeen 
aanvaarde medische theorie kon door nood en wanhoop het evenwicht tussen de 
humeuren verstoord raken. De duivel, altijd op zoek naar onevenwichtigheden, 
ging dan alles doen om het verstorende humeur te stimuleren en te voeden, 
waardoor het slachtoffer steeds wanhopiger werd en soms geestelijk of 
lichamelijk ziek – ook dit behoorde tenslotte tot de vermogens van de duivel.301 
Uiteindelijk, meestal ’s nachts, als het slachtoffer eenzaam en angstig was en 
daardoor extra gevoelig voor influisteringen, verscheen de duivel in de gedaante 
van een mens of alleen als stem, en beloofde genezing en verlichting van het 
lijden, maar alleen op zijn verschrikkelijke voorwaarden. In ruil voor extase, 
illusies en valse wonderen onderwierp het slachtoffer zich in een met eigen bloed 
getekend contract volledig en voor eeuwig aan Satans heerschappij.302

   Als we dit proces van verwording vergelijken met de interpretatie van 
Wier, waarin het demonische ook een rol speelt, dan zien we dat de psychologische 
voorgeschiedenis en de rol van de humeuren daarin overeenkomt, maar dat het 
moment waarop de duivel ingrijpt verschilt. Wat bij Wier een flits is, het moment 
waarop illusie voor werkelijkheid wordt aangezien, is bij de koning een heel 
proces van ontmoeting en onderhandeling. De demonische flits is hier 
uitgesponnen tot de mythe van het duivelspact, een mythe die volgens Wier juist 
bij de illusies hoort. Het demonische verdwijnt bij de koning als psychologische 
categorie en wordt tot verhaal, waarin het slachtoffer toch weer schuldig is. Hier 

de demonologie. Bodins religieuze rigiditeit en psychologische botheid waren 
weliswaar symptomatisch voor de heksenwaan, maar vormden ook weer niet het 
enige dat voorstanders van heksenvervolgingen te bieden hadden.
   In verhouding tot Spanje, Frankrijk en de Duitse landen waren de 
vervolgingen in Engeland nog redelijk gematigd. In Schotland daarentegen 
bloeide de heksenwaan. Een stimulator van vervolgingen was de jonge Schotse 
koning James VI, de zoon van Mary Stuart, ‘Mary Queen of Scots’. Wegens de 
gevangenschap van zijn moeder werd James VI als kind al koning. Hij groeide op 
tussen de regenten en hovelingen in een uiterst gespannen politieke situatie. Als 
zestienjarige jongen, in 1582, maakte hij duidelijk dat hij ook feitelijk regeerde en 
dat hij geen associatie met zijn gevangen moeder nodig achtte.294 James werd een 
vurig verdediger van het geloof, die voor het koningschap een taak zag weggelegd 
in het strijden voor Gods wil op aarde. Jong en onevenwichtig dichtte hij zichzelf 
een rol als priesterkoning toe. Hij gaf opdracht de Bijbel te vertalen, schreef 
behalve over koningschap en politiek ook over de Openbaring en de Apocalyps, 
twee meditaties, en een boek over demonologie en hekserij. Daarnaast 
stimuleerde hij heksenvervolgingen door ideeën die hierover in continentaal 
Europa leefden in Schotland en Engeland te introduceren. Bij hem vinden we 
duidelijk een mengeling van angst en fascinatie voor het magische en demonische, 
een jaloerse bewondering voor het vermogen van de heksen om met de 
geestenwereld om te gaan en daarmee gepaard gaand een heftig verlangen 
degenen die dat vermogen bezitten te straffen. Zelf wilde hij aanwezig zijn bij 
verhoren en folteringen. Hij gaf heksen de opdracht bezweringen en dansen in 
zijn bijzijn uit te voeren om daar dan met bevlogenheid en huiver getuige van te 
zijn. Meerdere keren verliepen de processen zo dat in de loop van de verhoren en 
folteringen de beklaagden toegaven hun praktijken vooral tegen hem gericht te 
hebben, dat hele groepen heksen in hun nachtelijke rituelen, onder andere 
middels het toetakelen van wassen beelden van de koning, vooral een magische 
aanval op hém hadden voorbereid.295 Met deze psychologische vervlochtenheid 
van fascinatie, jaloezie en afschuw vormt hij een voorbeeld van die gecompliceerde 
kluwen waar later de diepte-psychologie voor een deel over zou gaan: de projectie 
van eigen verboden begeerten op de ander en het krampachtige verlangen het 
begeerde af te straffen door die ander te vernietigen. Verder is er op gewezen dat 
hij behalve fascinatie voor magie en samenzweringen, ook een voortdurende 
nieuwsgierigheid aan de dag legde voor de erotische intriges aan zijn hof en voor 
de sexuele voorkeuren en eigenaardigheden van zijn hovelingen. Maar waar het 
mij nu om gaat is zijn boek Daemonologie, in forme of a dialogue.296

   Over de meeste zaken voegt de koning niet iets toe wat niet al in de 
gangbare heksenliteratuur vermeld stond. Thomas Ady zou er een halve eeuw 
later over schrijven dat James, verblind door Schotse mist, nog eens herhaald had 
wat Bodin al eerder had geschreven en wat Scot al had weerlegd.297 Aan de andere 
kant wil ik er op wijzen dat James niet alleen veel minder wreed en vrouwhatend 
was dan Bodin en de schrijvers van de Malleus Maleficarum, maar ook in 
verhouding tot veel andere heksentractaten eerder gematigd.
   In een tijd waarin zovelen twijfelen over de juiste religie en waarin de 
invloed van Satan groter en groter wordt, is het, zo schreef de koning, een plicht 
mensen richting te geven om gezamenlijk te strijden tegen het kwaad, en een 
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DIAGNOsEs IN AcTIE

Mary Glover, de dochter van een Londense winkelier, werd als meisje van veertien, 
in april 1602, plotseling overvallen door een vreemde ziekte. Het verhaal van de 
bezetenheid die haar vervolgens acht maanden lang verscheurd heeft en de strijd 
om de interpretatie daarvan is een cause célèbre geworden in de geschiedenis van 
de psychiatrie. In vele beschrijvingen ligt de nadruk op de rol die de arts Edward 
Jorden, verdediger van een natuurlijke verklaring, hierbij gespeeld heeft. Jorden 
(1569-1632) is een heldenrol toegedicht als grote vernieuwer, vechter voor 
redelijkheid en tegen bijgeloof. Wat Wier en Scot in theoretische debatten deden 
deed hij in de praktijk. Er is ook gewezen op het weinig vernieuwende karakter 
van zijn tractaat en nog meer op de religieus propagandistische belangen die hem 
tot het schrijven aangezet zouden hebben. Michael Macdonald geeft in zijn 
Witchcraft and Hysteria in Elizabethan London. Edward Jorden en the Mary Glover 
Case een goed overzicht van deze geschiedenis.308 De meeste informatie over dit 
geval komt van Stephen Bradwell, een geneesheer die er van overtuigd was dat 
de duivel het meisje had bezeten en die daar een zeer uitvoerig verslag over 
schreef: Mary Glover’s Late Woefull Case.309 Ik wil mij vooral richten op die 
aspecten waarin de vraag naar de relatie tussen waanzin en het bovennatuurlijke 
tot uitdrukking komt. Hoe redeneerden en argumenteerden de debattanten, wat 
was doorslaggevend en wat zegt dit over visies op de mens die hieraan ten 
grondslag liggen?

MAry GLOVEr’S bETrEUrENSWAArDIGE TOESTAND

De ziekte van Mary Glover begon nadat zij ruzie had gemaakt met een oudere 
vrouw, de werkster Elizabeth Jackson, weduwe. Wederzijdse beledigingen en 
verwensingen en een woede uitbarsting van de oude vrouw, die het meisje zelfs 
enige tijd opgesloten hield, vormden het begin. Een daaropvolgende ontmoeting 
tussen de vrouw en het meisje leidde tot de ineenstorting van de laatste. Toen de 
oude vrouw langskwam om bij haar moeder beklag te doen, kreeg Mary bij het 
eten opeens geen hap meer door haar keel. Naar eigen zeggen was haar keel 
afgesloten en zo opgezwollen dat ze niet meer kon spreken en onwel werd. 
Wekenlang zou ze meerdere keren per dag door aanvallen geplaagd worden, 
aanvallen die vooral, maar niet alleen, kwamen als ze probeerde te eten. Meestal 
duurde een aanval van één of twee uur ’s middags tot zeven of acht uur ‘s avonds, 
of nog langer, tot diep in de nacht. Soms hoorde men haar ook ’s nachts in bed 
schreeuwen en moest dan te hulp snellen. Met haar hoofd naar achteren drukte 
ze zich in bed en door buik en middel naar boven te duwen maakte ze haar 
lichaam bol, met stijve uit elkaar staande vingers, de handen krampachtig met de 
ruggen naar binnen gedraaid. Dit is de ‘klassieke’ hysterische kramphouding. 

wil ik nog bij opmerken dat de briljante vondst van Wier, dat tijdens processen en 
martelingen het demonische (de illusie) juist wordt opgeroepen en dat de 
vervolger daarvoor de verantwoordelijk is, in de interpretatie van de koning 
automatisch niet meer kan bestaan. De denkstap van Wier, de omkering, wordt 
mogelijk gemaakt doordat hij eerst het demonische tot flits heeft teruggebracht. 
Wanneer het demonische een verhaal blijft is deze psychologische omkering niet 
te denken.
   Op andere punten lijkt de impliciete strategie van de koning dezelfde. Waar 
het gaat om de ware aard van vluchten door de lucht en andere extatische 
ervaringen neemt de koning een deel van de natuurlijke interpretaties van zijn 
tegenstanders over, namelijk dat lichamen in plaats van door de lucht te vliegen 
inderdaad vaak roerloos op de grond blijven liggen, maar houdt vol dat de geest 
uittreedt en dingen meemaakt die de persoon niet zomaar uit zichzelf zou 
fantaseren. Ook als deze verschijnselen met dromen en nachtmerries vergelijkbaar 
zijn, blijven het toch van de duivel afkomstige illusies.303 Het idee dat geesten aan 
onze verbeelding ontspruiten en in het bijzonder dat incubi en succubi hun 
oorsprong in onze nachtmerries hebben, wordt ten stelligste ontkend met de 
tautologie dat een nachtmerrie iets natuurlijks is, en incubi en succubi 
daarentegen werkelijke wezens zijn die ons kunnen overvallen en verkrachten.304

   De psychologische en natuurlijke interpretaties worden door James 
meestal als zodanig erkend en krijgen een plaats in de demonologische theorie, 
maar alleen om slechts een deel van de verschijnselen te kunnen verklaren, de 
natuurlijke aspecten. De demonologische theorie bleef zo onaangetast. Hiermee 
had de koning een punt dat voor demonologen belangrijk was om Wier en Scot 
voorlopig op afstand te houden. Het was daarvoor wel noodzaak criteria te 
vinden om waanzin van het bovennatuurlijke te onderscheiden. Op het eerste 
gezicht kwamen de symptomen weliswaar overeen, maar als ze demonisch 
veroorzaakt waren vielen onder ander anti-religieuze uitingen op en een soms 
onwaarschijnlijke gevoelloosheid voor pijn. Dit laatste was een uitdaging voor 
beulen. Hoe hard men heksen ook pijnigt – ‘threaten them and torture them as 
much as yee please’ – ze huilen niet.305 Het is nogal wat deze zin uit de mond van 
een koning te horen. Wanneer de gemartelden toch huilden werd dit, zoals 
bekend, gezien als een slimme truc van de duivel om de ondervragers te misleiden.
 
Rond de eeuwwisseling gingen de ontwikkelingen snel. De psychopathologische 
verklaringen waren een belangrijke inzet geworden in het gevecht om hekserij 
en bezetenheid. ‘Devils Not Humours!’ schreef John Darrel, een predikant en 
exorcist die zo door het kwaad en demonen gefascineerd was dat in zijn gemeente 
na enige tijd nog over weinig anders gepraat werd.306 Koning James VI van 
Schotland werd in 1603, na het overlijden van Elizabeth, ook koning van Engeland, 
als James I. In Londen viel hij midden in de strijd tussen anglicanen en puriteinen. 
Vooral bij de laatsten kwamen veel bezetenheden en duivelsuitbanningen voor.307 
Oplaaiende strijd en de politieke lading die deze kreeg deed de partijen naar 
steeds meer middelen grijpen om hun gelijk te veroveren. Bij een rechtszaak in 
1602 werd ook de expertise van artsen ingeroepen, waarmee de psychiatrische 
discussie in de praktijk, in de rechtszaal en in de huiskamer binnendrong. We 
gaan de strijd verder onderzoeken aan de hand van gevalsbeschrijvingen.
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onderzoek af te dwingen. Een serie experimenten, opgezet door een 
onderzoeksrechter, de ‘City’s chief legal officer’, moest duidelijkheid brengen.
   Naast hardhandige proeven die tijdens heksenvervolgingen gebruikelijk 
waren, zoals met pinnen in de huid prikken en brandende kaarsen onder 
vermeend gevoelloze plekken houden, was een opvallender experiment een 
persoonsverwisseling, waarbij een andere vrouw verkleed in de kleren van 
Elizabeth Jackson, met een sluier voor haar gezicht, voor het meisje gebracht 
werd. Mary werd gevraagd de vrouw aan te raken terwijl de onderzoeker 
woorden sprak die Mary moesten aanzetten te erkennen dat het slechts angst 
was die haar had overvallen en dat deze angst, zoals nu bleek, voor niets was 
geweest. Aan de ene kant probeerde men haar hiermee te betrappen, maar ook 
probeerde men zodoende de angst voor de oude weduwe, volgens Edward Jorden 
één van de belangrijkste oorzaken van de aanvallen, te verminderen. Mary bleef 
rustig. Daarna werd de oude weduwe zelf binnen gebracht, ook gesluierd en nu in 
de kleren van de eerste vrouw, waarop Mary direct een aanval kreeg. De test 
bevestigde de relatie tussen de aanval en de weduwe en ontkende de verdenking 
dat het meisje dit slechts speelde.314 Als moderne lezer kan het ons verbazen dat 
men voorbij ging aan de mogelijkheid dat het meisje ondanks de klerenverwisseling 
de vrouw herkende, maar in een vroegmoderne context is dit normaal. Maskers, 
verkleedpartijen en daaruit voortvloeiende persoonsverwisselingen vormden 
een vast bestanddeel in vele verhalen.
   Opvallend bij de vele experimenten was dat men bewust een empirische 
methode volgde waarbij steeds enkele variabelen constant werden gehouden. Zo 
onderzocht men ook Jordens bewering dat angst de oorzaak was. Bradwell 
beschrijft hoe alle voorzorgen waren genomen dat Mary de oude weduwe zou 
ontmoeten op een moment dat de kans op een aanval het kleinst was, dus buiten 
het normale ritme en zodanig dat omstandigheden die eerder tot aanvallen geleid 
hadden afwezig waren.315 Hoewel de onderzoeksrechter met een sceptische 
houding aan het onderzoek was begonnen – het doel was vooral een 
bovennatuurlijke oorzaak te ontkennen – eindigde het omgekeerd: hij raakte er 
van overtuigd dat het meisje inderdaad behekst was. Mevrouw Jackson werd 
gearresteerd en moest op 1 december 1602 terecht staan.
   Inmiddels hadden zich zowel rond de familie Glover als rond Elizabeth 
Jackson groepen van deskundigen gevormd die hun belang konden bepleiten, 
zodat de rechtszaak een confrontatie tussen de twee kampen werd. In beide 
kampen werd het woord voornamelijk gevoerd door artsen. Voor een natuurlijke 
oorzaak en dus voor de onschuld van de verdachte pleitten vooral twee artsen, 
Edward Jorden en John Argent. Rechter was de zeer dominante Sir Edmund 
Anderson, ervaren in het beoordelen van heksen, van wie hij er naar eigen zeggen 
al ‘vijf- of zesentwintig’ had laten ophangen.316

   De rechtszaak werd een nederlaag voor de voorstanders van de natuurlijke 
interpretatie. Alles pleitte tegen de weduwe. Er werden tekens op haar lichaam 
gevonden die op een duivelspact wezen, zij bleek meerdere keren waarzegsters 
te hebben bezocht, zij kon het ‘Onze Vader’ niet foutloos uitspreken enzovoort 
enzovoort, maar bovenal was de rechter zo bezorgd over de opkomst van heksen 
in Engeland dat hij geen enkel risico wilde nemen en Edward Jorden, die als arts 
met status tegenwicht had kunnen bieden, volledig klem praatte.317 Jorden had 

Toen na enkele weken haar buik, borst en keel ook regelmatig fysiek opzwollen 
sprak Doctor Shereman het vermoeden uit dat de ziekte een bovennatuurlijke 
oorsprong had.310

   Er waren vele redenen om aan te nemen dat mevrouw Jackson de schuldige 
was. Ze had gezegd dat ze hoopte dat Mary een ‘evil death’ zou sterven en had op 
Mary’s dood en verrotting gezinspeeld. De aanvallen waren heviger dan ooit na 
ontmoetingen met de oude vrouw. Het meisje schrok van de aanwezigheid van de 
oude alsof ze zou sterven, verstijfde en begon te kronkelen, soms in de richting 
van de vrouw, en riep door haar neus iets dat op ‘hang her, hang her’ leek. In de 
beschrijving van Bradwell gedroeg de oude vrouw zich ook duidelijk als de 
verantwoordelijke. Op een zeker moment was het meisje er zo slecht aan toe dat 
men haar spoedige overlijden vreesde en de ouders reeds de klokken voor haar 
lieten luiden. Volgens buren zou Elizabeth Jackson toen verzucht hebben dat God 
eindelijk haar gebeden had verhoord. Dit soort verhalen, die typisch zijn voor 
roddels en geruchtencircuit, worden door Bradwell gretig overgenomen om de 
schuld van de oude vrouw te onderstrepen.311 Ook andere vormen van 
onheilspellend gedrag werden verdacht gevonden, zoals het zwijgend naar Mary 
blijven kijken, waarop steevast aanvallen volgden. We krijgen van Elizabeth 
Jackson het beeld van een mopperende vrouw die haar eigen verdenking 
versterkt. Aan de ene kant moeten we er rekening mee houden dat Bradwell er 
belang bij heeft haar zo demonisch mogelijk af te schilderen, aan de andere kant 
klopt het beeld precies met stereotype van verdachten zoals Scot en Wier dat 
geschetst hadden: mopperend, gauw boos en niet in staat zich tactisch op te 
stellen. Bij de geringste tegenslag vloekte ze al ‘ik hoop dat hij zijn nek zal breken’ 
en ‘ik hoop dat de duivel haar de mond snoert’. Bradwell noemt de oude werkster 
verder ‘de heks’.312

   De diagnose bezetenheid was nog niet bekend of veel meer mensen gingen 
zich voor de zaak interesseren. Huize Glover werd een publieke attractie, haast 
een theater waar men de bezetenheid als spektakel kon aanschouwen.313 In het 
oplaaiende debat tekenden zich twee kampen af. Aan de ene kant degenen die de 
toon zetten en het meisje behekst achtten, waaronder Bradwell zelf, Doctor 
Shereman, de familie Glover en vermoedelijk het grootste deel van degenen die 
het gelukt was bij de zaak betrokken te raken. Aan de andere kant degenen die 
het geval natuurlijk interpreteerden, als hysterie en imaginatie. Dat waren onder 
andere Edward Jorden en John Argent. Edward Jorden was een gewaardeerd arts 
die in Cambridge en Padua medicijnen gestudeerd had en nu in London 
praktiseerde. Tot dit tweede kamp behoorde ook de bisschop van Londen, 
Richard Bancroft, die heksenvervolging en duiveluitbanning als katholieke en 
puriteinse toverij zag en daarmee als gevaar voor de christelijke (lees: anglicaanse) 
kerk.
   Er is op gewezen dat deze kampen ook politiek-religieuze belangen 
vertegenwoordigden. De puriteinen wilden tegen de officiële anglicaanse politiek 
in aantonen dat bezetenheid nog steeds een overal dreigend verschijnsel was, de 
anglicanen wilden het doorprikken. De anglicaanse kerk had moeten toezien hoe 
puriteinen en katholieken met spectaculaire uitbanningsrituelen veel aanhangers 
wonnen en daardoor de officiële kerk, met haar ‘zuiver christelijke’ doctrine 
zonder magie en bijgeloof, in gevaar brachten. Het lukte bisschop Bancroft een 
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hadden de predikanten zich al gelouterd (‘sanctified’) door vasten, door het 
opbiechten der zonden, door meditatie en gebed. Gezamelijk hadden ze 
besproken met welke gebeden en in welke volgorde het heilige werk uitgevoerd 
zou worden. Eén van de predikanten was aangewezen om de avond voor de 
belangrijke dag al in het huis van de familie Glover te zijn, om in het bijzijn van de 
familie het werk voor te bereiden. De aangewezen predikant leidde het gebed en 
sprak daarbij vooral teksten waarin de nederigheid van de mens, het berouw 
voor zijn zonden en het neerbuigen voor de almachtige God benadrukt werden. 
Ook werd God ervan overtuigd dat men de eventuele bevrijding van de bezetene 
zou zien als Zijn daad die Hij in zijn oneindige wijsheid verrichtte en niet als iets 
dat de mens in zijn zondige onwaardigheid ook maar dacht zelf te kunnen 
bewerken. Verder vroeg de aanvoerder alle aanwezigen zich zodanig voor te 
bereiden dat ze voor God in de hemel konden verschijnen (‘fitted to come’).324 

   Op de dag zelf, 16 december 1602, kwamen de predikanten vroeg in de 
ochtend, nog voor het licht was, samen in een ander huis – het werd rustiger en 
veiliger geacht het ritueel niet bij het meisje thuis uit te voeren. Nog wachtend op 
de oudste onder hen bespraken ze alvast de gebeden en verzamelden moed voor 
het grote werk.325 Na ongeveer een uur kwam de familie. Mary liep alleen naar 
een stoel bij het haardvuur en ging zitten met een bijbel in haar hand, kennelijk 
bereid mee te werken. Later zou ze gevraagd worden in het midden van de kamer 
plaats te nemen. Terwijl het huis volstroomde met belangstellenden ving de 
eerste predikant zijn gebed aan door eerst weer op de nederigheid van de mens 
te wijzen, de zonden, het onwaardig zijn. Hij vroeg daarvoor vergiffenis en hulp 
bij de moeilijke taak, die alleen voor de meerdere glorie van God was en niet voor 
die van de mens die slechts schaamte verdient. Het meisje werkte huilend mee, 
vroeg God haar te helpen, maar vertoonde al in de ochtend de eerste tekenen van 
haar toestand: ze werd bleek, kreeg pijnen en maakte vreemde bewegingen en 
stuiptrekkingen.326

   Gedurende het hele ritueel, dat tot in de avond duurde, zouden de 
predikanten bij elkaar blijven zodat er geen kwartier zonder activiteit was. Ze 
wisselden elkaar af in lange smeekbeden. De tweede koos een vriendelijker toon, 
vermoedelijk omdat het meisje al door heftige aanvallen geplaagd werd, en 
vriendelijker teksten, meer op rust en het ontvangen van genade gericht. Maar de 
aanval werd zwaarder: Mary werd blind en soms tijdelijk stom, kreeg vreemde 
zwellingen in haar buik, borst en keel en vertrok haar gezicht in grimassen die de 
omstanders schrik aanjoegen. Daarbij kwam dat haar linkerkant gevoelloos 
begon te worden: been, arm en hand leken stijf en dood. Een predikant ging aan 
die kant staan, vermoedelijk om de duivel van dichterbij te kunnen bestoken. 
Anderen moesten helpen om het stuiptrekkende meisje in toom te houden. 
Terwijl ondanks de gebeden de aanvallen sterker werden – of dankzij: de duivel, 
zo wist men, zou zich nooit zonder harde strijd gewonnen geven – riepen de 
predikanten om meer hulp. De omstanders spoorden hen aan om met verhevigde 
inzet door te vechten, om God geen rust te geven en Satan nog minder. Rond twee 
uur ‘s middags, de tijd dat gewoonlijk de aanvallen begonnen, bespraken Swan en 
een ander wat ze verwachtten, omdat het verhoudingsgewijs nog rustig was 
geweest. Maar Swan was somber, want uit de Bijbel had hij begrepen dat de 
duivel niet vaak vertrekt zonder zijn slachtoffer te pijnigen, door elkaar te 

sinds hij bij het geval betrokken was hysterie als diagnose aangevoerd, maar later, 
eventueel door de vele experimenten waarvan de uitkomsten op bezetenheid 
wezen, was hij gaan twijfelen. Hij verdacht het meisje ervan haar ziekte te 
simuleren. Dit kon hij echter tegen de collectieve hartstochten in moeilijk publiek 
maken. Als Jorden toch beweerd had dat het meisje simuleerde had hij dat moeten 
bewijzen. Uit alle beschrijvingen blijkt echter dat zij, zo zij al simuleerde, dit wel 
zo overtuigend deed dat het onmogelijk leek haar te ontmaskeren. Misschien 
heeft Jorden dit ook beseft en heeft hij daardoor zijn mening enigszins in het 
midden gelaten. Als hij beweerd had dat het hysterie was, had hij ook moeten 
voorstellen haar te behandelen, en daar had hij kennelijk weinig vertrouwen in. 
Het meisje zou toch niet meewerken en waarschijnlijk net zo lang de bezetene 
blijven tot ze er genoeg van had of totdat de oude weduwe gestraft was. 
   In het pleidooi van de artsen meenden de rechter en de ‘bench’ uit 
insinuaties op te maken dat de bezetenheid gesimuleerd zou zijn, waarop de 
rechter rechtstreeks aan Jorden vroeg welke diagnose hij stelde. ‘Passio Hysterica’, 
antwoordde Jorden. Volgens de rechter zou dan een natuurlijke behandeling 
afdoende zijn en hij vroeg Jorden of hij daartoe bereid was. Maar Jorden 
antwoordde ontkennend. De verdediger van een natuurlijke interpretatie wilde 
geen natuurlijke oplossing bieden. Dit was alleen te rechtvaardigen als hij het 
meisje toch verdacht van simulatie, maar toen de rechter daar nog explicieter 
naar vroeg, ontkende Jorden dit ook. Daarmee was zijn positie onhoudbaar 
geworden.318 In een redevoering verklaarde de rechter Jordens mening voor 
ontoereikend en waardeloos: ‘Give me a natural reason and a natural remedy, or 
a rush for your phisicke’.319 Elizabeth Jackson werd veroordeeld tot de schandpaal 
en een jaar gevangenisstraf.320

DE DUIVELUITbANNING

De publieke nederlaag van Jorden was pijnlijk, maar zou nog erger worden. Wat 
hem niet gelukt was, een geloofwaardige diagnose en een bruikbare therapie 
aanbieden, lukte een groep puriteinse geestelijken wel. Nu de bovennatuurlijke 
oorzaak van het lijden was erkend, vonden deze geestelijken het beschamend 
nog langer toe te zien hoe het meisje aan de klauwen van Satan overgeleverd was, 
zonder de middelen aan te wenden die God hiertoe bestemd had. Zij besloten tot 
een duiveluitbanning. John Swan schreef een dramatisch verslag van het 
uitbanningsritueel waaraan hijzelf als één van de zes verantwoordelijke 
predikanten had deelgenomen.321 Deze zelfde Swan had eerder een boek over de 
Antichrist vertaald.322

   In tegenstelling tot rooms-katholiek exorcisme mocht in puriteinse 
uitbanningsrituelen de duivel niet direct door de mens verdreven worden. Dat 
zou immers een magische handeling zijn. Ondanks de woorden van Christus ‘in 
mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven’ (Marcus 6:17) was het volgens de 
gecentraliseerde theorie alleen toegestaan om door vasten en bidden God te 
vragen de demon terug te trekken. Het was dus eerder een smeekbede dan een 
actieve uitdrijving.323

   De dag van de uitbanning was zorgvuldig voorbereid. Twee dagen tevoren 
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Maar na haar gebed stortte zij in een volgende aanval. De duivel raasde rond in de 
gepijnigde die met een wijd open- en dichtklappende mond, zonder woorden te 
spreken, grimassen trok en met haar lichaam verwrongen bewegingen maakte, 
haar armen probeerde zo te verdraaien alsof ze haar lichaam binnenstebuiten 
wilde keren. Enkele aanwezigen voelden aan haar, hoe hard haar gestrekte 
vingers waren. Predikanten, in de hitte van het gevecht door Swan steeds vaker 
soldaten genoemd, sprongen sneller na elkaar in. Twee pogingen waarbij weer 
teveel van God gevraagd werd en de nadruk teveel op de mens gelegd, leken de 
om zich heen grijpende paniek nog meer te vergroten. Degene die al eerder 
weinig succesvol was geweest – uit de kantnoten kunnen we opmaken dat het 
Swan zelf was – was zo bang dat hij nog slechts haperend en stotterend korte 
zinnen kon uitstoten. Swan vraagt begrip voor de angst onder de strijders. Er was 
‘fear and terror on all sides’. De overdonderende aanwezigheid van God leek 
voelbaar in de kamer, waar zondige dienaren niet in staat leken het kwaad te 
beteugelen.331

   De oude eminentie nam weer het woord. Droevig en verzwakt begon hij 
zich eerst te verontschuldigen: ‘The darknes of the night now coming on, did 
much abate the comfort and courage of our minds’. Daarna vroeg hij iedereen 
nogmaals zonden op te biechten en berouw te tonen. De onbeheersbaarheid van 
de situatie was blijkbaar alleen op te lossen door terug te keren naar het begin, 
naar de voorbereidingen van loutering en biecht en zo de positie van de mens 
opnieuw te bepalen. Enige ogenblikken later begon de bezetene, nog steeds in 
verwrongen kronkelingen, pogingen te doen eerst zonder geluid en daarna 
ternauwernood verstaanbaar de woorden ‘once more, once more’ te spreken. 
Haar smeekbede die volgde bevatte nu elementen van hoop. Wat Swan opviel 
was dat zij bepaalde teksten, ook in haar eerdere smeekbeden, steeds herhaalde 
en de predikanten werden het erover eens dit ook te doen. Tot nu toe had er 
volgens Swan teveel afwisseling en daardoor misschien te weinig kracht in de 
gebeden gezeten.332

   Het was inmiddels zes uur ’s avonds en donker. Het zwaarste zou nog 
komen. Satan had zijn laatste aanval geopend en de zintuigen van de bezetene 
geheel ontzet. Haar ogen waren naar boven gericht, haar gezicht vertoonde 
afzichtelijke grimassen, met haar mond excessief wijd open en haar tong zwart 
naar binnen gekruld. Haar hoofd schudde wild heen en weer, zij keek soms 
dreigend en bewoog zich naar de vrouwen die om haar heen knielden, alsof ze 
hen wilde verslinden.333 Een predikant knielde achter haar, maar moest gaan 
staan om haar tegen te houden, omdat ze zich afzette en stoel én predikant naar 
achteren duwde. Meerderen moesten helpen haar in toom te houden. Ze stootte 
kreten uit die klonken als het geblaf van een hond en als geluiden van andere 
dieren, terwijl zij grote hoeveelheden spuug uitbraakte in het gezicht van de 
geestelijke en daarna naar knielende of meevechtende omstanders. Intussen, 
terwijl zij pogingen tot braken voortzette, declameerde een predikant de profetie 
van de vrouw die het hoofd van de slang zal breken en van de Heer die het monster 
Leviathan zal overwinnen en een sikkel in zijn neusgaten zal slaan en hoe hij over 
de brullende leeuw en de adder zal lopen en de draak onder zijn voeten 
verbrijzelen.334 Om genade roepende aanwezigen zagen hoe zij, terwijl ze al enige 
tijd blind was, toch in het gezicht van de predikant spuugde. Haar vader barstte in 

schudden en soms zelfs als dood achter te laten.327

   Korte tijd later signaleerde de moeder dat in de armen en handen het leven 
leek terug te komen en anderen zagen dat Mary met grote moeite haar gezicht 
vertrok en een poging deed met zachte hijgende stem te praten. Terwijl de 
predikant niet ophield verder te preken, legden anderen hun oren te luisteren 
vlakbij het meisje en konden met moeite de woorden ‘almost, almost’ ontwaren. 
Velen hadden al gehuild, maar nu barstten mannen en vrouwen en ook de 
geestelijken in tranen uit. Mary richtte haar ogen, die lange tijd helemaal wit 
geweest waren, naar de hemel als in extase, en langdurig bad en smeekte ze om 
genade en bevrijding, net zo lang tot ze uitgeput, huilend en met speeksel rond 
haar mond, instortte. Waarna een volgende aanval begon. 328

   Het uitbanningsritueel zoals dat in het verslag van Swan naar voren komt 
lijkt een proces van moeizame onderhandelingen met God. Door eerst hun eigen 
nederigheid te belijden en vergiffenis voor hun zonden te vragen (‘an earnest 
humiliation of their soules and bodies before the Lord’) hoopten de predikanten 
dat God hun smeekbede om hulp zou beantwoorden en hun, zo diep gebogen als 
maar kon, zou verheffen (lift them up) middels de bevrijding van de bezetene. Het 
meisje werd gevraagd haar hart te openen en ze werd erop gewezen dat God al 
onze verlangens en geheimen ziet. Er werden met andere woorden gunstige 
voorwaarden geschapen door God vriendelijk te stemmen en de bezetene 
ontvankelijk te maken voor zijn invloed. Wat volgde was een spel van zoeken naar 
de juiste houding en de juiste teksten. Terwijl de eerste aanval begon, sloeg de 
predikant een vriendelijke toon aan. Toen dit geen resultaat had – de aanval nam 
in hevigheid toe – toonde men begrip dat God ons moeilijkheden stuurt met als 
doel ons tot meer ernst en vroomheid aan te zetten. Maar ook herinnerde men 
God er aan dat in verhalen uit de Bijbel het goede toch vaak overwint.329

   Toen één predikant, onzeker en angstig, eigenlijk alleen op verzoek bereid 
het woord te voeren, te veeleisend was naar God door de hulp tot nu toe als 
toezegging voor verdere hulp te zien, en daarbij ook nog eens God vroeg het werk 
dat hij begonnen was af te maken zodat iedereen met een goed gevoel naar huis 
kon, barstte het meisje los in de heftigste aanval tot dan toe. Dat het een onhandige 
vorm van onderhandelen was, werd ook door een collega aangevoeld, die meteen 
insprong en de macht weer volledig aan God terug gaf door op de onwaardigheid 
van de mens te wijzen en te erkennen dat God de mens met lichamelijke en 
geestelijke kastijding mocht straffen zoveel hij wilde en alleen dan zijn helpende 
hand hoefde te bieden wanneer hem dat goeddunkte. Tenslotte verklaarde hij 
nogmaals dat een eventuele overwinning op de duivel alleen ter meerdere glorie 
zou zijn van God en zijn zoon. De onderhandelingspositie van de predikanten 
bleek daarmee echter nog niet gered. De wanorde en het lawaai zouden alleen 
maar toenemen. Toen maakte de oudste en meest gerespecteerde van allen zich 
klaar, in de woorden van Swan bond hij zijn harnas om, voor de strijd die steeds 
zwaarder werd. Door de verwarde kreten van de omstanders heen kon hij alleen 
haperend zijn gebeden zeggen. Hij riep om hulp en vroeg iedereen het meisje te 
steunen met eigen gebeden, nu een overwogen volgorde niet meer vol te houden 
was. Mary wendde zich met geweld van hem af maar leek anderzijds ook weer 
iets te herstellen. Met een schorre stem begon zij haar tweede lange smeekbede.330 
   Het zoeken naar de juiste houding en de juiste gebeden leek dus effectief. 
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uitgesproken maar wel in het woordgebruik van de auteurs herkenbaar is. We 
vinden dit in meer teksten.340 De theorie wordt keurig vermeld, in een inleidende 
of concluderende passage, waarna men weer overgaat tot het weergeven van de 
plastische ervaring van het bovennatuurlijke, geesten, demonen, de 
geheimzinnigheid, de metafysische huivering.
   Allen die meededen met de gebeden hadden die dag een buitengewone 
aanwezigheid gevoeld, Gods Almachtige Geest aanwezig in de deelnemers en in 
het heilige werk. Het bovennatuurlijke was concreet aanwijsbaar, de demon 
voelbaar en zichtbaar in het meisje, God in de aanwezigen en later ook steeds 
meer in het meisje. Het principe van bezetenheid gold niet alleen demonen en 
hun slachtoffers, maar de hele wereld. De duivel was de kleine bezetter, God de 
grote bezetter, de bezetter van hemel en aarde.341 Het feit dat de predikanten 
halverwege het ritueel de vele herhalingen die Mary in haar gebeden legde gingen 
overnemen, dus haar smeekbeden als voorbeeld namen, betekent dat men in 
haar gedrag ook goddelijke aanwezigheid veronderstelde. Als ‘vile wretch and 
sinful creature’ had zij dit immers nooit zelf kunnen bedenken. We zouden 
daarom van een strijd tussen twee soorten bezetenheid kunnen spreken, een 
duivelse en een goddelijke.
   Hoewel in de hier beschreven concrete vorm omstreden, was bezetenheid 
een fundamenteel principe van veel religieuze uitingen. De aanwezigheid van 
God in wijn en hostie werd als werkelijk ervaren. Luther wees een symbolische 
opvatting hiervan uitdrukkelijk van de hand.342 We zagen eerder al de mens 
beschreven als geïnspireerd door ‘angelic intelligences’ en passief waar het gaat 
om het verkrijgen van inzicht en begrip. Spirituele (‘divine’) krachten konden in 
het lichaam gevoeld worden, als inspiratie, soms zeer letterlijk als aanwijsbare 
stroom. De strijd en de verlossing tijdens het uitbanningsritueel werden fysiek 
gevoeld en de betrokkenen ontleenden aan dát gevoel hun zekerheid. Mary 
voelde het kwaad uit haar weg vloeien en deelnemers voelden hoe de zekerheid 
van de goddelijke overwinning als een vlam hun geest binnenstroomde.343 
Bradwell noemde dit een ‘experimenteel bewijs van de belofte’.344

   Uit veel meer teksten is bekend dat mystici of geestelijken hun geloof als 
lichamelijke aanwezigheid voelden. De mystica Anne Batthurst beschreef een 
vlam in haar buik, ‘een licht dat in mijn buik scheen als de zon’. Christus en God 
zelf zouden later zelfs haar buik geopend hebben en zijn binnengetreden.345 
Uiteraard zijn er verschillen tussen mystieke extase en demonenbezetenheid, 
maar er zijn ook overeenkomsten. Dat in het eerste geval de mens verlicht wordt 
en in het tweede geval vernederd en verwilderd, ligt niet aan het principe van 
spirituele aanwezigheid in het lichaam, maar aan het karakter en de bedoeling 
van de bezettende instantie. In het gedrag van de gekwelde Mary vinden we een 
radicale vorm van bezetenheid, dat echter als verschijnsel in veel meer gedaanten 
verweven was met de cultuur van toen. Maar voor ik hier verder op in ga wil ik 
eerst proberen Mary’s merkwaardige toestand enigszins te duiden.

Jorden had moeite hysterie en aanstellerij van elkaar te onderscheiden en hoewel 
men tegenwoordig anders tegen de diagnose hysterie aankijkt, is dit onderscheid 
nog even problematisch. In de moderne psychologie en psychiatrie heeft men 
verschillende diagnoses geformuleerd om de in vakkringen niet meer populaire 

een zo hartstochtelijk gehuil uit dat Swan probeerde hem te troosten met de 
gedachte dat dit gevecht wel een teken was van Satans naderende nederlaag. 
Maar er waren er ook die vreesden dat het meisje de duivelse razernij niet zou 
overleven.335

   In de aanzwellende kakofonie van paniek, gebeden en fysiek gevecht was 
het uiteindelijk de achter haar geknielde predikant die het eerst de verlossende 
woorden ‘he flies, he flies’ uitriep. Maar zij spuugde hem eerst nog in het gezicht. 
Hoe luider en krachtiger hij zijn gebeden sprak, hoe harder zij zich uit zijn greep 
probeerde los te maken en overeind kwam, de man optilde en haar gezicht met 
dichte ogen en een spookachtige, dode uitdrukking naar hem toe draaide. Iets 
later viel zij als dood in haar stoel en bleef liggen. Sommige aanwezigen meenden 
iets onder haar oogleden vandaan te zien kruipen, iets ter grote van een erwt, 
maar Swan is voorzichtig genoeg hier niet te diep op in te gaan. Toen zij bijkwam 
zei ze met een opgelucht gezicht ‘he is come, he is come’, daarmee op God doelend, 
‘O Lord thou hast delivered me’. De vader en daarna de overigen schreeuwden 
van blijdschap, huilend en lachend tegelijk – ‘the victorious cry of a conquering 
army’. Met de woorden ‘Welcome Mary’ werd zij begroet. Zij knielde neer op de 
grond en dankte God langdurig, bijgestaan door velen die het van haar overnamen 
omdat ze te vermoeid en te gebroken was om het lang vol te houden. Hiermee 
eindigde haar bezetenheid.336

Tot zover Swan’s getuigenis. Aan de beschrijving valt op hoe concreet het ritueel 
als gevecht wordt voorgesteld, een gewelddadig gevecht. Meerdere deelnemers 
vragen om de verpletttering en vertrapping van de duivel, ook Mary in haar 
gebeden. Termen als ‘combate’, ‘weapons’, ‘soldiers’, ‘captains’, ‘fight’, ‘battle’, 
‘complete armoure’, ‘buckling his harnas’, ‘heat of the battle increased’ en 
‘conquering army’ geven aan hoe het ritueel beleefd werd.337 Typerend hiervoor 
is dat Swan eerst vooral over predikanten schrijft maar in de hitte van het gevecht, 
als de spanning toeneemt, hen steeds vaker soldaten noemt. Er is dus een veldslag 
gaande, een vernietigingsoorlog tegen de demon, terwijl het volgens de 
protestantse ‘gecentraliseerde’ theorie een verzoek aan God had moeten zijn. 
Ondanks de keurige benaming die Swan aan deze grote dag gaf, ‘bevrijding door 
vasten en gebed’, was het exorcisme magischer dan de betrokkenen zelf zouden 
toegeven: meer de actieve uitdrijving van een plastisch wezen dan een smeekbede 
aan de Almachtige Ene. Een predikant riep bijvoorbeeld eerst God aan om hem te 
vragen de duivel terug te trekken en ging vervolgens over op een scheldtirade 
tegen Satan zelf. Omstanders vroegen de predikanten door te gaan met bezweren 
en bidden, God geen rust te geven tot hij het verzoek inwilligde, en ook Satan 
geen rust te geven, geen kans om zijn positie te versterken.338 De gecentraliseerde 
theorie en de magische praktijk liepen door elkaar heen.
   De door sommige historici zo benadrukte verschillen tussen 
bovennatuurlijk, buitennatuurlijk en natuurlijk worden hier niet zo nauw 
genomen. Swan, Bradwell en Jorden noemen geesten en bezetenheid gewoon 
bovennatuurlijke verschijnselen, dus bovennatuurlijk in de traditionele betekenis 
van het woord. Bradwell laat in een enkele passage merken dat hij het theoretische 
onderscheid erkent, maar laat het daar verder bij.339 Dit wijst op ongemakkelijkheid 
met de theologische doctrine, een ongemakkelijkheid die uiteraard niet wordt 
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   D.P. Walker noemt in zijn Unclean Spirits gevallen waarin kinderen hun 
grillige wensen dwingend oplegden aan hun omgeving, door bijvoorbeeld in te 
storten vlak vóór religieuze handelingen of door steeds in de kerk obsceen getinte 
aanvallen te krijgen en zo voor jaren iedere religieuze activiteit te blokkeren, of 
door hun ouders met vreemde stemmen de meest vreselijke dreigingen en 
straffen voor te houden, of – soms dodelijk – door iemand waar ze een hekel aan 
hadden als schuldige aan te wijzen.353 Hierbij wil ik wel aantekenen dat Walker 
vooral gevallen noemt waar simulatie en aanstellerij herkenbaar waren, terwijl 
dat ook vaak niet het geval was, wat hij overigens ook erkent. Hier stuiten we op 
een beperking van deze, laten we zeggen strategische verklaringen, die ik 
overigens niet wil ontkennen maar waar ik wel iets aan wil toevoegen. Dat 
iemand zeven maanden lang gillend en kotsend met honger op bed of op de grond 
doorbrengt, vaak met pijn en verwondingen dankzij experimenten en valpartijen, 
alleen om niet naar de kerk te hoeven, geeft mij het idee dat we er met deze 
verklaring nog niet helemaal zijn.
   In historische en meer nog in sociologisch georiënteerde verklaringen 
wordt in gedrag vaak een te begrijpelijk en te sterk op de sociale omgeving gericht 
streven gezocht. Enerzijds wordt het streven rationeel en doelgericht voorgesteld 
terwijl anderzijds wordt erkend dat de doelen onuitgesproken en voor de 
betrokkenen meestal onbegrijpelijk zijn. Een explosief overgeleverd zijn aan zeer 
plastische voorstellingen en angsten staat misschien zo ver van de moderne 
onderzoeker af dat deze de neiging heeft dit tot een verzameling wel voorstelbare 
doelen te herleiden. De vraag is of onbewuste strevingen wel altijd zo rationeel en 
voorstelbaar zijn. Het is opvallend dat in de bovengenoemde interpretaties vanuit 
externe voordelen het niet uitmaakt of de stoornis al dan niet gesimuleerd wordt. 
Veronderstelde voordelen van simulatie zijn ook naar de onvrijwillige neurose 
geëxtrapoleerd. Bij neurose en psychose zijn de uiteindelijke effecten echter 
meestal nadelig, zowel innerlijk als ook wat de relatie met de omgeving betreft. In 
de strijd tussen verschillende drijfveren spelen nu eenmaal veel meer factoren 
een rol dan alleen directe externe voordelen. Een interpretatie die daar geen 
rekening mee houdt is dus onvolledig. Laten we daarom een stap verder in de 
neurose duiken en het principe van ziektewinst nog eens bekijken.
   Freud, die het principe van ziektewinst in zijn moderne vorm geïntroduceerd 
heeft, onderscheidt primaire en secundaire winst. Hierboven is vooral de 
secundaire aan bod gekomen. Deze is op externe voordelen gericht, voornamelijk 
op de sociale omgeving. Er is echter ook primaire winst, die innerlijk gericht is. 
Gedragingen worden verondersteld primaire ziektewinst op te leveren door een 
onderliggend innerlijk probleem of conflict op te lossen. In het geval van de 
sexuele aspecten van de hysterische neurose zou men kunnen zeggen dat 
onderdrukte verlangens een spanning opleveren tussen de onderdrukkende 
instantie in de mens en aanhoudende verlangens en dat deze spanning wordt 
ontladen in heftige uitbarstingen en de gevoelens die dat oplevert. Die ontlading 
is de tijdelijke oplossing van het probleem en vormt daarmee de primaire winst. 
De secundaire winst wordt dus op de omgeving behaald, de primaire op de eigen 
psychische constellatie.354

   In sociologisch georiënteerde verklaringen wordt doorgaans alleen het 
principe van secundaire winst doorslaggevend geacht: de sociale omgeving 

term hysterie te vervangen, onder andere de conversiestoornis en de dissociatieve 
stoornis, maar ook nagebootste stoornissen en theatraal gedrag. Een constante 
hierbij is dat nabootsing en inbeelding een belangrijke rol spelen, en daarmee 
een zekere mate aan verborgen vrijwilligheid. Freud noemde dit ziektewinst.346 
Bij de hysterische neurose kan misschien nog directer dan bij andere neurosen 
het zoeken naar ziektewinst een werkzame ingang zijn om verborgen drijfveren 
op te sporen.347

   Een gangbare verklaring in het geval van Mary Glover zou zijn dat de 
ziektewinst in eerste instantie uit het vermijden van overleg tussen de oude 
vrouw en Mary’s moeder en dus uit het vermijden van straf bestond. Dit was 
letterlijk hetgeen zij door in te storten bereikte. Dat de aanvallen vaak tijdens het 
eten en ook vaak met haar mond verbonden waren – voortdurende pogingen 
haar vingers zo diep mogelijk in haar mond te duwen en de voorstelling dat zij 
anders haar tong nooit meer zou kunnen gebruiken348 – zou kunnen wijzen op 
een sterke fixatie op de aanleiding, de grote schrik na de verwensingen van de 
oude vrouw, zoals ‘ik hoop dat de duivel je de mond snoert’ en de eerste 
herontmoetingen die kwamen terwijl zij aan het eten was. Hysterie wordt van 
oudsher met sexualiteit en vaak met onderdrukte sexuele verlangens verbonden. 
Wat dit betreft zou het streng religieuze milieu waarin de puber Mary leefde en 
het heftige lichamelijke contact dat zij door haar aanvallen opriep iets over 
oorzaak en ziektewinst kunnen verraden. Haar eigen gedrag loog er niet om. 
Soms moest men haar benen naar beneden duwen om het spektakel voor de 
omstanders binnen de grenzen van het betamelijke te houden. De séances gingen 
verder gepaard met voelen, knijpen, slaan, haar mond proberen te openen, 
vingers in haar keel duwen, haar benen of armen bewegen of juist tegenhouden.349 
Die lichamelijkheid vinden we in meer gevalsbeschrijvingen, zoals het verslag 
van William Drage over de bezeten Mary Hall. Drage beschrijft hoe hij aan haar 
tong trok terwijl zij demonische gromgeluiden uitstootte, hoe omstanders haar 
spartelende lichaam probeerden rustig te krijgen en hoe zij soms een half uur 
ononderbroken stampte en schudde tot ze helemaal bezweet was.350

   Meerdere historici hebben er op gewezen dat bezetenheid meestal in een 
streng religieuze omgeving voorkwam en hebben uit beschrijvingen de indruk 
gekregen dat het voor kinderen een machtig wapen was om de ouders in hun 
eigen religieuze taal aan al of niet bewuste wensen te onderwerpen.351 Door haar 
ziekte hield Mary Glover haar ouders maandenlang in de greep van angst en 
wanhoop. In het huis klonken jammerklachten en gebeden en hartstochtelijke 
huilbuien, vooral van de vader. Een verborgen motief zou een opstand kunnen 
zijn tegen de onderdrukkende cultuur door tijdelijk de zijde van de duivel te 
kiezen en alles te mogen wat verboden is zonder openlijk verzet te hoeven 
uitspreken. De aanspreekbare kant van Mary had hier immers geen schuld aan. 
Bezetenen zijn buiten zinnen, zij zijn slachtoffer, geen dader. Openlijk bleven ze 
binnen de door religie aangereikte kaders. Een openlijke opstand tegen de ouders 
en de religieuze omstandigheden zou voor de meeste kinderen en jongeren teveel 
gevraagd zijn. In hun eenzame en wanhopige strijd maakten de slachtoffers zich 
ook tot martelaars. Mary bleef op heldere momenten bidden, beklemtoonde haar 
nederigheid en legde openlijk haar lot in handen van God, waarmee zij haar 
omgeving nog meer in de houdgreep hield.352
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juiste houding God konden vragen de demon te verzwakken. Swan heeft natuurlijk 
willen zeggen dat de predikanten hun gedrag aanpasten aan de demonische 
aanvallen van Mary, en dat de demon op zijn beurt zijn gedrag aanpaste aan de 
successen van de predikanten. Dit zal door de aanwezigen zo ervaren zijn. Maar 
tegelijkertijd verraadt Swan in zijn beschrijvingen een andere volgorde. Opvallend 
vaak wordt eerst beschreven hoe de onrust bij de aanwezigen aanzwelt en tot 
golven van opwinding en paniek leidt en daarna, minder precies en minder 
duidelijk in golven, hoe de bezetene raast en tiert. Tijdens de grote angst 
halverwege de dag wordt bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan de handelingen 
en gevoelens van de geestelijken dan aan het gedrag van Mary en de demon in 
haar. Het was aan het eind ook eerst een predikant die vele malen ‘he flies, he 
flies’ had geroepen voordat de duivel week. Het is of alle betrokkenen, inclusief 
Mary, elkaar eerst meesleurden in een spiraal van fascinatie en emotionaliteit en 
daarna opstuwden naar de extatische apotheose, de verlossing.359

   Er zijn in Swans beschrijving en ook in de ziektegeschiedenis zoals Bradwell 
die weergeeft veel passages waaruit men een dergelijke conclusie zou kunnen 
trekken. Enkele voorbeelden: de aanwezigen bidden hardop in de uitgesproken 
verwachting dat Mary bij die ene zin ‘Deliver us from evil’ door elkaar zou 
schudden. Omstanders discussieerden en analyseerden waar zij bij was. Bij het 
heftige lichamelijke contact dat veel séances kenmerkte, maakte men vaak 
tegenbewegingen: als zij overeind kwam werd zij juist op het bed geduwd, als 
haar arm mechanisch omhoog bewoog werd deze terug geduwd, waarbij steeds 
het gevolg was dat haar eigen bewegingen krachtiger werden, een fysiek welles-
nietes dat tot een dagelijks terugkerend ritueel was uitgegroeid. Men liep 
langdurig met haar door de kamer in de angstige verwachting dat haar been nu 
spoedig gevoelloos en stijf zou worden, en haar been werd langzaamaan 
gevoelloos en stijf. Waarna zij op bed werd gelegd en men gadesloeg hoe deze 
stijve gevoelloosheid zich door haar lichaam verspreidde.360 We zien hier steeds 
dat omstanders vol verwachtingen en suggesties Mary begeleidden en daardoor 
vermoedelijk ongewild ook stimuleerden. In de loop van het ziekteproces zouden 
de symptomen bovendien steeds erger worden, met een sterke stijging na de 
experimentele onderzoeken.361

   Het past bij hysterie dat de symptomen ten dele in wisselwerking met een 
stimulerende omgeving ontstaan. Culturele aspecten vermengen daardoor met 
de symptomen. Enkele van die aspecten zijn al voldoende duidelijk geworden, 
zoals de in het lichaam razende demon, de vele facetten van het kwaad, de angst 
voor bepaalde gebeden, en de strijd tussen goddelijke en demonische bezetenheid. 
Maar ook op subtieler niveau zien we een mensbeeld in symptomen uitgedrukt. 
Tijdens de uitbanning viel op dat het verstand en het geloof van het meisje intact 
leken en alleen zeer tijdelijk waren uitgeschakeld. Haar smeekbeden bleven 
indrukwekkend. Haar ziektegeschiedenis geeft hetzelfde beeld. Nergens in de 
beschrijving blijkt dat ze buiten de aanvallen ook vreemd gedrag vertoonde. Zelf 
zei ze zich weinig van de bezeten momenten te herinneren. Het was alsof haar 
opeens de zinnen ontnomen werden en alsof deze uren later even plotseling 
weer terugkeerden.362 Hartstochten en waanzin aan de ene kant en denken en 
geloven aan de andere kant werden zorgvuldig van elkaar gescheiden en ook 
apart aangesproken: het lichaam met de hartstochten waar de duivel op kan 

bepaalt de voordelen die onbewust nagestreefd worden. Bij primaire ziektewinst 
is de invloed van omgeving en cultuur echter ingewikkelder en moeilijker te 
achterhalen. Elke omgeving, elke omstandigheid houdt bepaalde aan het individu 
gestelde uitdagingen en eisen in, stimuleert ontwikkelingen en remt andere, dus 
beïnvloedt in belangrijke mate de psychische constellatie of, in freudiaanse 
termen, de drifthuishouding. Dan is de vraag of het lukt in de besproken en nog te 
bespreken teksten enkele aanwijzingen voor cultuurspecifieke vormen van 
drifthuishouding te herkennen.
   Opvallend is dat in teksten uit de zestiende en zeventiende eeuw met grote 
vanzelfsprekendheid van visioenen en hysterische instortingen gerept wordt. Zo 
had een vrouw die het voor Mary opnam van Elizabeth Jackson te horen gekregen 
‘Thou shortly shall have in thee an evil spirit too’. Meteen in de nachten daarop 
kreeg zij griezelige visioenen, van een zwarte man die haar vroeg mee te gaan en 
van een muis die haar om de een of andere reden vreselijke angst inboezemde. 
Toen zij later tijdens de rechtszaak dit verhaal vertelde stortte ze in: haar gezicht 
vertrok, haar stem stokte en ze kon nog slechts met grote moeite praten. Daarna 
werd ze ziek en zou dat voor langere tijd blijven.355

   Jorden geeft veel voorbeelden van mensen die opeens aanvallen kregen, 
koortsen, krampen en verlammingen, of die wekenlang hun stem kwijt waren.356 
Meestal na gebeurtenissen die op zich niet zo schokkend hoefden te zijn en die 
daarom een zware onbewuste lading doen vermoeden: het zien van een bepaalde 
persoon, een erotische toespeling of onverwachte aanraking, ruzie, teleurstelling, 
schaamte, of het zien van iemand anders die hysterische aanvallen heeft. We 
vinden dergelijke beschrijvingen bij meerdere auteurs. Een man kreeg na het 
zien van een geroosterd varken met opengesperde mond zijn eigen mond niet 
meer dicht, zolang het varken in zijn gezichtsveld was. De kinderen van de familie 
Throckmorton raakten de één na de ander behekst, zodat hun ouders opgescheept 
zaten met zeven bezeten en onaanspreekbare kinderen en enkele dienstmeisjes 
in dezelfde toestand. Het besmettelijke karakter van waanzin was bekend: 
krampen na het zien van een verkrampte, verlammingen na het zien van een 
verlamde. Trance en delirium waren overdraagbaar.357 Volgens Thomas Sydenham 
was hysterie na griep de meest voorkomende ziekte.358

   In onze huidige modern-westerse cultuur is dit, hoe we het ook bekijken, 
niet meer het geval. De zeventiende-eeuwer lijkt gemiddeld ontvankelijker voor 
psychische instorting, visioenen en hysterische aanvallen. Misschien werden 
deze door de cultuur en omgeving sterk gestimuleerd, zoals blijkt uit de 
voorbeelden van stoornissen die erger werden nadat demoneninvloed was 
gesuggereerd. Maar dat is nog alleen over de secundaire ziektewinst. 
Waarschijnlijk is er meer nodig: een grotere ontvankelijkheid van de 
persoonlijkheid zelf, dus van het psychische systeem. Dit laatste kunnen we nu 
nog alleen vermoeden. Voor beide verklaringen, het sociaalstimuleren en een 
cultuurbepaalde ontvankelijkheid, zal ik aanwijzingen in de teksten zoeken. Eerst 
het sociaalstimuleren.
   In de beschrijvingen van Bradwell en Swan is een innige wisselwerking 
tussen omgeving en bezetene herkenbaar. Voor de aanwezigen van het 
uitbanningsritueel was het uiteraard zo dat de duivel in het meisje de bron van 
chaos en paniek veroorzaakte en dat de geestelijken door het juiste gebed en de 
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waarin hij handelde en waarin zijn handelingen doelmatig waren. De anglicaanse 
kerk en vooral bisschop Bancroft probeerden met een sceptisch standpunt de 
puriteinen en katholieken de wind uit de zeilen te nemen. Ook Swan en Bradwell 
gingen ervan uit dat het boek paste in de poging van de anglicaanse kerk hun de 
mond te snoeren.364 Veel wijst er op dat Jorden zijn boek alleen op verzoek van 
een ander, vermoedelijk de bisschop, geschreven heeft. Inderdaad toont Jorden 
nergens enthousiasme om zijn standpunt te verdedigen. Kort behandelt hij de 
medische oorzaken van hysterische verschijnselen en verder laat hij de zaak-
Glover voor wat ze is. Vermoedelijk wilde hij zijn handen niet nog eens branden. 
Het lijkt er daarom eerder op dat de beroemde scepticus tegen wil en dank de 
geschiedenis is ingegaan, met een boekje dat hij niet had willen schrijven, een 
diagnose waaraan hij twijfelde, over een geval waar hij liever niet meer mee 
verbonden wilde worden.
   MacDonald gaat echter verder en beweert dat A Briefe Discourse in de 
‘eerste plaats’ een religieus propagandistisch doel had.365 Jorden zou het belang 
van de anglicaanse kerk hebben willen dienen door haar sceptische standpunt 
met medische argumenten te onderbouwen, en zo tevens de gunst van invloedrijke 
mannen te winnen. De opvattingen van Jorden zijn er volgens MacDonald niet 
minder zuiver om, maar het waren toch politieke redenen die maakten dat hij ze 
in actie omzette.366 Voor deze interpretatie is mijns inziens te weinig aanleiding. 
In de religieus politieke context kan zijn standpunt een strategisch belang gehad 
hebben, maar tegelijkertijd vinden we in zijn boek en ook in wat bekend is over 
zijn leven geen religieuze bevlogenheid en strijdlust. Hij noemt in zijn boek God 
en religie minder dan elke andere tijdgenoot die ik geraadpleegd heb. Ook in zijn 
latere leven is hij vooral de sceptische plaaggeest gebleven. Door er dan toch 
vanuit te gaan dat religieuze machtspolitiek een dieper motief geweest zal zijn, 
offert men de man wel heel gretig op aan de context.
   In A Briefe Discourse zijn de verbindingen met de Mary Glover-zaak indirect. 
Alleen de keuze van aspecten doet de oplettende lezer een zekere bedoeling 
vermoeden: hysterie als oorzaak van vele merkwaardige symptomen die in de 
‘common opinion’ aan de duivel worden toegeschreven; beschrijving van die 
symptomen, zoals gevoelloosheid, verlamdheid en stijfheid en de natuurlijke 
verklaringen van grote medici uit het verleden hierover; hysterische aanvallen 
die kunnen volgen op het zien van een bepaalde persoon; hysterische aanvallen 
die behalve door de baarmoeder ook veroorzaakt kunnen worden door 
psychische problemen (‘perturbations of the mind’) en dan moeilijk van 
inbeelding, aanstellerij en simulatie te onderscheiden zijn.
   In zijn beschrijving van hysterie sluit Jorden zich in grote lijnen aan bij zijn 
bekende voorgangers, zoals Hippocrates, Galenus, Avicenna en Ambroise Paré. 
De ziekte is ook voor hem moeilijk definieerbaar omdat de baarmoeder 
verschillende functies in het lichaam kan aantasten en daardoor ook verschillende 
symptomen kan veroorzaken. Jorden beschrijft vooral hoe de sappen van de 
baarmoeder, bloed en sperma, de lichaamsfuncties verstoren, minder dat de 
baarmoeder zelf van haar plaats raakt en gaat wandelen, hoewel hij deze 
mogelijkheid wel open houdt.367 Sinds de boeken van Veith en Bromberg waart 
de bewering door de discussies rond dat Jorden een nieuw element in de etiologie 
van hysterie heeft geïntroduceerd: de psychische oorzaak. Inderdaad vinden we 

inwerken, de geest met geloof en verstand die altijd intact blijft en die door de 
waanzin hoogstens tijdelijk verdreven wordt.
   Het kan zijn dat de twee puriteinen hier hun mensbeeld op de chaotische 
gebeurtenissen projecteren – Swan heeft de gebeden van de bezetene temidden 
van de lawaaiige uitbanning wel heel precies verstaan. Dan zegt dit iets over de 
interpretatie van de symptomen. Maar het kan ook zijn dat de beschrijvingen 
redelijk getrouw zijn. Dan zegt dit iets over de gedaanten die psychische 
problemen in een bepaalde cultuur kunnen aannemen, over de door de cultuur 
aangereikte kanalen waarin psychische problematiek geuit kan worden. Het 
beschreven onderscheid tussen de heftige aanvallen en de onverminderde 
helderheid van geloof past bij de genoemde gevoeligheid en ontvankelijkheid, bij 
beschrijvingen van mensen die plotseling instortten, hallucineerden of hysterisch 
werden en vaak even plotseling weer genazen, terwijl dit niet betekende dat er 
aan hun verstand iets schortte. Het past ook bij opvattingen die we al eerder bij 
Wier en Scot tegenkwamen, dat inzicht en geloof een heel andere oorsprong 
hadden dan verbeelding en emoties. De zwarte dampen van de melancholie en de 
hongerige uitbarstingen van de baarmoeder vertroebelden weliswaar de geest 
waardoor deze tijdelijk niet werkzaam kon zijn, maar tasten deze niet blijvend 
aan. In het mensbeeld van die tijd was dit een gegeven.
   Voor tijdgenoten was er de moeilijkheid dat hysterie, bezetenheid, 
aanstellerij en simulatie door elkaar konden lopen, voor de historicus komt hier 
de moeilijkheid bij dat innerlijke problematiek verstrengeld is met door de 
cultuur aangereikte kanalen. Het is niet alleen de buitenstaander die symptomen 
interpreteert, maar ook de patiënt zelf aan wie de symptomen in cultuurspecifieke 
vormen verschijnen. Er is psychische problematiek in een mens, in elk mens, en 
er is een culturele en sociale context die de vormen aanreikt waarin die 
problematiek geleefd kan worden. We kunnen hier misschien meer over te weten 
komen als we de twee elkaar vijandige pogingen tot diagnose preciezer bekijken, 
die van de verbeten Stephen Bradwell en die van de beledigde Edward Jorden.

brADWELL VErSUS jOrDEN

Het is duidelijk dat de spectaculaire bevrijding van Mary Glover de voorstanders 
van een natuurlijke verklaring en in het bijzonder Edward Jorden in verlegenheid 
had gebracht. Maar Jorden liet het er niet bij. Zijn boek over hysterie zou korte tijd 
later verschijnen. Bradwells antwoord, bevlogen, veel uitvoeriger en grondiger 
onderbouwd, zou nooit verschijnen en is nu te lezen als handschrift in de British 
Library. In het hiernavolgende wil ik de twee geneesheren met elkaar confronteren.
   Edward Jorden heeft in de afgelopen eeuwen veel waardering gekregen als 
humane scepticus, medische vernieuwer en tegenstander van de heksenwaan.363 
Volgens Ilze Veith vormden zijn gedachten een belangrijk keerpunt in de 
geschiedenis van hysterie. Zij ziet in hem een voorloper van Thomas Willis en 
Thomas Sydenham die later in de eeuw hysterie opnieuw zouden definiëren. 
Jordens Briefe Discourse of a Disease called the Suffocation of the Mother, waar het 
hier om gaat, was in zijn eigen tijd echter weinig bekend en is ook niet herdrukt. 
MacDonald plaatst Jorden nogal ontnuchterend in de politiek-religieuze context 
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zoals de passage waarin hij beweert van Jorden een ruïne gemaakt te hebben, die 
hij vóór zich laat liggen tot hij spijt toont.375 Maar we doen Bradwell geen recht als 
we het daarbij laten, want het is ook een bijzonder boeiend boek, hier en daar 
mooi beredeneerd en onderbouwd, dat ons veel inzicht geeft in hoe medisch, 
religieus en magisch denken door elkaar werden gehanteerd.
   Bradwell volgde meestal eerst Jorden om hem vervolgens te ontkrachten. 
Wat angst betreft, één van de mogelijke oorzaken van de aanvallen volgens 
Jorden, beweerde Bradwell dat dit geen oorzaak kon zijn omdat het meisje 
doodeenvoudig geen tekenen daarvan vertoonde. Tijdens de onderzoeken 
reageerde ze immers ook al als de vrouw heimelijk in de buurt was. Jorden had 
op deze tegenwerping geen antwoord, maar heeft het volgens Bradwell ook niet 
zelf onderzocht. In plaats daarvan betwijfelde hij het waarheidsgehalte van de 
verhalen. Wel bracht hij als eigen verklaring naar voren dat het meisje 
waarschijnlijk toch een verandering gehoord had als de oude vrouw werd binnen 
geleid: veel mensen die tegelijkertijd binnenkwamen, geschuifel van voeten, de 
geluiden die pogingen tot geruisloosheid nu eenmaal maken.376 Jorden had 
beweerd dat de heftige reactie op de zin ‘deliver us from evil’ volgde omdat het 
meisje dan aan de oude vrouw herinnerd werd. Volgens Bradwell had dan echter 
de reactie in de loop der tijd dankzij herhalingen minder moeten worden.377 We 
zien hier overigens dat hij de mogelijkheid van simulatie negeert. Dit doet hij 
door zijn hele boek heen, maar pas nadat hij die eerst tot karikatuur heeft 
gemaakt: simulatie had gepaard moeten gaan met fluisteringen van ouders, 
afspraken, oogcontact, stille tekenen, en dit was niet het geval.378

   Aan de belangrijkste verklaring van Jorden, hysterie, besteedt Bradwell de 
meeste aandacht. Zijn bezwaren vallen in twee niet verenigbare elementen 
uiteen. Eerst wijst hij op het moeilijk te begrijpen karakter van deze ziekte, de 
grillige symptomen en vele variaties, zoals ook Jorden dat had gedaan. De ziekte 
houdt zich niet aan bepaalde wetten en is daardoor moeilijk te definiëren. De 
verschillen zitten eerder in het ‘meer of minder’.379 Vervolgens gaat hij uitgebreid 
allerlei details betwisten – de polsslag, de regelmaat waarmee de buik opzwelt – 
om te laten zien dat Mary Glovers ziekte nét buiten de door hem zojuist betwijfelde 
definities valt. Daartoe kon hij uiteraard royaal verschillende passages van de 
groten aanhalen: Galenus, Johannes Gorhaeus en vele anderen.380

   Een ander argument is dat hysterie doorgaans niet voorkomt bij meisjes 
vóór de menstruatie. Mary Glover was jong en kon daarom nog niet zoveel 
opeenhoping van onbenut zaad in haar lichaam hebben en ook niet van 
menstrueel bloed. Haar eerste menstruatie kwam drie maanden na het begin van 
de ziekte en kan deze dus onmogelijk veroorzaakt hebben. Pas in de loop van het 
derde septenarie (van veertien tot eenentwintig jaar)381 kan die opeenhoping van 
zaad en menstrueel bloed beginnen. De ziekte komt bovendien langzaam, wordt 
in jaren opgebouwd en in dit geval waren er geen tekenen dat er iets mis zou 
gaan. De ziekte ging tegen Mary’s temperament in. Mary was sanguinisch, warm 
van karakter en van lichaam en daarom minder vatbaar voor koude ziekten, voor 
de vallende ziekte en voor hysterie. Als Jorden melancholie als diagnose had 
voorgesteld was dat volgens Bradwell geloofwaardiger geweest.382

   Maar er is een meer fundamentele reden waarom een natuurlijke verklaring 
niet doorslaggevend hoefde te zijn, zelfs al was het Jorden gelukt een 

bij hem veel nadruk op de imaginaire aspecten van hysterie en van ziekten in het 
algemeen. Zo dient de therapeut inbeeldingen van de patiënt te beantwoorden 
met het tegendeel: angst beantwoorden met hoop en vertrouwen, onderdrukking 
van verlangens beantwoorden met toestemming en helpen die verlangens te 
realiseren. Hij raadt ook aan het spel soms mee te spelen, de illusies te gebruiken 
om ze binnen hun eigen logica op te heffen. Dit is – en nog steeds noemt hij Mary 
Glover niet – ook de reden dat exorcisme werkt. Rituelen, gebeden en gezangen, 
de overtuiging van de uitvoerders, alles werkt er aan mee dat het vertrouwen en 
de overredingskracht in de patiënt gaan werken, opdat deze de imaginaire ziekte 
opgeeft.368

   Wat exorcisme betreft was Jorden origineel, maar wat de andere genoemde 
ideeën betreft minder. In de geneeskunde was het geaccepteerd dat het 
vertrouwen van de patiënt in de arts een belangrijk element van de genezing 
vormde, soms zelfs belangrijker dan medicijnen.369 Origineler zou kunnen zijn 
dat volgens hem veel symptomen van hysterie door problemen in de geest (de 
‘mind’) ontstaan. Letterlijk schrijft hij: in de animale faculteit. De animale faculteit 
verzorgt verbeelding, herinnering, waarneming en interpretatie, samengevat de 
mentale vermogens.370 Een ‘baarmoederlijk’ effect kan weliswaar veroorzaakt 
worden door psychische moeilijkheden zoals melancholie of liefdesverdriet, 
maar ook bij Jorden blijft de verstorende bron, de bron van waaruit vochten en 
verbindingen bederven, de baarmoeder. De uitspraak van Ilze Veith dat de zetel 
van hysterie hier verplaatst werd van de baarmoeder naar het brein en dat dit 
een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van deze ziekte betekende, gaat 
daarom volgens mij te ver.371 Die verplaatsing vindt later in de eeuw plaats. Jorden 
onderbouwt zijn psychische veroorzaking bovendien met de gangbare medische 
kennis. Geschiedkundigen en artsen leveren ons vele voorbeelden, zegt hij, ‘van 
mensen die stierven van vreugde, verdriet, liefde, angst, schaamte en dergelijke 
ontroeringen van de geest; en van anderen die door dezelfde oorzaken ernstige 
ziektes kregen’.372 Het kan zijn dat Jorden hier de ziekte iets meer loskoppelt van 
de baarmoeder dan zijn voorgangers, maar het idee dat ziekte een psychische 
oorzaak kan hebben was te algemeen aanvaard om zijn bijdrage revolutionair te 
noemen.
   Volgens Stephen Bradwell legde Jorden zoveel nadruk op de animale 
faculteiten en dus op de ‘mind’, om het onderscheid tussen hysterie en aanstellerij 
te laten vervagen. De menselijke geest kent een zekere vrijwilligheid, de 
baarmoeder niet. Bradwell schreef zijn aanval op Jorden, getiteld Mary Glovers 
Late Woeful Case kort na Jordens boek, in 1603.373 Ook hij was geneesheer, hoewel 
nooit afgestudeerd als arts, maar toch toegelaten tot het prestigieuze College of 
Physicians. Dit had hij te danken had aan zijn grote en moedige verdiensten 
tijdens de pestepidemie die Londen in 1593 geteisterd had. Veel artsen hadden 
geweigerd daarbij te helpen terwijl hij zich er juist volledig voor had ingezet. 
Toen er ten gevolge van de pest plaatsen vrijkwamen, kon men hem moeilijk 
weigeren. Hij zou echter in het College een omstreden figuur blijven die regelmatig 
met anderen in botsing kwam.374

   Bradwells ‘verdediging van de waarheid’ was duidelijk bedoeld als 
definitieve afrekening met natuurlijke interpretaties van bezetenheid. Het is een 
uitvoerig en chaotisch boek met veel herhalingen, soms onbeheerst strijdlustig, 
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geval juist de bovennatuurlijke diagnose die met meer experimenteel onderzoek 
onderbouwd was. Het is interessant te zien dat Bradwell zijn tegenstander verwijt 
de zaak niet grondig genoeg onderzocht te hebben en zich nauwelijks te hebben 
verdiept in alle bijzonderheden. Ondanks zijn diagnose had hij niet eens de 
baarmoeder onderzocht, iets wat de voorstanders van een demonische 
interpretatie wel hadden gedaan. Bij een zaak ‘so abstruse, and difficult to judge 
of’ moet men volgens Bradwell zeer consciëntieus onderzoeken, er voortdurend 
op bedacht dat men zich kan vergissen.388 Dat had de onderzoeksrechter gedaan, 
dat hadden andere artsen gedaan, maar Jorden niet. Bradwell begreep niet hoe 
zijn tegenstander zonder zorgvuldig onderzoek toch zo overtuigd bleef van zijn 
gelijk. Ook in zijn boek ging hij niet in op de precieze kenmerken die voor zoveel 
mensen reden waren in bezetenheid te geloven. Daarentegen koos hij 
algemeenheden en analogieën, volgens Bradwell om een tekort aan feitelijke 
argumenten te verdoezelen, een laffe manier om conclusies te trekken zonder het 
gevaar van controleerbaarheid.389 Tot grote ergernis van Bradwell had Jorden 
eens gezegd dat hij totaal niet onder de indruk was van de neusstem, dat hij deze 
gewoon kon nadoen, wat Bradwell deed verzuchten: deze man respecteert ook 
geen enkel symptoom.390

   Bradwells opwinding is begrijpelijk omdat er twee zeer verschillende 
uitgangspunten aan het meningsverschil ten grondslag liggen. Jorden oordeelde 
vanuit het algemene, niet vanuit kennis over dit concrete geval. Hij deed wel enig 
onderzoek, maar kort en weinig. Hij leek aan enkele vluchtige experimenten 
genoeg te hebben. Deze bijvoorbeeld: Mary lag doof op bed, Jorden sprak hardop 
tegen mevrouw Jackson dat ze het meisje moest aanraken, maar wees stil op een 
ander. Op de aanraking van de ander reageerde Mary met een aanval. Dit werd 
verschillende keren herhaald, afgewisseld met aanrakingen van de weduwe zelf, 
zonder dat het meisje dan anders reageerde. Genoeg reden voor Jorden om aan te 
nemen dat het meisje niet doof was en ook niet in staat aanrakingen door de heks 
van andere te onderscheiden. Daartegenover voerde Bradwell aan dat het meisje 
toch vreemd bleef doen zolang de vrouw in de buurt was, ook als de vrouw in het 
geheim ergens in huis moest wachten. Zoiets kon Jorden weer niet verklaren. 
Bradwell kon zich op meer experimenten beroepen en ging daar bovendien 
anders mee om. Voor hem was de gevoelloosheid of doofheid een gegeven. Als zij 
dan toch reageerde op prikkels moesten haar reacties dus wel van een bezetter 
komen.391 Bradwell test nadat hij een stap in het te onderzoeken fenomeen heeft 
gezet. Jorden daarentegen trekt het fenomeen als geheel in twijfel.392

   We zien hier hoe Bradwell in het verschijnsel zit en de belevingen van de 
bezetene letterlijk neemt. Hij maakt een optelsom van elementen die op een 
bovennatuurlijke oorsprong wijzen. Jorden blijft buiten het verschijnsel. Hij acht 
een bovennatuurlijke verklaring zo onwaarschijnlijk dat hij aan slechts enkele 
aanwijzingen voldoende heeft om vol te houden dat zo’n verklaring in elk geval 
niet noodzakelijk is. En dus, vanuit zijn standpunt bezien, onwaarschijnlijk. De 
precieze details doen er dan niet zoveel meer toe, terwijl Bradwell zich daarover 
verbaast. Hij verlangt van Jorden op zijn minst het tegendeel te bewijzen, 
overtuigend te bewijzen dat het meisje niet bezeten is, dat de hele door Bradwell 
gemaakte optelsom niet klopt – of anders zijn mond te houden.
   Waar Jorden vanuit het algemene redeneert, vanuit de waarschijnlijkheid 

geloofwaardige te vinden. Op de bewering dat bezetenheid al meerdere keren 
ontmaskerd kon worden heeft Bradwell een kort maar krachtig antwoord: ‘And 
what then?’383 Hoeveel vermeende bezetenen er ook hysterisch bleken te zijn, of 
dat alleen maar speelden, wat maakt het uit? Dat de soort van symptomen waar 
Mary aan leed ook wel eens door verbeelding of hysterie veroorzaakt konden 
worden, betekent nog niet dat ze ook in dit geval door verbeelding en hysterie 
veroorzaakt zijn. Hier zien we weer een onderliggend verschil in denkwijze. 
Volgens Jorden zijn natuurlijke verklaringen voldoende om bovennatuurlijke uit 
te sluiten.384 Maar Bradwell denkt vanuit een heel ander uitgangspunt. Voor hem 
worden ook de natuurlijke processen door het bovennatuurlijke omvat. In zijn 
werkelijkheid worden verschillende niveaus onderscheiden: op natuurlijk niveau 
is de essentie van de ziekte de oorzaak die de symptomen genereert, maar op 
bovennatuurlijke niveau kan er een grotere oorzaak zijn, waar de natuurlijke 
oorzaak een gevolg van is. Ziekte is pas lichamelijk of psychisch waarneembaar 
als ze tot natuur geworden is. Bradwell spreekt in dit verband van ‘natured 
sickness’, tot natuur geworden ziekte. Natuurlijke en bovennatuurlijke oorzaken 
zijn geen elkaar uitsluitende tegenstrijdigheden. Wat voor Jorden een of-of is, is 
voor Bradwell een en-en.385

   De mogelijkheid van een natuurlijke oorzaak is daarom voor Bradwell 
geen argument. Het gaat om de specifieke verschijnselen die op iets 
bovennatuurlijks wijzen. Hier volgen de belangrijkste: lichamelijke 
onmogelijkheden zoals de vreemde neusstem die van elders leek te komen, de 
nek die langer rekte dan natuurlijk is, het gezicht dat soms langer en sluiker werd, 
de mond die te wijdt open kon, de monsterlijke verdraaiing van de ruggegraat, de 
snelle afkoeling van haar lichaam, tegen de fysieke mogelijkheden in, het variabele 
gewicht en de ongelooflijke kracht van haar armen en benen; de aanvallen als 
reactie op de oude vrouw; verlamming van arm en hand na aanraking van een 
voorwerp dat ze van de vrouw had gekregen; niet meer kunnen eten sinds de 
heks haar tijdens het eten zwijgend had aangekeken; haar reactie op de zesde 
petitie, ‘verlos ons van het kwaad’, uit het ‘Onze Vader’. Deze verschijnselen, 
schrijft Bradwell vinnig, vonden Hippocrates en Galenus niet in hun artsenij. Dat 
klopt.386

   Daarnaast werden in het gedrag van Mary elkaar uitsluitende 
tegenstrijdigheden, dus onmogelijkheden, verenigd. Als haar lichaam stijf en 
gevoelloos was bewoog opeens één arm minutieus en mechanisch naar boven. 
Waar Jorden dit waarschijnlijk met een inmiddels tot het kookpunt gestegen 
ongeduld zal hebben opgevat als vorm van aanstellerij die langzaamaan alleen 
nog maar met een pak op de billen beantwoord kon worden, zag Bradwell dit als 
teken dat een externe macht haar arm bewoog. Andere tegenstrijdigheden waren 
dat zij, hoewel doof, tóch reageerde op teksten waarin bijvoorbeeld de duivel 
voor lafaard en verliezer werd uitgemaakt, dat zij, hoewel blind, tóch haar gezicht 
op een predikant kon richten en spugen.387 Edward Jorden had dit wat prozaïscher 
geïnterpreteerd als teken dat zij haar aanvallen simuleerde.
   We moeten blijven bedenken dat Bradwell ondersteund werd door 
uitvoerig en kritisch onderzoek van de aanvankelijk sceptische onderzoeksrechter. 
Terwijl wij nu geneigd zijn de natuurlijke diagnose wetenschappelijker te 
noemen, eigenlijk alleen omdat deze meer op moderne visies lijkt, was het in dit 
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gezocht en door die betekenis kunnen ook weer details worden waargenomen 
die vanuit de meer afstandelijke benadering irrelevant zouden zijn.

Tot nu toe ging het om de verschillen tussen de tegenstanders, maar zeker zo 
opvallend zijn de overeenkomsten. Bradwell en Jorden ontleenden beiden hun 
kennis voor een belangrijk deel aan de ‘autoriteiten’. Regelmatig lezen we ‘zoals 
de autoriteiten en dagelijkse observatie leren’. Er wordt gevochten om de vraag 
wie Hippocrates beter begrepen heeft.395 Naast grote geneesheren en filosofen 
beroepen auteurs zich op de Bijbel en de kerkvaders. Bradwell deed dat, Wier, 
Scot, Bodin, Perkins en koning James. Hier is Jorden duidelijk een uitzondering. 
Waar anderen schrijven dat een bepaalde mogelijkheid tegen de Heilige Schrift 
ingaat, schrijft Jorden hoogstens dat iets ‘in strijd is met de regels van filosofie en 
van het fysieke’.396 Verder ontkende niemand het bestaan van hekserij of 
bezetenheid, zelfs Jorden niet, al wijdde hij er dan maar één passage in zijn hele 
boek aan, een passage die bovendien minimaal is en nogal verplicht overkomt, 
namelijk dat hij ‘de mogelijkheid niet ontkent’.397

   Een stap dieper in de geneeskundige waarneming zelf zien we dat in het 
lichaam van de bezetene verschillende delen los van elkaar konden opzwellen en 
verplaatsen. Haar heupbeen kon opeens recht overeind uit haar onderbuik 
steken.398 Maar vooral leek het of er iets in haar lichaam rondraasde, een ding, dat 
eerst haar buik deed opzwellen, dan naar boven bewoog, haar keel verstopte 
zodat ze bijna stikte, haar hoofd met een klap naar achteren duwde, vervolgens 
haar borst deed opzwellen, even rustte, om zich dan hardhandig weer een weg 
naar boven te banen naar de keel en enige malen tussen keel en borst heen en 
weer te bewegen, enzovoort. Het meisje werd schreeuwend en kokhalzend heen 
en weer geslingerd, overgeleverd aan het in haar lichaam rondrazende ding. De 
lezer zou kunnen denken dat het ding de baarmoeder is, maar we weten hoe 
nadrukkelijk Bradwell ontkende dat het meisje aan de ziekte van de baarmoeder 
leed. Ook gebruikte hij de bewering van Galenus dat de baarmoeder niet kan 
bewegen.399Het rondrazende ding moet dan dus wel het demonbeest, de bezetter, 
geweest zijn. Hierbij past ook dat wanneer anderen hun vingers diep in haar keel 
duwden het leek of er iets naar beneden bewoog.400 Het is interessant te zien dat 
Bradwell en ook Swan, ondanks hun afwijzing van de baarmoeder-diagnose, de 
ziekte toch op deze manier beschrijven. Daarmee komen de beschrijvingen van 
bezetenheid en hysterie overeen. Ook Jorden erkende dat de baarmoeder kon 
bewegen maar liet de werkelijkheid daarvan in het midden. De baarmoeder was 
wel de bron maar niet de uitvoerder van de ziekte. Uit de literatuur over hysterie 
is bekend dat de meeste geneesheren-auteurs wel een rondrazende baarmoeder 
veronderstelden én zagen. Blijkbaar nam men de symptomen nu eenmaal zo 
waar: een lichaam dat kan opzwellen en van vorm veranderen en zo een monster 
de ruimte geeft om vrij te bewegen, of dat monster nu de baarmoeder is of het 
demonbeest.
   Typerend is ook dat er soms therapeutische overeenkomsten waren tussen 
de aanpak van hysterie en van demonenbezetenheid. Over hysterie schreef ik al 
dat men als therapie stinkende dampen door de neus naar binnen bracht en 
walging oproepende dranken door de mond, teneinde de baarmoeder naar 
beneden te jagen, terwijl men welriekende geuren in het onderlijf smeerde of liet 

van fenomenen, en op het terrein van het bijzondere met conclusies uit het 
algemene kan volstaan, duikt Bradwell geheel in het bijzondere in al haar kleuren 
en schakeringen. Dit levert geen kennis op over de waarschijnlijkheid van een 
mogelijke oorzaak, maar het stelt hem wel in staat meer schakeringen te 
benoemen, schakeringen die vanuit Jordens perspectief irrelevant lijken en 
daarom worden genegeerd. Het is de kosmische benadering tegenover de 
afstandelijke.
   In Bradwell’s concept van ziekte zijn op verschillende niveaus gevechten 
gaande. Het fysieke gevecht tussen de natuurlijke ziekte en het lichaam, het 
psychische gevecht tussen de hartstochten – angst en paniek tegen hoop en troost 
– en vaak ook een bovennatuurlijk gevecht. Pas in het lichaam wordt de ziekte ‘tot 
natuur’. De arts dient hier steeds krachten tegengesteld aan de ziekte en ook 
krachten tegengesteld aan de bijverschijnselen te stimuleren. Even belangrijk als 
het bestrijden van de oorzaak zelf is het bestrijden van de hartstocht die de ziekte 
aanwakkert of in staat stelt verder te woekeren. Een lichaam met verstoorde 
hartstochten geneest nu eenmaal moeilijker dan een lichaam in evenwicht. In het 
lichaam worden processen geregeld door animale, vitale en naturale geesten, 
eerder door Wier samengevat als fysieke geesten. Wanneer deze uit evenwicht 
zijn geraakt komen ze op sommige plaatsen in het lichaam te weinig voor. Die 
plaatsen zijn dan te leeg, waardoor de ziekte daar harder toeslaat. Er waren 
destijds verschillende therapieën gericht op het weer laten stromen van de 
geesten, bijvoorbeeld muziektherapie, dat de geesten weer zo in beweging bracht 
dat het evenwicht kon herstellen.393

   We kunnen uit deze opvatting over ziekte leren dat er een krachtenspel 
verondersteld werd, waarin fysieke en psychische verschijnselen een rol 
speelden. Prachtig beschrijft Bradwell het verschijnsel van een laatste opleving 
voor de dood, de ultimus naturae conatus. Het komt vaak voor dat stervende 
mensen opeens opleven, plotseling weer willen eten of drinken, helder uit hun 
ogen kijken, om juist dan korte tijd later de laatste adem uit te blazen. Bradwell 
verklaart het zo: in een wanhopige poging het lichaam niet te hoeven verlaten 
verzamelt de ziel nog één keer de geesten die het overleefd hebben voor een 
laatste aanval op de ziekte-oorzaken. Even lijken de functies te herstellen, even 
lijkt de patiënt te genezen, maar de ziel verliest in dit laatste gevecht zoveel 
geesten dat zij daarna geen kracht meer over heeft en wijkt. Hetzelfde principe 
werkt ook, omgekeerd, bij demonenbezetenheid. De in verdediging geduwde 
duivel verzamelt al zijn krachten in het lichaam nog één keer voor een laatste 
aanval, in de hoop het leven uit het lichaam mee te nemen. Daarom leek het vlak 
voor haar bevrijding even of Mary zou gaan sterven.394

   We zien hier alweer hoe het principe van bezetenheid, zowel goddelijk als 
demonisch, in het mensbeeld aanwezig is. We zien ook dat daarmee het 
krachtenspel in antropomorfe termen weergegeven wordt. Het zijn krachten met 
een wil en een bedoeling. In hun strijd worden vele aspecten van het ziek zijn 
uitgedrukt. Te vaak worden dit soort verklaringen alleen als mooimakerij 
afgedaan of vanuit functionalistisch of symbolistisch perspectief geduid en te 
weinig wordt benadrukt dat sommige kenmerken van psychische en lichamelijke 
verschijnselen, bijvoorbeeld deze ultimus naturae conatus, juist in beeldende, 
kwalitatieve beschrijvingen zichtbaar worden. In de details wordt een betekenis 
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Voor rechters lag de koninklijke bemoeienis dreigend op de loer. In 1616 
ontmaskerde James een jongen die negen vrouwen van beheksing had 
beschuldigd. Voor de vrouwen te laat: ze waren al veroordeeld en opgehangen. 
Toen daarna de koning bekend maakte dat de jongen gesimuleerd had was dit 
een beschamende vernedering voor de rechters, die toegaven daardoor ‘enigszins 
in verlegenheid’ te zijn gebracht.407

   Met name anglicaanse bisschoppen zoals Richard Bancroft en later Richard 
Baddeley waren fel in het bestrijden van heksengeloof en uitbanningen. Bisschop 
Baddeley schreef in 1622 zelf een boek, The Boy of Bilson, met een duidelijk 
strategische opbouw. Eerst neemt hij de lezer mee in het drama van een bezeten 
jongen, om pas aan het eind met een spectaculaire ontmaskering te komen.408

We kunnen aannemen dat de eisen aan de bewijslast door de politieke druk 
strenger zijn geworden. Terwijl rond 1600 de meeste beschuldigingen van 
hekserij in het gerechtshof bevestigd werden, met ophangingen en brandstapels 
als gevolg, namen gedurende James’ koningsschap de veroordelingen sterk af.409 
Deze tendens betekende niet dat het geloof in demonen en in de letterlijke 
waarheid van visioenen ook afnam. Hekserij zou nog tientallen jaren een grote 
bron van angst en huiver zijn. Op het continent zouden de zwaarste vervolgingen 
nog komen.
   Waar de voorstanders van natuurlijke interpretaties sterk stonden was in 
de psychologische inzichten à la Wier en in de doortastende wil tot ontmaskeren. 
Maar het antwoord van Stephen Bradwell laat zien dat het herleiden van 
voorstellingen tot verbeelding in die tijd niet meer dan een hypothese was, 
zonder veel bewijskracht en zeker niet voldoende om bovennatuurlijke 
interpretaties uit te sluiten. Psychologische inzichten zelf waren voor een 
groeiend aantal auteurs en betrokkenen misschien overtuigend, maar zelden 
beslissend. Een mensbeeld dat evenveel grond aan een wandelende baarmoeder 
als aan een rondrazende demon bood, liet nog altijd alle mogelijkheden open. 
Bradwell schreef dat de voorstanders van natuurlijke interpretaties in de 
toekomst toch echt met een betere advocaat moesten komen, wilde hij opnieuw 
bereid zijn naar hen te luisteren.410 Misschien kunnen we dit voor het moment 
waarop hij het schreef, 1603, als stand van zaken beschouwen.

EEN fAMILIEDrAMA

Negentien jaar na de Glover-zaak deed zich een zoveelste heksendrama voor, 
deze keer in het gehucht Fuyston in een vallei nabij York. Twee dochters van een 
notabele en hun buurmeisje kregen aanvallen die de kleine dorpsgemeenschap 
maanden in de ban hielden. Die notabele was Edward Fairfax en hij heeft er een 
boek over geschreven, Daemonologia: a Discourse on Witchcraft.411 Er is hier 
minder dan bij de debatten rond Mary Glover bekend over de rechtszaak en 
medische diagnoses, maar we vinden juist meer details van de beheksing zelf, de 
visioenen en de gebeurtenissen. We gaan deze zaak nader bekijken aan de hand 
van het verslag van de vader.
   Edward Fairfax (ca. 1580-1635) was een typische gentleman-geleerde en 

stomen. Vanuit de baarmoeder-these is dit begrijpelijk, maar er zijn ook gevallen 
bekend waarbij men vermeende bezetenen, vastgebonden op een stoel, hetzelfde 
liet ondergaan. Blijkbaar moest ook de demon naar het onderlijf gedreven 
worden, terwijl hier de therapeutische beweegredenen niet duidelijk zijn.401

De strijd rond Mary Glover werd gewonnen door het demonologische kamp, 
maar dit is maar gedeeltelijk waar. Bradwell schrijft dat de vele mensen die hem 
haten grote invloed hadden en dat hij daarom zijn mond moest houden. Zijn boek 
is misschien nooit gepubliceerd omdat het niet door de censuur kwam, dat wil 
zeggen niet voorbij de sterke groep rond bisschop Bancroft en diens assistent 
Samuel Harsnett. Deze Harsnett zelf had ook kritisch over bezetenheid en 
exorcisme geschreven. Swan beschrijft hoe na de uitbanning afspraken werden 
gemaakt om voorzichtig met informatie om te gaan en zelfs veel geheim te 
houden, omdat predikanten anders uit hun ambt gezet konden worden.402 De 
sceptici hadden de politieke wind mee.
   Jorden leek uitgespeeld maar zijn tijd zou spoedig komen. Ironisch genoeg 
ging hij aan invloed winnen dankzij niemand minder dan koning James, de 
schrijver van de Daemonologie en stimulator van heksenvervolgingen in 
Schotland. Toen James eenmaal ook in Engeland regeerde, vanaf 1603, barstte de 
strijd om zijn steun meteen los. Bisschop Bancroft begon een campagne om de 
koning voor zijn standpunt te winnen, onder andere door hem de boeken van 
Jorden en Harsnett te geven, en hem op het gevaar van exorcisme voor het 
religieuze en politieke gezag te wijzen. De koning was onder de indruk. De nogal 
neurotische en onevenwichtige figuur wilde zich altijd nauwkeurig en vooral van 
zeer dichtbij met aanklachten en ondervragingen bemoeien. Blijkbaar heeft de 
combinatie van nauwkeurige nabijheid en nieuw opgedane kritische argumenten 
hem doen twijfelen. Anders dan enige lezer van zijn Daemonologie zou vermoeden, 
ontwikkelde hij zich tot scepticus. Hij wilde de fenomenen zo levensecht als maar 
kon, zelfs met zichzelf als proefpersoon, onderzoeken. Een mooi voorbeeld van 
zijn onderzoekersgeest: hij vroeg zijn arts om hem ‘s nachts tijdens zijn slaap te 
observeren en bang te maken door hem met een zwaard te bedreigen, of een 
andere keer ‘s nachts juist gebeden voor te dragen. De volgende ochtend hoopte 
James dan aan de hand van zijn dromen of stemming te ontdekken of er een 
relatie was tussen de nachtelijke externe gebeurtenissen en zijn binnenwereld.403 
Deze arts, dr. Richard Heydock, is vermoedelijk ook de auteur van een onvoltooid 
tractaat over dromen en slaap.404

   In 1605 riep de koning voor het eerst de hulp van Jorden in om uit te zoeken 
of een bepaalde ziekte echt was of een gevolg van verbeelding. Het was het begin 
van langdurige samenwerking. Zo ontstond een invloedrijke club van de koning, 
de arts, de bisschop en diens assistent. Tezamen ontwikkelden zij vernuftige 
manieren om beheksten te ontmaskeren, vaak hardhandig, soms gekleurd door ‘s 
konings erotische fascinaties, en meestal effectief.405

   Voor de politieke en juridische aspecten van bezetenheid en hekserij was 
de omslag van de koning en het enorme gezag dat het sceptische standpunt 
daardoor won belangrijk. De koning stond erop dat er zorgvuldig onderzocht 
werd. Zo werd bijvoorbeeld bepaald dat men geen ketters en heksen mocht 
veroordelen voordat onderzocht was of ze wel toerekeningsvatbaar waren.406 
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te zijn. Elk moment kon opgeschrikt worden door psychedelische ervaringen. 
Handen die uit het niets kwamen en haar aanraakten of pakten. De keuken die 
opeens in brand stond, en daarna toch weer niet. Heksen die haar meenamen op 
tochten, of haar aanvielen, zodat ze zich moest loswringen. Dan vluchtte ze de 
tuin in, achtervolgd en nog vechtend, in de richting van de beek. Een buurvrouw 
zag haar rennen, maar zag de heksen niet.418 Fairfax beschrijft soms van dag tot 
dag. Donderdag 10 januari: een monster met drie hoofden, druipend van bloed, 
probeerde Helen aan te vallen. Helen was niet in trance, maar bleef nog heel lang 
angstig. Vrijdag 11 januari: diep in de nacht wordt mijn dochter gewekt door een 
wezen in een wit gewaad… enzovoort.419

   In de verhalen van Helen vinden we weer de klassieke elementen uit de 
droomlogica, zoals aantrekkelijke mensen die opeens in griezels veranderen. En 
ook bijvoorbeeld dat zij een mens zag en wist dat deze dezelfde was die al eerder 
als dier of monster in haar visioenen was verschenen, of omgekeerd, dat zij een 
beest of monster zag en wist dat dit een mens uit een eerder visioen was. De 
droom en de waanzin spreken dezelfde taal, zoals Wier al zei.420 
   Vrienden bezochten de familie en we lezen over lange avonden, waar dan 
plotseling geritsel klonk of schimmen in de tuin verschenen, of katten – huize 
Fairfax werd in die maanden opmerkelijk vaak door katten bezocht. De mannen 
renden naar buiten om wat later onverrichterzake terug te komen. De schimmen 
waren weer verdwenen. Regelmatig zat de familie in de keuken, terwijl Helen in 
trance verwarde zinnen zei of innerlijk aan het vechten was. Haar broer las voor 
uit de Bijbel, in een poging het kwaad nog enigszins te weerstaan. Na urenlange 
strijd werd ze dan door haar moeder en een dienstmeid naar bed gebracht. Soms 
waakten familieleden of bedienden de halve nacht bij haar. Enkele keren werd 
Helen ook lichamelijk ziek of was helemaal verlamd, waarbij niemand nog wist 
wat te doen.421

   Helen hield een jaar lang haar familie in de ban. Maar we krijgen ook de 
indruk dat zij actief meewerkte aan de pogingen tot genezing en tot weerbaarheid. 
Temidden van visioenen en angsten probeerde ze hardop te bidden en daardoor 
helder en aanwezig te blijven, meestal tevergeefs, maar de pogingen waren 
krachtig en volhardend en gaven de familie steun. In een intiem beeld zien we hoe 
de familie weer ’s avonds in de keuken zat en Helen, verdrietig en uitgeput van de 
strijd, een kaars uit de kandelaar pakte om haar broer bij het lezen van de Bijbel 
bij te lichten.422

   Een bijzonder feit is dat twee van de vermeende heksen ook bij Fairfax op 
bezoek zijn geweest. Fairfax had de weduwe Margaret Waite uitgenodigd, om 
haar te vragen haar duivelse praktijken te staken. De twee spraken enige tijd met 
elkaar en maakten een wandeling. Zij antwoordde dat ze niets met de aanvallen 
van zijn dochter te maken had en vroeg Fairfax zijn beschuldiging in te trekken. 
Daar wilde hij weer niets van weten. Het gesprek liep dood.423 Later kwam Mrs. 
Fletcher bij de familie op bezoek. Ook zij wilde haar onschuld te bepleiten. Terwijl 
ze bij de haard stonden en aan het praten waren, tilde Mrs. Fletcher het jongere 
zusje Elizabeth op, een misschien aardig bedoeld gebaar, maar voor de ouders en 
helemaal voor de moeder een ijzig moment, want volgens de magische traditie 
was aanraking een middel om macht over objecten te krijgen. Enige dagen later 
begon de twaalfjarige Elizabeth vreemd gedrag te vertonen en vlak voor kerstmis, 

tevens dichter, in de woorden van Sir Walter Scott ‘a scholar of classical taste, and 
a beautiful poet’412 gewaardeerd als vertaler van Torquato Tasso’s kruisridder-
gedicht Gerusalemme liberata.413 Hij kwam uit een rijk geslacht. Zijn vader was 
geridderd door Koningin Elizabeth en voerde onderhandelingen over 
verschillende zaken met Koning James toen die nog alleen in Schotland regeerde. 
Als meest cultuurgevoelige en erudiete telg van de familie mocht Edward de 
landerijen beheren en de opvoeding van niet alleen zijn eigen kinderen maar ook 
die van zijn broer op zich nemen.414 In 1621 beschuldigde deze dichter-landheer 
zes buurvrouwen van hekserij en begon in York een rechtszaak tegen hen. Zijn 
boek erover, dat niet gepubliceerd is (althans niet tijdens zijn leven) en dat aan 
het abrupte einde te oordelen ook niet af was, geeft ons een inkijk in het leven van 
mensen in het kleine gehucht Fuyston (ook Fewston genoemd) in Knaresborough 
Forest, een afgelegen vallei bij York. Het is duidelijk geschreven ter ondersteuning 
van zijn aanklacht, maar veel meer dan dat is het een intieme geschiedenis van 
zijn dochters’ strijd tegen de demonen.
   Wat was er aan de hand? In oktober 1621 kreeg Helen, de oudste dochter, 
onverwacht een soort verlamming die uren duurde. Daarmee begon een periode 
van een jaar met aanvallen, schokken, rillingen, angsten, visioenen en vooral 
langdurige trances waarin Helen hele avonturen beleefde of in dialogen 
verwikkeld was met wezens die door de andere aanwezigen niet werden gezien. 
Fairfax schrijft dat men eerst nog niet aan een bovennatuurlijke oorzaak dacht 
maar aan hysterie. Pas na twee maanden begon men vermoedens te krijgen van 
het ergste: hekserij.
   In de afgelegen vallei waar het drama zich ontrolde was het christendom, 
althans volgens Fairfax, nog nauwelijks doorgedrongen. In plaats daarvan 
gonsden er verhalen over magie, toekomstvoorspellers, beeldjes waarmee 
heksen op afstand mensen konden betoveren, genezeressen en ‘wiseman’, de 
witte magiërs.415 Veel van wat Helen meemaakte sloot daarbij aan. De heksen 
gaven haar naalden en messen, om zichzelf mee te vermoorden, dreigden haar te 
vergiftigen, wilden dat zij haar bloed en haar leven aan de duivel gaf. Wie de 
schuldigen waren werd snel duidelijk, want zij verschenen in de visioenen. Het 
waren zes vrouwen uit de omgeving: een weduwe (haar man was wegens diefstal 
geëxecuteerd), een andere weduwe, zeer oud en uit een familie waar altijd al een 
zweem van magie en toverij omheen hing, van deze beide weduwen de dochters, 
en nog twee andere vrouwen. Fairfax beschrijft ook hun huisgeesten, demonische 
wezens die bijvoorbeeld op katten of vogels leken maar meer poten hadden of 
grotere vleugels, al veertig jaar oud konden zijn en verschillende gedaanten 
konden aannemen. Behalve deze zes vrouwen was er nog een zevende, een 
‘strange woman’ waarover de meisjes vertelden. Zij was meer een mysterieuze 
figuur op de achtergrond, niemand wist wie zij was.416

   Fairfax was welgesteld en ging om met de notabelen uit het gebied. Zijn 
huis lijkt een komen en gaan van familieleden en vrienden. Tegelijkertijd werkte 
hij op zijn landgoed ook als molenaar.417 De Daemonologia is een soort dagboek 
van waaruit we een levendig beeld krijgen van de tijd, het dagelijks leven en de 
gedachten van de mensen. Helen had dagelijks lange trances, vocht met monsters, 
sprak uren met haar belagers. Vaak kwamen deze in mooie vermomming, deden 
zich aantrekkelijk of vriendelijk of zelfs devoot voor, maar bleken toch demonen 
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denkvermogen of beperkte kennis, want hij was zondermeer intelligent en had 
ook de informatie over mogelijke andere verklaringen, maar bestreed die. Hier is 
dus wel sprake van magische of representationele gedachtegangen, maar niet 
van een magische denkvorm die het gehele denken bepaalt of beperkt.
   In de loop van zijn boek gaan werkelijkheid en imaginatie steeds meer 
door elkaar lopen. Het wordt moeilijk te onderscheiden of Fairfax het over de 
heksen in de visioenen heeft of over de beschuldigde vrouwen in de fysieke 
werkelijkheid. Mrs. Thorpe komt in de keuken en dreigt Elizabeth met een mes te 
doden. Pas bij het mes wordt duidelijk dat het om een visioen gaat. Op een 
gegeven moment komen de heksen in tweevoud, één is de heks zelf, bijvoorbeeld 
Mrs. Dibbs of Mrs. Thorpe, de ander is een geest vermomd als die heks. Het wordt 
een bijna onontwarbare vermenging van werkelijkheden.429 Zo wordt het boek, 
en het leven van de familie, één grote reis in de spookwereld van de dochters. 
Voortdurend zijn er geesten en demonen in huis. Helen zei dat ze ze met haar 
hand in de lucht kon voelen.430

    
Wat zou er met de dochters aan de hand zijn geweest? Volgens hun zelf en hun 
ouders was het duidelijk, maar er waren ook mensen die dachten dat ze 
simuleerden of aan een natuurlijke ziekten leden.431 Fairfax omzeilde op een 
slimme manier de psychiatrische interpretaties, melancholie en hysterie. 
Allereerst al zoals hij Helen introduceerde: een meid van eenentwintig jaar, 
sanguinisch van aard, hoogstens een beetje langzaam van begrip, maar ‘vrij van 
melancholie’. Bovendien, schrijft hij, dacht eerst nog niemand aan hekserij. Men 
vermoedde de ziekte van de baarmoeder, tot men langzaamaan merkte dat de 
symptomen daar toch niet genoeg op leken. Zo ontkrachtte hij tussen neus en 
lippen door de twee belangrijkste alternatieven.432 Als veel later het heksendrama 
in volle gang is, schrijft Fairfax opeens dat zijn dochter wat ‘aanvallen van de 
moeder’ had. Waarschijnlijk bedoelde hij hier buien wegens menstruatie mee – 
het duurde zo’n twee dagen – of anders emotionele aanvallen die niet aan hekserij 
werden toegeschreven. Fairfax liet op deze manier in elk geval zien dat hij het 
onderscheid tussen hysterie en behekstheid kende.433

   Dat het alleen maar simulatie en aandachttrekkerij was, het tegengestelde 
standpunt, lijkt niet zo waarschijnlijk, om de redenen die ik ook al bij Mary Glover 
noemde. Zo gemakkelijk als bij ‘the Boy of Bilson’ was het hier niet. Daarvoor 
waren de dagen en de nachten te pijnlijk en emotioneel, te consequent en te 
doorladen met koortsen, hartkloppingen, misselijkheid en ziekte. Vormen van 
pseudologia fantastica of mythomanie zijn dan waarschijnlijker. Kenmerk hiervan 
is dat iemand zo sterk hoopt of vreest dat zijn fantasie waar is, dat de vraag ‘is het 
echt wel waar?’ niet meer genoeg impuls geeft om nog door de emotionele 
fantasiegolven heen te breken. Waarbij we echter nog evengoed blijven steken bij 
de vraag of de waarnemingen dan als werkelijkheid beleefd worden (psychose, 
hallucinatie), of dat toch de verbeelding de sturende kracht is. Men heeft 
tussenvormen wel wenspsychose genoemd.434

   Als we de de belevingen alleen in psychiatrische termen willen begrijpen 
missen we echter ook iets. Het is een feit dat de cultuur van toen veel van wat de 
familie meemaakte ondersteunde. Fairfax noemt de bijbelpassage waarin 
Christus als geest aan zijn apostelen verscheen om de werkelijkheid van 

toen er veertig mensen in huis waren, barste haar eerste aanval los. ‘Calamity 
doubled’ verzuchtte Fairfax.424

   Een buurmeisje van een mijl verder, Maud Jeffray, was ook al behekst. 
Tussen de meisjes groeide een lotgenotencontact, dat door beide families als 
vruchtbaar werd beschouwd. De vaders, die elkaar eerst nauwelijks kenden, 
ontwikkelden een soort vriendschappelijkheid. Eén keer bedacht men zelfs dat 
een verblijf bij de Jeffrays het drietal goed zou doen, en de Fairfax-dochters 
mochten daar logeren. Het werd een ramp. De ene aanval volgde op de andere en 
Helen en Elizabeth raakten volledig verlamd, waardoor hun vader ze de volgende 
dag moest komen ophalen. Teneinde de meiden naar huis te kunnen meenemen 
hebben de vaders hen dwars over Fairfax’ paard gelegd en vastgebonden.425 Het 
moet voor de families een wanhopige tijd geweest zijn, met voortdurende 
spanning en angst, onhandelbare dochters en slapeloze nachten. Wij zien de 
vader moedeloos naar huis sjokken, het paard met zijn vreemde vracht aan de 
teugel.
   Maar hoe dramatisch het voor Fairfax en de zijnen ook geweest moet zijn, 
we kunnen aannemen dat behekstheid ook wel een diagnose was met catastrofale 
werking. Want alle angsten, schuldgevoelens, associaties en voorstellingen 
worden erdoor vergroot en in een spookachtige richting geduwd. Geluiden in de 
andere kamer, geritsel in de tuin, schimmen, plotselinge gezichten uit de ooghoek, 
alles wordt gerechtvaardigd en gevoed met de dreiging van demonische 
aanwezigheid. Gedachten worden angsten, dromen worden nachtmerries. 
Tijdens het eten ziet Helen het gezicht van één van de heksen in de zilveren schaal 
verschijnen. Steeds meer gedachten en beelden komen samen in die ene angst. 
Ook de dood van het baby’tje enkele maanden eerder wordt opeens aan mogelijk 
heksenwerk toegeschreven.426 Het huis maakt de indruk een belegerde vesting te 
zijn.

In de beschrijvingen valt een grote goedgelovigheid op. Fairfax nam alle verhalen 
en geruchten letterlijk. Alleen al hoe hij tot de beschuldigingen kwam is typerend. 
Het waren steeds de dochters zelf die in hun trances de namen noemden. Helen 
hoorde een vrouw tot haar spreken. Het was de weduwe Margaret Waite. Dan 
beschuldigde Fairfax de weduwe. In trance of door stemmen hoorden de meisjes 
dat er nog een vrouw betrokken was. De omstanders luisterden gespannen of er 
een naam werd genoemd. Soms verraadde de ene heks de andere: ‘Jij denkt dat ik 
jou beheks maar dat is niet waar, het is Bess Foster’.427 Dan beschuldigde Fairfax 
ook Bess Foster. Dit is nogal iets als we beseffen dat een beschuldiging voor deze 
vrouwen hun dood door brandstapel of galg kon betekenen, en het is tekenend, 
niet zozeer voor Fairfax persoonlijk maar voor de mentaliteit van toen, dat dit bij 
hem geen rol in de overweging leek te spelen.
   Het volledig meegaan in impulsieve uitspraken, beelden en angsten is 
precies wat we eerder magisch denken of representationeel denken noemden. 
De voorstellingen zelf vormen de gedachte, de beelden maken de verbindingen in 
de gedachteketens. De subjectiviteit van de gedachte wordt niet betrokken in de 
overweging. Gordon Allport noemde dit in The Nature of Prejudice, zijn klassieker 
over vooroordelen, het denken volgens het principe van de minste moeite: ‘least 
effort thinking’.428 Maar dit is bij Fairfax duidelijk niet het gevolg van beperkt 
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haar in haar trance bezocht, of het was een dandy die op hem leek, en die zich als 
huwelijkskandidaat voorstelde. Op tijd wist zij hem als vermomde duivel te 
ontmaskeren, waarna hij er opeens ook duivels uitzag.439 Enkele keren werd ze 
door jongens benaderd en ook een keer aangevallen. De jongens pakten haar 
vast, hielden haar mond dicht en probeerden haar mee te nemen. Vechtend 
kwamen ze bij de beek, waar ze haar wilden verdrinken. De buurvrouw zag haar 
vechten, maar zag de jongens niet.440 Ze had ook belevenissen die ergens tussen 
erotiek en horror in zaten, zoals dat een hond bij haar in bed sprong en in haar 
mond probeerde binnen te dringen. Soms lagen de heksen zelf bij haar in bed en 
bleven de hele nacht, zodat Helen ook wel eens bij haar moeder in bed kroop om 
nog enige nachtrust te hebben.441 Een gruwelijke beleving was dat er een baby 
aan haar borst gelegd werd die hard ging zuigen. Maar de baby zoog geen melk 
uit haar borst maar bloed. Het deed pijn, Helen huilde en probeerde de baby los 
te trekken maar ze had geen enkel verweer, ook niet in woorden of gebeden. Ze 
werd misselijk en moest overgeven en was zeer bezorgd dat ze haar hartebloed 
aan de duivel had gegeven. Fairfax en anderen moesten haar geruststellen, haar 
overtuigen dat het maar een illussie was en dat ze geen echt bloed had verloren.442 
Van Maud tenslotte, weten we dat zij haar eerste en meteen zeer heftige aanval 
kreeg toen zij koeien aan het melken was en opeens (imaginair) door een jongen 
werd benaderd. Over haar belevenissen zijn verder weinig details bekend.443

   Het was Freud die zei dat wanneer verlangens voor het bewuste ‘ik’ 
ontoelaatbaar zijn, deze door de innerlijke censuur worden vervormd tot iets 
slechts of afzichtelijks. Zo kan namelijk de hoeveelheid psychische energie (de 
drift) wel doorstromen, maar alleen in beelden die voldoen aan de normen van 
de censuur, dus in beelden die slecht en afkeurenswaardig zijn. Het bewuste ‘ik’ 
blijft zo vrij van de verboden verlangens en de schuldgevoelens daarover. Het is 
daarom dat het begeerde object plotseling in een monster kan veranderen, het 
klassieke onderdeel van dromen en demonologie. Freud noemde dit 
‘tegenbezetting’: wanneer de te verdringen verlangens zodanig toenemen dat de 
censuur haar invloed dreigt te verliezen, wanneer de verdringing dus mislukt, 
versterkt de censuur het contrast met het begeerde object door een tegenbeeld te 
creëren. De censuur is de vertegenwoordiger van het verinnerlijkte verbod.444

   We kunnen op basis van Fairfax’ beschrijvingen natuurlijk alleen maar 
speculeren, maar dat onderdrukt gevoelsleven een mede-oorzaak was van de 
emotionele ontregeling is aannemelijk. Dat het ook voldoende oorzaak was voor 
het vergroten, consolideren en verlengen tot deze meer dan een jaar durende 
waanzin is minder aannemelijk. Daarvoor zijn in elk geval ook die twee andere 
factoren nodig, de angstaanjagende diagnose zelf, met in zich de demonologische 
mythologie, en een evenzeer door die diagnose gegrepen omgeving.

Door de Daimonologia heen nadert de rechtszaak. De heksen weten dat ook en 
gaan hun aanvallen intensiveren. Dreigingen nemen toe, in visioenen dreigen de 
heksen de meisjes te vermoorden, messen flitsen in de imaginatie, stemmen 
klinken hard en plotseling: ‘maak jezelf maar dood’, ‘ik laat me niet voor niets 
ophangen’. Helen wordt zo ziek dat men werkelijk denkt dat ze gaat sterven. 
Inmiddels is meerdere keren de karavaan van de families Fairfax en Jeffray naar 
York gereisd om bij de assizes hun zaak te bepleiten, reizen die overigens steevast 

geestverschijningen te onderbouwen. Een enkele keer waren er ook bezoekers 
die de geesten hadden gezien.435 Bij Helen lijkt er ook werkelijk sprake van groot 
aan- en invoelingsvermogen en dat is wat door haar vader als een soort 
helderziendheid beschreven wordt. Regelmatig wist zij iets wat zij niet had 
kunnen weten, over wie wat heeft meegemaakt of wie wat gezegd heeft, over 
welke gast in aantocht was en hoe hij heette. Verder vertelden zij en haar zusje in 
trance soms dingen die volgens Fairfax ver boven hun capaciteiten lagen.436 En 
omdat helderziendheid in de godsdienstige doctrine van toen niet als gewaardeerd 
vermogen maar als duivelse influistering werd gezien, zal ook dit een 
angstversterkende factor geweest zijn.
   Misschien kunnen we net zoals bij Mary Glover een combinatie 
veronderstellen van enerzijds overgevoeligheid, emotionele onbalans en 
zenuwinstorting, en anderzijds een beangstigende en stressbevorderende 
demonologische mythologie. De meiden lijken elkaar aan te steken en op te hitsen 
in variaties van aanvallen en avonturen. De omgeving huivert mee en suggereert 
zo nog meer gruwel in een opwaartse spiraal. De huizen van Fairfax en de Jeffrays 
waren middelpunten van demonenspektakel. Bij Elizabeth zagen we hoe zij haar 
eerste aanvallen kreeg, waarbij naast de griezelige situatie voor haarzelf – een 
echte heks in huis! – ook de ongerustheid van de ouders een suggestieve kracht 
geweest kan zijn.
   Er is een element dat te subjectief is om hard te maken maar dat ik toch wil 
noemen. Als Fairfax over Helen schrijft, lezen we tussen de regels door veel meer 
bovennatuurlijke huiver en mysterie, dan als hij het over Elizabeth heeft. Dit zou 
er op kunnen wijzen dat er ook een verschil was in het werkelijkheidsgehalte van 
hun belevingen. Het is niet meer dan een vermoeden, maar het zou kunnen zijn 
dat Helen werkelijk psychotische ervaringen met hallucinaties had, terwijl het bij 
haar zusje meer een meebewegen was, een opgaan in de beeldenwereld die voor 
de familie inmiddels werkelijkheid was geworden. Het is goed voorstelbaar dat 
de twaalfjarige Elizabeth zich na twee maanden van grote spanning en angst 
heeft laten meezuigen in een niet meer te stuiten folie à deux met haar grote zus. 
Soms kreeg zij ook dezelfde visioenen, maar enkele dagen later. Bij haar misschien 
dus toch simulatie, ‘counterfeiting’, zoals men het noemde. Het feit dat vrienden 
suggereerden dat een verandering van plaats, dus tijdelijk uit huis, haar goed zou 
doen, wijst ook in deze richting.437

   Als we iets verder in de psychologische duiding duiken, dan moeten we ons 
ook afvragen of we de al bij Mary Glover genoemde godsdienstige moraal vinden, 
waartegen de aandoening een protest kan zijn geweest. Dan valt op dat Helen 
zich tijdens de eerste visioenen in de kerk waande en dat ook aan iedereen 
vertelde die het maar wilde horen.438 Wij krijgen van haar het beeld van een zeer 
gelovige jonge vrouw die haar eigen kwaal met religieuze ijver trachtte te 
beantwoorden, in een zeer gelovige familie. Maar we vinden bij haar geen teken 
van protest. Dit is een verschil met bezetenheid, waar het protest zo vaak in de 
kenmerken ervan te vinden is. Godsdienstige ijver kan echter tot gevolg hebben 
dat gevoelens van andere aard zich in een onbewust schemergebied moeten 
terugtrekken. Van onderdrukte verlangens, de gevoelens waar het hier om gaat, 
vinden we bij Helen wel enkele tekenen.
   Zij was eventueel gevoelig voor een jonge oom, Ferdinando Fairfax, die 
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In de tot nu toe besproken teksten vonden we enkele opvallende kenmerken die 
ons op een spoor kunnen zetten als we de verschillende benaderingen van 
waanzin willen begrijpen. We zagen een concept van lichamelijke bezetenheid 
door een externe macht, dat ondanks het omstreden karakter van enkele extreme 
manifestaties daarvan, toch een zekere vanzelfsprekendheid had en eigenlijk als 
element in de meeste religieuze uitingen besloten lag. De oorsprong van 
psychische verschijnselen werd in belangrijke mate buiten de mens zelf gezocht, 
in invloeden vanuit een bovennatuurlijke wereld. Tegelijkertijd viel een zeer 
concrete lichamelijke lokalisering en plastische verbeelding van het psychische 
op: stemmingen en gevoelens veroorzaakt door vloeistoffen en organen.
   Demonenbezetenheid en hekserij waren magische interpretaties van 
waanzin die hun intellectuele wortels hadden in volksmagie en religie. Hoewel ik 
het nog niet benadrukt heb, zijn in de nogal uiteenlopende ideeën van Wier en 
Bradwell ook elementen te vinden van een andere intellectuele traditie, die men 
renaissancistisch noemt. In de Renaissance leefde onder intellectuelen een 
gevoeligheid voor magie die in heel andere vormen gegoten werd dan in 
heksenvervolgingen en duiveluitbanningen: niet als iets kwaadaardigs en duivels, 
maar als kennis over de verborgen werkelijkheid. Renaissance-geleerden zoals 
Agrippa, Paracelsus, Giovanni Battista della Porta, Pietro Pomponazzi en Giordano 
Bruno zochten naar de krachten achter de verschijnselen, naar het occulte in de 
zin van verborgen en voor de mens vooralsnog geheim. Dit zoeken noemde men 
natuurmagie, magia naturalis, maar men noemde het evengoed wetenschap. 
Della Porta, die meerdere keren door de inquisitie vervolgd werd maar zich 
steeds met succes wist te verdedigen, noemde de natuurmagie een wetenschap, 
in de Engelse vertaling uit 1658 een ‘natural science’: het onderzoek naar de gang 
der zaken in de natuur, het praktische deel van de natuurfilosofie.449

   Het was dus wetenschap, maar in een traditionele betekenis van het woord. 
De natuurlijke magiërs zochten de geheimen achter de verschijnselen. Anders 
dan in de volksmagie waren in de natuurmagie de verborgen krachten niet direct 
en ook niet impulsief herkenbaar. Men kon ze alleen door onderzoek vinden. Dat 
onderzoek was ambachtelijk en empirisch: men experimenteerde. Kosmische 
verbanden, in de verschijnselen aanwezige kwaliteiten, maar ook visioenen en 
geesten, waren volgens deze geleerden op natuurlijke wijze te onderzoeken.450

   Een belangrijke, zo niet centrale, inspiratiebron voor de renaissancistische 
kosmologie waren de Hermetische geschriften, het Corpus Hermeticum en de 
Asclepius. Deze geschriften vormden naar toen werd aangenomen een neerslag 
van inwijdingswijsheid uit de Egyptische mysteriën, opgeschreven door Hermes 
Trismegistus, de driewerf grote Hermes.451 In deze teksten, en in de Renaissance 
op vele wijzen geïnterpreteerd en aangevuld, stond de opvatting centraal dat de 
wereld hiërarchisch geschapen was als soort stambomen van verschijnselen en 

vertraagd werden door aanvallen. Tijdens de assizes werden de meisjes ook met 
de verdachte vrouwen geconfronteerd en ze werden getest en onderzocht, op een 
volgens hun vader weinig subtiele manier. Een andere keer, toen de verdachten er 
niet bij waren, zag Maud de kring heksen om Helen heen staan.445

   De uitspraak was eind juli, tien maanden nadat het drama met de eerste 
aanval van Helen was begonnen. Het werd een nederlaag voor Fairfax en Jeffray. 
De rechter was niet overtuigd en sprak de zes vermeende heksen vrij. Jeffray en 
zijn dochter werden er zelfs van beschuldigd moedwillig de zaak te hebben 
uitvergroot. Fairfax ontkwam daaraan maar hij werd van goedgelovigheid beticht, 
voor een intellectueel als hij vernederend genoeg. Sir Walter Scott zou het later 
anders zien: het heeft de herinnering aan hem als dichter gered.446

   Na de rechtszaak werd Helen doof. Ze hoorde en verstond niets meer. Bij 
Elizabeth bleven de aanvallen en de visioenen nog lang doorgaan. De heksen 
dreigden haar dagelijks te vermoorden of spoorden haar aan dat zelf te doen. Bij 
Helen hielden de aanvallen op, maar zij bleef doof – Fairfax beschrijft hoe haar 
broer in gebaren met haar communiceerde. Pas twee maanden later kon ze 
plotseling weer kon horen, maar toen diende de volgende verrassing zich alweer 
aan: sinds dat moment, haar herstel, kon ze zich niets meer van de heksen en de 
aanvallen herinneren. Als ze haar kleine zus in stuipen of trance zag, schrok ze 
ervan en was zeer verontrust.447

   Het boek houdt plotseling op. Helen was genezen maar Elizabeth nog niet. 
Volgens Fairfax was de heksenvloek naar een andere familie overgesprongen, 
hetgeen er op kan wijzen dat hij ook Elizabeth rustiger zag worden.448 We weten 
niet of er bij de meiden een vorm van emotionele onevenwichtigheid gebleven is. 
Over hun verdere levens is weinig opgeschreven. Elizabeth trouwde in het jaar 
van hun vaders dood, in 1635, Helen in het jaar erna. Van degene met wie dit 
hoofdstuk begon, Mary Glover, weten we niet hoe het haar na de spectaculaire 
uitbanning vergaan is. Over haar verdere leven is niets bekend.

5 
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ander vlak dan dat van de literaire beïnvloeding. Als men alleen boeken als 
inspiratiebron erkent, dan is de intellectuele traditie per definitie van de 
volksmagie gescheiden. Maar geleerden lazen niet alleen boeken. Soms waren ze 
apotheker of arts of alchemist, soms moesten ze in hun onderhoud voorzien door 
op marktpleinen hun waar te verkopen. Historische verbindingen zijn misschien  
moeilijk aan te tonen, desondanks wil ik nu stilstaan bij de overeenkomsten.
   Het concept van correspondenties en meer in het bijzonder het concept 
van kwaliteiten die in van elkaar verschillende fenomenen aanwezig zijn, was 
door klassieke teksten in de occulte wetenschappen gekomen, maar was zeker 
niet alleen daar erkend. Ook volgens de predikant William Perkins waren de 
‘deugden’ van de hemellichamen in de mens vermengd met de kwaliteiten van de 
lagere lichamen, de natuurelementen.456 Men zou het concept van 
correspondenties kunnen opvatten als een intellectuele doordenking van een 
veel algemenere opvatting die in de traditionele magie fundamenteel was, de 
opvatting dat de dingen door inherente overeenkomsten met andere dingen 
verbonden zijn, wat we eerder het principe van analogieën noemden. Een 
stralende bloem draagt de kwaliteit stralendheid in zich en kan daardoor 
verbonden zijn met zon, met het hart en met goud. Kronkelige kruiptakken zijn 
met andere fenomenen verbonden, met andere hemellichamen, andere 
gemoedstoestanden, andere organen. 
   De eigen wil van de baarmoeder is een in onze cultuur niet meer erkend 
gegeven, maar in vroegmodern Europa had het raakvlakken met vele andere 
uitgangspunten. Allereerst was er het concept van autonome kracht. In het 
lichaam, letterlijk in het vlees, in de organen en lichaamssappen, werd autonome 
kracht verondersteld, autonoom in die zin dat ze werkte vanuit een eigen wil of 
in elk geval een eigen streven naar een bepaald doel. Deze kracht correspondeerde 
met de kracht in verschijnselen op andere niveaus. Vanuit deze veronderstelling 
kon het nuttig zijn bij bepaalde ziekte of zwakheid een kracht toe te voegen die in 
het lichaam te weinig aanwezig was. Hogere krachten, de zon, Jupiter en Mars, 
kon men alleen aanwenden door eigen streven, zoals Ficino zei, maar lagere 
krachten kon men aan corresponderende stoffen onttrekken, aan mineralen, 
planten en dieren, en mensen. Ook een mensenlichaam kon een bron van 
medicijnen zijn. Dat overleden heiligen vaak het lot beschoren was ‘mummia’ af 
te geven, aan bloed en hersenen onttrokken oliën, is bekend, maar dat het een 
wijdverbreide farmaceutische traditie was, daarop is ons vooral door Piero 
Camporesi gewezen.457

   Op vele manieren probeerde men de kracht die in lichaamsresten besloten 
lag te behouden en in medicijnen te verwerken. Voor ons is dit nog het meest 
voorstelbaar bij stoffen waarvan een symbolische betekenis voor de hand ligt, 
zoals menstruatiebloed, moederkoek en stukken navelstreng, maar vele andere 
stoffen waren even gewild.458 Een extract van menselijke schedel werd 
aangeprezen tegen vallende ziekte, bewerkt vet tegen zenuwpijnen en andere 
kwalen. De grootste geneeskracht werd toegekend aan bloed, het heiligste 
lichaamssap, levenselixer, de overbrenger van vitale en animale geesten en 
volgens oude tradities de drager van de ziel. Uit bloed haalde men door destillering 
en door vermenging met andere extracten verschillende medicijnen en hoewel 
Galenus had geschreven dat varkensbloed bij veel kwalen even goed hielp had 

wezens. Verschijnselen hadden verbanden, correspondenties, met in kwaliteit 
vergelijkbare verschijnselen op andere niveaus. In wat men de correspondentieleer 
noemde hingen stenen, metalen, planten, dieren, mensen en hemellichamen in 
hun kwalitatieve eigenschappen samen en vormden zo ketens van 
correspondenties die door de verschillende fenomenen heen liepen. Zilver, vrouw 
en maan, met hierbij als verbindende eigenschappen onder andere het spiegelen, 
de perioden, eb en vloed. Goud, koning en zon. Goud straalt meer en spiegelt 
minder dan zilver. Lood, melancholie en Saturnus. In die kwalitatieve 
overeenkomsten lag ook een hiërarchie besloten, die de dingen hun zin gaf.
   Deze hiërarchische verbindingen vormden ook een basis voor genezing. 
Want het streven naar de hoogste in de kwalitatieve keten, of anders gezegd: het 
aannemen of gelijken op de kwaliteiten van de hoogste, was genezend voor de 
lagere uit dezelfde orde. De zon, de gouden planeet, de ster met een ziel en het 
hart van de hemel, was het meest stralend, verwarmend en scheppend, maar 
bijvoorbeeld ook de regeerder over tijd.452 Als een mens zijn vermogens en 
gedragingen zoveel mogelijk zou afstemmen op de kwaliteiten van de 
hemellichamen, zou zijn innerlijke orde meer op de bedoelde orde gaan lijken. 
Hoe meer in overeenstemming daarmee, des te gezonder de mens. We zien dit 
principe heel duidelijk in het werk van de vertaler van de Hermetische geschriften, 
de beroemde alleskunstenaar van de neo-platoonse school te Florence, geestelijke, 
musicus, arts en schrijver, Marsilio Ficino.453

   Ficino (1433-1499) laat in zijn Boek van het Leven en vooral in het prachtige 
hoofdstuk dat vertaald is als ‘On making your Life agree with the Heavens’ zien 
hoe genezend het nastreven van de juiste correspondentie, de juiste gelijkenis, 
kan zijn om de onevenwichtigheden die het aardse leven met zich meebrengt 
weer te herstellen. De lagere elementen in de correspondentie zouden de 
kwaliteiten van de hoogste ter harte moeten nemen. Als men te vaak boos is, 
nodig dan de kwaliteiten van het hemellichaam en de godheid uit, van Mars, 
zodat onevenwichtige woede zich zal omzetten in de oorspronkelijke kracht 
waar hij voor bedoeld is. Als de vreugde uit het leven verdwenen lijkt, nodig dan 
Jupiter uit, zodat de joviale kwaliteit zich in de lichamelijke verhoudingen zal 
mengen.454 Het woord joviaal, ‘van Jupiter afkomstig’, is één van de vele 
overblijfselen van de correspondentieleer. 

VAN GEEST DOOrTrOkkEN VLEES

De geleerdenmagie wordt door sommige historici scherp onderscheiden van de 
volksmagie.455 Dit is begrijpelijk wanneer men de geleerdenmagie reconstrueert 
vanuit de intellectuele traditie waar zij op voortbouwde, een traditie die teruggaat 
op Hermes Trismegistus, Iamblichus, Plato, Pythagoras en andere denkers uit de 
oude tijd. Volksmagie heeft met een dergelijke traditie natuurlijk weinig direct 
verband. Dorpsbewoners die elkaar beschuldigen boze geesten in hun kat te 
koesteren, zullen hun inspiratie hiertoe niet uit de geschriften van Hermes 
Trismegistus gehaald hebben, maar uit dorpsmythologie, mondelinge 
overlevering en niet in de laatste plaats uit subjectieve beleving. Toch hoeft dit 
niet te betekenen dat er geen verbindingen zijn, alleen liggen ze misschien op een 
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de betekenis van geestelijke substantie, een subtiele onzichtbare substantie die 
lichaam en ziel verbindt. Geest is het middel waarmee iets van de ene toestand in 
een andere kan komen, waardoor beweging en transformatie mogelijk is. Dankzij 
geest kunnen het menselijk lichaam en de menselijke geest (de ‘human mind’) 
elkaar beïnvloeden, elkaar in beweging brengen.464 Geest bestaat weliswaar uit 
een veel subtielere en excellentere substantie dan het lichaam, maar moet net zo 
goed gevoed worden, gewoon met voedsel, maar dan natuurlijk met de geestelijke 
substanties die in voedsel aanwezig zijn. Ons lichaam neemt de aardse, corporele 
substantie op, onze geest de geestelijke, spirituele substanties. Wijn verandert 
onze geest snel omdat ze veel spirituele substantie bevat en daardoor direct op 
de geest inwerkt. Brood daarentegen bevat meer aardse substantie en minder 
spirituele. Het werkt daarom eerst op ons lichaam en pas veel later op onze 
geest.465

   Theoretisch hoeft deze opvatting ons niet vreemd in de oren te klinken. 
Associaties met opengereten lichamen en het uitzuigen van bloed uit een mens 
liggen niet direct voor de hand. Maar wanneer we ze letterlijk vertalen naar 
medische praktijken, dan kunnen we er een onderbouwing in lezen voor 
apothekers om te zoeken naar de stoffen die spirituele en corporele krachten in 
zich dragen. We vinden dus overeenstemmende principes in de geleerdenmagie 
van correspondenties, de traditionele magie van gemotiveerde substanties en de 
geneeskunde van met geest doorleefde materie. Natuurlijk zijn er ook verschillen, 
maar daar gaat het nu niet om. De overeenkomsten wijzen op een 
vanzelfsprekendheid van verborgen veronderstellingen. In het hiernavolgende 
zal blijken dat juist deze verborgen vanzelfsprekendheid door nieuwe manieren 
van denken en onderzoeken onder druk kwam te staan.

DE TErrA INcOGNITA

In de loop van de zeventiende eeuw voltrokken zich conceptuele veranderingen 
waarvan het grotendeels verdwijnen van de tot nu toe beschreven menskunde 
een belangrijk onderdeel was. Daarvoor in de plaats kwam niet een andere 
menskunde. Het is eigenlijk niet duidelijk wat er voor in de plaats kwam; nieuwe 
diagnoses, ontkenning van sommige van de veronderstellingen die eerder 
vanzelfsprekend waren, bepaalde richtlijnen voor onderzoek, voortgaande 
discussie. Als we van de ‘opkomst van de menswetenschap’ spreken, brengen we 
waarschijnlijk meer orde en moderniteit aan in iets wat niet zo ordelijk en ook 
niet zo modern was. Eén van de belangrijkste pleitbezorgers van nieuwe 
wetenschappen en ook van een ‘wetenschap van de menselijke geest’ was Francis 
Bacon.
   Sir Francis Bacon (1561-1626) was rijkskanselier van de ons inmiddels 
bekende koning James I. In zijn Two Books of the Proficience and Advancement of 
Learning (1605) stelde hij manieren voor om kennis over de mens te verkrijgen, 
‘knowledge of ourselves’, en benadrukte dat daarbij kennis over de menselijke 
geest, ‘knowledge that respects the mind’ onontbeerlijk was. In de geneeskunde 
ging het volgens Bacon te vaak alleen over het lichaam, over anatomie. In plaats 
daarvan zouden we verbanden moeten blootleggen, ziektes vergelijken, de 

toch mensenbloed meer status en was onderdeel van menig bij de apotheker 
verkrijgbaar medicijn.459

   In boeken uit de zestiende eeuw wordt met verbazende nuchterheid over 
de verwerking van overledenen geschreven en over noodzakelijke methoden om 
hen tegen verrotting te beschermen. Oswald Croll hing een enkele dagen in 
wijngeest gedrenkt lijk in stukken te drogen. Della Porta verwijderde eerst 
hersenen, ogen, ruggenmerg en ingewanden en hing een lijk dan vier uur lang 
aan de voeten om het vervolgens met gedestilleerde azijn en brandewijn te 
wassen, enzovoort.460 Mensen die de geprepareerde middelen van de apotheker 
niet konden betalen, lukte het vaak nog wel van een vermoorde of gehangene vet 
of andere resten op te vangen of uit te snijden. Uit Italië, een eeuw eerder, zijn 
zelfs verhalen bekend van mensen die vermoord werden en in een wilde 
slachtpartij van hun vet en ingewanden ontdaan.461

   Marsilio Ficino stelde gemakkelijker manieren voor. Bloed, gedestilleerd 
op vuur, eventueel gekookt met suiker, is een wonderbaarlijk medicijn voor 
mensen wier levenskrachten tanen, dus vooral voor ouderen. Maar beter is het 
om het bloed rauw te drinken. Neem een adolescent – een   bereidwillige, dat wel 
– die schoon en gelukkig is en door zijn vochtensamenstelling genoeg bloed te 
geven heeft. Zuig het bloed uit een ader van de linkerarm. Dan is er nog het 
tweede levenssap, het meest nabij bloed in levengevende en verjongende 
geneeskracht, het wondermedicijn melk. Ook dit werkt het beste rauw. Zoek een 
mooie jonge vrouw met een opgewekt karakter en drink haar melk. Bijvoorkeur 
wanneer men zelf hongerig is, want dan neemt het lichaam het optimaal op, en 
bijvoorkeur bij rijzende maan.462

   Laten we niet denken dat dit extreme uitzonderingen zijn. Wanneer we 
verhandelingen van artsen lezen komen we regelmatig ideeën tegen die ons 
misschien minder vreemd voorkomen, maar die, wanneer we ze letterlijk nemen, 
van de hierboven genoemde praktijken een theoretisch equivalent vormen. De 
arts Timothy Bright besteedt in zijn A Treatise of Melancholie (1598) aandacht 
aan de materiële voeding van de mens, want humeuren en organen hebben 
voedsel nodig om in voldoende hoeveelheid en kracht hun werk te kunnen doen. 
Zoals in de meeste vroegmoderne medische geschriften wordt ook door Bright 
gezondheid opgevat als natuurlijk evenwicht tussen de in het lichaam aanwezige 
humeuren. Als één gaat overheersen moeten de andere extra voedsel krijgen om 
tegenwicht te bieden.
   Om te bepalen welke substanties een zinvolle bijdrage aan het lichaam 
kunnen leveren, is het nodig het karakter van substanties te weten. Hier komt 
men achter door te kijken hoe substanties in de natuur werken, hoe ze zich 
verhouden tot hun omgeving, maar vooral – en daar vestigt Bright extra aandacht 
op – welke geschiedenis ze hebben doorgemaakt, welke transformatieprocessen: 
van sap uit de aarde naar sap in planten, eventueel naar sap in dieren en 
uiteindelijk naar sap in de mens. De soort en de kwaliteit van de transformaties 
blijven in de stoffen aanwezig en bepalen welke processen een stof in het 
menselijk lichaam kan uitvoeren of stimuleren.463

   De processen waar het bij Bright om gaat zijn in de eerste plaats materieel 
maar hebben zowel een lichamelijke als een geestelijke uitkomst. Voedsel bevat 
namelijk zowel aardse als geestelijke substanties. Bright heeft het over geest in 
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   De venatio werd gemodelleerd naar het voorbeeld van de ontdekkingsreizen, 
ongetwijfeld niet alleen in retoriek maar ook door de fascinatie en inspiratie die 
van het ontdekken van onbekende landen en volkeren uitging. Hoeveel is er niet 
in deze tijd voor het eerst bekend geworden? vroeg Louis le Roy zich in 1594 af, 
nieuwe landen, nieuwe zeeën, nieuwe soorten mensen, nieuwe gewoonten en 
wetten, nieuwe ziekten en nieuwe medicijnen, nieuwe sterren… om zich er 
vervolgens over te verwonderen hoeveel verborgen geheimen er nog aan het 
licht zouden komen, en hoe onwetend de toekomstige generaties hem en zijn 
tijdgenoten zouden vinden.471 De natuur was de nog onbekende landkaart, de 
terra incognita.
   Als empirische ontdekkingsreis werd de venatio afgezet tegen de filosofie 
en de scholastiek, de oude wegen waarmee men logisch het bekende kon 
definiëren en ordenen en herordenen, maar waarmee men geen nieuwe 
onontgonnen gebieden kon exploreren. De onverwachte vondsten van de 
ontdekkingsreizigers bewezen dat er veel meer te vinden was dan de klassieke 
denkers ooit hadden gedacht. In plaats van steeds maar weer de oude autoriteiten 
te lezen volgde men liever het voorbeeld van de zeevaarders en ambachtslieden. 
Degenen die nieuwe continenten ontdekken leren dat door ervaring, niet door 
oude filosofieën te raadplegen. Volgens Sir Walter Raleigh kon alleen het 
experiment de geheimen uit de boezem van de natuur ontfutselen.472 
Wetenschappers moesten daarom opnieuw beginnen, om in de woorden van 
Joseph Glanvill ‘an America of secrets and an unknown Peru of nature’ te 
ontginnen.473

   Joseph Glanvill (1636-1680) was een geestelijke en wetenschapper die in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw schreef, dus zo’n vijftig jaar na Bacon, 
en die al duidelijke resultaten van de venatio kon samenvatten. Volgens hem 
hadden de volgelingen van Aristoteles, de scholastici die maar niet voorbij de 
oude klassieken konden denken, de vooruitgang alleen maar gehinderd. Hun 
filosofie was ongeschikt voor nieuwe ontdekkingen. Het was juist de nieuwe 
empirische benadering die het ‘hidden frame’ achter de dingen kenbaar kon 
maken. De menselijke mogelijkheden, schreef Glanvill met verwondering, waren 
in korte tijd verveelvoudigd. Met het statisch steeds maar weer herdefiniëren van 
oude filosofieën was dat nooit mogelijk geweest. Aan degenen die nog steeds 
volhielden dat wijsheid uit de oudheid kwam, had Glanvill daarom een duidelijk 
weerwoord: ‘The last Ages have shewn us, what Antiquity never saw; no, not in a 
Dream.’474

In de venatio maakt het samenvallen van ambachtelijke en empirische methoden 
en van natuurlijke magie en wetenschap, het onmogelijk om een moderne 
indeling in de groepen wetenschappelijk/natuurlijk versus magisch/
onwetenschappelijk/bovennatuurlijk, vol te houden. Geleerden-magiërs waren 
bij uitstek degenen die empirisch onderzoek opzetten. Bij de Mary Glover-casus 
zagen we ook al hoe secuur men probeerde proefondervindelijk te ontdekken of 
Mary wel of niet behekst was. Daar helde men over naar de magische interpretatie, 
maar vaak waren het juist de geleerden-magiërs die toverij natuurlijk, binnen de 
werking van de verschijnselen zelf, probeerden te verklaren.
   De magiër van Napels, Giovanni Battista della Porta, in de woorden van 

oorsprong van humeuren opsporen. Er zouden veel meer gevalsstudies verricht 
en beschreven moeten worden. Er zou onderzocht moeten worden wat gevoelens 
zijn en hoe deze verstoord kunnen raken, hoe gevoelens ontvlammen en worden 
aangewakkerd, of afgeremd en in bedwang gehouden, hoe ze ‘in elkaar verhuld 
en verbloemd zijn’. Tenslotte zou de invloed van gezelschap bestudeerd moeten 
worden, de invloed van opvoeding, gewoonte, imitatie, beloning en straf. Inzicht 
in dit complex van verschijnselen, samen te vatten als ‘ourselves’, zou ons 
uiteindelijk in staat kunnen stellen geestelijke gezondheid te herwinnen en 
behouden.466 We zien hier dat Bacon aan de bekende vragen uit de menskunde – 
wat is de ziel, waar komen hartstochten vandaan, wat is herinneren? –  een vraag 
toevoegde: hoe kunnen we er meer over te weten komen? 
   Bacon stelde zich voor dat in niet al te lange tijd de nu nog verborgen 
werkingen en wetmatigheden ontsloten konden worden, mits geleerden zich aan 
strenge methodes hielden. Meer dan door zijn oproepen tot studie naar de mens 
is Bacon bekend geworden door zijn pleidooi voor een nieuwe en betere 
onderzoeksmethode, de inductief-empirische. Volgens deze methode vergelijkt 
men steeds afzonderlijke verschijnselen met elkaar om tot onderliggende 
wetmatigheden kon komen. Andere in zijn tijd gehanteerde methoden, de 
magische en de mathematische, wees hij als ontoereikend af, de eerste omdat ze 
tot fantasmen en idolatrie leidde, de tweede omdat ze slechts bestaande 
hypotheses en theorieën kon bevestigen en ontkennen, in plaats van nieuwe 
voort te brengen.467

   Bacon was zeker niet de enige die empirisch onderzoek propageerde en 
ook niet de enige die het programmatisch zoeken naar kennis voorstond. Hij 
stond midden in de sterke en in zijn tijd populaire traditie van de renaissancistische 
magia naturalis.468 In die traditie was wetenschap de kunst om de geheimen van 
het leven te ontraadselen. Maar het ging de meeste Renaissance-geleerden om 
veel meer dan nieuwsgierigheid alleen. Hun streven zou men ‘faustisch’ kunnen 
noemen. Pomponazzi en Agrippa verwachtten dat men dankzij inzicht in 
correspondenties uiteindelijk ook het vermogen zou ontwikkelen om met elkaar 
strijdende krachten te verbinden, dat men door wetenschappelijke kennis de 
kosmische loop der dingen zou kunnen beïnvloeden. Over de magiërs deden 
verhalen en mythen de ronde, dat ze konden toveren en dat ze bezig waren 
kunstmatig een mens te maken, de ‘homunculus’. De legende van Doctor Faust is 
in deze culturele traditie ontstaan, eventueel gebaseerd op een bestaande 
persoon, waar echter vele geruchten, zoals die ook over Agrippa de ronde deden, 
aan hebben bijgedragen.469

   Recentelijk schreef William Eamon in zijn  Science and the Secrets of Nature 
over de ‘wonderboeken’ die in vroegmodern Europa razend populair waren en 
op marktpleinen verkocht werden. Wonderboeken, de schatten aan geheimen 
(‘tesoro di secreti’) met magische recepten, liefdesdranken, geneesmiddelen, 
exotische dieren en planten, waren de populaire pendant van de Renaissance-
zoektocht naar occulte kennis. De ‘professori dei secreti’, de geheimen-geleerden, 
waren artsen, chirurgijns, apothekers en alchemisten maar vaak ook liefhebbers, 
ambachtslieden en reizigers. Zowel door de geleerde als door de wonderdokter 
op de markt werd de zoektocht letterlijk opgevat als een venatio, een jacht op het 
onbekende.470
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te werk. Ze volgden in zijn woorden geen ‘settled course’. Bovendien lieten ze de 
geheimen zo mysterieus als deze zich voordeden, in plaats van ze meedogenloos 
te ontmaskeren. Werkelijk wetenschappelijke verklaringen maken juist dat de 
dingen begrijpelijk worden en dus hun mysterie verliezen.481 De geleerden-
magiërs waren hemelbestormers, geestenbezweerders en tovenaars, die met 
intuïtie en genialiteit de occulte krachten wilden kennen en beheersen, terwijl de 
verborgen wetmatigheden zich volgens Bacon alleen openbaren als men geduldig 
een methode zou volgen, stap voor stap, en niet op basis van de eerste stap al een 
complete natuurfilosofie creëert. Alchemisten en magiërs vulden hun gebrek aan 
kennis aan met intuïties, terwijl het gebrek aan kennis juist een uitdaging voor 
nog kleinere stappen zou moeten zijn. ‘Understanding’ moest volgens Bacon niet 
springen en vliegen, niet van de ene bijzonderheid naar de andere gaan, naar 
grote axioma’s en nog grotere generaliseringen. In plaats daarvan moest men 
stapsgewijs van bijzonderheden naar naar kleine axioma’s en pas op het laatst 
naar algemeenheden.482

   Zoals voor de jacht op dieren en voor zeereizen, zijn er ook voor de jacht op 
geheimen methoden nodig, instrumenten om het innerlijk van de natuur te 
penetreren, opdat zij haar geheimen blootgeeft.483 De mens kan alleen uiterlijke 
verschijningen waarnemen. Dat zijn de ‘signatures’, de tekens van een 
onderliggende werkelijkheid, die niet waar te nemen is maar wel te beredeneren. 
In de woordkeus van Bacon treffen we veel overeenkomsten met de occultisten 
aan, die immers ook een uitgebreide signaturenleer hadden ontwikkeld, maar in 
zijn strategie een veel grotere strengheid. Het is door bestudering van de tekens, 
en van de tekens alleen, dat men de onderliggende werkelijkheid kan ontdekken.484

   Aangezien de onderliggende werkelijkheid niet op zich waarneembaar is 
maar alleen afgeleid kan worden, is het niet voldoende alleen wetenschappelijke 
instrumenten en onderzoeksmethoden te ontwikkelen, maar ook een nieuwe 
methode van denken. Sinds zijn redevoering In praise of Knowledge in 1593 tot in 
zijn laatste werk De augmentis in 1623 hamerde Bacon keer op keer met grote 
gedrevenheid op een hervorming van het denken, op het ontwikkelen van nieuwe 
redeneerwijzen, een nieuwe logica die de onvruchtbare scholastieke filosofie en 
occulte kosmologie kon vervangen. ‘Before we can reach the remoter and more 
hidden parts of nature, it is necessary that a more perfect use and application of 
the human mind and intellect be introduced’.485 De hervorming van het denken 
had als voornaamste kenmerk dat de menselijke geest aan banden gelegd moest 
worden, onderworpen aan de regels van de rede.486

   Onze rede, aldus Bacon, wordt verstoord door denkfouten, fantasieën en 
gevoelens (‘affections’). In de voortdurende onderhandelingen die we met onszelf 
voeren, worden we ondermijnd door inconsequenties, opgeroepen door 
indrukken en verbreid door de hartstochten.487 Zich onderwerpen aan de regels 
van de rede betekent daarom zich bevrijden van idolen (‘liberating the minds of 
man from their idols’).488 De idolen zijn afkomstig van verschillende bronnen, en 
het is vooral de traditionele filosofie die het bij Bacon steeds weer moet ontgelden. 
Maar hij bedoelde niet dat de filosofie dan maar door een andere moest worden 
vervangen. Zijn project was veel faustischer dan dat. De hervorming van het 
denken zou de mens nieuwe vermogens geven om de werkelijkheid zuiverder 
waar te nemen dan ooit tevoren. Wanneer de menselijke geest bevrijd is van zijn 

Camporesi dat ‘monsterlijk begaafde wonderkind dat op zijn vijftiende de Magia 
naturalis in het Latijn schreef’, had een alle grenzen tussen wetenschap en 
sensatiezucht vervagende belangstelling voor visioenen, dromen en hysterische 
aanvallen.475 Bij de bespreking van Wier noemde ik zijn experiment met de vrouw 
die zich naakt met heksenzalf insmeerde om in haar luchtreis bespied te worden. 
Het was slechts één experiment uit vele, waarin Della Porta, en hij niet alleen, 
probeerde de duistere diepten van de menselijke ziel naar de oppervlakte, naar 
het zichtbare te toveren. Zijn hallucinogene brouwsels en zalven, belladonna en 
dollekruid, mandragora, doornappelzaad en bilzekruid, soms vermengd met 
menstruatiebloed, hazenhersenen en andere gemalen organen, waren voor hem 
de middelen om een levend rariteitenkabinet op te roepen. In zijn Magia naturalis 
beschrijft hij hoe hijzelf en zijn vrienden dromen opriepen en de meest heerlijke 
en afschuwelijke visioenen. Zijn dienaren en dienstmeisjes vertoonden, 
volgegoten met toverdranken en gestimuleerd door lachende toeschouwers, hun 
excessieve deliria met wanen, stuipen en onbedaarlijke lachbuien – ‘er bestaat 
niets leukers dan naar zo’n schouwspel te kijken’.476

   Della Porta stelt de lezer gerust: na een paar uur slaap is de gekte meestal 
weer voorbij. Alleen met enkele kruiden en wortels moet men voorzichtig zijn, 
want zij veroorzaken wanen die drie dagen aanhouden, en als men er teveel van 
geeft kunnen ze dodelijk zijn.477

   De fascinatie voor het magische, voor de hallucinatie, voor de waanzin, 
vindt in de woorden van Camporesi zijn equivalent in de onweerstaanbare drang 
‘door te stoten naar onbekende streken, naar gebieden waar verrassingen 
wachten, de grensgebieden van de rede’.478 We moeten bedenken dat de zalven 
van tovenaressen en de experimenten van mensen als Della Porta in de tijd van 
de ontdekkingsreizen hun hoogtepunt hadden. In de half wetenschappelijke en 
half demonische zoektochten door de onbekende wereld van de menselijke geest 
vielen empirische, alchemistische en magische stappen samen. Het was Sir 
Francis Bacon die meer dan enig ander opriep de empirische stap van de andere 
te onderscheiden.

DE HErOrDENING VAN HET DENkEN

Bacon verloochende zijn wortels in de empirisch-occulte traditie niet. Ook hij zag 
de zoektocht naar kennis als ontdekkingsreis en jacht.479 Zijn utopie Nova Atlantis 
wordt expliciet in de metafoor van de ontdekkingsreis geplaatst. Het utopia 
wordt gevonden door reizigers die op de Stille Oceaan, op weg van Peru naar 
Azië, door krachtige winden verdwalen en dagen later op een onbekend eiland 
terechtkomen. Bacon wees scholastiek en klassieke filosofie af en verwierp de 
wijdverbreide neiging om voor kennis en wijsheid steeds maar weer bij ‘de 
ouden’ aan te kloppen. Maar tegelijkertijd zette hij zich ook af tegen de empirische 
magiërs. Hun onderzoek was weliswaar empirisch, maar niet automatisch ook 
inductief.480

   Bacon geloofde in natuurlijke magie maar vond de methoden van de 
magiërs en i professori dei secreti ontoereikend. Ze onderzochten bestaande of 
zelf ontworpen kosmologische systemen en gingen daarbij te weinig methodisch 

5   |   HET ONTTOVEREN VAN DE spIEGEl

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   126-127 23-11-10   16:13



128 129

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

hoe we de rede in deze processen beter kunnen benutten. Hiermee was de 
renaissancistische sprong in het imaginaire gekanaliseerd tot een minder wijds 
maar misschien beter hanteerbaar project: het zoeken naar een methode om 
gedachtestromen redelijk te sturen. Waarom beter hanteerbaar? Omdat door het 
centraal stellen van de rede de gedachtegangen stap voor stap uitgeschreven 
konden worden met steeds de vraag of een volgende stap door de kritische rede 
bepaald was of door fantasieën, emoties en verwachtingen. Bacon plaatste zo de 
rede tegenover de overige variabelen. Wanneer men zoals voorheen alle 
variabelen tezamen trachtte te begrijpen, stond men voor de taak orde te brengen 
in een voortdurend bewegend krachtenspel van gedachten, fantasieën, 
vermoedens en emoties. Nu werd de rede afgezonderd en tegenover de rest 
geplaatst. De gevaarlijke maar ook aantrekkelijke diepten van de menselijke 
geest werden in deze benadering nu eerder de slangenkuil waarvoor men zich 
diende te hoeden, de bron van drogredenen en illusies.

‘METHOD IN MADNESS’

Bacons oproep heeft in de zeventiende eeuw enorme indruk gemaakt. Artsen en 
wetenschappers die zochten naar de geheimen van de menselijke binnenwereld 
gingen dat in toenemende mate doen met die ene vaste variabele ter hand. Het 
imaginaire was fascinerend, maar men moest op zijn hoede zijn. ‘Gevaarlijker dan 
heksen en demonen,’ schreef de Londense arts John Cotta in 1612, ‘zijn de 
beheksingen van iemand’s eigen gekte’. Bovendien zijn die effectiever en 
schadelijker.495 Inbeeldingen kunnen mensen ziek en ongelukkig maken en op 
verkeerde wegen brengen. Cotta noemt een vrouw die ischias kreeg nadat een 
arts haar dit had gesuggereerd. Al de nacht na het artsenbezoek kreeg zij 
symptomen van de haar voorgehouden kwaal en vervolgens kreeg zij ook het 
vermoeden door deze arts behekst te zijn. Haar echtgenoot ging naar de arts toe 
om hem te vragen de beheksing op te heffen. De vrouw zelf bleef thuis. Het 
wonder gebeurde dat toen haar man met de arts in gesprek was de vrouw, vele 
mijlen daarvandaan, opeens voelde dat de ischias verdween. Zij kon natuurlijk 
onmogelijk al weten hoe het gesprek was verlopen, dus de conclusie was duidelijk: 
de arts had haar weer bevrijd. Een traditioneel bewijs van beïnvloeding van 
afstand, maar volgens Cotta eerder een typisch bewijs van de macht van de 
verbeelding. De vrouw wist hoe lang de wandeling naar de arts duurde en kon 
ook vermoeden hoe lang het gesprek ongeveer zou duren. Haar hoop en 
verwachting, aldus Cotta, deden de rest.496

   De gedachte achter deze verklaring is dat in de snelle stroom van 
voorstellingen het brein altijd wel in staat is bewijzen te halen om indrukken te 
onderbouwen. Maar, schreef Cotta, uiteindelijk is alleen de tijdrovende en 
kunstmatige activiteit van de rede in staat waarheid van onwaarheid te 
onderscheiden en achter schijnbare bewijzen toeval en samenloop van 
omstandigheden te ontdekken. De imaginatie, die grote minnares van de 
zintuigen, volgt haar eigen wegen en het is aan de rede haar te beteugelen.497 
‘Though this be madness,’ zei Polonius na een onderhoud met Hamlet, ‘yet there 
must be method in it’.498

idolen, zouden eindelijk de tekorten van de zintuigelijke waarneming opgeheven 
kunnen worden. 
   De ‘minds of men’ zijn door vreemde indrukken en vervormingen bezet, 
zodat er geen zuiver en waarachtig oppervlak is om de werkelijke vormen van de 
dingen waar te nemen.489 Bacon vergelijkt de menselijke geest met een spiegel en 
die spiegel is niet zuiver, niet glad gepolijst, een spiegel vervormd door idolen die 
het binnenvallende licht vertekenen.490 In die tijd waren spiegels, lachspiegels en 
andere beeldvervormende glazen erg populair. De menselijke geest is geen 
schoon en gelijkmatig glas, ‘Nay, it is rather like an enchanted glass’.491 In een 
betoverde spiegel, bezoedeld door idolen, bijgeloof en (zelf)bedrog, nemen we de 
dingen anders waar dan ze zijn. De faustische onderneming van Bacon hield in 
dat we de spiegel moesten onttoveren, om het licht van de verschijnselen in zijn 
werkelijke vormen op te vangen.492

   De kosmologieën van occulte geleerden waren toch altijd nog fantasieën 
van de geest en behoorden derhalve, hoe aantrekkelijk en geniaal ook, tot de 
idolen die de spiegel bevlekten. Het begrijpen als onderneming (‘the work of 
understanding’) moest opnieuw worden begonnen, van voren af aan en de 
menselijke geest, betoverd als die nog was, moest daartoe bij de hand genomen 
worden om stap voor stap, volgens strikte richtlijnen, alsof een machine het werk 
doet, de geheimen van de natuur één voor één te ontraadselen. Bacon beschrijft 
het als het ontginnen van een nieuw continent. De mens moest nu de poorten en 
vensters waardoor men gewend was naar dat continent te kijken, afbreken en 
opnieuw gaan kijken. ‘The entire work of the understanding be commenced 
afresh’.493

   Bacon sprak van onderhandelingen (‘negotiation within ourselves’) die elk 
mens voert om ervaringen en gedachten tot een werkbare interpretatie te maken. 
Het woord onderhandelingen is typerend. Men onderhandelt letterlijk, meestal 
zonder zich daar bewust van te zijn. Men onderhandelt over waarnemingen, of 
omvattender: gewaarwordingen, met het doel deze te interpreteren. Aan de 
onderhandelingstafel zitten gedachten, gevoelens, hartstochten en verbeelding. 
Vaak, te vaak volgens Bacon, werden de onderhandelingen door de hartstochten 
beslecht, door wensen, verwachtingen en fantasieën. In plaats daarvan moest de 
rede de doorslag geven: bijsturen, afremmen, ontkennen, nieuwe wegen kiezen.494

   In het benadrukken van de innerlijke processen en daarin vooral de 
wisselwerking van gedachtestromen en verbeelding, betuigt Bacon zich alweer 
een leerling van de Renaissance, zij het een kritische. De fascinatie voor het 
innerlijke en imaginaire dreef eerder denkers als Wier, Della Porta en Cardano tot 
het analyseren van wanen en dromen en tot experimenten en zelfonderzoek. 
Wier interpreteerde wanen als verbeelde wensen en angsten die zich zo sterk in 
de imaginatie vastzetten dat ze gedachtestromen in hun richting mee trekken. 
Zoals we al zagen: met waandenkbeelden als gevolg. Wier richtte zich vooral op 
de effecten van psychische en intellectuele processen. Bacon verschilde in de 
nadruk die hij legde. Waandenkbeelden en ook een groot deel van alle andere 
denkbeelden waren in zijn visie uitkomst van foutief gevoerde onderhandelingen.
   De renaissancistische belangstelling voor het imaginaire werd daarmee 
toegespitst op de vraag hoe we gedachtestromen zo kunnen sturen dat ze ons 
waarheid opleveren in plaats van illusies. Concreet kwam dat neer op de vraag 
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Wij projecteren die voorstellingen vervolgens weer op de wereld teneinde deze 
te herkennen en te verklaren. Als we de wereld willen begrijpen zullen we daarom 
eerst de menselijke geest moeten begrijpen.504 Zijn psychologie is opgebouwd 
rond de macht en werking van verbeelding, van waaruit waarnemen, herinneren 
en vergeten en vele psychische aberraties beredeneerd worden. ‘Het is genoeg 
voor mij te laten zien hoe de werkingen in grote lijnen verlopen, zonder daarbij 
onbegrijpelijke kwaliteiten te hulp te roepen’.505 In zijn interpretatie betekende 
dit: corpusculaire mechanistische verklaringen. Alles bestaat uit deeltjes die 
bewegen als ze bewogen worden. Sommige deeltjes hebben dezelfde verhouding 
van elementen, dezelfde dichtheid. Daardoor passen deze bij elkaar en mengen 
als ze bij elkaar in de buurt komen. Men zou kunnen zeggen dat ze door hun vorm 
en samenstelling aan elkaar blijven haken.506

   Waarnemen is het binnendringen van deeltjes in de zintuigen. Deeltjes 
(‘particles’, ‘bodies’, ‘atoms’) komen van de waargenomen objecten en zijn wat 
grootte betreft vergelijkbaar met lichtdeeltjes.507 Door boodschapperdeeltjes 
worden de binnengedrongen indrukken via zenuwen naar de hersens gebracht. 
Boodschapperdeeltjes zijn de ‘geesten’ die we al bij eerdere denkers tegenkwamen. 
Qua substantie zijn ze enigszins vergelijkbaar met vuur. In de hersens aangekomen 
bewegen de nieuw binnengebrachte deeltjes eerst nog wat door de verbeelding, 
waarna ze door de geesten naar het geheugen gebracht worden. Daar, in de 
vloeibare, dampige kamers in de hersenen die het geheugen vormen, vinden ze 
een lege plek waar ze in passen. De verbeelding (‘fancy’, ‘fantasy’, ‘imagination’) 
kan deeltjes uit het geheugen weer oproepen. Ze stuurt dan boodschappers, ook 
wel gelijkenissen genoemd (‘similitudes’), die vanuit de verbeelding de vorm 
meekrijgen die ze moeten zoeken. Deze boodschappers bewegen rond in het 
geheugen en trekken daar gelijkende vormen aan, die ze naar de verbeelding 
brengen, waar het binnentreden van deze vormen als herinneren wordt 
ervaren.508

   Wanneer de verbeelding herinneringen oproept kan dat meerdere 
oorzaken hebben. Allereerst de wil van de mens: men wil aan iets denken, men 
wil zich een naam herinneren. Daarnaast vaak de begeerte: men verlangt ergens 
naar en stuurt daardoor automatisch de op het object van verlangen gelijkende 
geesten naar het geheugen, om object dragende deeltjes te zoeken en naar de 
verbeelding te brengen. Volgens Digby blijven indrukken die tegelijkertijd in de 
hersens binnenkomen altijd bij elkaar, ook als ze verschillend van aard zijn en 
niet door een gemeenschappelijke gelijkenis verbonden zijn. Boodschappers die 
een herinnering in het geheugen ophalen, zullen altijd enkele deeltjes meenemen 
die ooit op hetzelfde moment in het brein binnenkwamen. Een muziekstuk 
bijvoorbeeld, zal altijd met de persoon of gebeurtenis verbonden blijven waarmee 
het ooit samen de verbeelding binnendrong.509

   Deeltjes die bijna nooit worden opgeroepen blijven achter in het geheugen. 
Ze kunnen door toeval nog weleens met een ander deeltje meegenomen worden 
en een onbestemde beroering van de verbeelding teweeg brengen, of ze blijven 
ergens in het geheugen achter, als een vergeten doos in een pakhuis – maar één 
die wel steeds wordt aangestoten door andere dozen en daardoor afbrokkelt en 
van vorm verandert.510 En nu gebeurt er iets spannends, want wanneer de 
vergeten indrukken niet te vinden zijn, kunnen de boodschappers zelf 

De werkingen van de menselijke verbeelding bleven de hele zeventiende eeuw 
artsen en schrijvers boeien. Sir Kenelm Digby (1603-1665) nam de bewegingen 
van de verbeelding als uitgangspunt voor zijn poging wetmatigheid in de 
menselijke geest te ontdekken. Digby was edelman en ridder, vertrouweling van 
koning Charles I, de zoon van James, maar ook arts, wonderdokter, experimenteel 
wetenschapper, enige tijd piraat, later gevangene, en intussen raadgever van 
vorsten en vorstinnen. Zowel uit zijn eigen memoires, de Loose Fantasies, als uit 
beschrijvingen van anderen komt Digby naar voren als een flamboyante edelman 
en avonturier.499 Hij was de personificatie van de vituosi, de door de Italiaanse 
geheimen-doktoren geïnspireerde gentlemen-geleerden, die van de jacht op 
geheimen hun levensstijl maakten, hoewel vaak lang niet zo faustisch en occult 
als de Renaissance-geleerden die hun als voorbeeld dienden. Zijn huwelijk met 
Lady Venetia, dat hij tot na de geboorte van hun eerste kind geheim hield, was 
dermate stormachtig en wisselvallig dat er een komedie over geschreven is.500

   In Digby’s theorieën zien we een nogal wilde verzameling intellectuele 
stromen die door hem en de meeste tijdgenoten waarschijnlijk niet of nauwelijks 
onderscheiden werden. Digby was vurig pleitbezorger van de experimentele 
wetenschappen, aanhanger van de steeds populairder wordende mechanistische 
filosofie, onderzoeker van alchemie en spiritisme. Met zijn vriend Anthony van 
Dyck, de Vlaamse schilder, nam hij deel aan spiritistische séances en deed 
alchemistisch onderzoek naar de ‘prima materia’, de kenmerkloze essentie van 
materie, die alleen gevonden kon worden als men er in slaagde de specifieke 
kwaliteiten van substanties te verwijderen. Hij deed experimenteel embryologisch 
onderzoek, samen met William Harvey, de destijds omstreden ontdekker van de 
bloedsomloop en het hart als pomp. Digby was voortdurend actief in het 
organiseren van wetenschappelijke genootschappen, tot aan de uiteindelijke 
oprichting van de Royal Society toe. Als één van zijn laatste wetenschappelijke 
daden presenteerde hij voor dit genootschap een studie naar de groei van planten, 
waaruit hij concludeerde dat er in de lucht verborgen voedsel moest zijn (‘a 
hidden food of life in the air’).501

   Vermengd en niet te onderscheiden van zijn overige experimenten waren 
zijn aanhoudende pogingen magie wetenschappelijk te verklaren, naar eigen 
oordeel met succes: experimenten met genezing op afstand, de ‘Weapon Salve’, 
het genezen van een wond door het mes dat de wond toebracht te bewerken, en 
vele variaties daarop met amuletten van dode padden en schorpioenen, en 
dergelijke. Wereldberoemd, destijds, werd Digby met zijn vele recepten, vooral 
dat van het ‘Powder of Sympathy’, een legendarisch geneesmiddel waarnaar men 
al zeker een eeuw zocht en waarvan men op markten alleen kwakzalverige 
surrogaten kon kopen. Het werd door velen gezien als Digby’s verdienste dat hij 
het juiste recept had gevonden, het wetenschappelijk had getest en bovendien de 
werking ervan mechanistisch wist te verklaren. Het boek dat hij ernaar noemde 
was zijn grootste succes.502 Enige tijd genoten ook zijn psychologische theorieën 
grote waardering. Deze stonden vooral in de Two Treatises [on] the Nature of 
Bodies and the Nature of Mans Soule, zijn in de gevangenis geschreven magnum 
opus.503

   Digby was van mening dat onze voorstellingen altijd in ons geprente 
herhalingen zijn van indrukken die de omringende wereld op ons heeft gemaakt. 
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besmetting van de imaginatie (‘contagion of the imagination’). In de tijd dat hij in 
het Franse Loudon meedeed aan spiritistische séances, raakten in diezelfde stad 
nonnen collectief bezeten. Digby heeft deze cause célèbre vaak genoemd als 
voorbeeld van verschijnselen die ten onrechte bovennatuurlijk worden genoemd. 
‘Wanneer men twee harpen bij elkaar zet, op een gelijke sleutel, en men een snaar 
van de ene aanraakt, dan zal de ander, die van gelijke toon is, ook gaan bewegen.’514 
Met een soms Della Porta-achtige hang naar het afwijkende en bizarre beschrijft 
Digby vele verschijningsvormen van deze stoornis. Een man deed onvrijwillig 
gebaren na van anderen en liet daarvoor soms zelfs dingen uit zijn hand vallen. 
Een ander sperde bij het zien van een geroosterd varken zijn mond open en kreeg 
deze de eerste tijd niet meer dicht. Verder noemt hij de vele verhalen over 
kinderen of dienstmeisjes die elkaar in hun hysterische aanvallen aanstaken. Het 
boek van Edward Fairfax was niet gepubliceerd, anders had Digby ook zeker 
diens dochters genoemd.
   Besmetting komt ook in minder extreme vormen voor, bijvoorbeeld 
wanneer we worden aangestoken tot geeuwen of lachen of meehuilen. Soms zijn 
zelfs suggesties in de verbeelding al besmettelijk, zoals bij de man die, wanneer 
men hem vertelde dat hij vastgebonden was, ook werkelijk niet meer van zijn 
plaats kon komen. Hij kon klagen en schreeuwen, maar zelfs als men een bord 
eten in zijn buurt zette, kon hij zich er niet naartoe bewegen, zo sterk waren zijn 
zenuwbanen bezet met de inbeelding vastgebonden te zijn.515 Besmettelijke 
voorstellingen zagen we ook al eerder, beschreven door Wier, maar die verklaarde 
ze psychologisch, vanuit emotionele problemen en op het cruciale punt door 
ingrijpen van demonen. Digby verklaarde ze mechanistisch. De binnendringende 
waarneming trekt gelijkende deeltjes aan en kan zo overheersend zijn dat alleen 
nog deeltjes die enigszins op de binnendringers lijken vrij door de banen kunnen 
stromen. Deeltjes met andere boodschappen krijgen nauwelijks nog 
bewegingsruimte.
   Digby interesseerde zich voor verschijnselen als besmetting, groepstrances 
en het legendarische ‘fascineren’, het met de ogen iemand in zijn macht krijgen of 
betoveren, iets wat schrijvers in vroegmodern Europa steeds weer boeide.516 
Maar al deze vormen van overbezetting van zenuwen komen niet alleen in 
pathologische vormen voor. Het is bij Digby een fundament van zijn verklaringen 
hoe wij ons gedragen en meer nog hoe wij ons vanaf de geboorte ontwikkelen. 
Men had een aap enige gitaargrepen geleerd en telkens als men het dier later 
gitaarmuziek liet horen, maakte hij automatisch handbewegingen, alsof hijzelf 
speelde.517 Mensen zijn volgens Digby niet minder onderworpen aan automatische 
reacties, bijvoorbeeld bij de meestal onbegrijpelijke afkeer die sommige mensen 
hebben van bepaald voedsel. Digby verklaart dit met hetzelfde mechanisme: in 
de verbeelding is het voedsel met vervelende ervaringen gecombineerd. Die 
combinaties kunnen al ontstaan zijn in de tijd dat men nog als baby door moeder 
of kindermeisje werd gevoed. Met een soort gedragstherapie avant la lettre stelt 
Digby manieren voor om deze vormen van gewenning weer af te leren: een 
krachtiger zintuiglijke indruk moet dan de combinatie veranderen, bijvoorbeeld 
door het negatief ervaren object te combineren met plezierige ervaringen, zodat 
de ongewenst verbonden deeltjes elkaar loslaten en nieuwe verbindingen 
aangaan.518

herinneringen gaan samenstellen. Ze doen dat door deeltjes die enigszins op het 
gezochte lijken mee te nemen naar de verbeelding. Zo ontstaan foutieve 
herinneringen. Pas als het oorspronkelijke object opnieuw de zintuigen 
binnendringt, ontdekt men dat de herinnering eraan niet klopte. Wij lopen, met 
andere woorden, met talloze vervormde herinneringen rond, omdat de eventuele 
momenten ter correctie zich niet hebben voorgedaan of zich niet meer kunnen 
voordoen.
   Een fenomeen dat correct herinneren nog moeilijker maakt, is dat in het 
geheugen niet alleen wordt opgeslagen wat men ooit heeft waargenomen, maar 
ook wat men er sindsdien over gedacht heeft. Volgens de wetmatigheid dat op 
elkaar gelijkende herinneringen bij elkaar blijven, worden gedachten over een 
object ook in het geheugen opgeslagen, bij de herinneringen. Die latere gedachten 
zijn soms moeilijk te onderscheiden van eerdere waarnemingen. Zo ontstaan 
complexe constellaties van elkaar aanrakende en meesleurende deeltjes, en dus 
door elkaar gemengde gedachten en beelden.
   Het is voor een mens al moeilijk genoeg de beschreven processen enigszins 
geordend te houden, hier komt nog een extra complicerende factor bij: de 
hartstochten, die hun oorsprong niet in het brein maar in het hart hebben. Tussen 
hart en brein lopen volgens Digby vezels, dradige bundels zenuwen, die, ‘als we 
de anatomen mogen geloven, van dezelfde substantie zijn als de hersens, alleen 
uitgedroogder tot een vastere stof.’511 Gevoelens ontstaan in het hart als reactie 
op bewegingen in de verbeelding. Het hart reageert op pijn en plezier: ‘All that 
moveth the hart is either pain or pleasure’.512 Bij plezier of vreugde zetten de 
vochten in het hart uit, worden warmer, waardoor de geesten warm in de 
zenuwen stromen, bij pijn krimpt het hart juist ineen, wordt kouder, en perst 
daardoor de geesten in de zenuwen. De stromen van geesten naar het brein 
worden in de verbeelding als vreugde en pijn waargenomen. Digby legt er nadruk 
op dat in het lichaam geen gevoelens voorkomen, alleen fysieke bewegingen, 
opwellingen, die pas door de verbeelding als gevoelens worden ervaren.
   Waar het Digby voor een belangrijk deel om gaat zijn de verwarringen, 
vervormingen en het vergeten. Tussen de waarnemingsorganen, het brein 
(verbeelding en geheugen) en het hart (pijn, plezier) bewegen stromen van 
geesten. Volgens Digby kan de ene beweging ten koste gaan van de andere. 
Wanneer beide stromen gematigd zijn is er geen probleem, maar wanneer door 
hevige hartstochten de deeltjes in te groten getale uit het hart naar de verbeelding 
stromen, kunnen de zenuwen overvol raken. De verbeelding wordt dan zo sterk 
door hartstochten beheerst dat waarnemingen van buiten niet meer goed kunnen 
doordringen, zonder flarden hartstocht mee te nemen. Daarom weten mensen 
die sterk op hun gevoelens gericht zijn vaak niet zo precies wat er buiten hen 
gebeurt. Omgekeerd weten mensen die sterk op de buitenwereld gericht zijn 
vaak niet goed wat er in hun gevoelens omgaat. Zenuwen kunnen dus in het 
model van Digby geen onbeperkte stromen deeltjes aan. Door te sterke gedachten 
of door verblindende hartstochten raken de banen verstopt en kunnen zintuiglijke 
indrukken niet hun juiste weg volgen. Deeltjes die bij elkaar horen worden uit 
elkaar getrokken en met andere meegesleurd, waardoor waarneming, verbeelding 
en geheugen in de war raken en niet meer goed te onderscheiden zijn.513

   Als voorbeelden van verwarring in deze processen noemt Digby de 
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vergeten. Joseph Glanvill, die kritisch was over het mechanicisme, plaatste hem 
eerst op dezelfde lijn als Tycho Brahe, Descartes en Galilei. In één van zijn werken 
behandelde Glanvill de belangrijkste geheugentheorieën en dat waren voor hem 
die van Descartes, Digby, Aristoteles en Hobbes. Ten aanzien van de eerste twee 
durfde hij nauwelijks kritiek te geven zonder zich eerst in bewonderende 
woorden in te dekken: ‘two Grand Sages, … it may be the Sun never saw a more 
learned pair’. Om pas daarna met zijn kritiek te komen: ‘And yet: … these great 
Sophi fail here’.522 Als we dan een latere bewerking van dezelfde tekst lezen, zien 
we dat Glanvill weer geheugentheorieën behandelde maar nu vooral aandacht 
besteedde aan Descartes en Aristoteles en niet meer aan Digby, en hij noemde 
ook niet meer de rij Grand Sages waarvan Digby zo prominent deel uitmaakte.523 
Digby’s roem was groot maar van korte duur. Dat is interessant omdat het iets 
zegt over de intellectuele ontwikkelingen in zijn tijd.

MEcHANIcISME TEGENOVEr MAGIE

Digby poogde met zijn mechanistische model zowel natuurlijke als magische 
verschijnselen te verklaren. Voor hem was er tussen natuur en magie niet zo’n 
groot verschil: beiden waren mechanisch te verklaren. De deeltjesbewegingen 
gaven aan onverklaarbare relaties een zekere voorstelbaarheid. Het mechanicisme 
was één van de pogingen de natuurmagie geloofwaardig te houden. Het kan zijn 
dat Digby behalve wegens zijn enorme uitstraling ook beroemd was omdat hij 
hoop gaf magie binnen de perken van de wetenschappelijke verklaringen te 
houden, en dat hij in vergetelheid raakte toen men die hoop opgaf.
   In de eerste helft van de zeventiende eeuw genoten natuurmagie en 
alchemie grote belangstelling. Die belangstelling was zoals ik al noemde in de 
eeuw daarvoor, in de Renaissance, opgebloeid. We zagen al de rol die het Corpus 
Hermeticum in die bloei speelde, maar er was nog een impuls die ik nog nauwelijks 
genoemd heb: het werk van de Zwitser Theophrastus Bombastus von Hohenheim 
(1493-1541), bijgenaamd Paracelsus. Paracelsus was een omstreden figuur, 
onevenwichtig, emotioneel en vaak dronken, maar ongelooflijk creatief in zijn 
ideeën. Hij was arts en professor aan de universiteit van Bazel. Daar had hij in 
1527 in het bijzijn van verbijsterde en opgewonden studenten de boeken van 
Galenus verbrand en zo de oorlog verklaard aan de oude geneeskunde. Tegenover 
de klassieke systemen (Galenus, Aristoteles, Hippocrates) stelde Paracelsus het 
universum voor als een groots organisme van mens, natuur en kosmos op basis 
van renaissancistische principes (sympathie en antipathie, gelijkenis, 
correspondenties), maar dan veel preciezer uitgewerkt ten aanzien van 
natuurlijke alchemistische processen.524

   In de zeventiende eeuw kreeg alchemie en de daarop gebaseerde 
geneeskunde, die men iatrochemie noemde, veel navolging, maar werd ook hard 
bestreden. De Vlaamse arts Jean Baptiste van Helmont (1579-1644) was 
gerespecteerd maar kreeg wegens de vermeend onchristelijke implicaties van 
zijn ideeën huisarrest opgelegd en het verbod verder te publiceren.525 In Engeland 
was de Rozenkruiser Robert Fludd een belangrijke pleitbezorger van alchemie en 
occultisme. Fludd (1574-1637) was arts, alchemist, metaalbewerker en tekenaar 

In het model van Digby stuurt de verbeelding deeltjes door het brein om 
herinneringen te zoeken. Dat doet de verbeelding omdat ze aan iets denkt. Maar 
door wat wordt de verbeelding zelf in beweging gebracht? Door zintuiglijke 
indrukken en hartstochten, en door herinneringen die met de geesten uit het 
geheugen meekomen. Maar waar begint de beweging? Hoe worden de deeltjes 
tot hun tochten aangezet? Dat was een vraag die onontkoombaar uit het 
mechanistisch verklaren van verschijnselen voortkwam. De twee grootste 
grondleggers van het mechanicisme, Thomas Hobbes en René Descartes, beide 
bekenden van Digby, zouden vergelijkbare mechanistische verklaringen veel 
strenger doordenken, zonder de actieve aansporende activiteit van de 
verbeelding.
   Thomas Hobbes (1588-1679) was als jonge man secretaris van de oude 
Bacon geweest, aan hetzelfde hof, maar hij was zeker geen bewonderaar. Hobbes 
herleidde alle werkingen van de menselijke geest tot stof in beweging. Hij ging er 
vanuit dat stof altijd in beweging bleef tenzij het door een externe invloed tot 
stilstand werd gebracht. In onze verbeelding dringen indrukken van buiten naar 
binnen, doordat het waargenomen object druk uitoefent op het daartoe ingerichte 
orgaan. Die indrukken blijven in ons bewegen en zouden eeuwig blijven bewegen, 
ware het niet dat ze door de materiële weerstand die het lichaam biedt, langzaam 
worden afgeremd. Zoals golven op het water pas na lange tijd ophouden met 
rollen, ook als de wind al lang geluwd is, zo blijven voorstellingen in ons innerlijk 
nog lange tijd bewegen, eerst duidelijk maar dan steeds vager en steeds meer 
overschaduwd door nieuw binnengedrongen waarnemingen, tot ze uiteindelijk 
zo vaag worden dat we ze herinnering noemen. De imaginatie is volgens Hobbes 
te definiëren als de langzaam zwakker wordende zintuiglijke waarneming. Echte 
stilstand, echt vergeten, komt nauwelijks voor, omdat oude waarnemingen steeds 
weer in beweging gebracht worden door nieuw binnendringende indrukken en 
door beroering vanuit ons lichaam.519 Bij Hobbes vinden we een consequenter 
mechanicisme dan bij Digby: deeltjes, de geesten, worden niet als boodschappers 
door het lichaam gestuurd, maar bewegen uit mechanische noodzaak, omdat ze 
bewogen worden.
   Volgens de beroemdste initiator van mechanicistische filosofie, René 
Descartes (1596-1650), bestonden bewegingen in de geest uit elkaar aantikkende 
deeltjes die een beweging door de zenuwen doorgaven, zoals golven zich 
verplaatsen zonder dat het water verplaatst. Het beginpunt was ook bij hem 
beweging van buiten, bewogen worden, zonder eigen beweegimpuls.520 Digby, 
hoewel eerst bewonderaar van Descartes, was het oneens met dit rigoureuze 
mechanicisme waarin de verbeelding nooit zelf initiatieven zou kunnen nemen. 
Anders dan Descartes gunde hij de verbeelding eigen interne activiteit. Daarmee 
reep hij terug op een gewoner concept – ‘I shall go the more common way’ –, dat 
van zelf geïnitieerde actie.521 Hij koos hiermee voor een ‘zacht’ mechanicisme 
waar actieve principes zoals de eigen activiteit niet uit geweerd werden.

Digby’s Two Treatises waren korte tijd zeer beroemd en werden vele malen 
herdrukt en vertaald. Als adviseur en wonderdokter vertoefde Digby aan 
meerdere Europese hoven. Tijdgenoten zagen hem als een van de belangrijkste 
voorvechters van de mechanistische filosofie. Maar toch is hij ook weer snel 
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naar het rijk van de fabelen verwees: de centralisering van de bovennatuurlijke 
wereld. Mersenne en enkele van zijn geestverwanten gingen een stap verder 
door de scheiding tussen bovennatuurlijk en aards wiskundig en mechanisch en 
zelfs atomistisch530 te onderbouwen.
   Eén van de iconen van de renaissancisten was altijd muziek geweest, het 
tastbare teken van de immateriële maar o zo voelbare verborgen krachten, 
volgens Fludd en de eerdere renaissancisten als Ficino een geneesmiddel even 
krachtig als medicijnen.531 Maar volgens Mersenne waren de krachten die muziek 
mogelijk maakten helemaal niet magisch maar gewoon materieel, en daarom 
wiskundig te berekenen. Dat harpen met elkaar gingen meeklinken lag niet aan 
een geheimzinnige sympathetische verbinding maar aan de vibraties van lucht 
tussen de instrumenten. Voor sympathie en antipathie, etherkrachten en 
correspondenties was geen plaats meer, want ze waren niet wiskundig te 
berekenen of aan te tonen. Daardoor was er ook geen plaats meer voor 
tussenwezens en soorten zielen, behalve dan die ene onsterfelijke ziel als deel 
van God.532

De bijeenkomsten bij deze monnik werden ook bijgewoond door de jonge René 
Descartes, in die tijd een zeer gelovige en ijdele dandy. Mersenne zou altijd een 
vriend van hem blijven en zijn belangen in Frankrijk behartigen toen Descartes 
zelf naar Nederland verhuisd was. Descartes zou de door Mersenne bepleitte 
mechanistische en wiskundige interpretatie van de wereld en de scheiding tussen 
materie en geest tot het uiterste doorvoeren. Het lichaam werkte volgens hem als 
een ingewikkelde machine, die automatisch reageert op prikkels zonder dat daar 
een wil of een ‘ik’ voor nodig is. Als voorbeeld gaf Descartes de reflexbeweging, 
die sindsdien in de geschiedschrijving de icoon van het mechanistische mensbeeld 
geworden is.533 Uit bestaande opvattingen nam hij het concept van deeltjes over, 
maar ook die konden volgens hem niet uit zichzelf bewegen maar alleen reageren. 
Ze gaven hun ontvangen beweging als impuls aan andere deeltjes door. Deze 
machinale benadering impliceerde voor Descartes dat het lichaam zelf niet kon 
denken of voelen. Het was alleen materie, zonder geestelijke substanties zoals 
etherkrachten of naturale en vitale zielen en dus ook zonder psychische 
inhouden.534

   De natuurlijke wereld, waar de lichamen van mensen en dieren toe 
behoorden, bestond geheel uit materie in beweging, mechanisch, berekenbaar, 
onderzoekbaar, meetbaar. Dat lichamen volgens Descartes machines waren 
betekende niet dat mensen ook alleen maar machines waren. Dieren wel, maar 
mensen niet, want mensen, aldus Descartes, hebben een ziel. Dit was de enige 
instantie in de mens die niet in het mechanische model paste, die niet te berekenen 
of te meten was en die daarom alleen maar afgeleid kon worden door de 
mechanistische uitgangspunten helder te doordenken. Daaruit volgde dat er één 
element was dat niet tot deeltjesbewegingen gereduceerd kon worden en dat 
was het denken, én de uitvoering daarvan door een ‘ik’ dat denkt. Het denken 
nam geen plaats in, bewoog niet door het lichaam, was niet groot of klein en 
moest daarom volgens Descartes wel immaterieel zijn. Daarmee was het deel van 
de immateriële goddelijke wereld. De ziel als het denkende en wetende deel van 
de mens zetelde in de hersenen, of preciezer: in de pijnappelklier, en was van 

van prachtige prenten van het universum, de mens en de correspondenties 
tussen micro- en macrokosmos. In zijn mystieke geneeskunde werden 
renaissancistische, paracelsiaanse en ook kabbalistische en astrologische 
elementen tot een groot universeel systeem samengevoegd. Omdat hij er vanuit 
ging dat inzicht in de kosmische waarheid deel van het genezingsproces was, 
waren zijn behandelingen ook bevlogen lessen in wereldvisie. Hij zong soms 
tijdens zijn consulten, geen bestaande liederen maar een soort magische chants.526 
Voortbordurend op Johannes Keplers harmonie der sferen, vergeleek hij de 
schepping met muziek. Muziek was genezend voor ziel en lichaam en hoorde 
daarom een onderdeel van de geneeskunde te zijn: het herstellen van de melodie 
als het herstellen van de schepping in zijn bedoelde vorm.527

   Robert Fludd werd hard aangevallen, zowel vanuit wetenschappelijke als 
vanuit kerkelijke hoek. In de jaren ’20 en ’30 moest hij zich verdedigen, allereerst 
tegen Keplers kritiek op zijn interpretatie van de Harmonia Mundi, daarna omdat 
hij in de wapengenezing geloofde (zonder een mechanistische verklaring 
daarvan) en omdat hij de Hermetische geschriften serieus bleef nemen in een tijd 
dat die net door een Zwitserse taalgeleerde waren ontmaskerd. Isaac Casaubon 
had ontdekt dat het Corpus Hermeticum helemaal niet uit de Egyptische tijd 
stamde, zoals men dacht, maar uit de eerste eeuwen na Christus, en niet Egyptisch 
was maar Romeins, en dus ook niet van Hermes Trismegistus afkomstig maar 
van een onbekende ander. Hij was tot deze conclusies gekomen omdat deze 
teksten vóór Christus nergens geciteerd of genoemd werden en er bovendien 
Grieks woordgebruik in voorkwam dat pas in de eeuwen ná Christus gangbaar 
werd. Verder meende Casaubon duidelijk platoonse en vooral neo-platoonse 
invloeden te herkennen.528 Dit was een gevoelige klap voor het occultisme en 
voor de Renaissance-filosofie in het algemeen. Niet dat de teksten er minder 
mooi of minder waarachtig door werden, maar hun Egyptische bron had ze wel 
altijd een geheimzinnige status gegeven, als bericht uit de oertijd. Fludd bleef in 
de ouderdom van de geschriften geloven en ook dat heeft zijn reputatie geen 
goed gedaan.
   De felste aanval op Fludd kwam van de Franse monnik en wiskundige 
Marin Mersenne (1588-1648), die in zijn klooster in Parijs bijeenkomsten hield 
met wetenschappelijk geïnteresserde geestelijken en religieus geïnteresseerde 
wetenschappers. Mersenne zag Fludd als een griezelige magiër en blasfemist en 
een gevaar voor het ware geloof. Achter zijn aanval schuilde echter ook een groter 
project. Mersenne had namelijk het idee dat de godsdienst steeds meer bedreigd 
werd door zowel wetenschap als occultisme en dat het geloof in Gods wonderen 
en Gods schepping wel eens aan natuurlijke verklaringen en magische en 
etherische tussenkrachten ten onder kon gaan. Zijn oplossing bestond uit het 
rigoureus scheiden van de aardse (materiële) wereld en de bovennatuurlijke 
(immateriële) wereld. De natuurlijke wereld werd als materieel gedefinieerd, 
met daarin alleen toetsbare en wiskundig te berekenen processen. De 
bovennatuurlijke wereld viel buiten het wetenschappelijke werkterrein. Zo 
hoopte Mersenne de magische en etherische krachten uit de wereld te bannen 
om alleen een God als scheppper en een natuurlijke wereld als het geschapene 
over te houden.529 Eerder zagen we hoe Reginald Scot alle geestelijke werkingen 
strikt aan God wilde koppelen en op deze wijze magische en demonische krachten 
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bewogen werden, en pas de effecten van hun bewegingen werden door de mens 
in psychische grootheden omgezet, in gevoelens, waarnemingen, en gedachten. 
Hierbinnen, binnen dit theoretische principe, moest een verklaring passen om 
een verklaring te zijn. We zien hier een model dat zeker even speculatief is als de 
dampende humeuren van Wier en Bright, maar daarentegen wél dwingend. Die 
dwingendheid bestaat er in dat het model aan twee eisen lijkt te voldoen en ook 
te moeten voldoen. De eerste eis wordt expliciet gesteld: verklaringen moeten 
consistent zijn volgens een redelijk te beredeneren principe, het hierboven 
genoemde. De tweede eis is minder expliciet, maar vormt wel een opvallend 
verschil met eerdere fysiologische verklaringen. Het is een eis die moeilijk in 
woorden te vatten is en slechts zelden is uitgesproken. Misschien kan zij het beste 
getypeerd worden als eis aan grafische voorstelbaarheid. In de mechanistische 
psychologie zijn de processen grafisch weer te geven: men kan zich de overbelaste 
zenuwen met boodschappers die verschillend gevormde deeltjes dragen visueel 
voorstellen en men kan de stroom in de ene richting zo vergroten dat de stroom 
in de andere richting geremd moet worden. Waar iets toeneemt moet er ofwel 
ruimte daarvoor zijn, ofwel iets anders moet daarvoor ruimte maken. Het gaat 
dus om kwantitatief beperkte mogelijkheden. De grafisch niet goed weer te geven 
elementen zoals innerlijke neigingen en bedoelingen, zijn in dit kwantitatieve 
model nog alleen effect van bewegende hoeveelheden. Volgens de arts Thomas 
Sydenham moesten theorieën ook in hun beschrijvingen grafisch zijn. Ze moesten 
dus aan de eis van kwantitatieve voorstelbaarheid voldoen.539 
   Als we ter vergelijking het traditionele mensbeeld van bedoelingen, 
hartstochten en opwellende neigingen even samenvatten als een beeld van 
toenemende en afnemende kwaliteiten, dan is dit beeld moeilijker grafisch voor 
te stellen. Er is geen constante om het effect van een toename op andere 
hoeveelheden weer te geven, ten eerste omdat er geen model wordt verondersteld 
volgens welke de toename van een bepaalde kwalitatieve grootheid automatisch 
effect op de overige heeft en ten tweede omdat de ruimte waardoor substanties 
bewegen niet zo gedefinieerd is dat er alleen bepaalde substanties in bepaalde 
hoeveelheden doorheen kunnen.
   Was het mechanistische model door zijn aard al dwingender, het werd ook 
nog eens ondersteund door nieuwe ontdekkingen. Ondersteund, niet bewezen – 
nogmaals, het mechanistische model was niet minder speculatief dan het 
traditionele. Het in de traditionele menskunde zo veel besproken slakachtige 
roodzwarte sap dat men melancholie noemde, was bij lijkschouwing 
daadwerkelijk waargenomen, in de milt en op andere plaatsen steeds in de buurt 
van bloed, maar niemand had nog ooit een deeltje gezien. Toch ging de 
ontwikkeling onherroepelijk in de richting van een meer mechanistische 
menskunde. De ontdekking die hier misschien wel de meest ingrijpende 
ondersteuning aan gaf was de ontdekking van de bloedsomloop.

DE ONTDEkkING VAN DE bLOEDSOMLOOP

In de medische geschiedschrijving is vaak benadrukt dat met de ontdekking van 
de bloedsomloop door William Harvey (1578-1657) de moderne geneeskunde 

daaruit met het hele lichaam verbonden. Het was de ziel die de mechanische 
bewegingen van deeltjes als passies waarnam en er betekenis aan gaf en daar 
vervolgens handelingen en besluiten op baseerde.535

   Descartes ontwierp een strikte scheiding tussen goddelijke immateriële 
kracht, waar de ziel deel van was, en een materiële mechanische wereld, 
bestaande uit deeltjes die alleen reagerend bewogen, zonder eigen actievermogen. 
Het schijnt dat Descartes de Rozenkruisers en andere occultisten als fantasten en 
bedriegers zag536 en in zijn filosofie was dan ook geen enkele plaats meer voor 
tussenlagen, etherische substanties, vormkrachten en soorten zielen (behalve 
dan die ene). In zijn wereld- en mensbeeld zouden God en de onsterfelijke ziel 
gevrijwaard blijven van enerzijds wetenschappelijke toetsing en anderzijds 
magisch-occulte verwatering, geheel in overeenstemming met het project van 
Mersenne. We zouden deze strenge filosoof echter tekort doen als we zijn ideeën 
alleen strategisch interpreteren. Uit beschrijvingen van zijn leven krijgen we de 
indruk dat zijn intellectuele zoektocht intens was en bij vlagen een echte 
worsteling, waarin hij met een verbeten onverzettelijkheid het machinale model 
steeds verder ontwikkelde. Het was voor hem de enige mogelijkheid.537 
   Hoewel er destijds verschillende mechanistische en atomistische 
voorstellen in de Europese intellectuele wereld rondwaarden, onder andere van 
Isaac Beeckman, een vroegere vriend en inspirator van Descartes, en van de 
atomist Pierre Gassendi, een priester en vriend van Mersenne, was de filosofie 
van Descartes voor tijdgenoten schokkend. Op universiteiten braken rellen en 
opstanden uit.538 Er is over Descartes en over de vele vragen die zijn filosofie 
opriep heel veel geschreven en ik wil mij daar niet in mengen. Waar het mij om 
gaat is dat zijn mechanicisme en vooral zijn zo strikte scheiding van lichaam en 
geest in korte tijd deel van het collectieve denken zijn geworden. Men moest zich 
met hem uiteenzetten, of men dat nu wilde of niet.

Ten aanzien van het mensbeeld had het mechanicisme, niet alleen dat van 
Descartes, grote implicaties. We zagen in de eerdere menskunde (humeurenleer, 
baarmoeder-these, correspondenties) hoe psychische processen beschreven 
werden als dampige vochten die naar het brein stroomden en daar het heldere 
zicht vertroebelden, hoe ze de aderen en zenuwen plakkerig maakten en zo voor 
vertraagde doorstroming zorgden, enzovoort. Het lichaam vormde een 
antropomorf krachtenspel, waarin organen en lichaamsvochten eigenschappen 
hadden die overeenkwamen met de psychische processen die ze beoogden te 
verklaren. Wat hierbij ook opviel was dat de werkingen van organen en vochten 
wel ter onderbouwing van dit antropomorfe krachtenspel werden aangeroepen, 
maar dat ze geen eigen dwingendheid hadden. Deze ontbrak omdat er geen 
geabstraheerd model was waarvolgens de processen verondersteld werden te 
verlopen. Er waren verklaringen waarom zwarte gal in de milt ontstond en 
waarom de in haar aanwezige bedoelingen gingen overheersen en deze 
verklaringen hadden een onderlinge samenhang, maar er was geen dwingend 
theoretisch principe dat hen begrensde en in overeenstemming met overige 
verklaringen hield.
   Het mechanicisme had zo’n theoretisch principe wel. De deeltjes waren 
neutraal, hadden geen eigen karakter of bedoeling, ze bewogen omdat ze 
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zichtbaar, die dan, zo vermoedde men, het bloed doorlieten.
   De galeense interpretatie liep dus geen gevaar, totdat in de eeuw vóór 
Harvey de in Padua docerende Vlaming Andries van Wesel (1514-1564, beter 
bekend als Andreas Vesalius) ontdekte dat het tussenschot ook bij preciezere 
ontleding geen poriën bleek te hebben. Deze ontdekking dreef Van Wesel er niet 
toe de leer van Galenus in twijfel te trekken. In zijn beroemde boek De humani 
corporis fabrica uit 1543, overigens het jaar waarin Copernicus zijn theorie over 
de banen van de hemellichamen publiceerde, uitte hij in plaats van twijfel juist lof 
voor God de Bouwmeester die kennelijk zulke fijne openingen had geschapen dat 
ze aan ons oog ontsnapten.543 In de tweede druk, twaalf jaar later, bekende 
Vesalius dat hij nog steeds geen enkele opening in het tussenschot had gevonden, 
maar deze keer voegde hij er wel aan toe dat hij over de functie van het hart in 
twijfel verkeerde. Lof voor de Bouwmeester ontbrak.544

   Korte tijd later leek het probleem van het ondoordringbare tussenschot 
overbrugbaar te worden, toen in Padua de opvolger van Vesalius, Matteo Realdo 
Colombo, en in Spanje Miguel Servet, onafhankelijk van elkaar een kleine 
bloedsomloop ontdekten. Deze liep van het bloed via de longen van de rechter 
naar de linker hartkamer. Het bloed hoefde dus niet noodzakelijkerwijs via het 
harttussenschot van de ene naar de andere kamer te stromen. Maar meer 
conclusies trokken zij niet, of konden zij misschien nog niet trekken. Behalve 
deze kleine geordende omloop via de longen stroomde het bloed in de rest van 
het lichaam nog steeds in langzame eb en vloed bewegingen, gestuwd door de 
impulsen van het hart.
   Aanleiding om wél meer conclusies te trekken was er pas nadat de 
Italiaanse leermeester van Harvey, Girolamo Fabrizzi d’Aquapendente, een 
complicerende ontdekking aan de problematiek had toegevoegd. In 1603, ook 
het jaar waarin Harvey na zijn leerjaren in Padua naar Engeland terugkeerde, 
schreef Fabrizzi dat de kleppen in de aderen slechts in één richting openden.545 
Dat betekende dat het bloed dus ook maar in één richting kon stromen en niet 
heen en weer. De eb en vloed beweging was daarmee, voor degenen die Fabrizzi 
geloofden, anatomisch onmogelijk geworden en de verwarring nog groter. 
‘Slechts God alleen kan weten wat hier gaande is’, had Girolamo Fracastorio, arts 
bij het concilie van Trente, enige jaren eerder al verzucht.546

   De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vertwijfeling van Fracastorio niet 
de bewegingen van het bloed zelf betrof maar een kleiner detail, dat enige 
toelichting behoeft omdat het ook precies het punt was waar Harvey zijn 
argumentatie begon. Het ging om de afvoer van gebruikte lucht van het hart naar 
de longen. De gebruikte lucht bevatte afvalstoffen, roet en warmte, roet doordat 
de lucht in het bloed deze uit de rest van het lichaam had meegenomen, warmte 
afkomstig van het hart zelf. Deze moesten in het bloed vervoerd worden door de 
ader die van de linkerkamer naar de longen loopt. Maar dit was ook de ader 
waardoor frisse lucht en het nog ijlere spiritus van de longen naar de linkerkamer 
stroomde. Het werd tot in het begin van de zeventiende eeuw niet als probleem 
gezien dat door één ader bloed vloeit en tezelfdertijd in tegengestelde richting 
lucht en geest – zonder dat de dikkere, substantiëlere stroom van bloed de veel 
ijlere stroom van lucht en geest meesleurt of belemmert, zonder dat het bloed en 
de lucht zelfs mengen.

geboren is.540 Harvey wordt wel de ‘Columbus van het bloed’ genoemd en de 
‘Galilei van de geneeskunde’. Zijn faam als grondlegger van een moderne fysiologie 
is zo onomstreden dat zelfs sociaal-contextualisten er weinig aan hebben kunnen 
afdoen, anders dan door op de continuïteit te wijzen waar Harvey’s vondsten 
onmiskenbaar ook deel van uitmaakten. Harvey hield in 1616 colleges die pas 
jaren later beroemd zouden worden maar die eerst door bijna iedereen 
verworpen werden, de Lumleian Lectures. Twaalf jaar later schreef hij een boek 
waarin hij zijn ontdekkingen systematisch uitwerkte: De motu cordis et sanguinis, 
oftewel ‘over de bewegingen van het hart en het bloed’. In dit werk bouwde hij als 
een ware schaakgrootmeester stap voor stap zijn argumentatie op, naar een 
onontkoombare conclusie.541

   Wat was het probleem? Vanaf halverwege de zestiende eeuw was 
toenemende verwarring ontstaan over de functie en werking van het hart, en 
daarmee samenhangend over de bewegingen van het bloed. Deze verwarring is 
met gevoel voor drama maar vooral met gevoel voor de mogelijkheden en 
beperkingen in het denken van de twistende anatomen beschreven door de 
Nederlandse psychiater Jan Hendrik van den Berg in zijn boek Het menselijk 
lichaam, een metabletisch onderzoek. Mijn bespreking van Harvey’s ontdekking is 
mede door Van den Berg geïnspireerd.542 Volgens de gangbare opvattingen 
vloeide bloed door het lichaam in verschillende richtingen, gestuwd door 
impulsen van het hart. Men stelde zich eb en vloed-bewegingen voor van het hart 
naar de organen en langzaam weer terug. In de interpretatie van Galenus, in het 
Engeland van toen verplichte stof voor elke medicijnstudent, had het hart als 
belangrijkste functie het levend maken en opwarmen van bloed. De basisstof van 
bloed werd in de lever uit voedsel gemaakt, maar had daar nog niet de 
levenbrengende kwaliteiten die van bloed het belangrijkste kenmerk vormden. 
Die kreeg het in het hart. De basisstof stroomde uit de lever naar het hart en werd 
daar gevoed met lucht uit de longen en met warmte uit het hart zelf en, misschien 
nog wel het belangrijkste, met de vitale geesten. Het nu met leven gevulde bloed 
werd vervolgens, door de impulsen van het hart gedreven, het lichaam ingestuurd, 
waar het de organen doorspoelde en voedde.
   In de terminologie van de eerder besproken Timothy Bright kunnen we 
zeggen dat in het hart de corporele substantie van het bloed verrijkt werd met de 
spirituele substantie: aan de corporele substantie, de door de lever uit voedsel 
bereidde basisstof, werd in het hart het spirituele toegevoegd, levensgeest en 
warmte. Zo kon het menselijk lichaam een levend lichaam zijn, van geest 
doortrokken, met het hart als actieve bron van inspiratie.
   Op zich hoefde de galeense interpretatie geen problemen te geven. Het was 
een consistente en ingenieuze doordenking van de destijds beschikbare 
anatomische kennis. Door de holle ader kon het basisbloed van de lever naar de 
rechter hartkamer stromen, waar het verwarmd werd om vervolgens door te 
stromen naar de linkerkamer, waar het lucht en levensgeesten ontving om 
vandaar het lichaam ingestuurd te worden. Verondersteld werd wel dat bloed 
door het harttussenschot (het septum) van de ene naar de andere kamer kon 
stromen, ondanks het feit dat er in het tussenschot geen poriën zichtbaar waren. 
Maar ook dit hoefde geen probleem te zijn: sommige dieren hadden deze poriën 
duidelijk wel en in het tussenschot bij mensen waren wel kieren of nissen 
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Doorrekenend blijkt er dan per half uur meer bloed uit het hart te stromen dan er 
in het lichaam aanwezig is. Dankzij de ontdekking van zijn leermeester Fabrizzi 
wist Harvey dat de kleppen in de openingen van het hart het onmogelijk maakten 
dat bloed door de opening waar het uitgeperst werd ook weer terug kwam. Waar 
moest al dat bloed dat in zo korte tijd het lichaam ingestuurd werd blijven, die 
enorme hoeveelheid bloed, veel meer dan de totale hoeveelheid in het lichaam? 
Dat kon alleen als het via een andere route weer even snel terugkeerde naar het 
hart, als het dus in razend tempo circuleerde.
   Wanneer men de theorie van de arme Galenus na deze simpele berekening 
wil volhouden, dan zou de lever, die tenslotte het basisbloed bereidt en naar het 
hart stuurt, per halfuur veel meer bloed moeten produceren dan er in het lichaam 
aanwezig is, sowieso onmogelijk, maar bovendien, waar zou het moeten blijven? 
Kon Galenus dan niet rekenen? Natuurlijk wel. Het gaat niet om deze eenvoudige 
rekensom maar om het feit dat nog niemand ooit op het idee was gekomen dat 
het meten van hoeveelheden en het uitsluiten van kwantitatieve mogelijkheden 
licht zou werpen op de bewegingen van het hart en de stroming van het bloed. 
Harvey paste de berekening toe op een gebied waarvan tot dan toe ondenkbaar 
was dat het er ook maar iets toe zou doen: het levende lichaam.
   De noodzaak van een bloedsomloop was hiermee aangetoond, bewezen 
was ze echter nog niet. Hiertoe deed Harvey een vernuftig experiment met 
zichzelf. Hij bond een dun verband om zijn eigen arm, zo stevig dat zowel zijn 
aderen als slagaderen waren afgebonden. De arm werd kouder en boven de band 
zwollen de slagaderen op. Vervolgens maakte hij de band losser, zodat de 
slagaderen vrij waren maar de aderen nog steeds geblokkeerd. Zijn arm stroomde 
meteen vol met warm bloed, maar werd tevens paars en nu zwollen juist de 
aderen, onder de band, op. Het experiment toonde aan dat bloed van het hart 
door de slagaderen het lichaam in stroomt en door de aderen weer terug. De 
nieuwe theorie was compleet. Vanuit het idee van circulatie kon Harvey 
vervolgens terugredeneren wat het hart in dat geval moest doen: pompen.552

Deze grote ontdekking was in eerste instantie rampzalig voor Harvey’s reputatie. 
Hij had jaren gewacht met publiceren en zijn overwegingen alleen 
proefondervindelijk met studenten en collega’s gedeeld. Maar na de publicatie 
van De motu cordis werd er vooral honend gereageerd. Zijn patiënten liepen weg, 
zijn praktijk stortte in. Geneeskunde was blijkbaar nog steeds het bestuderen van 
Hippocrates, Galenus en de vele Europese en Arabische geschriften, niet het om 
je arm binden van touwtjes en berekenen van hoeveelheden. Sommige beledigde 
en misschien ook jaloerse collega’s zagen zijn ontdekking als het hersenspinsel 
van een idioot.553 Maar De motu cordis waarde intussen wel rond door de 
discussies op universiteiten in heel Europa. In Frankrijk trachtte Jean Riolan, 
door Harvey gerespecteerd, de bloedsomloop toch weer met Galenus te verenigen. 
In Engeland opende James Primerose een felle aanval op Harvey en in Italië 
schreef de Venetiaan Emilio Parisano sarcastisch dat men volgens de nieuwe 
theorie het hart kon horen kloppen, terwijl toch niemand ooit iets dergelijks 
gehoord had. Of zouden Engelsen andere oren hebben dan Venetianen?554

   Maar er waren niet alleen tegenstanders. Eén van degenen die vanaf het 
begin Harvey steunden was John Argent, de arts die twintig jaar eerder in de 

   Hier komen we bij het punt dat ik eerder bij het mechanicisme noemde. 
Omdat er geen opvatting over beperkte doorgangsmogelijkheden bestond, dus 
ook niet door aderen, lag hier ook geen probleem. We zagen bij Wier, Bright en 
anderen hoe sappen, vochten en dampen in vele richtingen door het lichaam 
bewogen. Misschien past de ader die doorgang verleent aan een corporele 
substantie (bloed met afvalstoffen) en in tegengestelde richting aan spirituele 
substantie (lucht met geest) in het bij Bright besproken denkbeeld van kwaliteiten 
in de substanties, kwaliteiten die ook maken dat substanties niet zomaar gaan 
mengen. Ze mengen pas als ze in kwalitatief verband met elkaar te maken hebben. 
Een duidelijke aanwijzing hiertoe als onderbouwing ben ik overigens niet 
tegengekomen. Maar het is ook pas degene die niet meer zo denkt die een 
onderbouwing zoekt.
   Nog voordat Harvey in De motu cordis zijn argumentatie begint haalt hij 
Fracastorio aan: misschien kan inderdaad alleen God begrijpen wat hier gaande 
is.547 Slechts op één andere plek in zijn boek roept hij nog eens God aan, en die 
keer veel directer. Dat is precies bij het punt waar hij zich verbaast over de twee 
tegengestelde stromen door dezelfde ader. Hoe kan de dunste van de twee 
stromen, lucht met geest, worden tegengehouden terwijl de dikste, bloed met 
afvallucht, door dezelfde opening wordt doorlaten. Dit was, moest Harvey 
vaststellen, onmogelijk. ‘Deus bone!’, schreef hij – ‘Goede God!’ Hoe kunnen deze 
kleppen bloed doorlaten en lucht tegenhouden?548

   De gedachte dat iets dergelijks onmogelijk zou zijn is gebaseerd op een 
fysische wetmatigheid en dat is het bijzondere, want het levende lichaam werd 
voorheen niet verondersteld volgens fysische wetmatigheden te werken. Althans, 
daarover was geen theorie. Uit de moeilijkheden die de geleerde anatomen 
tegenkwamen bij het onderzoeken van aderen en kleppen, blijkt dat ze 
langzamerhand gevoelig begonnen te worden voor het uitgangspunt dat de 
werkingen van het lichaam wel moeten kunnen. Van den Berg stelt met gevoel 
voor pathos, maar niet onterecht, dat met de uitroep ‘Deus bone!’ een nieuwe 
geneeskunde, de moderne, geboren werd. Fysische mogelijkheden en beperkingen 
werden aangewend om de werking van het levende lichaam te verklaren, en 
sterker zelfs: de dynamiek van het levende lichaam werd aan die fysische 
wetmatigheden onderworpen.549 
   De verdere argumentatie van Harvey is beroemd, maar ik wil deze toch 
kort samenvatten, omdat zij behalve de belangrijkste doorbraak ook typerend is 
voor wat er in de menskunde gebeurde. De motu cordis is een detective-achtig 
boek waarin Harvey zeer gedetailleerd zijn betoog opbouwt. We volgen zijn 
gedachtewisseling met geleerde voorgangers, zijn ontledingen van dieren en 
mensen – elke stap is concreet en voorstelbaar, bijvoorbeeld waar hij met zijn 
duim zijn ader indrukt om de stromingsrichting van bloed te demonstreren – en 
we lezen hoe hij langzaamaan, door alle tegenstrijdigheden en onmogelijkheden 
heen, zijn eigen weg inslaat: ‘I begun to think whether there might not be a 
motion, as it were, in a circle’.550

   Het hart klopt gemiddeld vijfendertig maal per minuut (volgens Harvey’s 
schatting)551 en bij elke klop stroomt een hoeveelheid bloed uit de linkerkamer 
het lichaam in. Wanneer men de linkerkamer vult en de hoeveelheid meet, kan 
men vermoeden hoeveel bloed er vijfendertig maal per minuut het hart verlaat. 
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Een patiënte van hem, Lady Anne Conway, een jonge rijke vrouw die 
levendige contacten met de intellectuelen van haar tijd onderhield, beschreef 
hem in haar brieven als een eenzame en pathetische figuur, die erg onder zijn 
miskenning leed. Haar vader had haar gewaarschuwd geen fantast als arts te 
nemen.562

   Intussen was de bloedsomloop wel door steeds meer mensen erkend, 
vooral door de nieuwe generatie artsen. Maar de tegenstanders van Harvey 
hadden nog één sterk argument. Er ontbrak namelijk nog een schakel in de 
nieuwe theorie en dat was het zichtbare bewijs dat er verbindingen waren van de 
slagaderen naar de aderen. Harvey had aangenomen dat bloed uit de slagaderen 
in de weefsels van het lichaam stroomt om vervolgens door niet waar te nemen 
kanalen weer in de aderen terecht te komen. Het experiment met zijn arm had de 
noodzaak hiervan laten zien, maar een bewijs was er niet. Voor Harvey waren 
echter het meten en redeneren genoeg om de connecties af te leiden en als 
noodzakelijkheid te veronderstellen. Anatomen van meer traditionele signatuur 
konden het standpunt van Harvey daarom als onbewijsbaar en hypothetisch 
afdoen en Galenus blijven verdedigen. Maar dankzij een verbeterde microscoop 
lukte het de Italiaan Marcello Malpighi in 1661 de veronderstelde verbindingen 
alsnog te bewijzen. Daarmee verdween het laatste obstakel tegen de aanvaarding 
van de bloedsomloop en het hart als pomp. Dat was vijfenveertig jaar na de 
Lumleian Lectures, drieëndertig jaar na het verschijnen van De motu cordis en 
vier jaar na Harvey’s dood.563

Eén element van het voorgaande moet ons verbazen. Als de onzichtbaarheid van 
deze verbindingen tussen aderen en slagaderen voor Harvey geen probleem 
vormde om zijn hypothese vol te houden, waarom vormde dan eerder de 
onzichtbaarheid van de poriën tussen de linker- en rechterkamer wél de 
doodsteek voor de oude visie van Galenus? In beide gevallen ging het om 
verbindingen die het doorstromen van bloed mogelijk dienden te maken, in beide 
gevallen was het bestaan van de verbindingen een noodzakelijke voorwaarde 
voor de theorie, in beide gevallen waren de verbindingen onvindbaar. Waarom 
was de onvindbaarheid in het ene geval dodelijk en in het andere geval bijzaak?
   Het verschil moeten we niet in de onzichtbare verbindingen zelf zoeken 
maar in de verschillende conceptuele bouwwerken waarvan ze een element 
vormden. De redenering van Harvey is typerend voor de herordening van het 
denken, waar het ons steeds om gaat. Harvey nam de gegevens vooral om vast te 
stellen welke beperkingen ze boden. Wat was niet mogelijk? Kleppen die bloed 
doorlieten maar lucht tegenhielden, een lever die per half uur meerdere malen 
het menselijk lichaamsgewicht aan bloed produceerde… Door vervolgens van de 
overgebleven mogelijkheden vast te stellen welke niet met elkaar te verbinden 
waren, kwam hij uiteindelijk tot zijn conclusies.
   Het uitsluiten van mogelijkheden vond grotendeels plaats op basis van 
precies die kwantitatieve beperktheid die we al tegenkwamen: de ruimte die 
stoffen innemen en de ruimte die stoffen hebben om te bewegen. Het middel om 
deze ruimten te bepalen was meten, optellen en vermenigvuldigen, vrij 
eenvoudige rekensommen die onontkoombaar bepaalde conclusies afdwongen. 
Dat er geen verbindingen tussen aderen en slagaderen te vinden waren deed er 

Mary Glover-zaak ook al aan de kant van Edward Jorden had gestaan. Ook Robert 
Fludd omarmde het principe van een kringloop meteen. Zijn tekst Pulsus (1631) 
was de eerste gedrukte verdediging van Harvey’s ontdekking.555 Wat later pasten 
Descartes en Digby de bloedsomloop toe in hun theorieën, Descartes overigens 
met een eigen gemechaniseerde variant.556 Maar de grootste steunpilaar en 
tevens goede vriend, vanaf het begin, was de Engelse koning, Charles I. Dankzij 
hem kon Harvey, ondanks de dramatische val van zijn praktijk, toch patiënten en 
een goed uitgerust laboratorium behouden.557

   De vriendschap met de koning zou het leven van Harvey echter niet 
gemakkelijker maken. Charles was lang niet zo tactvol als zijn vader James, die hij 
in 1625 opvolgde. Hij wist veel mensen en groeperingen tegen zich in het harnas 
te jagen en door zijn conservatieve anglicaanse beleid dreef hij de strijd tussen 
anglicanen en puriteinen op de spits. Zijn voortdurende conflicten met het door 
puriteinen gedomineerde parlement culmineerden uiteindelijk in de Engelse 
Burgeroorlog. Voor de puriteinen was het veel meer dan een belangenstrijd. Het 
was ook de kans om hun idealen van een christelijke en rechtvaardige samenleving 
te realiseren.
   Vanaf 1640 weigerde het parlement nog langer met de koning mee te 
werken, in 1642 was er open oorlog. Het parlementaire leger, dat steeds meer 
een zeer goed georganiseerd puriteins leger zou worden, ‘Gods Army’, veroverde 
snel grote delen van Engeland en kreeg na een jaar ook Schotland aan zijn zijde. 
De koning vluchtte uit Londen naar Oxford, dat een anglicaans en koningsgezind 
bolwerk was. Van daar uit heeft hij zijn slinkende rijk nog enkele jaren verdedigd. 
Oxford werd overigens belegerd door de troepen van Thomas Fairfax, een neef 
van Helen. Thomas en Ferdinando Fairfax, de laatste al genoemd in verband met 
Helens visioenen, waren belangrijke legeraanvoerders en later ook adviseurs van 
Oliver Cromwell. Maar dit terzijde.558  In de tijden van belegering brak ook nog 
eens de pest uit en brandde een zesde van de stad af.559 In 1646 gaven de 
anglicaanse verdedigers zich over, waarna Oxford door de puriteinen werd 
ingenomen. Weer enkele jaren later, in 1649, na slepende onderhandelingen met 
een nog steeds onverzettelijke koning, werd Charles onthoofd. De legendarische 
Cromwell-jaren begonnen, maar daarover later meer.
   Het leven van Harvey werd getekend door deze gebeurtenissen. Zijn vrouw 
was in de oorlog gestorven, evenals enkele van zijn vrienden, ‘zijn’ koning was 
onthoofd, zijn laboratorium in Londen was door de puriteinen leeggehaald, 
inclusief al zijn aantekeningen. In Oxford kreeg hij dankzij de koning eerst nog 
een positie aan de universiteit, die half tot kazerne was omgebouwd. Maar toen 
ook daar de puriteinen de macht overnamen vluchtte hij weg. In de jaren daarna 
leefde hij teruggetrokken en naar men zegt verbitterd. Hij had slechts enkele 
vrienden, onder wie Thomas Hobbes, die tijdens de oorlog in Frankrijk zat maar 
die in 1646 weer naar Engeland terugkeerde en met wie hij behalve 
koningsgezindheid ook de fascinatie voor het hart deelde.560 Harvey wilde het 
boek over zijn andere grote onderzoek, naar embryo’s en de voortplanting van 
dieren, niet publiceren. Hij wilde zich niet nog eens aan de ‘oceaan van ongeloof’ 
blootstellen. Pas na tactische overredingskracht van een jonge bewonderaar, 
George Ent, stond Harvey toe dat deze ermee zou doen wat hij wilde en De 
generatione animalum verscheen in 1651.561
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maar het meeste vanuit ons hart.566 Het is typerend voor de renaissancist in 
Harvey dat hij als leidraad door zijn intellectuele zoektocht de geheimen van het 
leven wilde verklaren en daartoe naast de principes van hart en bloed de principes 
van de voortplanting hoopte te ontdekken. Wat maakt een levend wezen levend? 
In zijn De generatione animalium schreef hij dat men in het kippenembryo een 
pulserend rood puntje van bloed als eerste teken van leven kon ontwaren.567 Het 
hart was voor Harvey veel meer dan een pomp alleen, het was de bron die het 
lichaam warmte en leven gaf. Hoewel hij het niet expliciet benoemde lijkt het 
erop dat voor hem het hart ook een kennende, wetende instantie was. Hij noemde 
het hart ‘the foundation of all life’ en vergeleek het met de zon, die op zijn beurt 
niet voor niets het hart van de wereld genoemd wordt. Wat de zon voor het 
universum is, is het hart voor de mens: ‘the sun of the microcosmos’.568

   De grote occultist Robert Fludd integreerde de nieuwe theorie in zijn 
hermetisch-alchemistische kosmologie. In de geheimzinnige tekst Pulsus, zoals 
gezegd de eerste gepubliceerde verdediging van Harvey, beschreef Fludd de 
pulseringen van het hart als microkosmische weerspiegeling van universele 
scheppingsbewegingen, van het voortdurend intrekken en weer uitdijen, de 
systole en diastole als ritmische ontmoetingen van donker en licht, waarin alle 
verschijnselen uiteindelijk hun vorm krijgen – met de diastole als een in de 
materie komen van geestelijke scheppingskracht.569 Harvey was bevriend met 
Fludd. Hij kende hem van het prestigieuze College of Physicians al lang voor hij 
zijn theorie ontwikkelde. Ook voor hem was het principe van circulatie een 
microkosmische correspondentie van de eeuwig cyclische beweging van alle 
levensvormen, zij het in minder occulte termen, als beweging van groei naar bloei 
naar afsterven en het mogelijk maken van nieuwe groei.570 Als we naar Harvey’s 
bedoelingen kijken, vinden we meer Renaissance dan mechanicisme en daarom 
ogenschijnlijk geen gevaar voor de opvatting van het van geest doortrokken 
lichaam dat de verborgen vanzelfsprekendheid van de traditionele menskunde 
vormde. Maar de invloed van Harvey volgde niet wat hij wilde maar wat hij deed.

NAAr EEN LIcHAAM zONDEr GEEST

Harvey was dan geen mechanicist zoals Descartes, Hobbes en Digby, maar wat we 
eerder bij deze drie zagen, dat het lichaam binnen materiële mogelijkheden 
moest functioneren, zien we bij Harvey zelfs in een zuiverder vorm, zonder 
mechanicistische speculaties. Ondanks de kosmologische beeldspraak was zijn 
onderzoek puur empirisch, waarbij de onderzochte processen moesten voldoen 
aan de eisen van een kwantitatief gesloten model. Daarmee legde hij de basis 
voor een nieuw concept van het lichaam.571

   Het boeiende aan het boek van Van den Berg, Het menselijk lichaam, is dat 
hij lang voordat het onder historici in de mode kwam, de logica van de 
verdwijnende bouwwerken, dus de logica van de verliezers, verdedigde. Er was 
die sneer van de Venetiaan Parisano dat men het kloppen van het hart nog nooit 
gehoord had. En hoewel diens uitspraak enkele decennia later volledig verouderd 
was, kan het heel goed zijn dat men tot die tijd het hart inderdaad niet hoorde 
kloppen. Misschien rommelen, ruisen, af en toe tikken, afhankelijk van de 

eigenlijk niet zo veel toe, omdat die verbindingen er volgens empirisch onderzoek 
en de onontkoombaarheid van het meten wel moesten zijn. Zo kon Harvey een 
nog onbekende werkelijkheid reconstrueren die pas drieëndertig jaar later door 
de microscoop bevestigd zou worden. Het heeft ook niet veel minder dan die tijd 
geduurd voor Harveys theorie in brede kring geaccepteerd was.
   Voor de poriën in het harttussenschot in de theorie van Galenus gold deze 
onontkoombaarheid niet. De theorie was heel anders opgebouwd, niet door 
mogelijkheden uit te sluiten maar juist door mogelijkheden te bedenken, op basis 
van de waargenomen verschijnselen. De poriën waren weliswaar voor de theorie 
een vereiste, maar ze werden niet door de theorie of door elementen daarvan 
afgedwongen. Ze waren noodzakelijk maar niet onontkoombaar. Terwijl het bij 
Harvey niet zozeer de theorie was, maar eerder de kwantitatieve gegevens die de 
verbindingen afdwongen.

DE zON VAN DE MIcrOkOSMOS

Het hart werd traditioneel ook de zetel van de ziel genoemd en het bloed de 
drager van de ziel. Galenus plaatste zijn leerstuk over bloed en het hart in zijn 
Zesde Boek, ‘Over de ademhaling’. Ademhaling geeft de mens het leven, adem is 
van oudsher verwant aan, of zelfs identiek met, de ziel. Door adem komen vitale 
geesten in het bloed, met de ‘laatste adem’ verlaat de ziel het lichaam. En nu 
opeens moesten hart en bloedsomloop werken volgens fysische wetmatigheden. 
De uitroep ‘Deus bone!’ doet vermoeden dat Harvey zich de ernst van de zaak 
realiseerde. De God die altijd juist daar waar het verstand het niet meer kon 
bevatten te hulp geroepen werd, om het onmogelijke mogelijk te maken, deze 
God werd nu tot de orde geroepen – ‘dit kan niet’ – om zich verder aan fysische 
beperkingen te houden.
   Het is niet zo dat Harvey zelf een mechanisch, geestloos lichaam voorstond. 
Hij was ook niet blij met de mechanistische manier waarop Descartes de 
bloedsomloop interpreteerde. Descartes juichte de nieuwe ontdekking toe, maar 
verwierp de mogelijkheid van een uit zichzelf bewegend en pompend hart. Bloed 
was volgens hem ook niet een sap dat levenskracht in zich droeg, maar alleen 
materie. Volgens zijn eigen mechanicistische principes kon het hart alleen reactief 
bewegen, omdat het door beweging van bloeddeeltjes bewogen werd. Het hart 
was voor Descartes dus een mechanisch onderdeel van een mechanisch bewegend 
lichaam.564 Sir Kenelm Digby kwam Harvey te hulp. Als het hart niet uit zichzelf 
kan bewegen, hoe kan het dan zijn dat het hart van een dier vaak nog even blijft 
doorkloppen als het dier gedood is, het hart van een slang zelfs een hele tijd? Dit 
is alleen mogelijk als het hart tot eigen autonome beweging in staat is.565 Hier 
stond duidelijk het zachte mechanicisme van Digby tegenover het harde 
mechanicisme van Descartes.
   Harvey was helemaal geen mechanicist en hoewel hij in zijn tijd de grootste 
ontdekking in de menskunde deed, vinden we bij hem geen retoriek over de 
‘nieuwe wetenschap’. Hij sloot eerder aan bij renaissancedenkers zoals Marsilio 
Ficino, volgens wie het hart de bron van leven was die van alle organen het meeste 
met de ziel correspondeerde. De ziel straalde weliswaar door ons hele lichaam, 
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   Hoe kon deze mooie driedeling van aards naar geestelijk nog volgehouden 
worden als de slagaderen blijken over te gaan in de aderen, in alleen door de 
microscoop zichtbare verbindingen? Veranderden vitale geesten dan opeens 
weer in naturale geesten? En moest die transformatie dan in onzichtbare 
verbindingsadertjes plaatsvinden? Voor naturale en vitale geesten was geen 
oplossing. Het is niet zo dat de oude hippocratische en galeense concepten 
zomaar instortten – zelfs Harvey trok alleen die aspecten in twijfel die direct met 
zijn bloedsomloop conflicteerden – maar ze waren zeer moeilijk in het nieuwe 
model in te passen. Hoe kon de dikke slakachtige zwarte gal nog vrijelijk door het 
lichaam stromen om processen te vertragen en het brein te vertroebelen als de 
daartoe gedachte kanalen slechts bloed doorlieten in een gesloten kringloop? 
Moest melancholie om de hersens te bereiken dan door aderen tegen de omloop 
in stromen? Dat kon nu juist niet meer. Was het van geest doortrokken lichaam 
dan nog wel nodig? Maar deze vragen stelde men niet. Voor men er achter kwam 
dat dit al negentienhonderd jaar oude bouwwerk er eigenlijk niet meer zoveel 
toe deed was men alweer tientallen jaren verder. Die jaren zijn het onderwerp 
van het volgende hoofdstuk.

hartstochten die door het hart gevoed werden en afhankelijk van de impulsen die 
het aan het bloed meegaf. Verder waren de pulserende bewegingen wel 
waargenomen, maar niet als specifieke pompbeweging, meer als een soort 
ademen.572 Over een regelmatig klopgeluid dat enigszins op slikken lijkt werd 
niet eerder geschreven. Waarom niet? Omdat regelmatig kloppen volgens een 
slikachtig mechanisme – het samenknijpen en dichtzuigen – waarschijnlijk alleen 
te horen is als men weet dat het gebeurt en men het zich dus kan voorstellen. 
Eerder besprak ik het thema van de visuele voorstelbaarheid, de eis aan 
denkbeelden dat ze visueel voorstelbaar en kwantitatief sluitend zijn. De 
fysiologie van Harvey was duidelijk gebaseerd op ruimtelijke beperkingen die 
men alleen kan beredeneren wanneer men zich deze visueel voorstelt en een 
verklaring pas accepteert wanneer deze volgens die voorstelling waterdicht is. 
De vreemde conclusie dringt zich op dat wij het hart sinds Harvey zo horen 
kloppen als we het in onze voorstelling zien kloppen, als een pomp. Wij horen 
visueel.573

   Wat is het verschil met eerdere visuele voorstellingen? Galenus beschreef 
het hart als een haard, een vuurhaard die door warmte vloeistof, lucht en geest 
deed samensmelten. Ook dit kunnen we ons voorstellen en het ruisachtige geluid 
met soms onregelmatige bonken die het zou voortbrengen is ook het geluid zoals 
dat in eerdere teksten – niet die van Galenus zelf – beschreven is. Daarom denk ik 
dat het niet zozeer om het visuele op zich gaat alswel om het beperkende aspect 
daarvan, samen te vatten in de eis dat er geen hoeveelheden overblijven, hetgeen 
ik eerder grafisch noemde. Het is vooral dit grafisch voorstellen dat in die tijd een 
zegetocht in het westers denken begon.574

Het was niet mogelijk, niet voor Harvey en niet voor zijn tijdgenoten, om de 
implicaties van zijn ontdekking al te overzien. De gangbare visie die in het begin 
van de zeventiende eeuw ook door vooruitstrevende artsen als Edward Jorden 
gehanteerd werd, was gebaseerd op de grote klassieken, Hippocrates, Aristoteles, 
Galenus, met per arts natuurlijk verschillende zwaartepunten. Naast de vier 
humeuren ging men uit van drie faculteiten of drie vormende principes, het 
lichamelijke principe, het zieleprincipe en het sensitieve principe. Het lichamelijke 
werd naturaal genoemd en het zetelde in de lever, de basis van voeding, en in de 
geslachtsdelen, de basis van voortplanting. Het zieleprincipe werd vitaal genoemd 
en zetelde in het hart. Het sensitieve principe werd animaal  genoemd en zetelde 
in het hoofd. Met deze principes corresponderende geesten (vlammetjes, 
deeltjes) verzorgden de bijbehorende functies in de mens. Als een mens een 
schip is dan vormden de geesten de bemanning. De naturale geesten verzorgden 
de lichamelijke functies zoals groeien, verteren, voortplanten, genezen en alle 
processen die daarvoor noodzakelijk zijn.575 Ze ontstonden waar ook bloed 
ontstond, in de lever, en bewogen door de aderen. Een deel van de naturale 
geesten werd in het hart getransformeerd in vitale geesten. Vitale geesten gaven 
levenskracht aan het lichaam. Ze stroomden vanuit het hart en bewogen door de 
slagaderen. Volgens Jorden hielden ze de ziel en het lichaam bij elkaar.576 Van de 
vitale geesten onderging een deel een nog verfijnder proces van purificatie, in de 
hersenen. Daar transformeerden ze in animale geesten, ijler, geestelijker en in 
staat tot waarneming, verbeelding en sturing.577
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   Het was een typische kring van virtuosi, onderzoekers en fantasten die de 
wonderen van de wereld wilden ontraadselen. Eén van hen was John Wilkins, een 
vriend van Willis die een boek geschreven had over astronomie en het ‘nieuwe’ 
zonnestelsel zoals Copernicus en Galilei dat berekend hadden. Wilkins hoopte 
dat men in de toekomst in een gevleugelde wagen (een ‘flying chariot’) de aarde 
kon verlaten om naar de maan te reizen en daar op die reusachtige ronde steen 
met rotsachtige gebergten rond te kijken. Misschien was de maan zelfs 
bewoonbaar.584 Virtouso Wilkins zou een leidende rol spelen in het vormen van 
de Oxford Experimental Philosophy Club.585  Zowel Wilkins als Willis hadden een 
fijne neus voor wie ze aantrokken om tot de kring toe treden. Onder hen 
Christopher Wren, later de beroemde architect maar nu eerst assistent van Willis 
en mede-tekenaar van diens anatomische platen, Richard Lower, een zeer 
bekwaam anatoom die de eerste bloedtransfusie (bij honden) zou gaan uitvoeren, 
en Robert Hooke, een natuurkundige die later naam zou maken met een 
ingenieuze geometrische theorie over het geheugen.586 Toen de club eenmaal 
goed op gang was hebben Wilkins en Willis ook de jonge alchemist Robert Boyle 
uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen.587 Boyle bezocht overigens ook 
vaak een vergelijkbare groep virtuosi in Londen, die het ‘Invisible College’ 
genoemd werd, mede opgericht door Sir Kenelm Digby. Beide groepen worden 
als broedplaatsen gezien voor wat later de Royal Society zou worden.

In 1660 viel het puriteinse bewind. Oliver Cromwell was al twee jaar dood, het 
parlement verdeeld en het land onbestuurbaar. De zoon van de onthoofde Charles 
keerde terug uit Frankrijk en werd koning Charles II. De periode van de restauratie 
brak aan. Willis werd professor te Oxford. In die functie weigerde hij overigens de 
aristotelische leeropdracht, die na de restauratie weer nieuw leven ingeblazen 
kreeg, uit te voeren, want de oude filosofen waren volgens hem niet meer relevant, 
‘the Antient Props being fallen down’.588 Maar hoewel hij inmiddels een beroemd 
arts en hoogleraar was zou hij ook altijd de chemicus blijven, de marktdokter die 
de symptomen als chemische werkingen probeerde te begrijpen. In de Oxford 
Experimental Club werd hij door een clubgenoot ‘our chymist’ genoemd.589 In zijn 
colleges en in zijn prachtig geïllustreerde anatomische boeken valt de combinatie 
op van Bacons experimentalisme en Harvey’s circulaire fysiologie, maar 
samengevoegd door de dorpsdokter die het lichaam vergelijkt met boerderij en 
keuken en de processen met zaaien, koken, stremmen en gisten. Door zijn teksten 
heen ruikt men nog steeds de marktkraam.590

   Zijn openlijke weigering klassieke filosofen te behandelen is tekenend voor 
een veranderd klimaat, maar ook voor persoonlijkheid. Zijn kritiek op Aristoteles 
en Galenus was open, niet verhuld.591 In zijn teksten was hij strijdlustig en noemde 
de dingen bij de naam. Hij hield weinig rekening met filosofische en theologische 
gevoeligheden, al onderhield hij wel contact met aartsbisschop Sheldon om niet 
van atheïsme beschuldigd te worden.592 Mede dankzij de microscoop en ook 
dankzij nieuwe methodes van onderzoek, zoals het inspuiten van gekleurde inkt 
in aderen en zenuwen, maar vooral dankzij de waarneming van zieke mensen in 
zijn praktijk, kon hij biologische processen beschrijven en waarvan de meeste 
niet eerder zo precies beschreven waren: diabetes mellitus, koorts, influenza, 
migraine en vele andere. Weinig systematisch maar zeer vindingrijk formuleerde 
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In het belegerde en tot fort omgebouwde Oxford kreeg William Harvey eindelijk 
erkenning, van een groep bewonderende studenten. Zij volgden zijn anatomische 
ontledingen nauwgezet en buiten de colleges om kwamen ze samen bij één van 
de studenten thuis om verder te onderzoeken en met Harvey te filosoferen over 
het ontstaan van embryo’s en de oorsprong van het leven.578 De ervaring van het 
werken met de oude dokter heeft op deze jongens diepe indruk gemaakt. Eén van 
hen, Thomas Willis, zou er later over schrijven dat het werk van Harvey niet 
alleen tot nieuwe anatomische en fysiologische vondsten geleid had, maar tot een 
diepgaande herbouwing van de geneeskunde, tot het vanaf de grond opnieuw in 
elkaar zetten van het bouwwerk, met als fundament nu niet meer de oude 
filosofen maar de methode waarmee Harvey de bloedsomloop had 
gedemonstreerd.579

   Thomas Willis (1621-1675) was een stotterende en wat onhandige 
jongeman, van anglicaansen huize en royalist in de tijd van de burgeroorlog.580 Hij 
was ook vrijwilliger in het leger van de koning. Na de verovering van Oxford door 
de troepen van Fairfax onvluchtte hij de stad en zwierf vermoedelijk enkele 
maanden rond in de omgeving, zoals veel meer koningsgezinde soldaten die de 
strijd overleefd hadden.581 Daarvoor had hij medicijnen gestudeerd maar omdat 
hij weinig geld had verdiende hij kost en inwoning bij de domheer van Christ 
Church College. Daar leerde hij de geheimen kennen van de ‘onofficiële’ 
geneeskunde van kruiden en alchemie. De vrouw van de domheer, Mrs. Iles, had 
een reputatie als genezeres en Willis hielp haar met het bereiden van zalven en 
dranken en het op markten zoeken van de ingrediënten daarvoor, vanuit een wel 
heel andere traditie dan die, die hij op de universiteit leerde.582

   In het door puriteinen geregeerde Oxford ging Willis als arts werken. De 
puriteinse revolutionairen werkten de anglicanen, en dus ook Willis, tegen. Eén 
van de meer felle revolutionairen was overigens John Webster, de arts die ik in de 
inleiding noemde, wegens zijn vergelijking van denken met architectuur, en om 
zijn verhalen over mensapen en andere vondsten van de ontdekkingsreizigers. 
Willis werd arts, maar eerst als ‘piss prophet’, een piskijker, zoals marktgenezers 
genoemd werden. Met een vriend deelde hij een paard, waarmee hij lokale 
markten afreisde. Daarna kon hij een kleine praktijk beginnen, vooral voor arme 
mensen, zoals berooide anglicanen uit de dorpen rondom Oxford. Het was nog 
steeds een oorlogsgebied. Toen zijn praktijk groeide kon hij een huis kopen en dit 
werd een ontmoetingsplek voor anglicanen die daar in het geheim de mis vierden 
– de anglicaanse kerk was tijdelijk verboden. Geleidelijk aan kreeg Willis als arts 
en onderzoeker meer bekendheid en rond hem verzamelden zich bevlogen 
collega’s en studenten, soms jongens van berooide koningsgezinde families, maar 
ook puriteinen, want in zijn kringen had men door dat de waanzin van de oorlog 
in ieders nadeel werkte.583
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hij nieuwe begrippen zoals neurologie, psychologie, fysiologie, hormonen en 
reflex, begrippen die niet eerder zo’n duidelijke invulling hadden gekregen.593 
Vele van zijn studenten werden zelf ook weer beroemd en borduurden expliciet 
of impliciet op hem voort: John Locke, Robert Hooke, Robert Plot, Christopher 
Wren en Richard Lower.
   Door de nadruk op chemische processen, allereerst al door Willis zelf en 
helemaal toen Robert Boyle zich bij de groep voegde, maakten deze Engelsen zich 
los van de in hun ogen te rigide mechanistische deeltjesfilosofie. Door naast het 
vermengen van stoffen ook de transformatie van stoffen een centrale rol toe te 
kennen – als er één woord is dat bij Willis steeds terugkomt is het wel fermentatie 
– kon een veel organischer menskunde ontstaan dan het machinale model zoals 
dat door Descartes en Hobbes was voorgesteld.594

   Willis vergeleek voortdurend verschijnselen om tot zijn verklaringen te 
komen: lichamen van zieke en gezonde mensen, aangetaste delen met gezonde 
delen om te ontdekken of ziekten en geestesziekten ermee te maken hadden. 
Frenesis bijvoorbeeld (‘phrenzy’), werd nog wel eens aan hersenvliesontsteking 
toegeschreven maar kwam volgens Willis meestal zonder voor, en omgekeerd 
kwam hersenvliesontsteking ook zonder frenesis voor. Einde hypothese. Een 
andere vondst: er leek geen noemenswaardig verschil te zijn tussen de 
baarmoeders van hysterische vrouwen en die van niet-hysterische vrouwen. Los 
van het feit dat de baarmoeder stevig verankerd lag op haar plaats en dus in elk 
geval niet kon rondreizen, was hiermee ook de bij artsen populaire tussenoplossing 
– wel de baarmoeder maar niet het rondreizen – moeilijk houdbaar geworden. 
‘This passion comes not from the vapours rising into the head from the uterus or 
spleen, … but has its origin in the brain itself’.595 Dus niet van de baarmoeder en 
ook niet van de milt, maar vanuit het brein zelf. Einde baarmoeder-these.
   Volgens Willis ontstond hysterie daarentegen door bloed dat met 
gistdeeltjes vervuild was en dat in de hersenen, waar de bloedbanen zeer nauw 
en verfijnd waren, verstoringen opleverde. Dit kon zowel bij mannen als vrouwen 
voorkomen, maar kwam feitelijk vaker bij vrouwen voor, omdat hun zenuwen 
minder strak gespannen waren en omdat de banen in hun hersenen fijner waren. 
Het was dus de lichamelijke constitutie die maakte dat vrouwen vaker hysterisch 
waren, maar in principe konden mannen er evengoed aan lijden.596 De gistdeeltjes 
die verantwoordelijk waren voor de vervuiling waren die deeltjes die eigenlijk 
via geslachtsgemeenschap en menstruatie af hadden moeten vloeien.597 Vrouwen 
die niet voldoende menstrueerden, vrouwen én mannen die hun zaad binnen 
hielden, hadden daarmee een verhoogde kans op hysterie omdat het zaad in 
bloed terecht kwam en de hersens vertroebelde. Zaad hoorde te stromen, niet 
naar binnen maar naar buiten. De therapie was duidelijk: de venerische kunsten 
bedrijven om het hoofd te ledigen van ballast.598

   De ontmaskering van de baarmoeder-these is een element in een grotere 
verschuiving waarin de organen en humeuren hun directe invloed op psychische 
processen verloren. Hier moeten we iets dieper op in gaan.

HET VErDWIjNEN VAN HUMEUrEN EN OrGANEN UIT DE PSycHOLOGIE

Niet de baarmoeder en niet de milt, schreef Willis. Waarom noemde hij ook de 
milt? We moeten weten dat de hysterie-interpretatie al langer onder druk stond. 
Een halve eeuw eerder, in 1618, had Charles le Pois, de stichter van de medische 
faculteit te Pont-à-Mousson in Lotharingen, de gevestigde opvattingen over de 
‘verstikking van de baarmoeder’ weerlegd. Aan de eerder door onder andere 
Galenus, Mondinus en Paré verdedigde opvatting dat de baarmoeder zich niet 
door het lichaam kon verplaatsen, voegde Le Pois toe dat de baarmoeder helemaal 
geen aantoonbare rol had in de wordingsgeschiedenis van de aandoening. Hij 
had ook al gesteld dat zowel vrouwen als mannen hysterische symptomen 
konden vertonen. De symptomen die men bij mannen doorgaans hypochondrisch 
noemde waren volgens Le Pois eigenlijk dezelfde als hysterie. Los van anatomische 
factoren kon ook daarom de ziekte niet door de baarmoeder veroorzaakt worden, 
want waar zouden mannen hun vergelijkbare symptomen vandaan halen?
   Le Pois zocht de oorsprong in hartstochten en sappen. Hartstochten 
brengen de sappen uit evenwicht, waarna enkele van deze, vooral die uit de milt, 
dus melancholie, de hersens en de zenuwen infiltreren. Dit infiltreren kreeg bij Le 
Pois een fysiologische onderbouwing. Hysterie viel hierdoor in het zelfde soort 
verklaringsmodel als diagnoses van bijvoorbeeld melancholie en hallucinaties: 
het binnendringen van sappen uit de organen in het brein. Iets te simpel gesteld 
werd de diagnose van de baarmoeder naar de humeurenleer verplaatst.599 Voor 
Le Pois een begrijpelijke stap en toen ook geloofwaardig, maar dat was tien jaar 
voordat Harvey zijn ontdekking van de bloedsomloop publiceerde. Toen die 
ontdekking eenmaal gevolg kreeg en de vochten en organen een groot deel van 
de hun toebedeelde vrijheid verloren – nogmaals, zonder dat Harvey dat zelf 
volledig door had – bleek het inpassen van hysterie in de humorale pathologie 
alleen een tijdelijke oplossing te zijn. Willis’ opmerking dat hysterie ook niet door 
de milt veroorzaakt werd, zal dus op Le Pois gericht zijn geweest.
   Toen Willis jonger was had hij ook nog niet in de gaten dat ‘Harvey’ niet 
met de humorale pathologie te combineren was, maar later nam hij steeds meer 
afstand en zei openlijk zijn vertouwen op. In plaats van de humeuren zocht hij 
liever chemische verklaringen. Daartoe stelde hij vijf chemische principes voor.600 
Die waren onderverdeeld in twee passieve en drie actieve. De passieve waren 
water en aarde. Zij vulden de lege ruimte tussen de andere deeltjes op, waarbij 
water vooral voor beweging en aarde vooral voor vastheid en stabiliteit zorgde. 
De drie actieve principes waren geest (spiritus), zwavel en zout. Met geest 
bedoelde Willis de kleine deeltjes van etherische stof, ‘spirits’, die in materie de 
specifieke vormen en bewegingen doen ontstaan. Zwavel bepaalde in grote mate 
de kleuren, geuren en temperaturen. Zout zorgde ervoor dat geest en zwavel in 
substanties gebonden bleven en gaf daarmee vastheid, duurzaamheid en 
weerstand tegen het oplossen of verbranden. Dankzij zout was een krachtige 
structuur en ordening mogelijk. Met behulp van deze principes, of basisstoffen, 
hoopte Willis ook karakters en gemoedstoestanden van mensen te kunnen 
verklaren.601

   Met zijn vijf principes borduurde Willis voort op de alchemistische traditie 
die hij in zijn jonge jaren bij Mrs. Iles en op de markten had leren kennen en die 
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categorieën) niet te lijken op de uiterlijke toestanden waar ze in uitmondt. In 
andere woorden: deze biologische processen zijn te ingewikkeld en te indirect 
om nog langer vertaald te worden in gemoedstoestanden zoals woede, 
opvliegerigheid, somberheid of hysterie. En nu wilde het toeval dat juist degene 
die als één der eersten een ziektenleer op biologische basis zo doortastend en 
empirisch uitwerkte, ook nog eens een groot liefhebber was van psychologie en 
daardoor op het scherp van de snede kon signaleren dat vele denkbeelden uit de 
psychologie hun biologische onderbouwing hadden verloren.
   Hoe anders dan jaren eerder toen Harvey en zijn volgelingen de 
humeurenleer nog rustig naast de ermee onverenigbare bloedsomloop lieten 
bestaan. En hoe anders dan bij veel andere zielevorsers, die best wisten dat er in 
laboratoria interessante dingen gebeurden op anatomisch en chemisch gebied, 
maar deze niet op de aard en werking van de menselijke geest betrokken. Hoe 
anders ook dan Willis’ eveneens beroemde collega Francis Glisson, hoogleraar te 
Cambridge, die ook chemische verklaringen voorstelde, maar deze toch in de 
humorale pathologie probeerde in te passen.605 Nu werden door Willis de 
humorale pathologie en vele daarmee samenhangende psychologische 
denkbeelden onhoudbaar verklaard, vanaf het moment dat zijn biologische 
vondsten ze onhoudbaar maakten.
   Zo verdwenen humeuren en organen uit de psychologie. De lever of de 
baarmoeder, of vochten zoals bloed en haar bijprodukten (volgens Willis) zwarte 
gal, gele gal, flegma, waren opeens niet meer bepalend voor mentale toestanden. 
Hoewel, niet helemaal. We zagen bij Willis’ verklaring van hysterie al dat op een 
veel indirectere manier vochten en organen nog wel een rol speelden, namelijk 
door de chemische samenstelling van bloed. Om dit te begrijpen moeten we 
weten dat de hersenen als een zeer inactief orgaan werden opgevat. Ze konden 
niet of nauwelijks bewegen, hadden geen organische activiteit zoals stoffen 
verteren en omvormen, zichzelf reinigen of verdedigen. Dit onvermogen maakte 
ze kwetsbaar voor stoffen die met het bloed meekwamen. Als bloed met een 
onzuivere chemische samenstelling binnenstroomde, zoals hierboven beschreven 
bij hysterie, had dit een grote invloed op de mogelijkheden van het brein zijn taak 
uit te voeren. De invloed van wijn is duidelijk: vergeestelijkend, verlevendigend. 
Maar door vele andere oorzaken kon bloed dikker, dunner, vetter, zwavelachtiger, 
zouter, zuurder worden, met alle geestelijke gevolgen van dien.
   Als resten van het verworpen theoretische bouwwerk bleven sommige 
organen nog overeind, niet zoals voorheen als zetel van symptomen, maar als 
plaats waar zich het beginnend chemisch onheil afspeelde. Een mooie combinatie 
van humoraal en chemisch vinden we in Willis’ verklaring van melancholie, dat 
volgens hem mede veroorzaakt kon worden doordat de milt te weinig corporeel 
bloed, het aardse bloed zoals dat in de lever gemaakt werd, afbrak, waardoor het 
te aards, te weinig vergeestelijkt, de hersenen binnenstroomde. Met het 
traditionele effect van vertraging en vergrauwing als gevolg.606 Een chemische 
verklaring, maar wel nog met de milt als bepalend orgaan, en met corporeel en 
spiritueel bloed zoals we dat uit de traditionele menskunde kennen.
   Een ander voorbeeld van de invloed van vochten op psychisch gebied 
vinden we in Willis’ idee dat er in bloed zaad aanwezig is, sperma, een ferment 
waarin geest, zwavel en zout samengedrongen waren. Het wittige vocht kwam 

hem aansprak. Willis erkende zijn krediet aan degenen die hem geïnspireerd 
hadden en zo ook dat hij zijn vijf principes niet zelf had bedacht, maar gedeeltelijk 
van Paracelsus had overgenomen. In het universum als het grootse levende 
organisme zoals Paracelsus dat een eeuw eerder had voorgesteld, waren niet de 
vier elementen de bouwstenen maar drie principes: mercurius, zwavel en zout.602 
Het is interessant vast te stellen dat de alchemistische geneeskunde, de 
iatrochemie, met deze drie principes náást de klassieke systemen werd 
volgehouden, niet als vervanging daarvan. Vanuit het eerder genoemde belang 
van het kwantitatief gesloten model is dit begrijpelijk. De drie principes waren 
niet beter aantoonbaar en sloten de klassieke theorieën niet uit. Het aanhangen 
van de humeurenleer of de alchemistische iatrochemie bleef daarom een kwestie 
van voorkeur. Dat is een verschil met de experimentele benadering van Harvey en 
Willis. Pas met het kwantitatief gesloten model, en helemaal met de bloedsomloop, 
ontstond een nieuwe conceptuele constellatie die niet alleen concurreerde met 
het klassieke systeem, maar waarin het klassieke systeem ook feitelijk niet meer 
paste. In het zoeken naar alternatieven was de iatrochemie met zijn chemische 
verbindingen een aantrekkelijke optie. Willis verving mercurius door geest en 
voegde aan de drie principes water en aarde toe, maar volgens hemzelf was dat 
ook niet origineel.603

   Maar was nu het vervangen van vier humeuren door vijf principes 
voldoende om de humeuren en organen definitief hun rol af te nemen? Nee, er is 
meer aan de hand. In de mechanicistische filosofie wilde men de verschijnselen 
niet langer in de traditionele categorieën vorm en kwaliteit begrijpen, maar in de 
categorieën materie en beweging. Willis nam dit uitgangspunt over maar legde de 
nadruk minder dan de mechanicisten op beweging van deeltjes en meer op 
verbinding en menging, op de chemische verbindingen en de vele uiteenlopende 
vormen die daardoor konden ontstaan. Het proces van verbinding noemde hij 
fermentatie.604 In de categorieën materie en beweging was de leer der vier 
humeuren niet langer te vatten, geworteld als die was in juist die andere 
categorieën, vorm en kwaliteit. Humeuren hadden immers een gegeven vorm en 
een gegeven kwaliteit, zij veranderden alleen in hoeveelheid en gaven afhankelijk 
van die hoeveelheid hun kwaliteit aan de fenomenen. In de verschijningsvormen 
was steeds een bepaalde mate van de gegeven kwaliteit aanwezig. De uiteindelijk 
waarneembare gemoedstoestanden leken daarom in vorm en kwaliteit op de 
humeuren die er in vertegenwoordigd waren. Bij de vijf principes van Willis ging 
dit anders. Er was niet een bepaalde hoeveelheid zwavel die leidde tot een 
‘zwavelige’ gemoedstoestand. Bij Willis’ materie in beweging ging het om de 
confrontatie en menging van stoffen die daardoor transformeerden, waardoor 
uiteindelijk vele verschillende niet meer op de basisstoffen lijkende fenomenen 
konden ontstaan. Het wezenlijke in Willis’ theorie is dus niet het vervangen van 
vier humeuren door vijf principes, maar het categorische verschil in de wijze 
waarop fenomenen hun vorm krijgen.
   Waarom is deze biologische theorie zo belangrijk voor de psychologie? 
Omdat de principes van Willis niet te vergelijken zijn met stemmingen en 
gevoelens. Ze zijn de onderliggende, alleen experimenteel waarneembare 
processen: vele verschillende combinaties en vele verschillende reacties op die 
combinaties. De materie in beweging hoeft in vorm of kwaliteit (de traditionele 
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waarschijnlijk mee te maken dat ze moeilijk met het nieuwe model van het 
lichaam, sinds de bloedsomloop, te combineren waren. Animale geesten waren 
dat wel; die bewogen door het zenuwstelsel en bleven dus buiten het nieuwe 
systeem van de bloedsomloop. Ze waren van zeer subtiele materie, in de 
hersenschors uit bloed gedestilleerd, en bewogen onvoorstelbaar snel, 
vergelijkbaar met de snelheid van licht en geluid, door de hersenen en zenuwen 
om impulsen door te geven en daarmee tot reflexmatige reacties aan te zetten.611 
Omdat het animale systeem anatomisch gezien uit zenuwen bestond, noemde 
Willis het onderzoek ernaar neurologie. 
   Om een meer zekere fysiologie van de hersenen te krijgen ‘dan die ik van 
de scholen kreeg’612 ontleedde Willis hersenen en zenuwen preciezer dan tot dan 
toe gebruikelijk was, weekte ze, trok uit elkaar wat uit elkaar te trekken was, 
spoot gekleurde vloeistoffen in, vooral als de lijken nog warm waren, om te volgen 
welke zenuwen en hersendelen met elkaar in verbinding stonden en welke niet. 
Dit laatste was overigens een idee van zijn student Christopher Wren voor 
anatomisch onderzoek in het algemeen, dat Willis meteen op de hersenen 
toepaste. Daarnaast vergeleek hij hersenen van verschillende dieren met die van 
mensen om op basis van de vermogens die we met soorten dieren gemeen 
hebben – vermogens die we met reptielen gemeen hebben, vermogens die we 
met de meeste zoogdieren gemeen hebben, vermogens die we slechts met enkele 
zoogdieren zoals honden en apen gemeen hebben – tot een arbeidsdeling in de 
hersenen te komen, een indeling in sectoren die elk eigen specifieke functies 
uitvoeren.613  
   Imaginatie, geheugen, wil en oordeel ontstonden allemaal in het cerebrum, 
dat deel van de hersenen waar zich de willekeurige activiteit afspeelde. Bij 
kinderen, zei Willis in zijn colleges, was dit eerst een tabula rasa. Er stond wel 
ongeveer vast wat in welk kanaal ging stromen of wat in welke kamer terecht zou 
komen, maar de inhoud moest nog ontstaan. Door herhaling van 
deeltjesbewegingen door dezelfde banen ontstond volgens Willis herinnering en 
door voortdurende opeenhoping en hergroepering ontstond de imaginatie, de 
binnenwereld van beelden, voorstellingen en gedachten.614 In de collegebanken 
zat de jonge John Locke en hij maakte zeer nauwkeurig aantekeningen. Locke was 
zo onder de indruk dat hij een tijd lang alle colleges en lezingen van Willis bezocht. 
Daarna vroeg hij aan Richard Lower al diens aantekeningen van eerdere 
bijeenkomsten te leen en schreef die in hun geheel over.615 Maar over Locke later 
meer.
   Vanuit het idee van een tabula rasa bouwde Willis een soort 
associatiepsychologie op, waarin een eenmalige hevige opschrikking van deeltjes 
de oorzaak kan vormen voor hevige opschrikkingen later, ook als er geen echte 
reden meer voor is. De reden is dan een enigszins op de oorspronkelijke schok 
gelijkende maar veel minder dramatische gebeurtenis later, en een 
gewoontereactie van de deeltjes. Banen waardoor de deeltjes bewegen zijn 
namelijk vanaf de eerste indrukken niet meer neutraal, maar bepalen de latere 
bewegingen.616 Zo kunnen gewoontes ontstaan, zoals op bepaalde tijden honger 
krijgen of moe worden, en de schijnbaar automatische volgorde waarin gedachten 
en voorstellingen elkaar soms lijken op te volgen. Extremere voorbeelden van 
geesten die door gewoontekanalen bewegen zijn slaapwandelen of praten in de 

oorspronkelijk uit de hersenen. Opgeroepen door sexuele verlangens en bij 
vrouwen ook door de ritmiek van het vrouwelijk lichaam, kwam het in de 
geslachtsorganen en de baarmoeder het meest compact en puur samen. Maar in 
verdunde vorm was het in bloed door het hele lichaam aanwezig en dit is waar 
het nu om gaat. De hoeveelheid van dit ferment in het bloed bepaalde veel, zoals 
de kracht van een mens, de warmte en beweeglijkheid, maar ook de mate van 
mannelijkheid van een man en de mate van vrouwelijkheid van een vrouw.607 
Eigenschappen worden dus wel met behulp van vochten verklaard, maar vocht 
nog alleen als samenstelling van stoffen die tezamen eigenschappen veroorzaken, 
niet meer als drager van het symptoom of de gemoedstoestand zelf.
   Het is niet mijn bedoeling de indruk te wekken dat Willis als eenling de 
humeurenleer te gronde richtte.608 Er heerste in die jaren onder artsen en 
wetenschappers een tendens nieuwe verklaringen te zoeken buiten de 
humeurenleer om. Door enthousiasme voor de nieuwe wetenschap gedreven en 
door de bloedsomloop gedwongen, zocht men nieuwe plaatsen om oorzaken van 
psychische aandoeningen te lokaliseren, in het bloed, in het hart, in het 
zenuwstelsel en in de hersenen.609  Willis en zijn eveneens gevierde collega 
Thomas Sydenham beperkten zich in hun zoektocht rigoureus tot de hersenen en 
het zenuwstelsel. Voor tijdgenoten leek dit misschien willekeurig. Waarom nu 
exclusief de hersenen en niet ook het hart, immers van oudsher de zetel van 
gevoelens en innerlijke leven? In het hiernavolgende hoop ik te laten zien waarom 
deze keuze het zou overleven en de andere niet.

HET zENUWSTELSEL EN DE zIEL

Wat Bacon de ‘knowledge concerning ourselves’ noemde en wat door de 
experimentalisten tot een wetenschap werd uitgewerkt, zou volgens Willis uit 
twee delen moeten bestaan, het materiële deel, als het ware het skelet van dat 
waar het eigenlijk om ging: het psychische deel. Beide vroegen om eigen 
onderzoek. Het eerste noemde hij neurologia, het tweede psychologia, of, in de 
Engelse vertaling van zijn student en vriend Samuel Pordage: ‘Psychelogie, a 
Doctrine of the Soul’.610

   Eerst de neurologia. Waarom deze term? Voorheen voldeden menskunde 
of anatomie of zelfs het nieuwe onderzoeksgebied, de fysiologie. Maar die waren, 
zo blijkt uit de term die Willis koos, te ruim. Waar zich de activiteiten van de 
menselijke geest afspeelden was immers niet meer het hele lichaam met zijn 
organen en vochten, maar een specifiek deel van de mens dat door de val van de 
humeurenleer onberoerd was gelaten, de hersenen en het zenuwstelsel. Deze 
werden tezamen traditioneel het animale systeem genoemd. Wat was het animale 
systeem?
   Het animale systeem bestond uit die delen van de mens waar animale 
geesten doorheen bewogen. Bij Willis waren animale geesten nog slechts deeltjes, 
geesten genoemd omdat ze nu eenmaal van oudsher zo genoemd werden. De 
animale geesten waren de enige van de drie soorten geesten waar we ook in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw nog vaak over horen. Naturale en vitale 
geesten werden nog wel genoemd, maar steeds minder en dit heeft er 
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meegenomen in een bootje en opeens, midden op het water, werd uitgekleed en 
overboord gegooid, met een touw om haar heen om verdrinking te voorkomen. 
Ze bleek acuut helder te zijn, te kunnen zwemmen, en helder te blijven.624 Willis 
was geen zacht therapeut. Hij liet mensen slaan of vastbinden als dat nodig was 
om de geesten los te schudden, iets dat hem door historici nog wel eens 
aangerekend lijkt te worden, maar iets dat in zijn tijd niet ongewoon was.
   Het psychische en het somatische spelen bij Willis beide een rol in het 
oorzakencomplex van geestesstoornissen. Met leesbaar enthousiasme herleidt 
hij het zieleleven tot neurologie en chemische reacties, maar problemen kunnen 
evengoed ontstaan door ervaring, door gewoonte, door wanhoop, door wonden 
in de ziel. Zonder dat Willis er zelf de nadruk op legt, vraagt het onderscheid in 
neurologia en psychologia naar nadere bepaling van wat onder het ene en wat 
onder het andere valt. In klassieke termen: wat is lichaam en wat is geest? Deze 
problematiek wordt door Willis en door zijn collega Thomas Sydenham, die we 
aanstonds zullen ontmoeten, op een andere manier doordacht dan Descartes 
eerder deed met zijn strikte dualisme. Waar Descartes een filosofisch 
onoverbrugbaar onderscheid maakte, maakten Willis en Sydenham een praktisch 
onderscheid: waar herkennen we het lichaam aan het werk en waar de geest?
   De psychologia van Willis komt later nog aan de orde. Nu wil ik eerst 
stilstaan bij het bepalen en afzonderen van het psychische domein. Wat het 
lichaam-geest-onderscheid betreft wordt Sydenham vaak als de meer 
systematische of consequente denker voorgesteld. Daarom nu eerst hij.

Thomas Sydenham (1624-1689) was uit heel ander hout gesneden dan zijn 
collega. Anders dan Harvey en Willis heeft hij niet zozeer grote medische 
ontdekkingen gedaan, maar vooral de artsenij als beroep vorm gegeven, en kreeg 
daarvoor de bijnaam ‘the English Hippocrates’. Zijn mening over geneeskunde 
was duidelijk: niet het laboratorium, maar de dagelijkse praktijk, niet de anatomie, 
maar het ziekbed. Het is daar, en daar alleen, dat men ziekte kan begrijpen. Aan 
een jonge arts die bij hem wilde werken en in zijn aanbevelingsbrief om studies 
in de anatomie werd geprezen, antwoordde Sydenham: ‘Nonsense, Sir!’ – hij 
kende een oude vrouw in Covent Garden die heel wat beter in planten en kruiden 
was, en zijn slager kon een stuk vlees ook heel goed ontleden – ‘No young man, 
this is all stuff: you must go to the bedsite, it is there alone you can learn disease’.625 
   Sydenham en Willis kenden elkaar maar het klikte niet tussen de beide 
zwaargewichten. Terwijl Willis in zijn laboratorium hersens uit elkaar sneed, 
reed Sydenham in zijn beroemde ‘coach rides’ van zieke naar zieke. Beiden 
hadden een kring van briljante studenten en wetenschappers om zich heen, 
waarvan enkelen zoals Wren, Hooke, Lower en Boyle zich in beide kringen 
bewogen. Dagelijks ontmoetten deze virtuosi elkaar in koffiehuizen – het 
koffiehuis was destijds een nieuw en tot de verbeelding sprekend verschijnsel – 
of bij Sydenham thuis. Sommige gingen mee met zijn ‘coach rides’, in de ochtend 
in een kleine koets op patiëntenbezoek. John Locke bracht ook regelmatig 
weekends bij Sydenham door. Gegrepen door diens nuchtere en praktische 
aanpak werd Locke in die jaren kritischer over de anatomische benadering van 
zijn eerdere leraar Willis.626

   Over Sydenham is veel via de aantekeningen van leerlingen en assistenten 

slaap, wanneer er nog net genoeg deeltjes rondzwerven door de cortex om 
gewoonteactiviteiten uit te voeren, maar het veel grotere aantal dat nodig is om 
die activiteiten bewust te sturen, in rust is.617

   De meeste vormen van waanzin werken volgens dit principe, bijvoorbeeld 
het delirium, wat een storm of orgasme van animale geesten is, die in de hersenen 
uit hun banen raken, waardoor imaginatie en geheugen niet meer normaal 
regulerend kunnen werken. De oorzaak kan een te grote opeenhoping van 
beladen herinneringen en voorstellingen zijn, meestal opgeroepen door een 
emotionele schok. Manie lijkt op het delirium, maar wordt blijvend gehouden 
doordat niet alleen de deeltjesbewegingen maar ook de banen zelf verstoord zijn, 
waardoor minder schokkende dingen toch de imaginatie opschudden en 
doorwoelen, ook als er helemaal geen aanleiding voor is.618

   Wanneer het alleen om verstoorde bewegingen van animale geesten gaat 
zijn aandoeningen nog redelijk goed te genezen, door behandelingen die wij nu 
psychotherapeutisch zouden noemen, door medicijnen en dieet.619 Een 
somberder prognose is wanneer de banen zelf gecorrumpeerd zijn, door 
chemische aantasting, door langdurige infiltratie van vervuild of verarmd 
bloed.620 De imaginatie is dan nauwelijks nog in juiste banen te leiden, omdat de 
juiste banen niet meer bestaan. Dan is de waanzin onomkeerbaar geworden. 
Uitgangspunt van deze tabula-rasa-psychologie is dat de natuur leert door 
ervaring en pas verandert als ze iets sterkers aangeleerd krijgt. Een lichaam past 
zich aan aan de geschiedenis die het heeft meegemaakt.621

   Hier zijn we overgegaan naar de andere pijler van zijn onderzoek. In zijn 
colleges noemde hij die ‘psychelogie’: onderzoek naar de mentale functies van 
het brein. Zowel de neurologie als de psychologie waren voor Willis onderdeel 
van een ambitieus plan. Hij had aan enkele mensen verteld dat hij ooit een boek 
over de ziel wilde schrijven. Want dat was waar het hem uiteindelijk om ging, de 
werkingen van de menselijke ziel te begrijpen. Carl Zimmer beschrijft hoe in 
Beam Hall in in Oxford een groep gefascineerde onderzoekers en toeschouwers 
om Willis heen stond, temidden van potten met organen van schapen en honden, 
harten en hersenen, waar ze in de stank van rottend vlees naar de snijtafel keken 
naar het opengezaagde hoofd van een onthoofde man. Zimmer suggereert dat 
deze mensen rond Willis wisten van welk een groots werk ze getuige waren: 
‘They were anatomizing the soul’.622

PSycHIScH, SOMATIScH Of PSycHOSOMATIScH?

Naast zijn onderzoek had Willis een volle praktijk. Hij verhuisde naar Londen en 
behandelde de edelen en rijken, maar intussen ook nog altijd armen mensen 
gratis, zij het niet meer op een geleend paard. 623 Meestal stelde hij eerst zachte 
methoden voor, zoals gesprekken en rustige muziek om de geesten tot kalmte te 
brengen. Als deze niet hielpen dienden hardere behandelingen te worden 
toegepast, die nog het meest op shock-therapie leken, om de hersenen zo door 
elkaar te schudden dat de oude foutieve gewoontebanen voor de geesten niet 
meer vanzelfsprekend waren. Een voorbeeld was een vrouw met delirieuze 
aanvallen en verdovingen, die op aanraden van Willis door andere vrouwen werd 
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... the commonest of diseases’. Ongeveer eenderde van alle chronische klachten 
zijn volgens hem hysterisch, en vrouwen, de hard werkende uitgezonderd, zijn er 
zelden vrij van. Van de mannen lijden vooral de ‘binnenzitters’ of te hard 
studerenden eraan.633

   Maar ondanks dat het volgens Sydenham zo vaak voorkwam bleef het een 
moeilijke diagnose, obscuur, veelvormig en onzeker wat betreft de behandeling. 
De definiërende eigenschap van hysterie is dat er een ziekte wordt gepresenteerd 
die er niet blijkt te zijn. De meest verschrikkelijke ziekten en pijnen worden 
ervaren terwijl zelden de bijbehorende lichamelijke kenmerken ook echt 
aanwezig zijn. Daarom is het diagnostisch van belang te onderzoeken of de ziekte 
er wel echt is en altijd te checken of er hysterische symptomen aan de klachten 
zijn voorafgegaan. Hysterici zijn grillig en mateloos, ‘they love without measure 
those whom they soon hate without reason’, emotioneel labiel en vaak langdurig 
op de rand van instorting.634 Lichamelijke symptomen zijn er wel: zeer snelle 
temperatuurwisselingen, zweterigheid, verstoorde spijsvertering, moeizame 
ontlasting, een dikke harde buik gecombineerd met koude ledematen,  verder de 
krampen, spasmen en op epilepsie gelijkende aanvallen. Het zijn allemaal 
symptomen die bij ernstige shocktoestand of emotionele wanhoop ook optreden 
en géén lichamelijke ziekten.635

   De aandoening is daarom niet te herleiden tot een materiële bron. Als 
alleen het lichaam behandeld wordt, bijvoorbeeld door via purgeren of overgeven 
het veronderstelde teveel aan sappen kwijt te raken, werkt dit in de regel niet.636 
De plaats waar de ziekte werkelijk ontstaat is namelijk in de menselijke geest, de 
‘mind’, door een verwarring van animale geesten. Het is van belang te benadrukken 
dat het Sydenham om een verwarring van de geesten gaat, niet om een kwalitatieve 
of kwantitatieve verandering daarvan en ook niet om een verandering van de 
banen waardoor ze bewegen. Zo blijft de ziekte volledig binnen de geest. De 
verwarring komt voort uit ‘mental emotions’, de bekende treurige levenssituatie, 
al dan niet versterkt door een zwakke constitutie. Verborgen achter de symptomen 
schuilt vaak diepe wanhoop.637 Maar waarom dan toch lichamelijke symptomen? 
Omdat de verwarde geesten via het zenuwstelsel inwerken op de organen en 
omdat die daardoor ook uit evenwicht kunnen raken, overactief worden, 
verkrampen of juist verslappen. De natuurlijke processen van het lichaam worden 
verstoord vanuit de geest, door animale overactiviteit die eigenlijk helemaal niet 
in het lichaam thuis hoort.638

   Hysterie is in dit licht een economisch probleem: door verstoorde 
distributie raakt de huishouding uit evenwicht. Animale geesten die het mentale 
en emotionele leven van de mens horen te reguleren, worden door ‘mentale 
emoties’ op hol gebracht en bewegen naar organen waar ze helemaal niet horen 
te zijn. Daardoor is er sensatie – sensatie is altijd animaal – in gebieden waar 
normaal gesproken geen of nauwelijks sensatie is, zoals de ingewanden. Of soms 
juist geen sensatie in gebieden waar sensatie zou moeten zijn, bij verlammingen 
en gevoelloosheid. Zowel de functies van de organen waar ze hadden moeten 
blijven als die van de organen waar ze niet heen hadden moeten gaan, raken 
verstoord.639 Om de huishouding weer in evenwicht te brengen is het nodig het 
bloed te herstellen, de bron van de geesten, en zo het animale systeem weer 
controleerbaar te maken. De vele remedies die Sydenham aandraagt, waaronder 

bekend. Zij waren het ook die hem hielpen bij het schrijven van zijn boeken.627 Hij 
hield van de praktijk, niet van schrijven. Hij schreef ook alleen in het Engels, 
omdat hij niet goed Latijn kon, of omdat hij er geen zin in had. Als jonge man was 
hij rebel en soldaat, en pas in de tweede plaats student geneeskunde. In de 
burgeroorlog diende hij als puritein in het parlementaire leger en vocht tegen de 
koning, in wiens leger Willis vocht. De medische carrière van Thomas Sydenham 
begon pas echt toen hij militair en politiek niet meer zo veel kon betekenen, na de 
restauratie van het koningshuis.628

   Volgens Sydenham de baconiaan moest de geneeskunde praktisch, 
empirisch en systematisch zijn, volgens Sydenham de puritein ook nog eens zo 
simpel mogelijk. Zijn teksten passen in een nieuwe traditie van wetenschap 
overbrengen, kort, zonder poëzie en zonder literaire of mythische beeldspraken, 
en zoals hij zei ‘grafisch’. Tekst en theorie moesten als het ware schematisch uit te 
tekenen zijn. De beschrijving heeft als enig doel andere artsen te helpen betere 
geneesmethoden te vinden en alles wat niet bijdroeg aan helderheid en 
bruikbaarheid kon daarom worden weggelaten.629 Volgens Sydenham de ‘nieuwe 
Hippocrates’ bestond de geneeskunde uit gevalsbeschrijvingen, maar op een 
baconiaanse manier, als historia naturalis, in de vorm van ziektegeschiedenissen, 
waarin ziekten tot soorten gereduceerd zo nauwgezet mogelijk in kaart gebracht 
werden, van symptoom naar symptoom en pas uiteindelijk, bijna als noodzakelijk 
kwaad, ‘if it were neccesary to raise theories’, uitmondend in theorie.630

   Sydenhams teksten staan vol van symptomen en de context waarin deze 
zich voordeden, zoals lichaamstemperatuur, weersomstandigheden, jaargetijde, 
eetpatronen, vochtigheid en structuur van de huid, de volgorde waarin 
symptomen verschenen. Uit alles blijkt zijn besef dat op elkaar lijkende 
symptomen tot andere oorzakencomplexen te herleiden kunnen zijn en dat hij 
hier optimale duidelijkheid over wilde. Volgden paniek en koortsaanvallen op 
lichamelijke klachten of gingen ze aan lichamelijke klachten vooraf? Waren er bij 
de eerste tekenen van de aandoening al lichamelijke symptomen? Waren de 
ledematen al eerder koud? Zijn er eerder angstaanvallen geweest zonder 
lichamelijke symptomen? Enzovoort. Zijn ideaal was een empirische geneeskunde, 
waarin artsen zich hielden aan strikte behandelschema’s en waarin men, als deze 
niet hielpen, steeds slechts één element veranderde, en voortdurend noteerde 
wat men waarnam.631

   Maar waar het nu om gaat is de verhouding tussen lichaam en geest zoals 
die uit zijn teksten naar voren komt. We keren terug naar de hysterie. Sydenham 
schreef zijn tekst over deze roemruchte aandoening na herhaald verzoek van een 
vriend van Locke, Dr. William Cole. Hij schreef immers niet graag en was 
bovendien in die tijd vaak ziek en bedlegerig. Zijn Epistolary dissertation to Dr. 
Cole verscheen in 1682.632 In boeken over de geschiedenis van de psychopathologie 
wordt deze tekst als doorbraak gezien van een concept van hysterie dat we 
langzaamaan modern kunnen noemen, en als belangrijke bijdrage aan de 
discussie over lichaam en geest.
   In de Epistolary Dissertation wordt hysterie minder spectaculair en bestiaal 
voorgesteld dan in de meeste andere teksten tot dan toe. Ook wordt het door 
Sydenham in één adem genoemd met hypochondrie, de mannelijke variant. Zoals 
ik al eerder schreef waren de hysterische ziekten volgens Sydenham ‘next to fever 
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was hier trouwens een uitzondering op (Paracelsus, Bradwell, Fludd)644 want 
daarin werden spirituele oorzaken erkend, maar de meeste diagnoses waren 
somatisch, aldus Boss. Bij hysterie werden sexuele frustraties verondersteld aan 
de kwaal vooraf te gaan, maar ook dat maakte de aandoening nog niet psychisch: 
het waren de levenssituatie en ervaring die tot somatische kwalen leidden. 
Wanneer het doel van therapie bij hysterie was om ophoping van vocht in de 
baarmoeder tegen te gaan door middel van een op doorstroming gerichte 
behandeling, dan wijst dit op een somatische diagnose. Wanneer ook frequenter 
geslachtsgemeenschap en het realiseren van een sociaal gelukkiger leven 
geadviseerd werden, zoals werd gedaan, dan nog bleef hysterie een somatische 
kwaal, weliswaar in een psychische context ontstaan en daardoor hoogstens 
somatopsychisch, maar niet psychisch.645 Pas de opvatting van hysterie als 
probleem van verstoorde distributie van animale geesten, zonder materiële 
verandering van hen of van de zenuwbanen, maakte hysterie psychisch. De 
eventuele constitutionele zwakte die eraan vooraf kon gaan was somatisch, en 
eventuele lichamelijke gevolgen maakten haar psychosomatisch. Met andere 
woorden, een ziekte van de hele mens.646

   Maar we moeten hier nog iets aan toevoegen. Men erkende de emotionele 
factoren in de ontstaansgeschiedenis al langer, dus het nieuwe moet hem in iets 
anders zitten. En dat is dat er voorheen niet zo’n duidelijk onderscheid werd 
gemaakt in psychisch en somatisch. Ze liepen door elkaar. We zagen eerder hoe 
de sappen en organen bedoelingen en gemoedstoestanden in zich droegen. Aan 
soma werden eigenschappen toegekend die wij tegenwoordig alleen aan psyche 
toekennen. Sinds het lichaam steeds meer als materiële entiteit werd ontdaan 
van emotionele en spirituele eigenschappen, lag het voor de hand dat er vroeg of 
laat een nieuwe entiteit geformuleerd werd, waarin zich het psychische kon 
afspelen. Sydenham heeft het over ‘mentale emoties’. Het is of hij de lezer met 
deze woordcombinatie duidelijk wil maken waar hij het niet over heeft: de 
hartstochten, de emoties die uit de organen en sappen opwellen – dat het hem 
vanaf nu gaat om het zenuwstelsel, de hersens, de animale geesten. Ook emoties 
zijn mentaal.
   Deze differentiatie van domeinen is een fundamentele verschuiving. Tot nu 
toe heb ik over een psychisch domein gesproken, maar dit was eigenlijk een 
anachronistische hulpconstructie, teneinde processen voor de moderne lezer 
begrijpelijk te maken, omdat wij tegenwoordig nu eenmaal een onderscheid 
tussen psychisch en lichamelijk maken. Daardoor schreef ik bijvoorbeeld: ‘op het 
psychische vlak veroorzaakt zwarte gal...’ Voor pre-modernen was dit hulpstuk 
overbodig geweest! In de organen en in de menselijke geest werken dezelfde 
kwaliteiten. Pas bij het beschrijven van de theorieën van Sydenham en Willis 
blijken die hulpstukken niet meer nodig te zijn. Er werd een onderscheid gemaakt 
dat misschien niet eens bestaat, maar sindsdien maakt de taal het ons moeilijk er 
anders dan in termen van dit onderscheid over te spreken. We hebben extra 
woorden en hulpconstructies nodig om de letterlijke continuïteit van lichamelijke 
processen naar gevoelens naar imaginatie te beschrijven, een continuïteit die 
voor de pre-modernen vanzelfsprekend was.
   Het nieuwe domein, dat wij psyche zouden noemen, werd door Sydenham 
niet zo genoemd. Hij had het over de ‘mind’ en deze bestond uit de animale 

vooral ijzerhoudende medicijnen en veel paardrijden, laat ik hier buiten 
beschouwing.640 Van belang is misschien nog dat een zekere ataxie, een 
onvermogen de animale geesten te controleren, aan de hysterische en 
hypochondrische neigingen ten grondslag ligt.641

Het is interessant te zien dat de interpretatie van Sydenham in enkele opzichten 
heel anders is dan die van Willis, maar dat ze toch allebei te beschrijven als 
verplaatsing van hysterie naar het animale systeem, naar de menselijke geest. 
Willis, die zich zeer expliciet losrukte van de humorale pathologie en de 
baarmoeder-these, liet hysterie ontstaan door infiltratie van het zenuwstelsel 
door vochten, juist vanuit die organen die in de humorale pathologie en de 
baarmoeder-these centraal stonden. We zouden kunnen zeggen dat Willis’ 
interpretatie hierdoor toch nog verbonden bleef met het traditionele menskundige 
bouwwerk. Hysterie bleef een aandoening die vanuit het lichaam het hoofd 
binnendrong, die weliswaar pas in het animale systeem als aandoening 
herkenbaar werd, maar toch in eerste aanzet in de organen en vochten was 
ontstaan. In Sydenhams termen zou het in dat geval een lichamelijke ziekte zijn, 
wat volgens hem niet zo was. Hoewel Sydenham minder hard tegen de humorale 
pathologie tekeer ging, staat zijn interpretatie van hysterie er verder vanaf.  
   De interpretatie van Sydenham is op drie fronten baanbrekend. Ten eerste: 
hysterie als ziektebeeld is sinds hem niet meer op wezenlijke punten veranderd, 
zeker totdat kort voor 1900 Freud en Breuer het concept verdringing toevoegden 
en kort na 1900 Pierre Janet het concept dissociatie. Ten tweede: met hysterie 
expliciet als psychische aandoening, in zeventiende-eeuwse termen animaal, 
werd afstand genomen van het idee van de menselijke geest die instort onder 
druk van vervuilde sappen en organen. Als apotheose van de vele pogingen zich 
te ontworstelen aan oude verklaringen, of eigenlijk nog meer aan het antropomorfe 
denkmodel dat voor de vroegmodernen steeds meer gingen wringen, formuleerde 
Sydenham het zo:

‘It is clear then, to me, that it is not any corruption of either the semen or the 
menstrual blood, to which, according to the statements of many writers, this 
disease is to be referred. It is rather the faulty disposition of the animal spirits. 
There is no malignant halitus towards the parts affected, no perverse depravation 
of the juices, no congestion of acrid humours. There is the cause I have assigned, 
and no other’.642

De derde reden om Sydenhams hysterie-concept baanbrekend te noemen is dat 
er een onderbouwd onderscheid wordt gemaakt in psychische en lichamelijke 
veroorzaking en daarmee in psychische en lichamelijke processen. Dit 
onderscheid verdient enige toelichting
   Jeffrey Boss beschrijft in zijn artikel ‘The seventeenth-century 
transformation of the hysteric affection’ de veranderingen die Sydenham 
aanbracht met behulp van de termen psychisch, somatisch, psychosomatisch, 
somatopsychisch.643 Het zijn natuurlijk moderne termen, maar ze werken 
verhelderend. Pré-sydenhamse interpretaties waren volgens Boss bijna alle 
somatisch, dat wil zeggen lichamelijk. De alchemistische en occulte diagnostiek 
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reflexmatig en instinctief, maar met het vermogen door ervaring steeds nieuwe 
verbindingen te maken en dus te leren. Het denken van de sensitieve ziel blijft 
direct gekoppeld aan de uiterlijke en innerlijke waarneming; de kennende 
instantie is de imaginatie. Als we alleen een corporele ziel hadden zou de zon 
voor ons een kleine schijf zijn, zou de kust zich verwijderen als we wegvaren, 
zouden we niet weten dat er andere landen en volkeren zijn, zou een echo een 
echte stem zijn, ons spiegelbeeld een ander wezen, en de sterren veel dichterbij 
dan ze in werkelijkheid zijn.652

   Er is daarom een rationele ziel nodig om de redenaties in de imaginatie te 
doorzien, te abstraheren en coördineren. In de menselijke imaginatie overlappen 
de sensitieve en de hogere rationele ziel elkaar. De rationele ziel of verstandsziel 
is de enige die abstracte begrippen kan bevatten, begrippen als god, engelen, 
eeuwigheid en ook ‘zichzelf’. Het gevaarlijke nieuwe zit hem er in dat alle 
zintuiglijk waar te nemen denkinhouden ook door de sensitieve ziel gedacht 
kunnen worden. De sensitieve ziel heeft dus denkvermogen en is tegelijkertijd 
materieel. Dan moet materie dus kunnen denken.653

   Dit was een mogelijkheid die voor bijna iedereen destijds, ook voor collega 
Sydenham, onvoorstelbaar was. Materie en denken waren te verschillend om 
samen te kunnen gaan. Het is misschien verhelderend om weer even in 
herinnering te brengen hoe Willis zich de beweging van de animale geesten, de 
werktuigen van de sensitieve ziel, voorstelde. Animale geesten waren materieel 
zoals ook licht materieel was, in diezelfde orde van subtiliteit. Hoe ze zo 
onvoorstelbaar snel impulsen konden doorgeven, was een probleem dat in de 
oudere theorieën, in het krachtenspel van humeuren en bedoelingen, nog niet 
zo’n rol speelde. In de tijd waarin geen concept van electriciteit bestond, maar 
wel veel over licht gedebatteerd werd, vergeleek Willis de mogelijkheid van zo 
snel impulsen doorgeven met reflectie van licht in een spiegel, of van geluid in de 
echo.654

   Thomas Sydenham verwierp de notie van denkende materie. In een 
persoonlijke tekst die onvoltooid is gebleven, Theologia Rationalis,655 beschreef 
hij de ziel eerder cartesiaans, als het ‘principe van denken’, onsterfelijk en 
immaterieel. Wanneer we het denken over abstracte onderwerpen zoals logica, 
moraal, eerbied, het boven eigenbelang uitstijgende streven naar het goede, als 
activiteiten van de ziel opvatten, dan corresponderen deze op geen enkele wijze 
met materie. In tegenstelling tot Willis en enkele jaren later ook John Locke, 
achtte hij het ondenkbaar dat een haast heilig vermogen als het denken, ‘almost 
divine’, uit materie zou voortkomen, waar het juist geen enkele binding mee heeft. 
Sydenham sloot de mogelijkheid van denkende materie niet uit, maar hij wilde er 
niet aan.656 Het viel buiten zijn voorstellingsvermogen, zoals vermoedelijk bij ons 
allen, maar Sydenham had impliciet, als praktijkmens, het voorstellingsvermogen 
als voorwaarde voor geloofwaardigheid vooropgesteld.
   Sydenham bekende zich hier theologisch tot een cartesiaanse opvatting, 
waarin dieren alleen materieel zijn en mechanisch gedetermineerde acties 
uitvoeren, en mensen gedeeltelijk materieel en gedeeltelijk rationeel zijn en 
waarin de rationele vermogens door de ziel uitgevoerd worden. Zonder de ziel 
geen innerlijk leven, zonder de ziel geen mens. Terwijl Willis zich intellectueel op 
paden begaf waarvan de consequenties de traditionele theologie ernstig 

geesten. De animale geesten tezamen vormden voor hem eigenlijk datgene wat 
door het zenuwstelsel beweegt, van de meest subtiele substantie, van alle 
substanties het dichtst bij het immateriële.647 De ziel als psyche hield hij erbuiten; 
die bleef voor hem het immateriële, onsterfelijke principe. Toch zou het nieuwe 
domein, dat door Sydenham zo concreet onderscheiden werd, steeds vaker het 
psychische genoemd gaan worden. Om dit te begrijpen keren we terug naar 
Thomas Willis, vanuit het vermoeden dat hij de term psychologia niet voor niets 
introduceerde.

EEN GEESTELIjkE EN EEN LIcHAMELIjkE zIEL

In zijn colleges sprak Willis van een ‘genius of man’, een soort etherische mens in 
ons, ‘coextensive with the body’, maar gemaakt van de meest subtiele atomen. 
Deze genius wordt bij vreugde groter dan ons lichaam en straalt dan ook buiten 
ons. Bij schaamte en angst wordt hij kleiner dan ons lichaam.648 Deze etherische 
mens in ons vormde een deel van de menselijke ziel. Zoals gezegd had Willis al 
eerder aangekondigd een boek over de ziel te willen schrijven en daarin zijn 
wetenschappelijke bevindingen, experimenten en klinische ervaring te 
verwerken. Na het overlijden van zijn vrouw, in een periode van rouw, kwam hij 
ertoe zijn plan te verwezenlijken. Zijn boek verscheen in 1672: De anima 
brutorum, elf jaar later vertaald als Discourse concerning the Soul of Brutes.649

   Willis stelde twee kwalitatief van elkaar te onderscheiden zielen voor, een 
hoge en een lage. De verstandsziel, de anima rationalis, is de hoogste, alleen aan 
de mens voorbehouden. Deze voert het complexe denken uit, is immaterieel en 
onsterfelijk. De lagere ziel, die hij corporeel oftewel lichamelijk noemt, is 
verankerd in het lichaam, heeft ongeveer dezelfde vorm als het lichaam maar dan 
bestaand uit etherische substantie (‘the most subtle atoms’). We hebben de 
corporele ziel met de dieren gemeen en daarom noemt Willis het ook de 
dierenziel, de anima brutorum.
   Deze corporele ziel is ook weer onder te verdelen in een vitaal en een 
sensitief deel, de anima vitalis en de anima sensitiva. Het vitale deel is vurig, 
vlamachtig en verbonden met het bloed.650 Het sensitieve deel is ijler, lichtachtig 
en verbonden met hersens en zenuwstelsel. Het stuurt de mentale processen: 
waarneming, herinnering, imaginatie en een zeer eenvoudig denken. Dus 
vlammen en licht zijn de twee materiële kwaliteiten van de corporele ziel, 
emotionele en mentale processen zijn de vermogens. Willis kende dus ook dieren 
deze vermogens toe, in tegenstelling tot Descartes, die dieren als soort machines 
zag zonder zieleleven.651

   Als we ons Willis’ psychologie concreet voorstellen zien we dus een 
materieel lichaam en daarin of doorheen een corporele ziel. Die heeft vermengd 
met het lichamelijke een vitaal deel, warm en verbonden met bloed, en iets ijler 
en lichter een sensitief deel, verbonden met het zenuwstelsel. We herkennen hier 
de oude driedeling in vitaal, sensitief (ook animaal genoemd) en rationeel. Maar 
Willis redeneert verder. De sensitieve ziel kan waarnemen, herinneren en ook 
redeneren, hoewel in geen verhouding tot het denkvermogen van de verstandsziel. 
Het is de tabula rasa die hij eerder in zijn colleges noemde, in eerste instantie 
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of in simpele ambachtelijk beroepen.
   Bij ‘foolishness’ daarentegen functioneert het systeem wel en hoeft de 
intelligentie niet het probleem te zijn. De redenaties volgen echter lijnen die op 
verkeerde veronderstellingen en verwachtingen gebaseerd zijn. Niet het brein 
zelf maar de animale geesten zijn verstoord, waardoor concepten verkeerd 
verbonden of onderscheiden worden. Dit is wat hij ook waanzin noemt, soms 
manie en soms melancholie.662 Het probleem is hier dus niet de intelligentie zelf 
maar het oordeelsvermogen. En dat was nu juist altijd de competentie van de 
rationele ziel geweest. De onfeilbaarheid van de ziel stond ter discussie.
   Traditioneel vatte men waanzin op als het omverwerpen van de rede door 
de hartstochten. Het lichaam met zijn hartstochten, sappen en opwellingen 
overdonderde en penetreerde de menselijke geest waardoor deze niet meer naar 
behoren kon functioneren. Dan werd men waanzinnig, maar de rationele ziel zelf 
bleef absoluut en onaantastbaar. Bij Willis zijn we getuige van het losgooien van 
dit uitgangspunt: in de ontwikkeling van tabula rasa naar menselijke geest, 
hoefde de waanzin niet meer automatisch de overdondering van de geest door 
het lichaam te zijn. Bij sommigen was het zenuwstelsel verstoord of vervormd, bij 
anderen was het zenuwstelsel intact, maar waren de gedachten vreemd en 
onnavolgbaar. Bij Willis werd dit dus een ziekte van het verstand, de ‘mind’, maar 
in zijn terminologie vooral van de verstandsziel, die wel intelligent kan denken 
maar verkeerde verbindingen maakt. ‘It most chiefly belongs to the Rational Soul, 
and signifies a defect of the Intellect and Judgment’.663

   Als we beide implicaties samenvatten dan zien we dat allereerst de 
immateriële ziel niet langer de noodzakelijke voorwaarde was om de menselijke 
geest (verstandelijke vermogens en processen) te definiëren, en vervolgens dat 
die immateriële ziel ook haar onfeilbaarheid verloor. Het is ironisch, misschien 
tragisch, maar in elk geval opvallend, dat met het introduceren van het begrip 
psychologie als ‘wetenschap van de ziel’, juist de ziel voor haar positie moest gaan 
vrezen. Onbedoeld, maar toch.

HOOfD, HArT EN bUIk

Met de opkomst van een psychologie die zich op hersens en zenuwstelsel richtte, 
stond nog iets ter discussie: de opvatting van het hele lichaam als een reservoir 
van niet alleen lichamelijke maar ook psychische krachten en kwaliteiten. Zo 
extreem als Willis de vier humeuren verwierp deden weinigen het. Sydenham 
accepteerde meer van de humorale pathologie, maar nam haar niet meer zo 
letterlijk. Hij hield nog wel vast dat er vier constituties zijn, de temperamenten.664 
De humorale pathologie zou overigens in Sydenhams denken steeds minder 
plaats innemen. Dat de organen en vochten hun traditionele rol aan het verliezen 
waren, zou slechts langzaamaan in de geneeskunde doordringen. Ook een eeuw 
later was het niet algemeen geaccepteerd. ‘Buik en darmen hebben een zo 
overduidelijk controle over het zenuwstelsel’, schreef een arts een eeuw na 
Sydenham, ‘en bij hypochondrische en hysterische mensen zijn deze zo in de war, 
dat de beste remedie tegen deze aandoeningen moet liggen in het behandelen 
van de ingewanden’.665 In de ‘oude’ visie ging het zo; in de ‘nieuwe’ visie die door 

ondergroeven. Hij moet zich hiervan bewust zijn geweest en het is gesuggereerd 
dat hij daarom zijn denkende materie beperkte tot de corporele ziel, weliswaar 
toebedeeld met veel meer vermogens dan gebruikelijk, maar nog altijd dat deel 
van de menselijke ziel dat we met de dieren gemeen hebben.
De opvatting van de ziel zoals die in The Soul of Brutes werd neergezet had twee 
belangrijke implicaties, de eerste impliciet, de tweede expliciet. De impliciete 
implicatie was dat de status van de ziel veranderde. De traditionele opvatting van 
de ziel als een geestelijk wezen in ons bleef bij Willis bestaan, in de vorm van de 
verstandsziel of rationele ziel, die immaterieel is. Maar in vermogens is deze ziel 
nog alleen kwalitatief te onderscheiden van de sensitieve ziel. De eeuwige, 
onsterfelijke ziel doet dus wat de materiële sensitieve ziel op een lager niveau 
ook kan. Wat is dan nog het verschil? Het eigene van de onsterfelijke ziel is nog 
vooral gelegen in het beter, gecompliceerder, op een hoger niveau, uitvoeren van 
wat de sensitieve ziel op een eenvoudiger niveau doet. Er is een glijdende schaal 
van lichamelijke impulsen naar gevoelens naar de imaginaties van de corporele 
ziel naar de abstracties van de rationele ziel.657 Wat in de corporele ziel begeerte 
is, wordt in de verstandsziel wil, wat in de corporele ziel fantasie is, wordt in de 
verstandsziel intellect. De corporele ziel kan redeneren volgens analogieën, 
gelijkenis, en daardoor gevaar of veiligheid, vriend of vijand inschatten, maar tot 
gewogen oordeel komt zij niet.658 Het gevaarlijke element schuilt er in dat de stap 
klein is de verschillen nog alléén als kwalitatief te zien en het idee van een aparte 
onsterfelijke ziel overboord te gooien. Maar deze stap werd door Willis zorgvuldig 
vermeden.
   De tweede implicatie werd door Willis wel expliciet uitgewerkt. Dit was dat 
de ziel, ook de verstandsziel, bij Willis zo verweven was met het lichaam, 
verankerd in bloed en zenuwen, dat deze ook, net zo als het lichaam, ziek kon 
worden. Altijd was de ziel buiten de ziekte en de waanzin gehouden. Timothy 
Bright schreef in zijn Treatise of Melancholie dat bij waanzin niet de ziel verstoord 
is maar de instrumenten die door de ziel bediend worden, alsof het 
muziekinstrument voor de musicus kapot is of de pen voor de schrijver.659 Met de 
ziel bleef ook altijd het intellectuele deel van de mens ongeschonden, zoals we in 
de theorieën van Wier zagen maar ook in de diagnostische praktijk, bij Mary 
Glover en Helen Fairfax. Bij Willis veranderde dit.
   In zijn hoofdstuk ‘Of Stupitity, or Foolishness’ beschrijft Willis een 
onderscheid tussen twee soorten waanzin,660 een onderscheid dat overigens 
later door Locke in zijn beroemde Essay is opgenomen, zonder bronvermelding 
en in iets andere benamingen, en dat daarom vaak ten onrechte aan Locke wordt 
toegeschreven.661 Maar het komt van Willis. Bij ‘stupidity’ is het systeem verstoord, 
het brein zelf en de zenuwen die van daaruit het lichaam besturen. En doordat 
het systeem niet functioneert kan de werkelijkheid ook alleen maar vervormd 
waargenomen worden, als door een vervormd vergrootglas. De redenaties 
kunnen alleen de lijnen van het verstoorde systeem volgen. Hier wordt iets 
bedoeld wat we tegenwoordig zwakzinnigheid zouden noemen en dit blijkt ook 
uit de oorzaken die Willis ervoor aanvoert: men kan zo geboren worden en het 
kan ontstaan door ouderdom, verder door ongelukken, klappen op het hoofd en 
door traumatische gebeurtenissen, en door ongezond leven met veel 
dronkenschap. Mensen die hier aan leiden kunnen soms wel werken in landbouw 
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groeivermogen, en kan zijn vrijwillige sturende kracht uitvoeren vanuit het hoofd. 
Ons hoofd is van binnen stil en onbeweeglijk, wordt zelfs duizelig van teveel 
schudden en bewegen, en dat klopt met haar taak om rust en overzicht te houden. 
Er is geen reden, volgens More, om de common sense ergens anders te zoeken dan 
daar.672

Wat zeiden Van Helmont en Hobbes zelf? De paracelsiaanse alchemist en arts Jean 
Baptiste van Helmont ging ervan uit dat er verschillende zielen in het menselijk 
lichaam huisden. Organen werden door die zielen gedreven hun werkingen uit te 
voeren, met elkaar corresponderend volgens de taal van sympathie. De voor de 
mens meest cruciale transformatie van materie in levenskracht vond plaats in de 
buik en dit was daarom ook de plaats waar de primaire ziel van het lichaam 
huisde. Zoals een boom zijn primaire levenskrachten uit zijn wortels haalde, zo 
haalde de mens die uit zijn buik. Het is niet zo dat Van Helmont daarmee beweerde 
dat de rede in de buik huisde – de rede was volgens hem niet zo heel belangrijk – 
maar wel dat een soort wetend bewustzijn volgens hem eerder lichamelijk was 
dan mentaal.673

   Thomas Hobbes zei ook niet letterlijk dat wij met ons hart denken, althans 
niet zo concreet en plastisch als More het weergeeft, maar wel dat het hart de 
‘fountain of all sense’ is.674 Met het woord ‘sense’ wordt in Engelse teksten niet 
alleen zintuig bedoeld. ‘Sense’ wordt ook gebruikt in de betekenis van zin, 
verstand, zoals wij zeggen ‘bij zinnen zijn’, zoals ook in common sense. Het duidt 
gewaarworden, voelen of merken aan, niet in de zin van redenerend verstand 
maar meer als dagelijks verstand, inzicht of begrip. En daarover schrijft Hobbes 
dat die vanuit het hart beweegt. De relatie tussen hart en brein is wederkerig: ‘So 
reciprocal are the motions between the heart and the brain’.675 Waarnemingen 
worden van de zintuigen naar het hart getransporteerd. In het hart wellen lust en 
weerzin op, verlangens en afkeer en alle variaties daarvan. Pas in het brein 
worden die opwellingen waargenomen en tot voorstellingen en fantasieën 
gemaakt. Het brein heeft hier dus het imaginatieve vermogen, voorstellingen 
genererend, maar de betekenis en zingeving ontstaat in het hart.676    
   Het lijkt hier dat Hobbes met het psychische leven van het hart een soort 
voelen en weten bedoelt dat enigszins lijkt op wat Willis twintig jaar later met het 
simpele gevoelsmatige denken van de corporele ziel bedoelde. Een tussenvorm 
van niet-redenerend kennen die de zoekers toen kennelijk bezighield, als een 
tweede soort van intelligentie. Waar Willis die vorm van intelligentie de 
‘dierenziel’ noemde, zei Hobbes dat er eigenlijk voor de sense van het hart weinig 
verschil was met dieren: die hebben die sense ook.677 Willis liet zijn twee zielen 
overigens wel vanuit het hoofd werken.
   Hobbes heeft geprobeerd de psychische vermogens van het hart 
wetenschappelijk aan te tonen. Eerst in de boeken van Vesalius en daarna met 
anatomisch onderzoek. Omdat hijzelf geen anatoom was zocht hij met hulp van 
een vriend, William Petty, naar zenuwen die om het hart lagen en die de 
wederkerige bewegingen tussen zintuigen, hart en brein mogelijk moesten 
maken. Maar tevergeefs, die vond hij niet. Een psychisch actief hart was niet aan 
te tonen.678 Ondanks dat stond Hobbes met zijn opvatting in een lange en grootse 
traditie.

Sydenham zo mooi verwoord was, waren de verstoringen in de darmen juist 
gevolg van door ‘mentale emoties’ ontstane verwarringen in het zenuwstelsel.
   Dat was niet wat Harvey had bedoeld toen hij het hart in het centrum van 
het mensenleven plaatste, als zon van de microkosmos. Maar met de nieuwe 
psychologie verdween de oude conceptie van het lichaam als bron van zieleleven. 
Daarover werd expliciet gedebatteerd. Henry More, een voorman van de groep 
idealisten die de Cambridge Platonisten genoemd werd, schreef in 1659 een boek 
The Immortality of the Soul, waarin hij het concept van een onsterfelijke ziel 
probeerde te verdedigen.666 Het redden van de onsterfelijke ziel uit de klauwen 
van mechanicisten en sceptici was voor More een leidraad in zijn leven.
   In zijn boek besprak More ook de vraag waar ons bewustzijn zetelde. 
Thomas Hobbes had in zijn mensbeeld het hart de centrale plaats gegeven en de 
common sense aldaar geplaatst. Jean Baptiste van Helmont had het centrum van 
innerlijk leven nog lager geplaatst, in de buik. More was het met beiden oneens. 
Hij erkende de buik als gevoelig gebied waar een ‘tedere sensibiliteit’ 
waarneembaar was, maar stelde dat we de plek waar we gevoelens waarnemen 
niet moeten verwarren met de plek waar gevoelens veroorzaakt worden. Ook 
waanzin en heftige emotionele aanvallen lijken volgens More soms vanuit de buik 
te ontstaan, maar ook dat zegt nog niet dat de buik de zetel daarvan is. Net zo min 
als de common sense van vrouwen in de baarmoeder huist omdat de furor uterinus 
daar vandaan komt.667

   Uitvoeriger ging More in op het hart. Als er een ziel in het lichaam is, dan 
zou het hart de hoofdzetel daarvan kunnen zijn, zoals veel auteurs in zijn tijd 
stelden. Het hart werd als bron van leven en van spontane beweging gezien. Maar, 
aldus More, als zetel van gedachten en vrije wil is het hart ongeschikt. Daarvoor is 
het veel te beweeglijk en te warm. Het is in voortdurende ritmische samentrekking 
en ontspanning. Bewustzijn en common sense hebben als taak overzicht te houden 
en begrip te verwerven en moeten daarom niet in voortdurend golvende agitatie 
verkeren, maar juist in relatieve stilte en onbeweeglijkheid. Als we vanuit ons hart 
zouden denken en waarnemen, zouden we overgeleverd zijn aan de pulseringen. 
Onze waarnemingen zouden volstrekt labiel zijn, voorstellingen zouden deinen 
en vervormen, beelden en gedachten zouden komen en verdwijnen.668

   Er is steeds een plek nodig van waaruit we kunnen relativeren, opdat we 
niet helemaal meebewegen met zintuiglijke indrukken. Daardoor is het mogelijk 
dat we met onze verbeelding achter de objecten datgene kunnen aanvullen wat 
we niet zien, dat we met gedachten naar plaatsen kunnen gaan waar we nu niet 
zijn, dat we ook innerlijke impulsen kunnen relativeren, er op ingaan of ze laten 
uitbewegen. Er is dus altijd een punt nodig dat niet de indruk zelf is, dat niet de 
impuls zelf is, een punt dat daarbuiten staat, dat daar doorheen schijnt zonder 
meegevoerd te worden. More vergelijkt het met licht. Licht heeft altijd een 
middelpunt waar het het felste is. Dit middelste punt is niet zichtbaar of afgegrensd, 
en toch het middelpunt.669 Volgens More kan dit alleen maar in het hoofd zijn, de 
plek van waaruit we indrukken uit de omgeving waarnemen en impulsen uit ons 
lichaam waarnemen, maar waar het zelf rustig kan blijven, vanuit doorzichtige 
helderheid.670 Dit punt is het ‘ik’, in More’s woorden het I myself, het middelpunt 
van de cirkel. Vanuit het I myself kan de mens de dingen in perspectief plaatsen.671

   De ziel straalt volgens More door ons hele lichaam, geeft vormkracht en 
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maar om die reden denken dat de ziel die plek ook als zetel heeft, was volgens 
hem hetzelfde als denken dat zij in de voet zetelt als we daar pijn voelen.684

   Waar Descartes en More het primaat van het hoofd filosofisch 
beredeneerden, hebben Willis en Sydenham psychologisch het innerlijk leven 
naar het hoofd verplaatst. Sydenham met zijn ‘mentale emoties’ en Willis ook nog 
eens anatomisch, want gevoelens hadden volgens hem hun oorsprong in het 
hoofd, en wel in de kleine hersenen. De warme opwelling die men in het hart kan 
ervaren en die er volgens Willis ook de reden van is dat mensen zo vaak hun liefde 
of haat en hun hevige religieuze gevoelens als strevingen van het hart beleven, 
waren volgens hem geen oorzaak maar gevolg: het vitale deel van de corporele 
ziel dat sterk reageerde op concepties in de imaginatie.685 Het is een snelle 
verandering geweest waarin het hoofd de belangrijkste zo niet de enige zetel van 
psychisch leven werd. In die zin is het symptomatisch dat de pogingen van Hobbes 
om bewijzen van psychisch leven in een opengesneden borst te vinden vergeten 
zijn, en de pogingen van Willis diezelfde bewijzen in een opengezaagd hoofd te 
vinden de menskunde blijvend hebben veranderd.

   Marsilio Ficino beschreef het hart als de plaats waar de ziel het dichtst in 
het lichaam verankerd is. Sir Kenelm Digby beschreef een voortdurende 
wisselwerking tussen hart en brein, en Robert Fludd beschreef de ware kennis 
van de onzichtbare en oneindige werkelijkheid als ‘known only to the heart’.679 
Jacques Ferrand zocht in zijn Erotomania de lichamelijke zetels van verliefdheid 
en vond die in hoofd, hart én buik, maar met het hoofd als degene die door zijn 
eindeloze gepieker en gefantaseer de liefdesgevoelens tot waanzin maakte. 
Hoewel deze auteurs de intellectuele en imaginatieve vermogens in het hoofd 
plaatsten, moet volgens hun het hart wel een vorm van zieleleven in zich gedragen 
hebben. Dus Hobbes stond met zijn brein als zetel van imaginatie en redenaties, 
en het hart als bron van voelen, willen en weten, niet alleen.
   Verder terug in de tijd vinden we het hart in middeleeuwse christelijke 
tradities als bron van de passies en van moreel geweten, en nog verder terug, in 
het mensbeeld van oude Grieken en in het bijzonder van Aristoteles, als centrum 
van het lichaam en als plaats van waaruit de ziel werkte. Eén van de argumenten 
was dat adem als ziel of geest de borst altijd als eerste voedt. Een daarmee 
samenhangend argument was dat als men spreekt vooral de borst beweegt, en de 
woorden dus daar vandaan lijken te komen, gedragen door de adem.680 Aristoteles’ 
ideeën waren heel invloedrijk, maar dat hoeft geen betoog, en in het Engeland 
van vóór de onthoofding van Charles verplicht voor elke student.
   Harvey zelf is in de loop van zijn leven over de betekenis van het hart gaan 
twijfelen. Een merkwaardige ervaring heeft daaraan bijgedragen. Aan het hof van 
koning Charles kwam een jonge man die aan een verwonding een gat in zijn borst 
had overgehouden. Harvey en de koning konden het hart aanraken, en het bleek 
dat de jonge man deze aanrakingen niet voelde. Het hart had dus geen directe 
zintuiglijke waarneming.681 Later in zijn speurtocht moest Harvey ook constateren 
dat in een kippenembryo eerst bloedcirculatie was waar te nemen en later pas 
het hart. Harvey was trouw aanhanger van Aristoteles en wilde duidelijk zijn 
grote voorbeeld niet afvallen. Hij lijkt in zijn tweede boek, over de voortplanting, 
een soort compromis gezocht te hebben: loyaal aan Aristoteles, maar ook 
beseffend dat het bloed er eerder was dan het hart. In Harvey’s latere denken 
werd het bloed dan ook meer dan het hart de drager van de ziel. Misschien is het 
daarom dat we bij hem geen duidelijke uitspraken over kenvermogen van het 
hart vinden.682

   We moeten wel weten dat er naast de hartgerichte menskunde ook altijd 
hoofdgerichte benaderingen zijn geweest, bijvoorbeeld van Plato en Galenus die 
het hoofd als zetel van de rationele ziel aanwezen. Maar ook voor hen was het wel 
een bron van voelen en verlangen. De intellectuele ziel werkte vanuit het hoofd 
en de meer ademachtige en levengevende ziel vanuit het hart.683 Zoals we eerder 
zagen stuurde een derde soort ziel, de meest aardse, de natuurlijke processen 
vanuit de buik. De menselijke vermogens werden door schrijvers verschillend 
over deze zielen verdeeld.
   Henry More bestreed dit met zijn I myself dat in het hoofd zetelde en wat 
minder subtiel had ook Descartes dit al bestreden. ‘De mening van hen die denken 
dat de ziel haar passies verwerft in het hart, is van geen enkel belang’. Volgens 
hem waren de passies wel bewegingen in het lichaam, maar de ziel nam ze waar 
vanuit het hoofd. Zo kon de denkende ziel bewegingen in het hart waarnemen, 
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verklaringen, nuchter en vernuftig, zoals die in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw werden aangewend om verschijnselen als visioenen en inspiratie van hun 
bovennatuurlijke gehalte te ontdoen. Het was de tijd waarin het geloof in 
demonen en bezetenheid zijn vanzelfsprekendheid aan het verliezen was, het 
was ook de tijd waarin de heksenwaan haar laatste stuiptrekkingen beleefde. In 
dit hoofdstuk gaan we onderzoeken in hoeverre de nieuwe wetenschappelijke, 
anatomische en psychologische ideeën zoals die in de vorige hoofdstukken 
beschreven zijn, een bepalende rol hebben gespeeld in de afname van geloof in 
demonen, bezetenheid en magie. Concreet betekent dit dat we ons gaan afvragen 
of de dieptepsychologie avant-la-lettre van Wier en Scot, het ‘nieuwe denken’ van 
Bacon, het mechanicisme van Descartes, Digby en Hobbes, de nieuwe fysiologie 
van Harvey en het daarmee samenhangende concept van de mens als kwantitatief 
gesloten systeem, en tenslotte de psychologische theorieën van Willis en 
Sydenham, aanwijsbaar zijn in de argumentatie van hen die vochten om het al of 
niet natuurlijk verklaren van de werkingen van de menselijke geest. We keren 
daarom terug naar de debatten over demonen, visioenen en hekserij, naar de 
vragen die we in de eerdere hoofdstukken over Wier en Scot en over de 
gevalsbeschrijvingen van Mary Glover en Helen Fairfax bespraken: vertellen 
visioenen en trances iets over een bovennatuurlijke werkelijkheid of alleen iets 
over de binnenkant van de menselijke geest? Bestaan hekserij en bezetenheid of 
zijn het vormen van hysterie en melancholie?
   Het waren dezelfde vragen, maar nu gesteld in een andere context, in een 
wereld die maatschappelijk en intellectueel door elkaar geschud was. Engeland 
en Schotland hadden decennia van oorlogen en geloofsstrijd doorgemaakt, de 
nederlaag van de monarchie en de machtsovername door het parlement. De 
censuur van de staat was ingestort, de middelen om opstanden te onderdrukken 
of sectarische en revolutionaire groepen te verbieden ook. Oliver Cromwell, de 
grote man van de parlementaire regering en later alleenheerser, stond secten toe 
en gaf de pers vrijheid. In pamfletten en boeken konden nu zoveel meningen 
geuit worden als nooit tevoren.689 In ‘the world turned upside down’ kregen 
revolutionairen de ruimte om de opstand van de armen te proclameren en 
utopias te stichten. Puriteinen verwachtten het duizendjarig rijk en de 
wederkomst van Christus. Tot de groep puriteinen die tijdelijk Oxford regeerden 
behoorde ook John Webster, de arts die ik al in de inleiding noemde, wegens zijn 
mooie vergelijking van denken met architectuur en wegens zijn verwondering 
over de nieuwe werelden die zich door de ontdekkingsreizen hadden geopend. 
Deze hele periode was gepaard gegaan met pestepidemieën op verschillende 
plaatsen, met als dieptepunt de grote epidemie van Londen, waar in het jaar 1665 
vermoedelijk zo’n 68.000 doden vielen. Daarna brandde tweederde van de stad 
af.690

   Op intellectueel gebied was deze tijd niet minder stormachtig. De ‘new 
philosophy’ was in grotere kringen doorgedrongen. Het heliocentrisch 
wereldbeeld van Copernicus, Bacon’s ‘grote hervorming’, de astronomie en 
natuurwetenschap van Galilei, het mechanicisme en de methode van Descartes, 
Harvey’s ontdekking van de bloedsomloop, kortom ‘the project of understanding’ 
zoals Bacon het had genoemd, was een stroming in de Europese cultuur geworden 
met een gemeenschappelijk ideaal: het begrijpen van de wetmatigheden in de 

WETENscHAp EN HET 
bOVENNATuuRlIjkE:
DE lATE DEbATTEN

Meric Casaubon (1599-1671) was de zoon van Isaac Casaubon, de Zwitser die de 
Hermetische geschriften ontmaskerd had. Meric was als kind met zijn ouders uit 
Zwitserland gevlucht, eerst naar Parijs en later naar Engeland. Daar is hij blijven 
wonen. Hij werd anglicaans en in zijn leven ontwikkelde hij zich tot een 
conservatieve, kritische denker. In 1654 schreef hij een boek tegen het 
enthousiasme.686 Enthousiasme betekende in zijn tijd een vorm van spirituele 
bevlogenheid die gepaard ging met dansen, zingen en het lichaam door elkaar 
schudden, net zolang tot men visioenen kreeg en in trances goddelijke inspiratie 
ontving. De enthousiasten verenigden zich in secten en kerkgenootschappen, 
zoals de Shakers en de Quakers, die letterlijk genoemd waren naar hun activiteiten 
van schudden en kwaken (kreten uitstoten, roepen). Voor sommigen een teken 
dat Gods openbaring nu werkelijk op aarde kwam, voor anderen zoals Casaubon 
het bewijs dat gevaarlijke waanzin een maatschappelijke stroming begon te 
worden.
   Een heel andere kant van Casaubon was dat hij van schommelen hield. In 
een ontwapenende passage schreef hij dat hij graag schommelde, als kind maar 
ook nog als volwassene, en dat hij daar altijd bijzondere genoegens aan beleefde. 
Interessant is dat hij vermeldt dat het door artsen werd voorgeschreven omdat 
het goed voor de gezondheid zou zijn. Ook droomde Casaubon van schommelen, 
soms zelfs zonder touwen, dus zweven, met de levensechte golven door zijn hele 
lijf. Bij het ontwaken voelde hij zich dan aangenaam en lekker.687 De reden dat de 
meestal nogal dorre en kritische Casaubon deze persoonlijke ontboezeming 
deed, was om te laten zien hoe schommelen, door het steeds herhalen van 
dezelfde beweging, een prikkeling in het lichaam teweegbracht die de ervaring 
van extase benaderde. En met zijn beschrijving van schommeldromen laat hij 
zien dat het voor de prikkeling blijkbaar niet eens zo heel veel uitmaakte of het 
schommelen in de werkelijkheid plaatsvond of in de imaginatie. Hoewel het hier 
duidelijk om positieve ervaringen ging, was het als principe niet zonder gevaar – 
en hier kwam de kritische Casaubon weer te voorschijn. Een te langdurige 
prikkeling kon namelijk veroorzaken dat het brein in de opgeroepen extase zou 
blijven. Dat was gevaarlijk. Het steeds herhalen van bewegingen door te dansen 
en te schudden en te zingen kon ertoe leiden dat het meedeinende brein onder de 
prikkeling zou bezwijken en de innerlijke ervaringen voor werkelijkheid ging 
aanzien.688 Dit was wat er volgens Casaubon met de enthousiasten gebeurde en 
wat zij voor goddelijke inspiratie aanzagen.
   Deze schommel-these is een mooi voorbeeld van de natuurlijke 
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als ontvanger van heilige of demonische inspiratie overeind bleef. In sommige 
landen zou het nog langer duren, maar in Engeland nam vanaf 1660 het aantal 
veroordelingen wegens hekserij snel af. Vanaf de jaren ’70 vonden nog slechts 
enkele veroordelingen plaats en steeds vaker vrijspraak of gratie, vanaf 1682 zijn 
er geen executies meer geweest. Zowel in rechtspraak als in wetenschappelijke 
kringen was men steeds minder bereid op de wilde beschuldigingen van 
dorpelingen in te gaan. De wet op hekserij werd in Engeland pas later afgeschaft, 
in 1736, maar in de letterlijke vormen waarin hekserij eeuwenlang was opgevat, 
werd het toen al lang niet meer serieus genomen.697

   We bevinden ons dus in de laatste fase van de heksenwaan en gaan nu 
luisteren naar de mensen die middenin de strijd stonden, de artsen, geleerden en 
geestelijken die in het voor Engeland laatste grote openbare toernooi over het 
bestaan van heksen en demonen, nog één keer hard en met alle beschikbare 
argumenten de degens kruisten.

HET GLANVILL-WEbSTEr DEbAT

Dat wat gemakshalve het Glanvill-Webster debat wordt genoemd, was eigenlijk 
een in de jaren van de restauratie, de jaren ’60 en ’70, voortdurende discussie in 
boeken en pamfletten, in salons en koffiehuizen en in wetenschappelijke en 
religieuze genootschappen. Tegenover elkaar stonden in de eerste plaats Joseph 
Glanvill (1636-1680) en John Webster (1610-1682). Interessant is dat hun 
standpunten zich niet makkelijk laten voorspellen langs de lijnen van hun 
intellectuele en religieuze voorkeur. De aanvoerder van het kamp dat hekserij 
wilde bewijzen was Joseph Glanvill, de voorvechter van experimentele 
wetenschap en in de voortgaande strijd tussen Ancients and Moderns expliciet 
een Modern.698 Glanvill had grote angst voor hekserij en zou er zijn levenstaak van 
maken het bestaan hiervan wetenschappelijk aanvaard te krijgen. Zijn 
tegenstander John Webster behoorde tot het strengere religieuze kamp van de 
radicale puriteinen en hij geloofde weer helemaal niet in het volgens hem 
bijgelovige en domme idee van hekserij.
   Laten wij eerst Glanvill volgen. Hoe is zijn optimisme te rijmen met zijn 
angst? Glanvill was een diep gelovig man, voor wie religie van twee kanten 
ingesloten werd, aan de ene kant door sceptische wetenschappers, in hun meest 
dreigende vorm de atheïsten, en aan de andere kant door radicale secten, ‘the 
passionate hurricanes of the phrentick Enthusiasts’ die met hun wilde ideeën de 
geesten verdwaasd hadden, de vrede verstoord en de samenleving in bloed 
gedrenkt.699 Tot zijn grote ongerustheid waren niet alleen wilde revolutionairen 
maar ook wetenschappers gevoelig voor atheïsme en ongeloof. En juist daarom 
trok hij ten strijde, schreef hij meerdere boeken, steeds met dezelfde boodschap, 
meerdere keren een nieuwe bewerking, een scherpere formulering, nóg een keer 
overdacht, nóg een harder argument erbij. Hij had het liefst gezien dat de Royal 
Society een baconiaans onderzoek zou doen naar het ‘land van de geesten’, het 
nog onontgonnen werelddeel, in zijn woorden ‘a kinde of America’. Zijn oproep 
daartoe werd tot zijn spijt door de Royal Society niet aangenomen. In latere 
edities heeft hij deze oproep weggelaten, kennelijk bewust dat men er toch niet 

natuur en het bouwen van een betere wereld. Een stroming die veel enthousiasme 
maar ook angst en weerstand opriep.691

   Eén van de voorvechters van experimenteel onderzoek was Joseph Glanvill, 
een vooraanstaand lid van de Royal Society. Hij verwachtte dat ontdekkingen en 
uitvindingen mogelijkheden zouden bieden groter dan de wonderen uit de 
oudheid. Nu waren er al de boekdrukkunst, het kompas en de microscoop, maar 
hij voorspelde tijden waarin een reis naar de maan niet moeilijker zou zijn dan 
een reis naar Amerika nu, waarin we ‘een paar vleugels kopen om naar verre 
gebieden te vliegen, zoals we nu laarzen kopen om te reizen.’692 Ooit zouden we 
met elkaar kunnen spreken over afstanden van Engeland naar India, door 
sympathetische overbrenging, in de toekomst misschien even gewoon als brieven 
schrijven nu!693

   De nieuwe filosofie zou voor het dagelijks leven gevolgen hebben waarvan 
men zich nog helemaal niet bewust was. Baconiaans als hij was, vond Glanvill dat 
we te vaak de wereld vanuit onze hartstochten waarnamen. We zijn niet anders 
dan de monsters uit de mythen, die hun ogen in hun borst hebben.694 Daarom zou 
het eeuwenoude op hartstochten gebaseerde wereldbeeld vervangen moeten 
worden door een nieuw, dat nog opgebouwd moest worden, maar waarvan de 
eerste stenen reeds waren gelegd.
   Naast deze hoopvolle opgewondenheid over het tijdperk van vooruitgang 
was er de angst dat alle veranderingen de apocalyptische eindstrijd en de 
ondergang van de wereld inluidden. De oorlogs- en revolutiejaren en de branden 
en epidemieën werden door menigeen opgevat als gevolg van de morele zwakte 
van de mens, van de kerkelijke splitsingen en de religieuze twijfel die daardoor 
opgeroepen was. Ondergangsangsten richtten zich vaak direct tegen de nieuwe 
wetenschappen, als voedingsbodem voor atheïsme en ontheiliging. Misschien 
werkte de duivel wel door mechanicisten en atheïsten heen om het Christendom 
te vernietigen en de komst van de Antichrist voor te bereiden.
   Ook bij sommige wetenschappers streden hoop en angst om voorrang. 
Glanvill was één van hen. We moeten hun angst volkomen letterlijk nemen. Het 
ging niet alleen om religieuze en intellectuele veranderingen, maar om rampen, 
epidemieën, kometen, de ondergang van landen en werelddelen. De branden van 
Londen en de pest waren een voorbode van wat nog komen kon. Misschien zou 
de aarde zelfs verbranden, uit zijn koers raken en een ‘wandering comet’ worden, 
schreef Glanvill.695 De Dag des Oordeels naderde en de discussies gingen erover of 
de laatste duizend jaar al bij de Reformatie begonnen waren – dan zat men er dus 
al middenin – of dat ze aanstonds met geweld zouden losbarsten. Dan was de 
vraag of dat in 1665 zou zijn of in 1666, of pas later, ergens tussen 1688 en 
1715.696 De huivering, met andere woorden, was concreet.
   In deze context had de doorbraak van natuurlijke verklaringen ten koste 
van magische en religieuze een zware lading. Het ging om de toekomst van de 
mensheid en de redding van het geloof. De wetenschappelijk benadering als 
onttoveraar kon voor de één de redding en voor de ander de grote dreiging zijn. 
Het voortgaande debat over het wel of niet bestaan van demonen en heksen is 
daarom zo belangrijk omdat het een zeer concreet en aantoonbaar ingrijpen van 
de geestelijke wereld in de menselijke als inzet had. Meer dan alleen om de 
vervolgingen ging het er nu om of het oeroude concept van de menselijke geest 
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maken door hun invloed in het dagelijks leven, hun verbond met heksen, te 
bewijzen. Twee voorbeelden zijn typerend en meteen de meest lastige om te 
bewijzen: de nachtelijke vluchten van heksen en hun vermogen zich in dieren te 
transformeren. Glanvill probeert de vluchten van heksen te verklaren door op de 
mogelijkheid van uittredingen te wijzen. Het was algemeen aanvaard dat de ziel 
na de dood het lichaam verlaat en voortleeft, maar vele ervaringen die mensen 
rapporteren (delirium, extase, uittredingen), laten zien dat de ziel ook tijdelijk 
het lichaam kan verlaten. Het is interessant te zien dat Glanvill hier de 
spreekwoordelijke nachtelijke vluchten interpreteert als uittredingen. Althans, 
zo blijkt uit zijn argumentatie. De mogelijkheid van échte lichamelijke vluchten 
bewijst hij niet. Daar waagt hij zich niet aan, maar hij noemt de fysieke luchtreis 
verder ook niet met name.705 Dit is typerend voor de conceptuele mogelijkheden 
die hij zichzelf geeft, of beter: de conceptuele beperking die hij zichzelf 
klaarblijkelijk oplegt, zonder deze met name te noemen. Hij tracht nachtvluchten 
aannemelijk te maken door uittredingen aannemelijk te maken, terwijl het in de 
heksenmythologie toch echt om fysieke vluchten ging. Dit zou er op kunnen 
wijzen dat hij inschatte dat de fysieke vluchten in het intellectuele klimaat waarin 
hij schreef, al niet meer te verdedigen waren. We zien hoe hij een soort 
parapsychologie avant-la-lettre construeert. Maar de verschijnselen veranderen 
daardoor ook van karakter. Ze worden in een sfeer van imaginatie, uittreding en 
trance gesitueerd, terwijl het in de traditionele demonologie toch doorgaans om 
concrete zeer plastische reizen van naakte vrouwen met bezemstelen ging. 
   In Glanvills verklaring van de transformaties van heksen in dieren zien we 
hetzelfde. Glanvill verklaart het verschijnsel met hulp van twee dingen: ten eerste 
de kracht van imaginatie die verondersteld werd het lichaam te kunnen 
beïnvloeden, te kunnen ziekmaken en genezen, en ten tweede de mogelijkheid 
dat het illusies zijn, die dan wel door de duivel waren opgeroepen.706 Hier gebruikt 
hij argumentatie met behulp van opvattingen die in zijn tijd in grote kring 
aanvaard waren, om de meer omstreden plastische aanspraken dat heksen in 
dieren kunnen veranderen, geloofwaardig te maken. Het lijkt of de intellectueel 
Glanvill zich hier weer inhoudt. Hij waagt zich aan uitspraken over de kracht van 
imaginatie, maar laat de letterlijke heksenmythologie in het midden. Steeds zien 
we dat Glanvill, hoewel hij fel van leer trekt en de ongelovigen regelmatig voor 
dom en gek uitmaakt, toch bij de meer extreme aanspraken van de demonologie 
voorzichtig is. Soms laat hij verklaringen helemaal achterwege en beroept zich op 
het feit dat we nog zo weinig van de onzichtbare wereld begrijpen. Dit is typerend 
voor Glanvill maar misschien nog typerender voor zijn tijd, in de vorm van de 
kritische lezer die hij klaarblijkelijk verwachtte.
   Natuurlijk besteedt hij ook aandacht aan de psychopathologische factor, de 
sinds Wier en Scot zo vaak herhaalde opvatting dat hekserij en bezetenheid 
verdwazingen van het melancholieke of door hysterie geteisterde brein zijn. Deze 
interpretatie had inmiddels ook ondersteuning gekregen van melancholici zelf 
die beweerden contact met de geestelijke wereld te hebben, maar die daarbij 
toegaven dat dit misschien gewoon bij hun ziekte hoorde. Volgens Glanvill is 
hierdoor de mogelijkheid van contacten met God of met geesten in diskrediet 
gebracht. Hij schrijft dat hijzelf ook een periode heeft gehad waarin hij dacht dat 
bovennatuurlijke ervaringen slechts op imaginatie berusten, maar dat een diepe 

op in zou gaan.700 
   In de laatste jaren van zijn leven werkte hij aan een groot overzicht van alle 
argumenten voor en tegen het bestaan van hekserij. Dit laatste werk, Sadducismus 
Triunphatus, werd een groepsproject. Glanvill kreeg hulp van vrienden en 
collega’s, vooral Cambridge Platonisten, Henry More, Ralph Cudworth, Edward 
Reynolds. De publicatie heeft hij niet meer kunnen meemaken. Het boek is 
uiteindelijk na zijn dood in 1681 geredigeerd en uitgegeven door Henry More, die 
een boezemvriend van hem was.
   Hier enkele van Glanvills gedachten. Allereerst is het belangrijk te 
vermelden dat de scepsis van het moderne denken en met name de methodische 
twijfel van Descartes volgens hem absoluut onontkoombaar waren teneinde 
onze zintuigen te corrigeren en onze redeneringen voortdurend te blijven 
ondervragen. Maar scepsis gold de filosofie en de wetenschap en niet het geloof. 
Hierbij gebruikte hij het bekende argument dat de goddelijke wijsheid zoals in de 
Bijbel geopenbaard er eerder was dan de wereld en de mens en dat daarom 
twijfel bij de menselijke onwetendheid hoort en niet bij de Schepping. Religie was 
naast wiskunde het meest zeker. Godsdienst was zoiets als ontstaan van de zon, 
het hoorde bij de oerwaarheid.701 Hierover zullen veel mensen in zijn tijd het eens 
zijn geweest. Er was echter een opvatting waar hij zich zorgen over maakte en dat 
was het in zijn tijd opkomende idee dat er wel een God was die de wereld had 
geschapen, maar geen wereld van actieve in ons leven ingrijpende geesten. Dit 
idee leidde volgens Glanvill onontkoombaar tot ongeloof. In die zin waren 
sommige gelovigen niet minder gevaarlijk dan ongelovigen.
   Uitvoerig ging hij in op het standpunt dat geesten slechts voortbrengselen 
zouden zijn van ons brein. Glanvill verbaast zich daarover, dat er zoveel mensen 
zijn die in God geloven, maar niet in geesten of een geestenrijk. Hoe kan er wel 
een hoogste geestelijk wezen bestaan als er geen geesten bestaan, hoe kan God 
de Allerhoogste Geest zijn in een universum zonder geesten? Volgens Glanvill 
volstrekt onlogisch. Als er geen geesten bestaan, dan kunnen wij ook geen ziel 
hebben die ons lichaam bezielt. Geesten werden door hem opgevat als soort 
zielen zonder lichaam, zonder materieel lichaam. Glanvill roept hier op om 
consequent te zijn. Als men wel in God en in de onsterfelijkheid van de ziel gelooft, 
zoals vrijwel iedereen deed, moet men ook in geesten geloven. Het bestaan van 
geesten is dan niet minder dan een noodzakelijke voorwaarde. Het is of-of: of 
men gelooft in een God en in een immateriële en onsterfelijke ziel, en dus in 
geesten, of men gelooft niet in geesten maar dan dus ook niet in God, die immers 
de Hoogste Geest is.702 Henry More, die het hier helemaal met zijn vriend eens 
was, had dit eerder al bondig verwoord: ‘No Spirit; no God’.703

   We kunnen nu misschien de felheid van Glanvill begrijpen. Zijn strijd om 
demonen en hekserij te bewijzen is een strijd voor de consequentheid van het 
geloof. Er is een ‘chain of connection’: van God naar engel naar geest naar 
onsterfelijkheid van de ziel. Men kan daar niet zomaar een schakel, de geesten, uit 
verwijderen en in de andere blijven geloven. Aangezien het bestaan van geesten 
de meest bedreigde schakel in de ‘chain of connection’ was, ging het Glanvill 
vooral daarom. En het zijn juist verschijnselen als bezetenheid en hekserij die de 
geestenwereld concreet en tastbaar maken.704 
   Daarom probeert Glanvill het bestaan van geesten en demonen aannemelijk 
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voelde en ook dat hij zijn publiek sceptisch inschatte. 
   De voorzichtigheid van Glanvill betekent niet automatisch dat de 
tegenstanders van heksengeloof het tij mee hadden. Glanvill genoot aanzien in 
wetenschappelijke kringen en daarbuiten en men volgde hem met kritische 
belangstelling. Toch heeft de Royal Society zijn voorstel tot onderzoek naar de 
geestenwereld niet gehonoreerd. Thomas Sprat, de eerste geschiedschrijver en 
tevens soort woordvoerder van de Society, pleitte voor onderzoek naar een grote 
hoeveelheid onbegrepen fenomenen. Op zijn verlanglijst van verschijnselen die 
nog uitgezocht moesten worden stonden onder andere het slingeruurwerk, 
verschillende vormen van sympathetische genezing, tabaksolie als eventuele 
veroorzaker van krampaanvallen, maar ook het regenen van vissen en kikkers en 
de mogelijkheid over water te lopen met hulp van een gordel gevuld met wind.710 
Een lijst waarbinnen geestverschijningen niet zouden misstaan. Waarom, zo 
kunnen we met Glanvill vragen, stonden die dan niet op de agenda? Een antwoord 
zou kunnen zijn dat ze religieus en daardoor ook maatschappelijk te beladen 
waren en dat men zijn vingers er liever niet aan brandde. Misschien besefte men 
zonder dit uit te spreken dat de consequenties van het al of niet bewijsbaar zijn 
van geesten wel heel groot waren. De Royal Society had ook de onderwerpen God 
en de ziel uitgesloten van haar wetenschappelijk werkterrein.711

Voor de tegenstanders van heksengeloof, zoals John Webster en John Wagstaffe, 
was het zeker niet gemakkelijker hun standpunt geaccepteerd te krijgen.712 We 
volgen nu John Webster. Deze ooit zo radicale puriteinse voorvechter van 
maatschappij- en onderwijshervorming, had zich in de jaren ‘60, toen zijn kamp 
uit de macht verdreven was, teruggetrokken uit de stad en was een leven gaan 
leiden als arts in Clitheroe, een gebied dat toentertijd als heksengevoelig bekend 
stond. Webster geloofde in geesten en in verschijningen, maar kon eenvoudigweg 
niet geloven in de vleselijke voorstelling van heksen die door de lucht vlogen en 
met demonen vreeën. En daarom schreef hij, tegen Glanvill en consorten in, een 
uitvoerig wetenschappelijk, theologisch en psychologisch onderbouwd betoog, 
om te laten zien dat het bestaan van een hogere wereld en een ziel helemaal niet 
afhankelijk hoefde te zijn van geloof in hekserij. The Displaying of Supposed 
Witchcraft verscheen in 1677, maar was waarschijnlijk al in 1673 af. Websters 
standpunten circuleerden al langer in het debat.713 Waar Glanvill de Royal Society 
een onderzoek naar de geestenwereld had voorgesteld, riep Webster diezelfde 
Society juist op om openlijk afstand te nemen van demonen- en heksengeloof.714

   In Websters boek vinden we weer, net als in die van Reginald Scot en Johan 
Wier een eeuw eerder, de uitvoerige poging om met behulp van de Bijbel de 
overbodigheid van heksengeloof aan te tonen en weer de grote dosis gezond 
verstand om veel van de verhalen als fantasie te ontmaskeren. Men kan hier 
redelijkerwijs toch niet in geloven?715 Maar anders dan bijvoorbeeld Scot die 
bovennatuurlijk ingrijpen strikt en alleen aan God voorbehield en daarom alle 
aanspraken op hekserij en magie toeschreef aan verbeelding, wanen en leugens, 
ging Webster veel verder mee in het magische gedachtegoed. Hij probeerde voor 
magische verschijnselen passende verklaringen te vinden. Die verklaringen zijn 
in te delen in drie soorten, ten eerste vergissingen, ten tweede de kracht van 
imaginatie, ten derde de kracht van wat hij in navolging van Thomas Willis de 

beleving van goddelijke aanwezigheid hem er uiteindelijk van heeft overtuigd dat 
er een verschil is tussen werkelijkheid en verbeelding. Wanneer men religie van 
binnenuit doorleeft – hij noemt dat ‘spiritualizeth religion’ – is men in staat te 
weten wat echt is en wat fantasie.707 Voorwaarde is wel dat men zijn eigen 
verbeelding met hulp van de rede kan intomen, en juist mensen die daar moeite 
mee hebben, die zich laten meeslepen door hun binnenwereld, dus naïevelingen 
en melancholici, merken het verschil tussen werkelijkheid en verbeelding niet 
op.
   Glanvill geeft de psychopathologische factor hier veel krediet en als we zijn 
gedachten volgen zouden we kunnen verwachten dat hij uitkomt op een 
standpunt waarin bezetenheid en hekserij als verbeelding geïnterpreteerd 
worden. Maar op het beslissende punt zegt hij dat een door hartstochten 
vertroebeld brein bij uitstek vatbaar is voor invloed van demonen. Het zijn niet, 
zoals bij Wier, de door hartstochten opgeroepen illusies die voor werkelijkheid 
worden aangezien, maar het door hartstochten verwarde brein dat niet meer in 
staat is de demonische invloeden het hoofd te bieden. -Letterlijk het hoofd te 
bieden, want het is de rede, de ratiocinatie, die deze kwaadaardige invloeden 
buiten kan houden.708 De psychologische interpretatie, een eeuw eerder 
geïntroduceerd door Wier, wordt dus overgenomen maar verweven met de 
demonologische. En uiteindelijk geeft de laatste de doorslag.
   Een probleem dat in wetenschappelijke discussies destijds een rol speelde 
was hoe de ziel, die van een dunne en geestelijke substantie is, een zoveel 
zwaardere entiteit als het lichaam in beweging kan brengen. Glanvill besteedde 
hier aandacht aan omdat geesten natuurlijk ook van die fijne lichte substantie 
zijn, net als de ziel, onzichtbaar en nauwelijks nog materie. Toch werd algemeen 
verondersteld dat de ziel, een geestelijke entiteit, de snaren van het substantieel 
zwaardere brein kon bewegen en op deze wijze gedachten en gevoelens 
veroorzaakte. Ook al had men hier geen erkende verklaring voor, het was een feit 
dat het gebeurde. Daarnaast werd aangenomen dat de ziel het lichaam kon 
verlaten, bij de dood, maar ook tijdens uittreding en eventueel tijdens de slaap. 
Voor Glanvill waren deze twee veronderstellingen (de ziel bestuurt een grovere 
substantie en de ziel kan uittreden) beslissend. Want: als de ziel kan uittreden, 
dan is het aannemelijk dat een geest van vergelijkbare substantie het lichaam ook 
kan intreden. Als de ziel een zwaardere substantie, het lichaam, kan besturen, dan 
is het aannemelijk dat een ingetreden geest dat ook kan. De mogelijkheid van 
bezetenheid (volledige besturing door een demon) en hekserij (beïnvloeding 
door een demon) wordt hier subtiel door de wetenschappelijke discussies heen 
geloodst met behulp van algemeen aanvaarde opvattingen over de ziel.709 Het 
was weer: óf een ziel en dan ook geesten, of geen geesten maar dan ook geen ziel.
   We zien bij Glanvill een zeer eigen manier om voor een concreet ervaarbare 
geestenwereld te pleiten. Anders dan de zwaardgevechten met bijbelcitaten, de 
veelvuldige herhalingen van griezelverhalen en de vrouwenhaat die zo 
kenmerkend waren voor de traditionele verdediging van heksengeloof, lezen we 
bij hem een persoonlijk verslag, filosofisch en psychologisch onderbouwd, waarin 
hij nadrukkelijk zocht naar de voorwaarden die aan het geloof in bezetenheid en 
hekserij ten grondslag lagen. Dat hij daarbij aan de concrete plastiek van de 
heksenmythologie nogal eens voorbij ging, laat zien dat hij zich hierover onzeker 
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stremmende boter, toverkunsten op marktpleinen of sex tussen vrouwen en 
demonen bezig te houden. Het ging hem er vervolgens om aannemelijk te maken 
dat geestverschijningen natuurlijk te verklaren zijn. Webster wilde een strikte 
scheiding tussen enerzijds de bovennatuurlijke spirituele wereld (God, de 
onsterfelijke ziel) en anderzijds de aardse materiële wereld, waartoe hij ook 
geestverschijningen rekende.
   Geestverschijningen waren volgens hem het onderwerp waarover in de 
wereld misschien wel de meeste misverstanden bestonden, dankzij naïviteit, 
vooroordelen, slechte opvoeding en melancholieke angsten.720 ‘It is a point dark 
and mystical, and of great concern and weight’.721 Om aan te tonen dat het om 
natuurlijke verschijnselen ging beschreef hij een serie griezelverhalen over 
‘haunted houses’, over geesten van vermoorde mensen die aan iemand verschenen 
om te tonen waar hun lijk lag, of die ’s nachts aan iemand kwamen vertellen wie 
de moordenaar was, en gevallen van mensen die van een geest genezende 
krachten ontvingen. Webster beschreef ze kritisch, probeerde fantasie en 
hallucinaties van werkelijkheid te scheiden en beriep zich op getuigenverslagen 
en rechtszaken. Net zo als in onze tijd was hierover ruim literatuur voorhanden.722 
Daarnaast was er al tientallen jaren een levendige discussie onder geleerden en 
juristen over het bloeden van lichamen als de moordenaar of het dodelijke wapen 
in de buurt kwam, of het dan plotseling bewegen van mond, neusgaten en handen 
van het lijk – het soort onderwerpen waar ook Digby en Fludd zich op hadden 
toegelegd. De meest gehoorde verklaring was de renaissancistische, waarin 
elkaar herkennende kwaliteiten elkaar van afstand in beweging konden brengen, 
maar deze werd door Webster als onvoldoende wetenschappelijk beschouwd. 
Verder was er de sceptische verklaring volgens welke dit soort zaken op toeval 
berusten, maar die deed volgens Webster geen recht aan de uitgebreide 
onderzoeken en getuigenissen op dit gebied. Hoogstens kon in een enkel geval 
schijndood een verklaring zijn, maar slechts van een enkel geval en dus ook niet 
afdoende.723

   Tijdens de burgeroorlog en in de jaren na de verovering van Oxford stond 
Webster tegenover de jonge arts Willis.724 Maar nu, ruim vijfentwintig jaar later, 
sprak hij met respect over Willis en gebruikte diens concept van de corporele ziel 
om magie en geestverschijningen te verklaren zonder een beroep op 
bovennatuurlijke interventie te hoeven doen.
   We zagen in het vorige hoofdstuk hoe Willis het bestaan van twee zielen 
voorstelde, een immateriële en een materiële. We zagen ook dat het verschil 
tussen die twee vooral een kwalitatief verschil was. Beide konden denken en 
oordelen en voelen, alleen de corporele ziel deed dat nogal primair en impulsief, 
en de immateriële ziel hoogstaand. Voorheen ging men er vanuit dat denken en 
begrijpen waren voorbehouden aan de immateriële ziel en dat intelligentie dus 
per definitie een immaterieel verschijnsel was. Dit is wat Willis doorbrak met zijn 
concept van een corporele ziel als materiële en toch intelligente substantie 
doorbrak. En dit was precies wat John Webster nodig had voor zijn argumentatie.
   In navolging van Willis beschreef hij de corporele ziel als van een luchtige, 
lichtachtige substantie, doorgaans onzichtbaar maar wel ruimte innemend en 
soms voelbaar en heel soms zintuiglijk waarneembaar. Deze ziel bestond uit de 
fijnste substantie in de mens. Het was die ziel die Willis in zijn colleges als een 

corporele ziel noemde.
   Tot de vergissingen rekende hij behalve vele vormen van bijgeloof en 
heksenwaan ook het traditionele beeld van de duivel als zwart mannetje met 
bokkenhorens. Hij liet aan de hand van oude teksten zien dat dit beeld op de 
satyrs uit de Griekse oudheid was gebaseerd en de satyrs op hun beurt op 
ontsnapte apen, zoals ik in de inleiding al noemde.716 Wat meer krediet gaf hij aan 
de vele verhalen over magie, over beïnvloeding op afstand, over de kracht van 
woorden. Enkele voorbeelden zijn dieren die door woorden opeens stil blijven 
staan, pijl en boogschieten waarbij door kracht van imaginatie de pijl bijgestuurd 
wordt, de werking van spreuken en gezangen die kunnen genezen, wonden die 
opeens weer gaan bloeden als het mes of degene die de wond toebracht in de 
buurt komt. We moeten hier bedenken dat Webster bewondering had voor de 
natuurlijke magiërs uit de Renaissance, Paracelsus en Agrippa, en uit zijn eigen 
jonge jaren Robert Fludd. Hij valt hen zelden af, maar verklaart hun magische 
praktijken toch meestal anders dan zij.717

   Zowel Glanvill als Webster erkenden dat magie bestond, maar waar Glanvill 
de werking aan de invloed van duivel en demonen toeschreef, zocht Webster 
steeds naar natuurlijke verklaringen. Oorzaken van de werking van amuletten en 
spreuken lagen volgens hem niet in de magische kracht van die amuletten en 
woorden zelf, want die hebben niet de energie in zich om over afstanden te 
werken.718 Wie die energie wel heeft is de menselijke imaginatie. Als typische 
common-sense-pragmaticus gaf  hij zijn eigen patiënten vaak amuletten en 
vreemde drankjes mee, omdat zij daar in geloofden. Als mensen zich ervan 
overtuigd hadden behekst te zijn of door een of andere geest geplaagd, had het 
geen enkele zin hun dit uit het hoofd te praten, schreef hij met enige humor. Het 
kon er zelfs toe leiden dat dan ook de medicijnen niet meer werkten. Liever kwam 
hij hun tegemoet, door een of ander ‘onbetekenend ding’ om hun nek te hangen 
met de mededeling dat het een krachtig genezend effect zou hebben. Dan werkten 
de medicijnen meestal ook beter, want dan richtte de imaginatie van de patiënt 
zich op het juiste: genezing.719 Magische genezing werkte hier dus volgens het 
placebo-effect, hoewel die term natuurlijk nog niet bestond. Maar Webster wist 
ook dat het placebo-effect nooit een afdoende verklaring kon zijn, want waarom 
werkt het?
   Om de kracht van imaginatie te verklaren combineerde Webster een oud 
idee met een nieuw idee. Het oude idee was dat de mens een natuurlijke uitstraling 
heeft, de emanatie uit de klassieke filosofie, uitstraling letterlijk vanuit de ogen, 
vanuit de mond, vanuit het denken, waarbij vaak die uitstraling atomistisch werd 
opgevat als het naar buiten bewegen van kleine deeltjes. Het nieuwe idee was het 
concept van de corporele ziel van Thomas Willis. Vooral dit laatste had hij nodig 
voor zijn wetenschappelijke onderbouwing, want wat straalt er precies uit?
   Voor we hier op in gaan is het nodig eerst stil te staan bij het probleem dat 
Webster hoopte op te lossen. Hij wilde tegen Glanvill in aantonen dat God als 
Hoogste een immaterieel wezen is, wiens bestaan niet afhankelijk is van 
geestverschijningen, magie en hekserij. Wanneer God invloed in aardse zaken 
uitoefende was dat op een spiritueel en niet op een zintuiglijk waarneembaar 
terrein. Webster ziet op geen enkele wijze de noodzaak, noch de onderbouwing 
in de Bijbel, voor God noch de duivel om zich met niet erg belangrijke zaken als 
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van planten en bloed in glas waar te nemen. Toch is er ook een verschil met de 
renaissancisten, want waar zij een authentieke magische kracht veronderstelden, 
zag Webster die kracht als residu van het afstervende astrale lichaam.730

   Wat Webster hier deed was het natuurlijk verklaren van geestverschijningen 
en magie op een manier zodat deze niets meer met religie en het bovennatuurlijke 
te maken hadden. Het waren natuurlijke verschijnselen, in principe zintuiglijk 
waarneembaar en wetenschappelijk bestudeerbaar. Het gebied waar religie over 
ging was de geestelijke wereld en deze was voor de mens niet zintuiglijk 
waarneembaar. Materiële zintuigen konden in zijn redenering principieel alleen 
materiële dingen waarnemen. Waar de mens toch een glimp van de geestenwereld 
meende te ervaren, daar ging het om de astrale wereld van etherkrachten, die niet 
méér met God of een onsterfelijke ziel te maken had dan de materiële wereld die 
we dagelijks om ons heen zien. Webster spreekt het niet expliciet uit, maar in zijn 
opvatting wordt de geestelijke wereld en dus ook God buiten de menselijke 
ervaring geplaatst, als iets waar we in moeten geloven, maar wat we principieel 
niet kunnen waarnemen. Dat was nogal wat.
   Zijn tegenstanders leken dit gevaar terdege te zien. Henry More reageerde 
gillend van woede op het boek van Webster, volgens hem ‘freakish impious 
atheism’ en een teken dat Webster zelf wel met de duivel moest samenwerken.731 
Glanvill reageerde wat beheerster, maar beiden vonden dat hij de religie 
materialiseerde en tot natuurverschijnsel maakte. Ze realiseerden zich dus zeer 
goed wat Webster deed, misschien beter dan Webster zelf. Voor Glanvill en More 
zou dit het einde van religie betekenen. Hier staan twee godsbeelden tegenover 
elkaar: een god buiten de materiële natuur en een god in de natuur.732 Anders dan 
Glanvill en de zijnen beweerden materialiseerde Webster echter niet zozeer 
religie als wel dát deel van religie dat er volgens Glanvill juist het sterkste bewijs 
voor was, het deel dat door de mens in principe ervaren kon worden. Webster 
plaatste religie buiten de menselijke waarneming en ervaring en daarmee ook 
buiten het bereik van de wetenschap, terwijl Glanvill juist probeerde religie als 
een aantoonbaar deel van de werkelijkheid in een wetenschappelijk wereldbeeld 
op te nemen. Dit is een fundamenteel verschil, dat later nog uitvoerig aan de orde 
zal komen.

In een toonaangevend artikel, ‘The Devil in Restoration Science’, heeft Thomas 
Jobe geprobeerd de controverse tussen Glanvill cs. en Webster in de 
maatschappelijke context van hun tijd te plaatsen en daarbij de verschillende 
standpunten vanuit politieke en religieuze belangen te verklaren. Het intellectuele 
klimaat waarin het debat plaatsvond was zeer divers. Het mechanicisme van 
Descartes werd hooggewaardeerd, in Engeland gecombineerd met de baconiaanse 
experimentele onderzoek en dan ‘new philosophy’ genoemd. Daarnaast bloeide 
een neo-platonisme dat vooral in Cambridge gepropageerd werd. Glanvill hoorde 
wel en niet bij de Cambridge Platonisten, waarin More vooraanstaand was. 
Glanvill was bevriend met meerdere leden van de groep. Naast deze stromingen 
was er de grote invloed van Paracelsus, de bewonderde en verguisde alchemist en 
iatrochemicus, van wiens werken er vooral in de ‘puriteinse jaren’ veel vertalingen 
verschenen.733

   Maar inmiddels was het de tijd van de restauratie van de monarchie. De 

etherisch lichaam had beschreven, die bij vreugde ging stralen en dan groter dan 
ons fysieke lichaam werd, en bij schaamte juist inkromp. De materie waaruit deze 
ziel bestond was astrale geest, het woord geest hier weer bedoeld als de 
spiritusachtige substantie waaruit zielen en geesten bestaan.725

   Men ging er in die tijd meestal van uit dat in de embryonale ontwikkeling 
de immateriële onsterfelijke ziel pas in het lichaam kwam wanneer dit min of 
meer klaar was. Het lichaam moest dus eerst alléén groeien. Om toch richting en 
vorm te krijgen, om meer dan alleen een vormeloze homp vlees te worden, had 
het lichaam de vormende kracht van het etherische lichaam, de corporele ziel, 
nodig.726 De twee soorten zielen zijn in ons leven voelbaar aanwezig en sturend: 
de rationele ziel met als instrument het intellect en de corporele ziel met als 
instrument de imaginatie en als drijfveer de begeerte. Samen moeten ze hun weg 
door het leven vinden door hun vaak conflicterende drijfveren met elkaar in 
evenwicht brengen. Volgens de puritein Webster was het natuurlijk de taak van 
de mens om de begeerte ondergeschikt te maken aan het door het geloof 
gelouterde intellect.727

   De stap die Webster vervolgens zette was een poging om vanuit deze 
concepten te beredeneren hoe het ons vergaat na de dood. Als we sterven vallen 
we uiteen in de delen waaruit we bestaan. Elk deel verenigt zich weer met dat 
waar het van gemaakt is. Het lichaam blijft bestaan op aarde maar vergaat en 
wordt zelf weer aarde. De theorie was erg logisch: de vochtige substanties 
splitsen in droog (aarde) en verdampend (lucht). De immateriële en onsterfelijke 
ziel gaat terug naar de hemel of de hel, de werelden die men in theologische zin 
het bovennatuurlijke noemde. Het deel tussen beide in, de corporele ziel, gemaakt 
van astrale geest, zal het op vergelijkbare wijze vergaan: zij gaat ook weer terug 
naar waar zij van gemaakt is. Zij blijft nog een tijd als etherachtige substantie van 
licht en lucht bestaan, alvorens zij weer helemaal in licht en lucht opgaat.728 De 
etherachtige substanties – Webster noemt ze ook astrale figuren – lijken qua 
vorm op de menselijke gedaanten die ze eerder bezielden. Deze astrale figuren 
blijven dus na de dood, maar nu zonder fysiek lichaam, rondzweven. Zij zijn wat 
wij geesten noemen. Ze zijn gevoelig en enigszins intelligent en bevatten wensen 
en waarnemingen van de persoon waar ze tot voor kort nog deel van uitmaakten. 
Ze kunnen de corporele ziel van levende mensen raken omdat ze van dezelfde 
substantie zijn en kunnen zo inwerken op dromen, gevoelens en fantasieën, 
terwijl het rationele denken dat niet hoeft te begrijpen en het vaak zelfs niet eens 
merkt.
   Webster bracht deze verklaringen als mogelijke oplossingen voor 
verschillende problemen, zoals de kracht en genezende werking van imaginatie. 
Imaginatie als instrument van de materiële ziel zou zowel naar buiten kunnen 
stralen (objecten buiten zichzelf raken), als naar binnen (de astrale geesten in 
een bepaalde richting sturen, zoals bij genezing door imaginatie). Hij erkende 
overigens dat deze natuurlijke materiële verklaringen moeilijk te bewijzen 
waren.729

   Deze vrije interpretatie van Willis’ psychologia kan als voortzetting gezien 
worden van ideeën die in de renaissancistische magie leefden, Paracelsus, 
Athanasius Kircher, Robert Fludd en Jean Baptiste van Helmont, die ook door 
Webster genoemd worden. Athanasius Kircher probeerde de astrale gestalten 
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Webster juist weer anglicaans, waarmee Webster contextueel gezien dus een 
concept uitkoos dat die positie diende die hij wilde bestrijden. Maar laten we het 
niet nog ingewikkelder maken; men kan met contextuele verklaringen blijkbaar 
vele kanten op. Als we vanuit de ideeën naar overeenkomsten met de context gaan 
zoeken, zoals Jobe in zijn overigens mooie artikel doet, dan lijkt de contextuele 
herleiding plausibel. Maar als we preciezer kijken en er meer factoren in betrekken, 
dan blijken standpunten niet zo eenduidig met belangen overeen te komen als zo 
vaak wordt beweerd. Dan blijkt dat het om redelijk onafhankelijke denkers ging 
die hun eigen weg zochten, daarbij gedachten beproefden en herkauwden, tot 
zich namen of uit onvrede weer loslieten om andere gedachten op te nemen en te 
ontwikkelen. Gewoon, zoals intellectuele en biografische processen nu eenmaal 
gaan.
   In de woorden van Francis Bacon vinden in die intellectuele en biografische 
processen onderhandelingen plaats, onderhandelingen tussen gedachten, 
waarnemingen, gevoelens en meningen van anderen. Het is de rationele strengheid 
die volgens hem de meest adequate verklaringen oplevert, hoewel in de 
werkelijkheid die strengheid lang niet altijd de doorslag geeft. Laten we nu 
onderzoeken in hoeverre nieuwe medische en psychologische concepten de 
onderhandelingen geduwd hebben naar een natuurlijk mensbeeld en een 
natuurlijke interpretatie van geesten en verschijningen. We gaan daartoe het 
Glanvill-Webster debat vergelijken met de andere debatten die een eeuw eerder 
begonnen: de pleidooien van Wier, Scot en Koning James en de controverse tussen 
Jorden en Bradwell. Ook toen streden sceptici en gelovigen over bezetenheid en 
hekserij. Ook toen werd met medische en wetenschappelijke theorieën 
geargumenteerd. Wat maakten die zestig tot honderd jaar die ertussen zaten voor 
verschil?

VErGELIjkING MET DE EErDErE DEbATTEN: 1568-1603 VErSUS 
1655-1681

De eerste debatten, besproken in de hoofdstukken 3 en 4, begonnen met het 
verschijnen van het boek van Wier in 1568, en hoewel de controverse langer 
doorging kunnen we als einddatum het debat tussen Jorden en Bradwell nemen, 
1603. Er zijn opvallende verschillen met het Glanvill-Webster-debat aan te wijzen. 
De teksten uit de vroege debatten vragen van de moderne lezer een grondige 
verplaatsing in een mensbeeld met een langs de organen rondkruipende 
baarmoeder en door het lichaam stromende sappen die de kanalen van het brein 
letterlijk verstoren. De humeurenleer was het medische model dat onaangetast 
tweeduizend jaar had overheerst. Door zijn plastische en antropomorfe 
verbeelding – de sappen hadden hetzelfde karakter als de stemming die ze in de 
mens opriepen – gaf dit model ook ruimte aan al even plastische en moedwillig 
ingrijpende demonen en andere geestelijke wezens, die ook even antropomorf 
waren, die de vorm hadden van de symptomen die ze opriepen. Volgens de 
natuurlijke verklaringen verschenen waanvoorstellingen dan wel in het brein 
maar lag hun oorzaak in precies ditzelfde beweeglijke spel van organen en 
vochten in het lichaam. In dit model was het lastig om voor een psychische 

burgeroorlog was voorbij, het puriteinse regime was gevallen en de anglicaanse 
kerk was in ere hersteld. Volgens sommige historici zou de behoefte aan rust en 
orde een grote drijfveer van vooral de anglicaans georiënteerde elites geweest 
zijn. De wanorde waarin de Britse eilanden hadden verkeerd werd de puriteinen 
aangewreven. Praktijken van radicale puriteinen, mystici en alchemisten werden 
in diskrediet gebracht als blasfemie en duivelskunst. Webster klaagde in zijn boek 
regelmatig over de openlijke en onuitgesproken censuur die de puriteinen trof.
   Juist in puriteinse kringen waren Enthousiasme en Renaissance-magie 
populair. Puriteinen hadden er daarom belang bij magie en directe religieuze 
ervaringen zoals trances te vrijwaren van verdenkingen. Het is inderdaad zo dat 
juist in de renaissancistisch-magische traditie veel voorstanders van natuurlijke 
verklaringen van hekserij voorkwamen, zoals Agrippa, Della Porta en Wier. 
Wilden de magiërs en paracelsianen hun occulte zoektocht voortzetten zonder 
van duivelskunst en hekserij beschuldigd te worden, dan moesten ze de door de 
kerk veronderstelde verbinding tussen magie en duivelspact wel tegenspreken. 
Dit is natuurlijk waar en hier heeft Jobe een punt. Natuurlijk is het in hun belang 
om niet van duivelskunst beschuldigd te worden, maar zegt dat iets over hun 
voorkeur voor magie? In de context van de kerkelijke ideologie zoals die toen 
heerste was het tenslotte nog veel méér in hun belang geweest magie dan maar 
helemaal op te geven. Dat deden ze niet. Dat zij zich tegen de in hun ogen te 
simpele goed-kwaad indeling keerden omdat dat in hun belang was, is een 
verklaring die te weinig factoren in ogenschouw neemt. De occulte wetenschappen 
boden een rijk en veelzijdig reservoir aan verklaringen, zoals correspondenties, 
sympathie en antipathie, verklaringen die magisch én natuurlijk waren, en ook 
zonder contextueel belang overstegen deze verklaringen de rigide goed-kwaad-
indeling van de erkende theologie en het antropomorfe idee van een duivelspact. 
   Daartegenover waren Glanvill en More juist bang dat de natuurlijke magiërs 
God en de hogere wereld zouden materialiseren en tot iets natuurlijks maken. Zij 
waren bang voor een occult pantheïsme dat uiteindelijk in atheïsme kon 
uitmonden. Henry More had al eerder in zijn Enthusiasmus Triumphatus 
gewaarschuwd tegen het gelijk stellen van God met zijn Schepping omdat dit God 
tot een universeel natuurprincipe reduceerde.734 God moest wel God blijven, en 
een traditionele kosmologie met God en duivel was daartoe een voorwaarde. 
Daarom veroordeelden More en Glanvill ook de secten, het enthousiasme en de 
natuurmagie.
   De deelnemers aan het Glanvill-Webster debat namen dus standpunten in 
die hun in politiek en religieus opzicht inderdaad goed uitkwamen, maar het zou 
te simpel zijn te stellen dat hun standpunten voornamelijk door die belangen 
bepaald werden. Als we meer factoren in ogenschouw nemen wordt het namelijk 
ingewikkelder. Glanvill de anglicaan was nauw bevriend met de Cambridge 
Platonisten, waar Henry More toonaangevend was. Cambridge Platonisten waren 
vooral puriteinen die erg veel belang hechtten aan een individuele invulling van 
religie. Jobe verklaart Glanvills gedachten als uiting van politiek-religieuze 
belangen van anglicaanse groepen die tegen de puriteinse beweging in rust en 
stabiliteit wilden en daartoe een ouderwets geloof met God en duivel volhielden. 
Webster de puritein gebruikte als één van zijn beslissende argumenten het idee 
van Thomas Willis over de corporele ziel. Maar Willis was in tegenstelling tot 
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oorzaak van wanen en bezetenheid te pleiten, omdat ook verondersteld werd dat 
juist organen en vochten het meest vatbaar waren voor demonische invloeden. 
We zagen zowel bij Wier als bij Bradwell hoe ze worstelden met verschillende 
oorzaken van dezelfde fenomenen. Volgens Wier werkten fantasie en demonen 
samen in het veroorzaken van waanvoorstellingen. Hoewel hij natuurlijke 
verklaringen voorstond waren de demonen nog altijd aanwezig. Het verstand 
was de passieve ontvanger van goede inzichten of kwade vergissingen. Voor Wier 
was het dan ook een tour de force om zijn monumentale pleidooi voor de onschuld 
van verdachte vrouwen uit te werken. Het is typerend voor de conceptuele 
overeenkomsten in hun opvattingen dat Bradwell Wier in zijn kamp claimt! –Als 
iemand die laat zien dat demonen bestaan.735

   Voor Bradwell waren er bovendien ook natuurlijke oorzaken maar die 
waren het gevolg van spirituele oorzaken: er was al ziekte op een ander niveau, 
ziekte die pas in een volgend stadium tot natuur werd, tot een daadwerkelijk 
waar te nemen kwaal – zijn concept van ‘natured sickness’.
   Bradwell’s opponent Edward Jorden moest strategisch maar ook 
intellectueel ploeteren om zijn these van hysterie als oorzaak van wat men 
bezetenheid noemde geaccepteerd te krijgen. Hij moest zich, behalve op zijn 
stevige dosis common sense, beroepen op de baarmoeder-these. Maar we zagen 
ook hoe de baarmoeder-these en bezetenheid op elkaar leken: een beestachtig 
wezen werd verondersteld door het lichaam te reizen en krampen, verstikkingen 
en paniek te veroorzaken. In de ene diagnose was het wezen de baarmoeder, in 
de andere de demon. In de medische en theologische cultuur was er geen 
overtuigende reden om de baarmoeder-these wel en bezetenheid niet 
geloofwaardig te vinden. Complicerende factor was bovendien dat de baarmoeder 
verondersteld werd antropomorfe verlangens te hebben, een soort geile honger 
die overeenkwam met de motieven die men ook demonen toedichtte. De 
voorstanders van natuurlijke interpretaties moesten hun argumenten ontlenen 
aan een medisch bouwwerk dat doordrongen was van antropomorfe kwaliteiten 
(verlangens en bedoelingen in de organen, in de vochten), waardoor natuurlijke 
medische verklaringen niet zo helder te onderscheiden waren van de spirituele 
of demonologische verklaringen waar zij tegen afgezet werden. Hun tegenstanders 
konden even geloofwaardig stellen dat áls het de baarmoeder of melancholie 
was, het net zo goed een demonische kracht kon zijn die daarin werkte. Een 
duidelijke richtlijn om natuurlijk van demonisch te onderscheiden was er niet. 
   Dit viel ook de schrijvers uit het late debat op. Webster verbaasde zich 
erover dat in de teksten van een eeuw eerder, ook als daarin tégen 
heksenvervolgingen gepleit werd, natuurlijke en bovennatuurlijke verklaringen 
door elkaar gehanteerd werden en schijnbaar willekeurig aan de fenomenen 
werden toegedicht, ‘upon what grounds of reason, I can in no way understand’.736 
Het in elkaar verstrengeld zijn van magisch, demonisch, bovennatuurlijk en 
natuurlijk in de eerste debatten betekende dat de voorstanders van natuurlijke 
verklaringen toen weinig steun hadden van de door hun cultuur en geneeskunde 
aangereikte kennis. Voor hun argumentatie hadden ze andere wapens nodig, 
waaronder psychologisch inzicht en een forse dosis gezond verstand.
   Om met het eerste te beginnen: Wier, Scot en Jorden probeerden de 
demonische beïnvloeding van organen en lichaamssappen te vervangen door 

psychische beïnvloeding. De theorie van Wier, waarin met elkaar verweven 
verlangens, frustraties en angsten tot de waanvoorstellingen leidden, was nieuw, 
althans als psychologisch onderbouwd standpunt. In de decennia daarna werd 
Wier en ook de theorieën van Scot en Jorden nog steeds niet erg serieus genomen. 
Bij John Cotta in 1612 lijkt de psychologische interpretatie al iets gewoner te zijn. 
Er zijn dan al meerdere boeken over verschenen, er is over gedebatteerd rond 
verschillende cases, en het was de tijd waarin koning James probeerde onterechte 
beschuldigingen te ontmaskeren. Toch bleef het een omstreden standpunt 
waarvoor gevochten moest worden. Als we dan de sprong van vijftig jaar maken 
naar de tijd van Glanvill en Webster, dan blijkt het in geletterde kringen algemeen 
aanvaard te zijn. Het boek van Scot beleefde in die tijd drie herdrukken en ook het 
boek van Wier werd in de Engelse teksten vaak genoemd, door Glanvill en 
Webster en door vele anderen waaronder Robert Burton en Meric Casaubon. De 
woorden ‘Wier’ en ‘Scot’ betekenden een standpunt dat als argument in het 
denken aanwezig was, als iets waar men zich op kon beroepen of wat men 
onschadelijk moest maken, maar waar men hoe dan ook niet omheen kon.  
   Opvallend in het late debat is dat de psychologische interpretatie toen ook 
serieus genomen werd door degenen die wél in hekserij en bezetenheid 
geloofden. Glanvill balanceerde. We zagen hoe hij deze interpretatie veel krediet 
gaf en erkende dat daardoor spirituele ervaringen in diskrediet waren geraakt, 
om vervolgens zijn reddingspoging te doen: het aanbrengen van een kwalitatief 
ervaarbaar onderscheid tussen hallucinaties enerzijds en spirituele ervaring 
anderzijds, een onderscheid dat ieder mens zelf moest leren te maken. De 
discussie ging er dus niet meer om of de psychologische interpretatie waar was 
– zij was geaccepteerd – maar om de vraag hoeveel ruimte er daarnaast nog 
overbleef voor de demonologische interpretatie.
   Andere wapens waar voorstanders van natuurlijke verklaringen zich 
tijdens de eerste debatten van bedienden waren common sense en de 
experimentele benadering. Voor Jorden was bezetenheid een dermate 
ongeloofwaardige optie dat hij slechts enkele experimenten nodig meende te 
hebben om haar te ontkrachten. Zoals die waar het behekste meisje geblinddoekt 
werd en op verschillende manieren met de zogenaamde heks en met neutrale 
omstanders werd geconfronteerd. De lichamelijke symptomen van haar 
bezetenheid deden er voor hem dan niet zoveel toe. Ook Cotta en in zijn tweede 
fase koning James redeneerden zo. Zij probeerden met hulp van alledaagse logica 
te laten zien dat hekserij en bezetenheid veel onwaarschijnlijker waren dan een 
natuurlijke verklaring, zelfs als men die nog niet had. Dit lijkt een sterk punt en 
het heeft, zeker toen de koning de zaak ging steunen, tot meerdere ontmaskeringen 
geleid, maar theoretisch werd het in de tijd van de eerste debatten nog weinig 
serieus genomen. De tegenstanders van natuurlijke verklaringen hadden geen 
boodschap aan het tegen elkaar afzetten van waarschijnlijkheden. Zij wilden 
bewijzen. Juist degenen die in heksen en demonen geloofden eisten van hun 
tegenstanders bewijzen van het tegendeel. Bradwell klaagde dat Jorden de 
symptomen niet eens wilde bestuderen. We moeten hierbij blijven bedenken dat 
het experimenteel onderzoek tijdens de Mary Glover-case ook veel sceptici 
overtuigde. Met een medisch bouwwerk waarin demonologische en natuurlijke 
verklaringen naadloos in elkaar overgingen, stonden voorstanders van de laatste 
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dat ze nodig waren.
   Het kwantitatief gesloten model was een conceptuele beperking die het 
denken in nieuwe richtingen dwong. Het maakte het voor degenen die in demonen 
en bezetenheid geloofden niet onmogelijk hun standpunt vol te houden – de 
algemeen aanvaarde status van de ziel hielp hun daarbij – maar het maakte het 
hun wel moeilijker om voor een andere dan natuurlijke verklaring te pleiten. Het 
voordeel lag nu, anders dan tijdens de eerste debatten, bij de natuurlijke 
interpretaties.

Dit brengt ons op een interessant punt, namelijk dat de deelnemers uit het late 
debat in veel opzichten meer op elkaar leken dan op hun geestverwanten uit de 
eerdere debatten. Laten we voor het experiment de debattanten in vier kampen 
indelen: voorstanders van natuurlijke verklaringen uit de vroege debatten, 
voorstanders van demonologische verklaringen uit de vroege debatten, 
voorstanders van natuurlijke verklaringen uit het late debat, voorstanders van 
demonologische verklaringen uit het late debat. Deze vierdeling doet overigens 
geen recht aan de vele individuele verschillen en nuances. Als we de vier kampen 
dan met elkaar vergelijken zien we dat de tijdgenoten, ook als ze tegenstanders 
waren, in veel opzichten meer op elkaar leken dan op hun medestanders uit de 
andere periode. Dit geldt zoals we zagen duidelijk voor middelen die men had om 
natuurlijk van bovennatuurlijk te onderscheiden, en ook voor de terminologie en 
de medische en theoretische uitgangspunten waarop hun argumentatie was 
gebaseerd. De grondige verplaatsing in een vergeten menskunde, die de teksten 
uit de eerste periode van ons vraagt, is in de latere teksten veel minder nodig. Bij 
Glanvill, More en Webster vinden we eerder de toon van intellectuele 
belangstelling voor psychische fenomenen, de toon en terminologie zoals we die 
ook in latere spiritistische en parapsychologische literatuur vinden: uittredingen, 
astraal lichaam, de energie van gedachten en emoties. Geesten worden vaker, niet 
altijd, als intelligenties los van de materie opgevat, als etherische krachten. De 
vragen lijken ook abstracter geworden. Blijven onze gedachten en emoties 
voortbestaan na de dood? Hoe kunnen spirituele substanties de materie 
beïnvloeden? Hoe werken uittredingen? Enzovoort. Hierin verschillen de late 
schrijvers uitdrukkelijk van de vroegere.
   Dit geldt niet als we kijken naar hun bewust uitgesproken standpunten. 
Dan lijken de geestverwanten uit de twee verschillende perioden weer meer op 
elkaar. Natuurlijk hadden de sceptici Webster en Wagstaffe eerder in Wier, Scot 
en Jorden geestverwanten gevonden, en had Glanvill eerder in Bradwell en in de 
jonge koning James een geestverwant gezocht. Het geldt ook niet voor de 
theologische argumentatie. In hun Bijbelinterpretaties lijken de sceptici meer op 
de sceptici en de demonologen meer op de demonologen, ook als er een kleine 
eeuw tussen zit. In Bijbelinterpretaties zit blijkbaar een grotere constante. Maar 
als we onder de meningen kijken welke argumenten ze gebruiken, aan welke 
principes die moeten voldoen, welke medische en psychologische uitgangspunten 
daaruit naar voren komen, dan lijken de tijdgenoten meer op elkaar dan op hun 
geestverwanten uit de andere tijd, dan is de periode waarin ze schreven blijkbaar 
bepalender dan het standpunt dat ze verdedigden. 
   Hiermee zijn we aangeland bij het centrale thema van dit hoofdstuk. Het 

niet sterk.
   Als we dan weer de sprong maken naar de tweede helft van de zeventiende 
eeuw dan zien we dat hier iets interessants is gebeurd. De kwestie van de 
waarschijnlijkheid en mogelijkheid van fenomenen is ook naar de symptomen 
uitgebreid. Hoe kan een demon eigenlijk een mensenlichaam binnenkomen? Hoe 
kan een ziel of geest van een zo fijne substantie eigenlijk een zoveel grover en 
zwaarder lichaam beïnvloeden, laat staan sturen? Wat altijd als gegeven was 
aangenomen, was nu een probleem geworden waar wetenschappers geen 
antwoord op hadden. Glanvill’s oplossing werd door hemzelf ook erkend als 
zwaktebod: van zoveel dingen begrijpen we nog niet hoe ze werken, maar dát de 
ziel het lichaam beweegt was boven twijfel verheven en dat geesten dat dan ook 
kunnen vloeide daar automatisch uit voort.737 Descartes’ oplossing om lichaam 
en ziel dan maar helemaal te scheiden en de ziel nog slechts vanuit één plek het 
lichaam te laten besturen, was zeker niet geloofwaardiger dan andere, maar borg 
het probleem in elk geval tijdelijk op, in de pijnappelklier.
   In het latere debat lijkt niemand met deze noodoplossing overweg te 
hebben gekund. Henry More probeerde de verbinding te herstellen met behulp 
van etherische substantie, waarmee hij de vormende kracht van de ziel verklaarde 
(‘the plastick power of the soul’) en het vermogen van geestsubstantie om uit te 
zetten en te verdichten en daarin materie mee te nemen (‘spissitude’).738 Met deze 
principes nam hij afstand van Descartes die de ziel alleen als denkende immateriële 
instantie zag. Willis en Webster probeerden de verbroken verbinding te herstellen 
met hun these van astrale geest, die ook van een etherische tussenstof was. We 
zien dus dat verschillende van oudsher als vanzelfsprekend aangenomen 
fenomenen aangewend werden om een organisch wereldbeeld in stand te 
houden. Maar tegelijkertijd zien we dat die fenomenen wel op hun aannemelijkheid 
getoetst werden, met als criterium fysische wetmatigheden. Binnen dat criterium 
was de veronderstelling dat een ziel (van geest gemaakt) het lichaam (van 
materie gemaakt) kon bewegen een probleem. Hoe kon een zo ijle substantie een 
zoveel grovere bewegen?
   ‘Deus bone!’ zou William Harvey zeggen als hij nog had geleefd, ‘hoe is dit 
mogelijk?’ We kunnen deze problematiek vergelijken met de doodsteek die hij 
had toegebracht aan de eeuwenlang geaccepteerde theorie dat kleppen van één 
en dezelfde ader lucht tegenhouden en tegelijkertijd bloed, een veel dikkere 
substantie, doorlaten. Volgens fysische wetten kon dat niet. Hiermee had Harvey 
zichzelf, en dus ook de fenomenen, een conceptuele beperking opgelegd die het 
begin was van zijn beroemd geworden reeks redeneringen. Die beperking was 
het concept was van de werkelijkheid als een kwantitatief gesloten systeem. Iets 
kan niet zomaar in hoeveelheid toenemen als niet iets anders daarvoor 
plaatsmaakt en als de toename niet ergens vandaan komt. Dit was geen expliciet 
uitgangspunt, het was een nieuwe veronderstelling die aan de redeneringen van 
Harvey ten grondslag lag en die we ook in het mechanicisme van Descartes, Digby 
en Hobbes terugvinden. En nu zien we dat in de tijd van de late debatten zowel 
voor- als tegenstanders van demonengeloof van dit kwantitatief gesloten systeem 
uitgingen, waardoor ze gedwongen waren sturing van materie door een ziel of 
door geesten op fysisch kwantitatieve voorwaarden te doordenken. Het gaat nu 
niet om de verschillende uitkomsten van hun doordenkingen, maar om het feit 
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was. Het lichaam werd erdoor in fysische wetmatigheden gedwongen. Over 
humeuren en organen met antropomorfe kwaliteiten werd nog slechts door 
een enkeling geschreven. 

5  De psychologische en medische theorieën van Thomas Sydenham zijn niet zo 
vindbaar in de debatten. Wel misschien in negatieve zin, door de klap die hij, 
met Willis en eerder Le Pois, aan de diagnose van hysterie had toegebracht: de 
rondreizende baarmoeder is afwezig in de late teksten. Psychologische 
verklaringen van bezetenheid werden nu vaker in melancholie gezocht. Maar 
ook hier: zonder de plastische beschrijvingen van het donkere 
hersenvertroebelende vocht. Soms werd de verklaring wel in hysterie en 
epilepsie gezocht maar dan in de meer psychologische zin van het woord. De 
diagnoses hysterie en melancholie kregen die betekenis die ze in de eeuwen 
daarna behouden hebben: psychische toestanden, los van de vermeende 
lichamelijke oorzaak.

6  Thomas Willis was prominent aanwezig in de argumentatie van Webster, zoals 
we zagen, en ook nog eens in de kern van de hele problematiek: in het psychisch 
verklaren van verschijnselen die tot dan toe als manifestaties van de geestelijke 
wereld werden gezien. We vinden zijn corporele ziel als mogelijk alternatief 
voor bovennatuurlijke verklaringen. Verder bespraken we zijn iatrochemische 
indeling van vijf lichaamsstoffen (de ‘vijf principes’), zijn hersenonderzoek en 
zijn voorstel voor lichamelijk (corporeel) denkvermogen. Deze werden in de 
debatten niet of nauwelijks genoemd. Wel komt het lichaam in de latere 
discussies vooral naar voren als biologisch en chemisch systeem waar de ziel 
gebruik van mag maken, en minder als een willend en bedoelend wezen. 
Conceptueel was er daardoor ook minder ruimte om demonische invloeden in 
het lichamelijke krachtenspel te lokaliseren.

Als we deze opsomming overzien kunnen we concluderen dat voor de doorbraak 
van natuurlijke verklaringen de wetenschappelijke en psychologische 
theorievorming van groot belang is geweest. De latere debatten zijn doortrokken 
van zowel de kennis, de principes en de terminologie van de nieuwe theorieën, en 
daarbinnen bleek het pleiten voor concreet demonisch ingrijpen in de aardse 
loop der dingen veel gecompliceerder dan voorheen. Natuurlijk kon men nog 
steeds met goede argumenten demonisch ingrijpen verdedigen, maar het blijkt 
dat de constellatie van concepten die we mensbeeld noemen daar niet meer aan 
meewerkte.

Door historici is de laatste veertig jaar vaak het tegendeel beweerd. Men gaat er 
bijvoorkeur vanuit dat wetenschappelijk denken slechts een bijverschijnsel was 
van maatschappelijke processen en dat het in de eerste plaats maatschappelijke 
veranderingen waren die natuurlijke interpretaties wenselijker maakten. Iets te 
simpel gesteld zou dan de wetenschappelijke theorievorming vooral een 
rechtvaardiging of aanpassing achteraf zijn geweest. Dit blijkt echter niet uit de 
hier vergeleken teksten. Het lijkt eerder een inherente, in zekere zin zelfs 
onontkoombare ontwikkeling, dat vanaf het moment dat de genoemde 

intellectuele bouwwerk dat als mensbeeld en wereldbeeld zichtbaar wordt, is 
tussen de eerste en de laatste debatten fundamenteel veranderd. In eerdere 
hoofdstukken volgden we ontwikkelingen in de menskunde vanaf Wier, via Bacon 
en Harvey naar Willis en Sydenham. In hoeverre hebben de daar besproken 
nieuwe concepten (wetenschappelijk, psychologisch en biologisch) de 
verandering van mens- en wereldbeeld bepaald en gestuurd in de richting van 
natuurlijke interpretaties? Daarvoor noem ik de concepten nog eens puntsgewijs, 
nu vanuit de vraag in hoeverre ze beslissend zijn geweest in de argumentatie 
tijdens de late debatten, in hoeverre ze daar het verschil hebben bepaald met de 
vroege debatten.

1  Over de invloed van Wier en Scot hebben we het gehad. Die was een aanwijsbare 
sta-in-de-weg voor demonologische verklaringen.

2  Het ‘nieuwe denken’ van Francis Bacon, zijn ‘project of understanding’ was zeer 
duidelijk aanwezig in de late debatten (in de vroege debatten natuurlijk nog 
niet). Hoewel Bacon door wetenschapshistorici soms een minder belangrijke 
plaats wordt toegewezen dan zijn bekendheid doet vermoeden, is zijn oproep 
niet meer weg te denken uit de discussies in de tweede helft van de eeuw. De 
empirische benadering, de herordening van het denken, de door het looking 
glass vervormde idolen, steeds weer worden zijn krachtige termen en metaforen 
genoemd. Sydenham en Willis noemden hun geneeskunde baconiaans, Glanvill 
wilde zijn bewijsvoering naar baconiaans model presenteren en dit betekende 
dat deze aan empirische voorwaarden moest voldoen, of dat nu leuk was of 
niet. Sommige redenaties, zoals: ‘het meisje spuugde naalden uit dus ze was 
door demonen bezeten’, werden ook door Glanvill en More niet meer als 
voldoende adequaat beschouwd.739

3  Het mechanicisme van Descartes was hooggewaardeerd. Glanvill heeft het over 
‘the illustrous des Cartes’ en ‘the Master of Mechanics’.740 Maar bijna niemand 
voerde zijn mechanicisme zo consequent door als de grootmeester zelf, en ook 
weinigen hielden zich zo radicaal aan de door hem voorgestelde scheiding van 
lichaam en geest. Het mechanicisme werd wel keer op keer genoemd, als 
voorbeeld van hoe de werkelijkheid op een voor het verstand begrijpelijke 
manier te verklaren was, maar even vaak als doorgeschoten reductionisme dat 
vermeden diende te worden. Een gematigder vorm van mechanicisme, zoals 
die van Kenelm Digby, gaf enkele tientallen jaren hoop aan renaissancisten en 
magiërs dat magie hiermee wetenschappelijk verklaarbaar werd. Halverwege 
de eeuw en ook nog tijdens de late debatten bood de mechanische verplaatsing 
van deeltjes door de ruimte een mogelijkheid om magie binnen 
wetenschappelijke termen aannemelijk te houden.

4  Over Harvey’s invloed hebben we het gehad. De bloedsomloop en de mens als 
kwantitatief gesloten systeem waren fundamenten in medisch en psychologisch 
denken geworden, en dat in nog geen halve eeuw tijd. Van geen van beide 
concepten werden de implicaties zo expliciet besproken, maar ze hadden een 
logische kracht die voor denkers over geneeskunde en psychologie overtuigend 
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INHOUD Of cONTEXT?

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de doorbraak van een natuurlijk 
mensbeeld in belangrijke mate afgedwongen werd door nieuwe wetenschappelijke 
concepten. In die zin is het een inhoudelijk proces geweest: een nieuw concept 
dwingt een nieuwe opbouw van gedachten af. In de sociaal-contextuele 
benadering die ik al een paar keer noemde wordt meestal iets anders beweerd, 
namelijk dat het wetenschappelijk denken hoogstens één van de gevolgen van 
een groter maatschappelijk proces is geweest, maar geen bepalende factor en 
zeker geen oorzaak. De afnemende belangstelling voor magie in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw zou dan specifiek het gevolg zijn geweest van veranderde 
machtsverhoudingen en de behoefte aan rust en orde na de chaotische tijd van de 
Engelse Burgeroorlog en de parlementaire regering, en een verzadigd zijn van de 
magisch-religieuze wildgroei van secten, collectieve trances, wonderverhalen en 
toekomstvoorspellingen die niet uitkwamen. Ook zou de opkomst van het 
burgerlijk kapitalisme een meer rationele, berekenende manier van denken 
hebben bevorderd. Economisch en technisch werd de wereld beter beheersbaar, 
waardoor geleidelijk aan toeval en berekenbaarheid meer erkend werden, ten 
koste van de antropomorfe verklaringen van voorheen.743

   Een voorbeeld van iemand die duidelijk poneert dat het in ieder geval niet 
de wetenschappelijke revolutie was die de ondergang van de demonologie 
inluidde, is Irving Kirsch. De bloei van demonologie en heksenjacht liepen qua 
tijd parallel aan de wetenschappelijke revolutie en het idee dat de opkomst van 
de ene een einde aan de andere gemaakt zou hebben ligt daarom volgens Kirsch 
niet voor de hand.744 Iets dergelijks zegt ook Brian Easlea en hij wijst daarbij op 
de ironie dat juist vanaf het moment dat mensen als Wier en Scot zich tegen 
heksenvervolgingen keerden, deze in hevigheid en grootschaligheid toenamen.745 
Volgens Kirsch was bovendien het idee van natuurlijke interpretaties helemaal 
niet nieuw. In de Canon Episcopi, een verzameling middeleeuwse theologische 
teksten, werd het geloof in het bestaan van hekserij ketters genoemd en werden 
de tochten naar de duivelssabbat als waandenkbeelden geïnterpreteerd.746 Dit 
voornamelijk omdat hierover in de Bijbel nauwelijks iets te vinden was. Het was 
zelfs vaak zo dat het volk, wanneer het heksen had verbrand, daarvoor werd 
gestraft door de kerk. De eerste inquisiteurs en demonologen die in de veertiende 
eeuw en daarna hekserij op de kaart wilden zetten, moesten vechten om tegen de 
opvattingen uit de Canon Episcopi in te gaan. Demonenbezetenheid was voor de 
christelijke kerk even omstreden als voor geleerden, aldus Kirsch.747 Hier heeft 
Kirsch zeker een punt en verschillende historici nemen vergelijkbare standpunten 
in.748 Onder geleerden, zo wordt ook vaak beweerd, waren er velen die in de 
invloed van demonen geloofden, zelfs als ze ook natuurlijke interpretaties 
voorstonden. Kirsch noemt hier onder andere Thomas Willis als iemand die in 
demonenbezetenheid geloofde.749

   Laten we even kijken naar de feiten. De heksenvervolgingen beleefden hun 
hoogtepunt in de honderd jaren tussen 1550 en 1650. Daarvoor en daarna 
werden ook heksen vervolgd, maar zelden op zo grote schaal. Dat betekent dat 
inderdaad in de tijd dat Wier en in zijn navolging Scot hun boeken schreven, de 
vervolgingen in schaal aan het toenemen waren. Op zich is het niet verwonderlijk 

wetenschappelijke concepten in het denken werden opgenomen, ze een nieuwe 
opbouw van gedachten afdwongen. Veel concepten lijken niet zozeer een bepaald 
belang gediend te hebben, maar domweg zo sterk of onontkoombaar te zijn 
geweest dat ze bouwsteen in de intellectuele architectuur werden. De ontdekking 
dat de baarmoeder niet door het vrouwenlichaam kon bewegen maakte dat een 
eeuwenoude theorie werd opgegeven of aangepast. Om deze aanpassing aan 
machtsbelangen van een heersende wetenschappelijke elite toe te schrijven, of 
aan een veranderend beeld van de vrouw, is op zijn zachtst gezegd vergezocht en 
moeilijk aantoonbaar, zeker in vergelijking met de anatomische ontdekking die 
uit de teksten als directe reden naar voren komt. Als we toch van belangen 
uitgaan, moeten we ons ook afvragen of de oude theorie, met de vrouw als willoos 
slachtoffer van haar eigen baarmoeder, niet juist veel gunstiger en aantrekkelijker 
was voor de belangen van de (mannelijke) wetenschappers en artsen. Het blijkt 
hier dat het niet zozeer de aantrekkelijkheid maar eerder de geloofwaardigheid 
was die de kracht van een theorie uitmaakte. Even onontkoombaar, maar nog 
verder reikend, was de theorie van de bloedsomloop. Deze werd later in de eeuw 
niet meer ter discussie gesteld. Zo nestelden concepten zich in het denken, met 
alle implicaties van dien, en zeer vaak zonder dat de denkers zelf zich van die 
implicaties bewust waren.
   Betekent dit ook dat er in de late zeventiende eeuw geen traditionele 
pleidooien voor heksengeloof meer geschreven werden? Nee, zeker niet. Er 
verschenen nog evengoed boeken en pamfletten waarin de bekende verhalen 
verteld werden, van bezoekingen door de duivel, bezetenen die vreemde talen 
spraken of die opeens door de lucht vlogen, kinderen die naalden en plukken 
haar uitspuugden. Het boekje van William Drage, Daemonomageia, is hier een 
voorbeeld van.741 Drage beschrijft een geval van bezetenheid, doorspekt met alle 
ingrediënten van de traditionele demonologie, zonder de relativeringen en de 
voorzichtigheid van Glanvill of More. En hier kunnen we meteen een interessante 
constatering doen, want in deze tekst zijn ook verwijzingen naar de 
wetenschappelijke benadering en naar de psychologische interpretatie vrijwel 
afwezig. Het feit dat het meisje naalden uitspuugt is een bewijs dat ze behekst is. 
Drage gaat niet in op de factoren waar de intellectuelen uit het Glanvill-Webster-
debat, of ze nu wel of niet in hekserij geloofden, rekening mee hielden. Wel erkent 
hij dat sommigen mensen al in de oudheid meenden dat het bij bezetenheid om 
epileptische stuiptrekkingen ging, en dat sommige verhalen als vervalsing 
ontmaskerd zijn, maar dat zegt volgens hem niets over de vele andere gevallen. 
Er zijn nog steeds ziekten die niet op natuurlijke wijze verklaard en verholpen 
kunnen worden en die moeten wel bovennatuurlijk zijn. Het enige argument van 
de tegenstanders, zegt Drage, is ongeloof, meer niet.742 Met andere woorden: het 
traditionele concept van hekserij en bezetenheid kon ook in de late zeventiende 
eeuw volgehouden worden, maar alleen als het ‘nieuwe denken’ genegeerd werd, 
zoals bij Drage, of onopgemerkt was gebleven, zoals bij de patiënten van Webster 
en ongetwijfeld bij veel meer mensen die voor hun tegenslagen nog steeds het 
liefst een schuldige zochten.
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   Maar er zijn meer argumenten naar voren gebracht om de ondergang van 
het magisch universum te verklaren. Een factor die vaak wordt genoemd is de 
behoefte aan rust en orde bij de geletterde elite na de tijd van revoluties en 
burgeroorlogen. Men had de opkomst en ondergang van verschillende 
millenarische secten gezien, opstanden van de armen en radicale revolutionaire 
bewegingen. Het smachten naar rust en orde zou intellectueel vertaald zijn in 
enerzijds een transcendente God die de wereld ooit als een goed lopend 
mechanisme had geschapen en die sindsdien op zijn zelfgeschapen exacte 
natuurwetten vertrouwde, en anderzijds in een empirische wetenschap waarmee 
men Gods wetten nu eindelijk verstandelijk kon doorgronden. Aan een duivel en 
demonen die de wetmatigheid in de natuur juist probeerden te verstoren was 
geen behoefte meer en ook niet aan een God die actief en dus persoonlijk ingrijpt 
in de loop der dingen. Dus wordt de mechanistische wetenschap en een ordelijk, 
wetmatig model voor het menselijk lichaam, als uiting van de behoefte aan rust 
en orde gezien.
   Deze veel gehoorde verklaring geeft misschien een rake typering van het 
wel en wee van de burgerij en de geletterde elite in de tijd van de restauratie, 
maar verklaart verder niet zo veel. Men heeft in de geschiedenis tenslotte veel 
vaker behoefte aan rust en orde gehad zonder dat dit vergelijkbare intellectuele 
omwentelingen teweegbracht. Het concept van een God die aan zijn eigen 
natuurwetten gebonden is, was nieuw(!), en bovendien al vóór de periode van 
onrust in het denken van William Harvey te vinden. We vinden de behoefte aan 
orde en rust inderdaad, bijvoorbeeld in de teksten van Glanvill en Casaubon, die 
wel erg vaak schelden op de waanzin van enthousiasme en revolutionaire secten, 
maar die evengoed in demonen bleven geloven. In de tekst van Webster vinden 
we daarentegen geen tekenen van deze behoefte, terwijl juist hij natuurlijke 
interpretaties voorstond. De doorbraak van een nieuw wereldbeeld wordt 
hiermee dus niet verklaard. Wat maakt de doorbraak namelijk zo specifiek? 
Specifiek was niet de zogenaamde ordelijkheid van het opkomende wereldbeeld, 
specifiek was dat de intellectuele elite over een concept van te onderzoeken 
natuurwetten kon beschikken en daar vertrouwen in had. Men kan wel behoefte 
aan ordelijke beheersing van de natuur hebben, maar men heeft ook gereedschap 
nodig om die orde te creëren. Hoe kwam men aan dit conceptuele gereedschap?
   Brian Easlea, die in zijn Witch Hunting, Magic and the New Philosophy de 
contextuele factoren een grote rol toekent, laat daarnaast ook zien dat er een 
nieuw en historisch gezien uniek vertrouwen was gegroeid in de mogelijkheid de 
natuur te beheersen.757 Dit vertrouwen was gebaseerd op kennis en technologie 
die mogelijkheden openden die voorheen ondenkbaar waren. Het kompas, de 
telescoop en de microscoop, het heliocentrisch wereldbeeld van Copernicus en 
de natuurkunde van Galilei, op het gebied van de menskunde de vele anatomische 
ontdekkingen –inzichten die feiten waren geworden, waar men niet meer omheen 
kon. Het wetenschappelijk denken had zijn succes in korte tijd bewezen. Als we 
aannemen dat de behoefte aan orde en beheersing inderdaad zo dringend was 
als contextuele historici menen, dan nog is er dit conceptuele gereedschap nodig 
dat voldoende vertrouwen geeft dat die zo begeerde beheersing van natuur en 
leefomgeving ook daadwerkelijk binnen bereik is. In die zin blijft het 
wetenschappelijk denken een noodzakelijke voorwaarde voor de doorbraak van 

dat als er steeds meer vervolgd wordt en meer geschriften over hekserij 
verschijnen, dat er juist dan ook intellectuele protesten komen. Dat de 
vervolgingen ondanks die protesten nog toenamen is niet zo verbazingwekkend. 
Een oorzakelijk verband met die protesten hoeft er niet te zijn. Anders dan Kirsch 
beweert werden psychologische verklaringen langzaamaan geaccepteerd en kon 
men moeilijk nog om de standpunten van Wier en Scot heen. Het boek van Wier 
schijnt bovendien in de Duitse landen het al of niet toerekeningsvatbaar zijn van 
aangeklaagden als factor in de rechtszaken te hebben gebracht.750

   De claim dat ook Willis in demoneninvloed geloofde is wel erg tendentieus. 
Willis noemt slechts op één punt dat nachtmerries ook door de duivel opgeroepen 
kunnen worden en op één ander punt dat de ‘aura’ van epileptici gevoelig is voor 
demonische invloed.751 Dit wordt door degenen die de rol van wetenschap willen 
bagatelliseren graag herhaald, omdat Willis natuurlijk bij uitstek als de held van 
het wetenschappelijk mensbeeld naar voren is gebracht. Maar het gaat hier 
slechts om enkele zinnen in een heel oeuvre. Over nachtmerries en de incubus, de 
demonische veroorzaker daarvan, zegt hij letterlijk: ‘the monstruous species 
(which is conceived) of the Incubus’. De woorden ‘which is conceived’ geven aan 
dat hij het demonische gehalte in onze waarneming  plaatst.752 Wij weten niet of 
hij bedoelde alléén in de waarneming, maar waar hij zijn betoog verder uitwerkt 
komt hij op natuurlijke verklaringen. Het is ook bekend dat hij de heksenwaan in 
krachtige bewoordingen veroordeelde.753 En zelfs áls hij in demoneninvloed 
geloofde, net als veel andere geleerden, dan nog is dat geen argument om de rol 
van de opkomende wetenschappen als factor te betwijfelen. Dat wetenschap 
automatisch een sceptische laat staan agnostische houding zou impliceren was 
toen zeker geen gemeenplaats.
   Volgens veel historici is de ontwikkeling van juridische procedures een 
belangrijke factor geweest in het afnemende vertrouwen op boven- en 
buitennatuurlijke verklaringen. We zagen al dat in Holland het martelen van 
verdachten in 1594 verboden werd maar we zagen ook dat dit in verband 
gebracht is met het wieriaanse en familistische gedachtengoed. Halverwege de 
zeventiende eeuw waren de gerechtelijke procedures een belangrijk onderwerp 
in de discussies en werd het langzaamaan moeilijker om verdachten wegens 
hekserij te veroordelen. Van aanscherping van procedures en standaarden van 
bewijsvoering zou een complicerende en daardoor matigende invloed zijn 
uitgegaan.754  Barbara Shapiro schreef daar een interessant boek over, Probability 
and Certainty in Seventeenth Century England, over hoe de veranderende 
conceptualisering van waarschijnlijkheid en zekerheid zijn neerslag had in 
bewijsvoering, niet alleen op juridisch, maar ook op wetenschappelijk en religieus 
gebied.755 Zij zegt echter dat de praktijk (van onder andere de rechtspraak) niet 
per definitie op de theorievorming vooruit liep. Ondanks dat historici het verband 
ter discussie stellen en bij voorkeur de theorievorming uit andere factoren laten 
voortvloeien, moeten we volgens haar constateren dat er vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw een erosie plaatsvond van een magisch en occult wereldbeeld 
ten gunste van een mechanistisch wereldbeeld, dat minder ruimte aan geesten 
liet. Die erosie is gemiddeld eerder waar te nemen dan de praktische aanpassingen 
in rechtsspraak en bewijsvoering.756 Dus ook bij haar vinden we weinig reden 
deze ontwikkeling sociaal-contextueel te herschrijven.
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waarin hij echter ook duidelijk aangaf daar niet meer zo heel veel vertrouwen in 
te hebben. Hij was van mening dat heksengeloof nog alleen aannemelijk gemaakt 
kon worden binnen de standaarden van de nieuwe wetenschap en daarom drukte 
hij de gedreven Glanvill op het hart zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk te werk 
te gaan, alleen argumenten aan te voeren die goed geverifieerd konden worden, 
‘by having its circumstances warranted with testimonies and authorities’. Maar hij 
was nog strenger dan dat: negentien van de twintig verhalen over hekserij waren 
volgens hem onwaar gebleken, ontmaskerd of op zijn minst verdacht. Pas als 
Glanvill hem kon voorzien van één goed verhaal, vanuit meerdere bronnen, 
volledig geverifieerd, zou hem dat overtuigen.764 De kansen voor heksengeloof om 
binnen de experimentele filosofie te overleven werden blijkbaar ook door de 
voorstanders ervan niet meer erg groot geacht.
   Het lijkt mij weinig vergezocht deze brief te beschouwen als demonstratie 
hoe moeilijk Boyle het vond een verschijnsel als hekserij in het wetenschappelijk 
denken van zijn tijd in te passen. Daarom verbaast het mij dat Stuart Clark geen 
significant verschil ziet tussen de poging van Glanvill en Boyle om hekserij te 
bewijzen en de eerdere bewijsvoeringen uit het overgrote deel van de 
demonologische literatuur. Clark noemt zelfs het pleidooi van Jean Bodin, de 
grote tegenstander van Wier, als voorbeeld van pogingen hekserij in bestaande 
intellectuele modellen in te passen. Ook Bodin dwong zichzelf ertoe om, net als 
Glanvill en Boyle, hekserij met argumenten aannemelijk te maken binnen 
bestaande intellectuele bouwwerken. Zo ruim gedefinieerd is daar natuurlijk 
niets tegen in te brengen. Maar het verschil zit hem erin in wélk bouwwerk het 
werd ingepast. In het theologische bouwwerk was dat gemakkelijker, getuige het 
feit dat demonologen zich keer op keer op het Oude Testament en op teksten van 
kerkvaders beriepen. In de geleidelijk aan duidelijker wordende contouren van 
het modern-wetenschappelijke bouwwerk was dit veel moeilijker. De 
voorzichtigheid van Boyle, zijn twijfel aan verreweg de meeste gevallen en zijn 
oproep aan Glanvill om vooral niet meer te beweren dan wat geverifieerd kon 
worden, maken duidelijk dat het volgens hem niet meer zo vanzelfsprekend paste 
in de filosofie van zijn tijd, een tijd bovendien waarin ‘alle verhalen van hekserij 
en magie betwijfeld werden’.765 Deze voorzichtigheid en de wil het aan empirisch-
filosofische standaarden aan te passen, was niet aanwezig in eerdere 
demonologische tractaten, zoals die van Jean Bodin. Met het wegredeneren van 
de verschillen tussen Boyle’s benadering en die van de demonologen, geeft Clark 
aan wel heel graag de mogelijke invloed van de nieuwe wetenschap te willen 
minimaliseren, zonder de daartoe benodigde argumenten te kunnen bieden.

Hoewel sociaal-contextualisme een sterk punt heeft in zoverre dat de logica van 
de situatie en de daaruit voortvloeiende belangen een rol spelen in de ontwikkeling 
van standpunten, is het als a-priori uitgangspunt een te eenzijdige theorie die niet 
het onderzoek zelf maar de uitkomst ervan aan regels wil onderwerpen. Feit is 
bovendien dat in de oorspronkelijke teksten moeilijk aanwijzingen voor de zo 
vaak genoemde behoeften en belangen te vinden zijn. Dat geloof in concreet 
spiritueel ingrijpen minder wenselijk was geworden dankzij verschoven 
maatschappelijke belangen, blijkt niet uit de hier vergeleken teksten. Helemaal 
niet zelfs. Er werd nog even hartstochtelijk gepleit voor het bestaan van heksen 

een natuurlijk wereldbeeld, ook als de behoefte eraan door andere factoren 
gestimuleerd zou zijn.
   In deze vorm, als zoektocht naar een complex samenspel van factoren, 
heeft de sociaal-contextuele benadering veel nuanceringen en nieuwe inzichten 
gebracht. Naast Easlea zijn er meer onderzoekers die hekserij in een groter 
netwerk van maatschappelijke en psychologische variabelen geplaatst hebben 
en het verdwijnen ervan dan ook verklaren vanuit de wisselwerking met een 
veranderende sociale en culturele context. Brian Levack erkent wel dat de nieuwe 
filosofie invloed had op het verminderen van geloof in hekserij, maar stelt dat het 
moeilijk aan te tonen is dat ze ook tot het verminderen van vervolgingen leidde.758 
Daar wil ik niets aan afdoen. Waar ik wel op wil wijzen is dat wetenschappelijke 
en intellectuele activiteit te vaak op voorhand tot effect van externe behoeftes 
wordt gereduceerd en dus ook op voorhand een oorzakelijke rol in historische 
processen wordt ontzegd. Dan lijkt deze benadering meer op een ideologie, 
namelijk de wil om wetenschap en rationalisme als oorzaken te minimaliseren. 
Roy Porter, een verklaard sociaal-contextualist, geeft dit als één der weinigen ook 
toe. Historici, schrijft hij, voelen de behoefte de wetenschap uit het raam te gooien 
of in elk geval van zijn voetstuk te halen.759

   Een voorbeeld hiervan is Stuart Clark. In zijn Thinking with Demons wijdt 
hij een hoofdstuk aan de volgens hem ten onrechte zo belangrijk geachte 
wetenschappelijke revolutie en zijn standpunt staat in toon en argumentatie van 
te voren al vast. ‘There was ... something comforting about this sort of explanation,’ 
schrijft hij, waarna de door hem bedoelde verklaringen natuurlijk onmogelijk nog 
te verdedigen zijn zonder de verdenking van comfortabel wensdenken op zich te 
moeten nemen.760 Als Clark dan toch beschrijft hoe denkers worstelden om 
spirituele en demonologische concepten in experimenteel-filosofische termen 
geloofwaardig te maken, zet hij er achter ‘for cultural reasons’, zonder verdere 
toelichting.761 Waarom niet gewoon ‘for scientific reasons’? Waar hij dan 
zeventiende-eeuwse auteurs aanhaalt zijn dat meestal citaten die juist laten zien 
hoe ijverig en secuur men probeerde de demonologie aan de experimentele 
wetenschap aan te passen, waardoor Clark vervolgens gedwongen is al 
interpreterend aannemelijk te maken dat die aanpassing juist weinig invloed op 
de demonologie heeft gehad.762 Blijkbaar moet voor elke intellectuele stap een 
extern belang als verklaring aangevoerd worden.
   Tot die externe belangen rekent hij onder andere het definiëren van de 
grenzen van de wetenschappelijke gemeenschap (wie hoort erbij en wie niet), de 
theologische en politieke behoefte aan een respectabel concept van immateriële 
kracht, het beschermen van wetenschap tegen beschuldigingen van atheïsme en 
tegen verdenkingen een potentieel sociaal gevaar te vormen.763 Maar als er 
destijds zoveel belang bij gemoeid was de nieuwe filosofie binnen de perken van 
de religieuze en sociale orde te houden, zou dit er wel eens op kunnen wijzen dat 
die nieuwe filosofie als potentieel gevaar voor de maatschappelijke en 
wereldbeschouwelijke orde, met andere woorden als tijdbom, gezien werd.
   Er is een interessante brief van Robert Boyle aan Joseph Glanvill, die ook 
door Clark aangehaald wordt. Glanvill kende Boyle van bijeenkomsten van de 
Royal Society en wist dat Boyle ook in hekserij geloofde. Daarom had hij hem 
gevraagd te helpen bij zijn grote project. Boyle stuurde een welwillende brief 
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definitiestrijd moesten ontgelden. De vraag was steeds of fenomenen die 
bovennatuurlijk leken niet eigenlijk natuurlijk waren, of anders wel via de 
hulpconstructie van het buitennatuurlijke de aanspraak op relevantie ontzegd 
konden worden. Het centraliseringsoffensief was duidelijk gericht tegen 
volksgeloof, magie en occultisme, in theologische termen allemaal bijgeloof.
   Een probleem dat zich hierbij voordeed was dat de Bijbel vol stond met 
verschijnselen die bovennatuurlijk waren in de traditionele zin van het woord: 
geesten, stemmen, magische spreuken, profetieën, met andere woorden spirituele 
interventies in de dagelijkse loop der dingen en dus directe interactie tussen de 
geestelijke en de materiële wereld. Hier vond men vooral in de Engelse 
theorievorming een slimme oplossing voor, namelijk het idee dat God ooit deze 
wonderen nodig had gehad om de mens van het ware geloof te overtuigen, maar 
dat sinds de belichaming van dit ware geloof in de christelijke kerk deze wonderen 
overbodig waren geworden. En als ze dan toch voorkwamen, dan waren ze vals, 
bedoeld om de goddelijke autoriteit juist weer te verlagen. Hoewel zonder basis 
in de Bijbel, werd deze hulpconstructie snel aanvaard. In Engeland konden de 
puriteinen en anglicanen zo de roomse versie van het christendom en andere 
meer magische of occulte interpretaties als demonische vergissingen voorstellen. 
De centralisering van de geestelijke wereld hield de demonisering van een groot 
deel van die wereld in.769

   Stuart Clark en D.P.Walker hebben laten zien dat het streven om natuurlijke 
van bovennatuurlijke oorzaken te onderscheiden tot aanscherping en uitwerking 
van kennistheorie geleid heeft, tot het formuleren van procedures van 
bewijsvoering en van causale relaties. Vergissingen hierin, samen te vatten als 
‘het verbinden van oorzaken en gevolgen die in de natuur niet bij elkaar horen’, 
werden op grond van bijgeloof als demonisch gedefinieerd.770 Uit deze 
theorievorming kwam een steeds duidelijker begrensd natuurbegrip naar voren 
en dit zou in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de constructie van een 
natuurlijk wereldbeeld. Deze interpretatie sluit aan bij de theorie van Max Weber 
waarin vooral de protestantse (gecentraliseerde) kosmologie de onttovering van 
de wereld zou hebben ingeleid. Stuart Clark lijkt zelfs te suggereren dat de 
intellectuele verschuiving naar rationele en empirische toetsingscriteria vooral 
vanuit dit theologische offensief ontstaan is.771

   Zonder de invloed van deze theologische beweging te betwijfelen, wil ik 
zover niet gaan. Er zijn namelijk enkele aspecten die Clark noch Walker noemen. 
Barbara Shapiro wijst op de intense wisselwerking tussen theologen en 
wetenschappers. ‘Religious epistemology did not, however, develop in theological 
isolation.’772 Zij laat zien dat theologen hun aangescherpte standaarden en 
procedures van bewijsvoering vaak juist modelleerden naar standaarden die in 
het wetenschappelijk denken ontwikkeld waren. Het baconiaanse concept van de 
fantasmen die ons brein vertroebelen en die alleen procedureel uitgebannen 
kunnen worden, vond zijn weg ook in de theologische discussie. Er was veel 
samenwerking en beïnvloeding over en weer tussen artsen, wetenschappers, 
juristen én theologen. Aan het eind van de eeuw domineerden wetenschappelijk 
geïnteresseerde gelovigen en gelovige wetenschappers de intellectuele scène 
met hun ontwerp van een ordelijke, mechanische wereld met een God onmerkbaar 
op de achtergrond.773

en demonen en voor het bestaan van etherische substanties. Voor grote groepen 
mensen was een wereldbeeld met magie, visioenen en uittredingen nog even 
gewenst als voorheen, getuige ook de populariteit van het enthousiasme en van 
gebedsgenezers en handopleggers. Als er aan duivels en demonen minder 
behoefte was geweest, dan hadden we in de teksten in eerste instantie een 
afname van het geloof moeten constateren, gevolgd door theoretische 
rechtvaardigingen daarvan. Maar het is juist omgekeerd. We nemen in de teksten 
niet een afname van het geloof waar, maar een afnemend vertrouwen in een 
geloofwaardige onderbouwing daarvan. Boyle erkende de mogelijkheid van 
hekserij, maar hij wilde bewijzen van de specifieke kenmerken (‘proof in some of 
the particulars’).766 Veel wetenschappers geloofden in spirituele beïnvloeding 
maar vonden het moeilijk de specifieke eigenschappen daarvan vol te houden 
binnen de veranderde concepten van lichaam en geest, natuur en substantie en 
empirische toetsbaarheid. Laten we de schrijver Joseph Addison aan het woord, 
in 1711. Duidelijker dan hij kan ik het niet zeggen: ‘I believe in general that there 
is, and have been such a thing as Witchcraft; but at the same time, can give no 
Credit to any particular instance of it.’767 

DE cENTrALISErING VAN DE GEESTELIjkE WErELD

Een misschien verrassende factor die ook genoemd wordt als medeoorzaak in de 
gang naar een natuurlijk wereldbeeld, is de theologie zelf. Stuart Clark – alweer, 
maar deze keer overtuigend – en eerder Keith Thomas en D.P. Walker, hebben 
benadrukt dat ook discussies binnen de theologie het wegebben van een magisch 
wereldbeeld bevorderd hebben. Samengevat gaat het hierom:
   Al vanaf Thomas van Aquino was er de kwestie of engelen en demonen 
wonderen konden veroorzaken. En zo ja, hoe deze wonderen zich dan verhielden 
tot goddelijke wonderen, want dit zou de bijzondere status van Gods almacht 
ernstig ondermijnen. Uit de discussies kwam het idee naar voren dat een echt 
wonder, van God afkomstig, buiten de natuurlijke orde moest vallen, en dat alle 
andere wonderen óf met zijn toestemming waren ontstaan, óf eigenlijk valse, 
door de duivel veroorzaakte namaakwonderen waren. In de zestiende eeuw 
kwamen stemmen op om de bovennatuurlijke wereld nog alleen op te vatten als 
de almachtige God, zijn zoon en eventueel zijn boodschappers, de engelen, 
hoewel zelfs van deze laatste de plaats steeds minder duidelijk werd.768 Hiermee 
werd afstand genomen van het traditionele concept van het bovennatuurlijke. 
Traditioneel vatte men het bovennatuurlijke op als alle geestelijke krachten die 
niet met onze gewone ogen konden worden waargenomen en die daardoor 
boven de natuur geplaatst werden, dus ook zielen van overledenen en ook 
demonen.
   Het gaat hier om het theologische offensief dat we eerst bij Scot en later 
wiskundig en mechanistisch uitgewerkt bij Mersenne en Descartes tegenkwamen, 
de centralisering van de geestelijke wereld. In dit offensief was het belangrijk te 
bepalen of fenomenen bovennatuurlijk waren, dus van God afkomstig, of niet. Het 
zal niet verbazen dat vooral alternatieve opvattingen over de geestelijke wereld, 
zoals van magiërs, en persoonlijke invullingen, zoals van visionairen, het in deze 
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en in de loop der jaren ook steeds meer tegen de moderne wetenschap, omdat die 
volgens hem de mens zou afsnijden van oude kennis en wijsheid. In tegenstelling 
tot Glanvill was hij in de strijd tussen Ancients and Moderns duidelijk een Ancient. 
Hij is wel met de conservatieve oppositie tegen de vernieuwingsbeweging 
vereenzelvigd.775 In zijn teksten toont hij zich een strenge, rationalistische 
moralist.776

   Het is interessant Casaubons ontwikkeling van natuurlijke naar 
demonologische opvattingen te vergelijken met zijn positie ten opzichte van de 
centralisering. In zijn vroege werk, zijn boek tegen enthousiasme,777 staat 
Casaubon op het standpunt dat allerlei voor bovennatuurlijk gehouden 
verschijnselen natuurlijk te verklaren zijn en daartoe geeft hij vele voorbeelden 
van trances, visioenen, collectieve bezetenheden en laat ook zien hoe gewoon die 
destijds waren, hoe vaak die voorkwamen, ook in de door hem zo verfoeide 
katholieke kerken, waar mensen soms neervielen, plotselinge aanvallen kregen 
of gingen roepen of huilen. Casaubon verklaart ze psychologisch, soms medisch, 
en met een dosis common sense.778 Daarnaast gebruikt hij steeds weer als 
argument het idee van de gecentraliseerde geestelijke wereld: God kan in de loop 
der dingen ingrijpen, de duivel kan met illusies verleiden, maar de verschijningen 
die wij als mens meemaken zijn meestal natuurlijk.779 De centralisering is bij hem 
dus niet alleen moreel maar ook ontologisch. Hoewel hij demonische invloeden 
niet ontkent schrijft hij dat hekserij toch vooral in de imaginatie voorkomt. 
Daarom keurt hij ook heksenvervolgingen af, want voor de beschuldigingen is te 
weinig bewijs.780 Over wetenschap is hij kritisch, maar hij omarmt haar wijze van 
redeneren ook.781

   Maar dan, vijftien jaar later: dan schrijft Casaubon een verhandeling over 
geloof en ongeloof, en tegen hekserij.782 Nog steeds is een gecentraliseerd 
godsbegrip voor hem een leidraad, maar zijn afwijzing van demonische, magische 
en enthousiaste verschijnselen is nu veel sterker ethisch-moreel en nauwelijks 
nog ontologisch: hij waarschuwt voor de gevaren van heksen, duivel en demonen. 
Daar hamert hij zo volhardend op dat John Webster over hem sneert dat zijn 
vertrouwen in God blijkbaar zo groot is dat hij overal de werking van de duivel 
ziet.783 Casaubon neemt in deze late fase een gecentraliseerd en demonologisch 
standpunt in. En het interessante is dat hij daarbij de wetenschap feller dan in 
zijn eerdere fase aanvalt en afwijst. Dat blijkt nog meer uit zijn open brief aan 
Peter du Moulin, een vriend van hem. Niet alleen de vermeend atheïstische 
uitwassen van de wetenschap worden bekritiseerd en destructief genoemd, maar 
ook de experimentele filosofie in het algemeen en veel nieuwe kennis en 
verklaringen waar hij vijftien jaar eerder zoveel milder over was.784 
   Er lijkt dus een verband te zijn tussen zijn toegenomen geloof in 
demonologie en zijn afwijzen van wetenschappelijk denken. Met Casaubon als 
voorbeeld zien we dat de centralisering alleen, de centralisering zolang die alleen 
moreel was, geen vermindering van dit geloof hoefde te impliceren. Voor werkelijk 
ongeloof waren andere argumenten nodig. En te zien aan Casaubon’s felle aanval 
op de wetenschap in zijn late werk, kunnen we vermoeden waar die argumenten 
vandaan kwamen.
   Casaubon is een goed voorbeeld van een feit dat te vaak genegeerd wordt: 
dat de intelligente denkers in de late zeventiende eeuw heel goed doorhadden, 

   Eén aspect van het voorgaande is nogal onopgemerkt gebleven. De meeste 
theologen die tegen magie en bijgeloof tekeer gingen, geloofden wél in de realiteit 
van deze verschijnselen. Een lagere geestelijke wereld en de mogelijkheid 
daarmee contact te onderhouden werd niet ontkend maar afgekeurd. Het offensief 
was niet ontologisch maar ethisch-prescriptief. Het ging niet om het wel of niet 
bestaan van geesten en verschijningen maar om de hen toegekende positie en 
waardering. Of ze nu wel of niet bovennatuurlijk genoemd mochten worden, 
tussen God en de natuurlijke wereld waren vele geestelijke krachten aanwezig.
   Zoals we al zagen gold dat niet voor Reginald Scot, want volgens hem kon 
het geestelijke naar aard en substantie alleen op onze geest inwerken, maar hij 
was in 1584 een uitzondering. Het gold ook niet, veertig jaar later, voor Mersenne, 
Descartes en Gassendi. Volgens hun was het lichaam van zo principieel andere 
substantie dan de geestelijke wereld dat als wij toch met onze zintuigen, dus 
vanuit ons lichaam, geesten meenden te zien, dat wel illusies moesten zijn. In het 
late debat borduurde Webster op deze scheiding van lichaam en geest voort. Onze 
materiële zintuigen kunnen alleen materiële dingen waarnemen.774 Maar anders 
dan bij Scot en bij Descartes hoefden bij Webster de door onze zintuigen of in onze 
imaginatie waargenomen verschijningen niet automatisch illusies te zijn. Ze 
konden immers ook uit de astrale tussenstof bestaan en waren dan natuurlijke 
verschijnselen. Ondanks zijn magische en alchemistische belangstelling voor 
etherische tussensubstanties was Webster een denker die de traditie van de 
centralisering van de geestelijke wereld verder uitwerkte. Bij hem en in het 
algemeen in de tijd van de late debatten was de inzet niet meer in de eerste plaats 
de afkeuring van geestverschijningen als zijnde duivels, maar de ontkenning 
ervan, als zijnde hallucinaties. Wat voor Scot een eeuw eerder nog uitzonderlijk 
was, was in de tweede helft van de eeuw een veel verdedigd standpunt. Er was 
één God – en een natuurlijke wereld.
   Het theologische offensief zal zeker een bijdrage geleverd hebben, maar we 
moeten beseffen dat het voornamelijk het scheiden van demonische religiositeit 
van goddelijke religiositeit tot doel had, en dat het als zodanig mensen dreef tot 
een afkeuring van magie en demonen en niet tot een ontkenning ervan, dus niet 
tot ongeloof. Voor een onttoveringsproces dat zich afspeelde op de schaal waar-
onwaar en niet op de schaal goed-fout lijkt een doorslaggevende rol voor de 
theologie niet voor de handliggend, anders dan in combinatie met die beweging 
die steeds weer als grootste voedingsbodem voor dreigend ongeloof gezien werd, 
de nieuwe wetenschap.
   In dit verband is de ontwikkeling van één deelnemer aan het Glanvill-
Webster-debat extra interessant, omdat zijn denken een opvallende ontwikkeling 
heeft doorlopen, namelijk in omgekeerde richting. Dit is Meric Casaubon, die in 
de jaren ’50 een rationalistisch en natuurlijk standpunt innam – zijn vergelijking 
van trance met schommelen is hier een voorbeeld van – en in zijn latere werk een 
demonologisch: toen waarschuwde hij fel tegen alle invloeden van duivels, 
demonen en heksen. Casaubon gold in zijn tijd als criticus van de moderne 
wetenschap én van magie en occultisme. Zijn vader had de renaissancisten zo’n 
gevoelige klap toegebracht. Casaubon de zoon was conservatief en net als zijn 
vader tegen de occulte avonturiergeest van de Renaissance, maar ook tegen 
puriteins fanatisme en tegen de reformatie in het algemeen, ‘that Reformation’, 
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wetenschappers als geestelijken pasten hun beeld van het bovennatuurlijke aan 
door het te abstraheren. In hun eigen woorden was dat de enige redelijke 
opvatting van het geloof: geloof moest ‘reasonable’ worden, en dat kon alleen 
door God buiten de waarneembare dingen te plaatsen. Zonder dat men dat 
expliciet zei werd het bovennatuurlijke daar gelokaliseerd waar de wetenschap 
er niet aan kon komen. John Webster was een typische exponent van deze 
houding. Voor Webster was God ver weg, hoog boven alles verheven, maar 
daarmee ook onzichtbaar, buiten de materie en buiten de ruimtelijkheid. We zien 
bij hem hoe de centralisering van de geestelijke wereld verder werd doorgevoerd. 
In de late zeventiende eeuw lezen we over God als Schepper die zich niet meer 
met de dagelijkse gang van zaken bemoeide. In de woorden van Brian Easlea de 
gepensioneerde ingenieur, die de wereld had geschapen en had gezien dat het 
goed was, maar die zich er nu verder buiten hield. Intellectueel voordeel in de tijd 
van de experimentele wetenschap was dat deze God niet wetenschappelijk 
bewezen hoefde te worden. Maatschappelijk voordeel was dat zowel het 
kerkelijke belang (één God als allerhoogste) als het wetenschappelijke belang 
(een natuur die door wetmatigheden en niet meer door Gods hand geregeld 
wordt) in deze geloofsopvatting verenigd werd. Het concept van één God en een 
natuurlijke wereld leek een ideaal compromis om het conflict tussen wetenschap 
en geloof (tijdelijk) te verzachten.
   De grote verliezer van deze abstrahering van godsdienst was het 
traditionele bovennatuurlijke, de wereld van de geesten en demonen. Henry 
More schreef zijn Antidote against Atheism als verweer hiertegen. We zagen al 
hoe hij Webster had verweten religie tot een onpersoonlijk natuurverschijnsel te 
degraderen. God als abstract principe was voor hem even atheïstisch als helemaal 
geen God. Toetssteen voor de hogere wereld en een leven na de dood bleef voor 
hem de realiteit van de geestenwereld: ‘No Spirit, no God’. Dat het afstandelijke, 
aangepaste godsbeeld ook onder theologen en bisschoppen veel aanhang had 
maakte voor More niet uit. Voor hem en voor andere verdedigers van het 
traditionele bovennatuurlijke was het een voorbode van ongeloof. En terecht. 
Want de verdedigers zagen iets wat de aanpassers niet zagen. Als de wereld 
namelijk geheel volgens natuurwetten werkt en als zelfs God deze niet kan 
beïnvloeden, dan is God, hoe eervol zijn positie ook moge zijn, niet langer nodig 
om de wereld te verklaren. En een God die in feite overbodig is, zal vroeg of laat 
door steeds meer mensen overboord gegooid worden.
   More en Glanvill zagen dus heel goed hoe de nieuwe filosofie de pijlers 
onder het geloof aan het wegzagen was. Ze zagen een gevaar waar degenen die 
het bovennatuurlijke aanpasten en herdefinieerden dat niet zagen. Meer dan de 
meeste tijdgenoten doorhadden stonden hier twee fundamenteel verschillende 
wegen, twee intellectuele strategieën, tegenover elkaar. De ene was midden op de 
weg gaan staan om het oude te verdedigen. De wanhoopskreet van More en 
Glanvill was: het bovennatuurlijke is wél te bewijzen! De andere was die van de 
omweg, door de obstakels die de wetenschap bood te omzeilen en het 
bovennatuurlijke daarbuiten te definiëren: de weg van de puritein Webster, maar 
ook die van veel leden van de Royal Society en van geestelijken van de anglicaanse 
kerk. Het was de weg waarin twee in die tijd toonaangevende groepen, de gelovige 
wetenschappers en de wetenschappelijke theologen, elkaar steeds meer gingen 

veel beter dan contextuele historici nu, dat wetenschap implicaties had voor een 
religieus en magisch wereldbeeld en dat die implicaties niet leuk waren, niet voor 
de religie, niet voor de demonologie en niet voor het occultisme.

WETENScHAP ALS TIjDbOM

Stuart Clark noemt in zijn poging wetenschappelijke invloed tot de sociale context 
te herleiden enkele politiek-religieuze belangen die hij als drijfveren voor 
wetenschappers zag. Hij noemt onder andere: het beschermen van de wetenschap 
tegen beschuldigingen van atheïsme en tegen verdenkingen een potentieel 
sociaal gevaar te vormen, de theologische en politieke behoefte aan een 
respectabel concept van immateriële kracht, en het bevestigen van de autoriteit 
van de kerk.785 Anders dan Clark bedoelt laat dit rijtje vooral zien hoe gevaarlijk 
wetenschap geacht werd – anders hadden deze belangen namelijk helemaal niet 
verdedigd hoeven te worden. Dat wetenschappers zich tegen beschuldigingen 
van atheïsme moesten verdedigen, geeft aan dat ze daar de verdenking van 
meedroegen. Dat wetenschappers moeite deden de autoriteit van de kerk te 
bevestigen, geeft aan dat er kennelijk een spanning tussen hun werk en die 
autoriteit werd ervaren. De belangen waren geen belangen geweest als niet de 
wetenschap ze juist dreigde te ondermijnen. Dit geldt ook voor het eerstgenoemde 
belang, een respectabel concept van immateriële kracht. Met een respectabel 
concept moet iets bedoeld worden als ‘geloofwaardig binnen de nieuwe 
intellectuele situatie’ en dat betekent in dit geval: passend binnen de criteria die 
de nieuwe wetenschap stelde. De vraag was dus hoe men een concept kon vinden 
waarbinnen zowel wetenschappelijke opvattingen over materie als religieuze 
opvattingen over de werking van de ziel gerespecteerd bleven. Een nieuwe 
conceptualisering van het immateriële zou overbodig zijn geweest als niet de 
wetenschap eerdere vanzelfsprekendheden hierover in twijfel had gebracht. 
Ironisch genoeg zijn de door Clark als contextueel bestempelde belangen juist 
door de opkomst van wetenschappelijk denken opgeroepen. De bestaande 
religieuze ordening moest verdedigd worden, of aangepast.
   Verdedigen of aanpassen, dat zijn de twee theologische strategieën, die we 
na 1650 steeds vaker tegenkomen. De ene denker neigde meer naar het eerste, 
de andere naar het tweede. De voorkeur viel niet automatisch langs voorspelbare 
politieke en religieuze scheidslijnen. Daarom zal ik hier van verdedigers en 
aanpassers spreken. Glanvill en More voerden de strijd aan waar het ging om de 
verdediging van het traditionele concept van het bovennatuurlijke. Zij zagen elke 
abstrahering van God of van de geestelijke wereld, dus ook de radicale versies 
van het gecentraliseerde godsbeeld, als wegbereiding naar ongeloof. Daarom 
moest wetenschap zo snel mogelijk het bestaan van geesten bewijzen. Meric 
Casaubon had ook daar geen vertrouwen in, zeker niet in zijn late geschriften. Het 
was juist de wetenschap die de weg naar ongeloof plaveide. Terwijl wetenschap 
bloeide en doorbraken beleefde, zagen mensen als Casaubon steeds meer de 
gevaren ervan, vooral het gevaar dat wetenschap een wereldbeeld zou worden en 
in die rol zou gaan concurreren met de erkende religieuze kosmologie.
   Leuk of niet leuk, dit leek toch steeds meer een onontkoombare weg. Zowel 
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van de eeuw het bewijzen van hekserij onder geletterden weer een topic, omdat 
het een argument tegen atheïsme kon zijn, als tastbaar bewijs van de geestelijke 
wereld. Als een rechter openlijk verklaarde niet in hekserij te geloven, morde de 
jury al gauw dat hij geen religie had of dat hij een atheïst was. Twee mannen van 
groot aanzien, de wetenschapper Sir Thomas Browne en de jurist Sir Matthew 
Hale, steunden aanklachten tegen heksen openlijk om die reden, als misschien 
wel laatste redmiddel tegen ongeloof.788

   Wij mogen natuurlijk niet de aanhangers van de heksenvervolgingen 
goedpraten. Wij weten hoeveel angst en lijden vele duizenden mensen hebben 
moeten meemaken dankzij deze massawaan. Maar aan de andere kant is, in de 
tijd van de late debatten, de wanhoop te begrijpen van mensen die zagen hoe hun 
beleving van de geestelijke wereld, van hun contact met geesten, met God, met 
gestorvenen, steeds meer aangevallen en gerelativeerd werd. De strijd van de 
Glanvills en de Mores is dan ook vooral in dit licht te zien, als een protest tegen 
het wegredeneren van religie uit de waarneembare wereld en daarmee ook uit de 
menselijke ervaring, daar waar religie juist zijn relevantie had. Ze verdedigden 
met de noodzaak van heksengeloof weliswaar een onhoudbaar standpunt, maar 
ze zagen ook scherper de consequenties van de nieuwe theologische benadering. 
Zij voelden ongeloof naderen, ook daar waar het niet werd genoemd.

Atheïsme was in die tijd een nieuw verschijnsel. Althans, in de vorm zoals we het 
tegenwoordig – of beter: sindsdien – opvatten, namelijk als idee of overtuiging 
dat er geen goddelijke of geestelijke macht bestaat. Voorheen werd atheïsme als 
woord wel gebruikt, maar dan eerder om heidense of ketterse ideeën aan te 
duiden. Atheïsme was vooral een synoniem voor liederlijke onvroomheid en 
blasfemie. Zo kon men ook andere stromingen binnen het christendom, zoals de 
vroege protestanten, of mensen die van een verdekte sympathie voor de Islam 
verdacht werden, atheïsten noemen. Het is in teksten van zeventiende-eeuwers, 
vanaf het midden van de eeuw, dat we een betekenisverschuiving kunnen 
waarnemen. Atheïsme bleef boven alles een scheldwoord, maar ging nu ook 
ongeloof in de moderne betekenis aanduiden.789

   Scheldtirades tegen atheïsme vinden we in menig boek of pamflet. Het is 
duidelijk dat de schrijvers er bang voor waren. Tegelijkertijd valt het op dat er 
nauwelijks mensen waren die openlijk een ongelovige of atheïstische filosofie 
propageerden. We zouden ons daarom kunnen afvragen waardoor men zich 
eigenlijk zo bedreigd voelde. Wat hebben scheldtirades voor zin als er geen 
duidelijke tegenstander is waar de tirade zich tegen richt? Historici verbazen zich 
nog wel eens over deze gevoelde dreiging van een opvatting die er feitelijk nog 
helemaal niet was.790 Laten we daarom eens kijken wie de zo gevreesde atheïsten 
waren.
   In Engeland waren het in de tijd van de burgeroorlog en de Cromwell-jaren 
radicale groepen van sociaal-revolutionairen en vrijdenkers die de gelovigen de 
stuipen op het lijf joegen. Deze ‘Sects of Atheists and Freethinkers’ waren vaak 
onkerkelijk en enkele van hun leiders geloofden niet in God, althans niet in de 
kerkelijke zin van het woord. Maar deze vrijdenkers hadden vaak een uitstraling 
die ook aan de enthousiasten en visionairen doet denken, eerder spiritueel dan 
sceptisch. Een voorman was Gerrard Winstanley (1609-1676), een nogal wilde 

vinden, de weg die geleidelijk aan het overheersende discours zou worden: God 
kon zijn status behouden, mits hij zich niet meer met de natuur bemoeide.
   Vanuit de aanpassers gezien was het onbegrijpelijk waarom wetenschap 
tot atheïsme zou leiden. Zij plaatsten hun eenzame God immers onaantastbaar 
naast, of achter, het wetenschappelijk wereldbeeld. Dat zij het gevaar niet zagen 
komt misschien doordat zij zelf in deze God geloofden. De vraag hoe God nog in 
te passen was in een wetenschappelijk wereldbeeld maakte hun geloof niet 
minder intens. Met grote stelligheid benadrukten zij hoe godvruchtig 
wetenschappelijke arbeid was: God in Zijn Schepping herkennen en vereren. In 
deze observerende geloofshouding kunnen we een zekere afstandelijkheid tot 
het bovennatuurlijke herkennen. Men had bewondering en ontzag voor het 
intelligente ontwerp dat de natuur was, maar het ontwerp was ook zó intelligent 
dat de ontwerper zich er niet meer mee hoefde te bemoeien. Het directe contact 
met de geestelijke wereld en met God zelf boette aan belang in, maar daarover 
later meer. 786

   We vinden bij de aanhangers van deze geabstraheerde geloofsopvatting 
vaak weerzin tegen geloofsuitingen die juist wél direct contact met de 
bovennatuurlijke wereld nastreefden, zoals het enthousiasme en verschillende 
vormen van magie. Dergelijke plastische uitingen van religie werden door de 
aanpassers steevast bijgelovig genoemd. En bijgeloof was voor hen nog duidelijker 
onverdedigbaar geworden, mede dankzij nieuwe wetenschappelijke en 
natuurlijke verklaringen. Wat de aanpassers niet zagen was dat deze zelfde 
verklaringen evengoed implicaties konden hebben ten aanzien van het officiële 
geloof. Dat ze het onbewust of halfbewust misschien vermoedden kan blijken uit 
de felheid waarmee ze tekeer gingen tegen degenen die de implicaties van 
wetenschap en ratio wél doortrokken, de zogenaamde ‘Vrijdenkers en Atheïsten’. 
Die zagen namelijk ook de erkende godsdienst als iets irrationeels, niet minder 
irrationeel dan bijgeloof. Het was voor de aanpassers van het grootste belang te 
laten zien dat de wetenschappelijke kijk op de wereld tot het doorprikken van 
veel bijgeloof geleid had, maar zeker niet ook tot ongeloof hoefde te leiden. Niet 
de vrijdenkers en atheïsten hebben een einde aan heksengeloof en toverij 
gemaakt, schreef Richard Bentley, maar de wetenschappers: ‘What then has 
lessen’d in England your stories of sorceries? Not the growing sect [of free 
thinkers], but the growth of Philosophy and Medicine. No thanks to atheists, but 
to the Royal Society and the College of Physicians: to the Boyles and Newtons, the 
Sydenhams and Ratcliffs.’787 Een uitspraak als deze laat zien hoe stellig men 
wetenschap trachtte los te koppelen van atheïsme en vrijdenkerij. Men zag de 
implicaties van de nieuwe wetenschap ten aanzien van bijgeloof heel goed, maar 
ten aanzien van het officiële geloof helemaal niet.
   De verdedigers waren in die zin consequenter. Van hen uit gezien was het 
juist heel begrijpelijk dat aan wetenschap de verdenking van atheïsme bleef 
kleven. Want wanneer God geen noodzakelijke voorwaarde meer was om de 
wereld te verklaren, zou ook de noodzaak verdwijnen om in deze God te geloven. 
Een traditionele, concrete, opvatting van het bovennatuurlijke was daarom het 
enige redmiddel om religie te behouden. Vandaar dat Robert Boyle en Joseph 
Glanvill experimenteel onderzoek naar het bovennatuurlijke als de beste remedie 
tegen atheïsme zagen. Om deze zelfde reden werd in Engeland in de tweede helft 
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alle religie is tot een verkeerd begrip van oorzaken te herleiden: wie van elk 
gevolg dat hij ziet terugredeneert naar de dichtstbijzijnde oorzaak en vervolgens 
naar de oorzaak van die oorzaak, zal tenslotte tot de conclusie komen dat er een 
eerste oorzaak is, een Eerste Beginsel of Eerste Beweger, en die God noemen. 
Vervolgens schrijft hij dat mensen die een dergelijk Eerste Beginsel erkennen, 
vaker bereid zijn toe te geven dat deze God ondoorgrondelijk is en het verstand te 
boven gaat, en hem dus niet zo gauw als geest of substantie definiëren of willen 
bewijzen.796 Dit is interessant: het feit dat Hobbes hier schrijft over ‘mensen die 
een dergelijk beginsel erkennen’, geeft aan dat er in de tijd dat hij zijn Leviathan 
schreef, de jaren ‘40, al veel over het wel of niet bestaan van God gesproken werd. 
Later (1668) schrijft ook Casaubon over atheïsten die bovennatuurlijke operaties 
en een menselijke ziel ontkennen.797 De verbazing van sommige historici over de 
felle aanvallen op atheïsme terwijl dat er nog nauwelijks was, is dus niet terecht. 
We kunnen aannemen dat er beduidend meer religieuze twijfel en ongeloof geuit 
werden in gesprekken dan in geschriften. Men vertrouwde het, om begrijpelijke 
redenen, niet aan geschreven teksten toe.
   Anders dan bij Descartes, Webster en vele anderen, vinden we bij Hobbes 
ook geen enkele belijdenis van geloof. God is voor hem maximaal een abstract 
Eerste Principe, en of hij daar wel of niet in gelooft laat hij open. Eigenlijk deed 
Hobbes precies dat waar Glanvill en More zo tegen waarschuwden, namelijk stap 
voor stap naar ongeloof redeneren, maar dit vervolgens niet uitspreken, dus de 
laatste stap niet zetten.
   Een vergelijkbare positie, zij het in de Engelse debatten wat minder 
prominent, werd ingenomen door Hobbes’ jongere radicale collega uit de 
Nederlandse Republiek, Baruch de Spinoza.798 Volgens de van huis uit joodse 
Spinoza (1632-1677) bestond er geen spirituele of immateriële substantie. 
Daarmee sloot hij het bovennatuurlijke categorisch uit. Er was nog slechts één 
substantie en dat was de materiële. Concepten als het bovennatuurlijke, leven na 
de dood en goddelijke voorzienigheid, waren metafoor of verbeelding. Als er een 
God bestond dan kon het voor Spinoza op zijn hoogst die Ene Substantie zijn, dus 
Alles, of anders het principe dat die substantie zijn structuur geeft.799 Het gaat ons 
er nu niet om hoe Spinoza dit helemaal bedoelde – zijn filosofie is zowel atheïstisch 
als pantheïstisch genoemd – en ook niet om de subtiele verschillen tussen Spinoza 
en Hobbes, het gaat erom dat de abstrahering van het godsbeeld bij Spinoza zijn 
uiterste vorm bereikte.
   Henry More en Joseph Glanvill wonden zich hier natuurlijk vreselijk over 
op. Dit was precies het concept van God waar zij zo bang voor waren. De ‘Hobbians 
and Spinozians’ hadden God tot de wetmatigheid in de natuur gereduceerd. Voor 
de verdedigers van het traditionele bovennatuurlijke was het duidelijk: niet of 
men wel of niet geloofde deed er toe, maar de implicaties van het wereldbeeld dat 
men verdedigde. Bij Hobbes en Spinoza was dat een wereld die volledig op 
zichzelf, volgens eigen wetten functioneerde, een wereld waarin het immateriële 
geen rol speelde. Van een God daarbuiten of van een geestelijke wereld was geen 
sprake meer en dus ook niet van een godsdienst die het leven verklaarde of zin 
gaf.800

    
Eerder in dit hoofdstuk bespraken we de verschillen tussen de vroege en de late 

leider van de radicaal revolutionaire beweging van de Diggers. In zijn pamfletten 
riep hij op tot een samenleving als een in de geest verbonden gemeenschap 
(‘community in spirit’) waarin het bezit gemeenschappelijk zou zijn. Hij hoopte 
en verwachtte dat met deze nieuwe gemeenschapszin een groot ideaal 
verwezenlijkt kon worden: de bevrijding van de mens uit armoede en 
onderworpenheid en de bevrijding van de rijken uit hun schijnheiligheid en 
schuldgevoel. ‘Freedom is the man that will turn the world upside down’.791

   Winstanley vroeg zich in de tijd van burgeroorlog en revoluties openlijk af 
of God bestond. De kerk had volgens hem eeuwenlang de armen dom gehouden 
zodat deze niet in opstand waren gekomen. In een ‘wieriaanse’ omdraaiing 
schrijft Winstanley dat het juist de kerk was die de mensen behekst had en in 
illusies had doen geloven: ‘The clergy has bewitched the world’. En zo ging hij 
verder: godsdienst was niet gebouwd op waarheid maar op traditie, de rol van 
God moest vervangen worden door die van de Rede. Voor een godheid of een 
andere hogere macht had Winstanley hoogstens nog plaats ingeruimd in de vorm 
van een geestelijke kracht die in de wereld en ook in ieder mens schuilt.792 We 
zouden Winstanley ongelovig kunnen noemen, maar dan in de zin van 
ongodsdienstig en onkerkelijk, maar zeker niet onspiritueel. Het ideaal van een 
rechtvaardige gemeenschap zag hij als niets minder dan de verwezenlijking van 
Christus’ boodschap. Zijn missie had hij ontvangen tijdens een visioen in trance.793

   Bedreigender dan Winstanley en de vrijdenkers waren misschien nog wel 
de meer gevestigde filosofen Descartes, Hobbes en Spinoza. Descartes werd door 
velen gewantrouwd om zijn mechanistische wereldbeeld, maar hij presenteerde 
desondanks God als onbetwijfelbaar. Van hem was bovendien bekend dat hij 
overtuigd gelovig was. Dit laatste kon niet gezegd worden van Hobbes en Spinoza. 
In Engeland was het vooral Thomas Hobbes die om zijn vermeende atheïsme 
gevreesd werd. Na de pestepidemie en de grote brand van London waren er zelfs 
mensen die de schuld bij zijn goddeloze filosofie legden en in het parlement werd 
een commissie benoemd die de Leviathan (1651) volledig op atheïstische 
uitspraken moest napluizen. Enkele bisschoppen zouden een motie hebben 
willen indienen om Hobbes als ketter te verbranden. Dat dit niet gebeurd is heeft 
waarschijnlijk te maken met de inmenging van koning Charles II, die Hobbes nog 
kende als zijn vroegere huisleraar.794

   Hobbes erkende inderdaad geen bovennatuurlijke wezens. Althans in zijn 
filosofie; hij schijnt wel bang voor spoken te zijn geweest. Geesten waren volgens 
hem slechts producten van de verbeelding en gemaakt van die substantie waaruit 
ook verschijningen in dromen en beelden in de spiegel bestaan. Dat het denken 
toch steeds weer in de eigen inbeeldingen gelooft was omdat mensen kennelijk 
verklaringen nodig hebben voor de verschijnselen die zij niet begrijpen.795 Bij 
Hobbes zien we een duidelijk verband tussen ongeloof en wetenschappelijk 
denken. Want door religie zo nadrukkelijk als product van de menselijke behoefte 
aan verklaringen te poneren, werd voor Hobbes de wetenschap, immers de 
nieuwe verklaringsmethode, het antwoord dat de goden overbodig maakte. 
Ondanks dat was Hobbes geen openlijke atheïst. Zijn psychologische en politieke 
ideeën mogen dan streng afgeleid zijn uit materialistische basisprincipes en een 
veronderstelde mechanische werking van de natuur, hij hield toch nog enige 
ruimte over voor een godsbegrip, zij het zeer abstract. Want, aldus Hobbes, niet 
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vanzelfsprekende geloofwaardigheid ging ontnemen. Glanvill leefde in een 
apocalyptische tijd waarin branden, pest en natuurrampen zelfs het einde van de 
aarde konden inluiden. Als hij zijn strijd zou verliezen zou het bovennatuurlijke 
verliezen.

‘Wanneer het idee van geesten absurd is, zoals wordt beweerd, dan is het idee
van een God of een onsterfelijke ziel evengoed absurd; ... Dan kan men alleen nog
aannemen dat onze zielen uit materiedeeltjes bestaan, die toevallig bij elkaar zijn
gekomen en die even hard weer in hun samenstellende atomen uiteen zullen
vallen, en dat ook onze gedachten niets anders zijn dan de beweging van langs 
elkaar schuivende materie’.802

debatten over hekserij en bezetenheid (de jaren 1568-1603 versus de jaren 
1655-1681). Met de merkwaardige positie van atheïsme, dat als onuitgesproken 
dreiging door de teksten van de late debatten spookte, moeten we hier een 
fundamenteel verschil aan toevoegen.
   We zagen hoe in de vroege debatten (Wier, Scot, koning James, Jorden, 
Bradwell) het demonisch ingrijpen helemaal paste in de menskunde van toen, 
dat het daar als vorm van geestelijke invloed eigenlijk een vanzelfsprekend 
onderdeel van was. We zagen ook hoe dit het onderscheiden van natuurlijke en 
bovennatuurlijke verklaringen bemoeilijkte en hoe moeilijk Wier, Scot en Jorden 
het daarom hadden om hun psychologische interpretaties te verdedigen. Inzet in 
de eerste debatten was of de psychologische interpretaties bestaansgrond 
hadden en zo ja, of zij bovennatuurlijke interpretaties overbodig maakten.
   In de late debatten was de bestaansgrond van psychologische interpretaties 
erkend, ook door de meeste tegenstanders ervan. We zagen hoe Glanvill zijn 
demonologische interpretatie daar zorgvuldig omheen definieerde. Conceptueel 
was er duidelijk minder ruimte om demonische invloeden nog langer in het 
lichaam te lokaliseren, heel concreet dankzij de nieuwe anatomie en fysiologie, 
iets abstracter dankzij de conceptualisering van materie en geest en nog 
abstracter dankzij strengere criteria voor mogelijkheid en waarschijnlijkheid. De 
vraag was nog steeds of men met bovennatuurlijke of met natuurlijke 
(psychologische) verschijnselen te maken had, maar de emotie van de debatten 
werd nu niet meer alleen daardoor bepaald. Als we Casaubon, Glanvill, More en 
Webster lezen, lijkt er een andere lading onder te zitten. In de vroege debatten 
werd vooral om specifieke diagnoses en hun vatbaarheid voor natuurlijke of 
demonologische interpretaties gestreden. De verdedigers van de demonologie 
streden vooral tegen de duivel. In de late debatten is de inzet verschoven naar de 
vraag of erkenning van natuurlijke verklaringen ook inhield dat het 
bovennatuurlijke als werkelijkheid betwijfeld moest worden. Dit lijkt voor de 
auteurs beangstigender te zijn dan bezetenheid of de duivel zelf. De spookachtige 
positie van ongeloof als stille dreiging maakte dat onder de vraag naar het wel of 
niet natuurlijk verklaren van hekserij en bezetenheid nu een andere vraag 
borrelde, namelijk of er bij de opkomst van een wetenschappelijk wereldbeeld 
nog wel plek was voor het bovennatuurlijke. Moeten we het bovennatuurlijke 
opgeven? (Hobbes, Spinoza); moeten we het buiten de wetenschap plaatsen? 
(Webster, de aanpassers); moeten we het met de wetenschap verenigen? (Glanvill, 
More, Boyle); of moeten we juist de wetenschap zodanig inperken dat zij geen 
gevaar meer vormt? (Casaubon). Terwijl men uiterlijk over dezelfde verschijnselen 
streed als voorheen, stonden nu wetenschap en het bovennatuurlijke tegenover 
elkaar: welke plaats laat de ene aan de andere. De verdedigers van de demonologie 
streden nu vooral tegen ongeloof.

Glanvill en zijn medestrijders hielden vol dat wetenschap het bestaan van de 
geestenwereld kon bewijzen. De microscoop had laten zien dat er veel meer 
wezens bestonden dan wij ooit konden vermoeden, dus hoeveel meer soorten 
wezens in de lucht en in de hemel zouden er door toekomstige uitvindingen nog 
ontdekt gaan worden!801 Maar de werkelijkheid was dat de wetenschap eerder de 
rol van een tikkende tijdbom speelde die het traditionele bovennatuurlijke haar 
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INTERNAlIsERING EN 
RATIONAlIsERING
VAN HET psycHIscHE

In 1691 verscheen Balthasar Bekkers De betoverde weereld, zijn roemruchte boek 
tegen bijgeloof.803 Niet God maar de mens had volgens hem de wereld met geesten 
en demonen bevolkt. Rond De betoverde weereld ontstond meteen controverse en 
hoewel Bekker predikant was werd hij ervan beschuldigd niet alleen een 
cartesiaans, spinozistisch, hobbesiaans mechanicist te zijn maar ook een atheïst. 
Hij werd door de provinciale synode uit zijn ambt gezet. De argumenten van 
Bekkers tegenstanders, in Nederland aangevoerd door Jacob Koelman, waren in 
belangrijke mate gebaseerd op de ideeën van Glanvill en More.804

   Twee eeuwen later formuleerde Max Weber zijn concept van de onttovering 
van de wereld, waarmee hij zinspeelde hij op de titel van Bekkers boek. Met de 
onttovering echode Weber een sentiment dat al twee eeuwen in verschillende 
gedaanten in de Europese cultuur rondwaarde. De romanticus Friedrich Hölderlin 
noemde de hemel uitgestorven en ontvolkt, en Friedrich Schiller dichtte 
weemoedig over de ontgoddelijkte natuur, die nog slechts de wetten van de 
zwaartekracht volgt. De goden zijn uitgeteld teruggekeerd naar het land van de 
poëzie, nutteloos voor een wereld die hun macht ontgroeid is. De Elysische velden 
zijn uitgestorven, de wereld houdt zich door zijn eigen raderwerken zwevend. 
Treurig zoekt de mens nog in de sterrenhemel en de bossen. ‘Waar bent U… Keer 
terug!’ Maar er antwoordt alleen nog galmende leegte.805 
    
Max Weber kenmerkte de onttovering als een proces van rationalisering en 
intellectualisering.806 Het was het specifieke westerse rationalisme dat zijn 
zegetocht vanaf de late zeventiende eeuw begon, met wiskundige fundering en 
rationele bewijsvoering van verklaringen, met rationeel experiment en streven 
naar objectiviteit en een daarmee gepaard gaande ontmythologisering. Voor 
Weber hield dit ook de illusieloosheid van een godvreemde en profetenloze 
wereld in.807 Hoewel de meeste wetenschappers in de zeventiende en achttiende 
eeuw juist beweerden dat hun onderzoek een soort van eredienst was, God in zijn 
Schepping herkennen en vereren, is het ook een feit dat de wetenschap zich 
inhoudelijk losmaakte van ethiek en religie en onbedoeld een goddeloze kracht 
bij uitstek werd. Zoals ik in het vorige hoofdstuk schreef, zagen de verdedigers 
dat beter dan de aanpassers.
   Wetenschap kan dus als de grote onttoveraar beschouwd worden.808 Dit 
hebben we kunnen bevestigen ten aanzien van het mensbeeld, waar een 
experimenteel-filosofische manier van interpreteren een belangrijke oorzaak 
van verandering in psychologisch en spiritueel denken is geweest. Maar waar 

Weber de oorzaken van verwetenschappelijking vooral buiten de wetenschappen 
zocht, in de opkomst van de protestantse ethiek en een kapitalistische burgerlijke 
maatschappij-inrichting, heb ik hopelijk overtuigend laten zien dat de onttovering 
van het mensbeeld ook vanuit het psychologische en anatomische denken zelf 
voortkwam, een denken dat een eigen dynamiek had, gedeeltelijk verbonden 
maar gedeeltelijk ook los van externe factoren. Nieuwe concepten maakten veel 
van de gevestigde opvattingen discutabel en dwongen herordening af, een 
herordening die het demonologisch en spiritueel interpreteren van psychische 
verschijnselen weliswaar niet onmogelijk maakte maar wel bemoeilijkte.
   Bij de vergelijking van de vroege met de late debatten kwamen we tot 
enkele theorieën of concepten die aanwijsbaar een herordening hebben 
afgedwongen en waarvan we kunnen zeggen dat ze het denken in de richting van 
onttovering hebben geduwd. Dat waren in elk geval:

-  de psychologische verklaring van verschijningen, stemmen en visioenen (vooral 
Wier);

- de experimentele methode met toetsingscriteria (vooral Bacon);
- anatomische ontdekkingen (onder andere van Harvey);
-  het principe van kwantitatief en materieel beperkte mogelijkheden (mechanicisme, 

natuurkunde).

We zouden deze met Susan Carey funderende concepten kunnen noemen omdat 
ze hele netwerken in beweging brachten. In het vorige hoofdstuk ging het om 
debatten over het wel of niet bestaan van heksen en demonen. In dit hoofdstuk 
wil ik onderzoeken of de in beweging gebrachte netwerken ook herkenbaar zijn 
in de diagnostiek en het mensbeeld aan het einde van de zeventiende eeuw. We 
zijn dus inmiddels een eeuw later dan waar we met de drie diagnoses en de eerste 
systematische aanval op de heksenvervolgingen, door Wier, begonnen. Hoe stond 
het met de drie diagnoses die ik als meest besproken en omstreden selecteerde, 
hysterie, melancholie en bezetenheid?

DE DrIE DIAGNOSES, ééN EEUW LATEr    

Michel Foucault laat in zijn Geschiedenis van de waanzin zien hoe hysterie pas in 
de achttiende eeuw het domein van de geestesziekten binnentrad. Altijd was 
hysterie die inwendige hitte geweest, veroorzaakt door wanorde in het lichaam, 
door de baarmoeder, dus lichamelijk. In Andrew Boorde’s naslagwerk Diseases of 
the Head werden vele vormen van waanzin genoemd, maar hysterie werd niet 
meegerekend. Na Le Pois, Willis en Sydenham drong het door dat de wanorde een 
andere oorsprong moest hebben. In de vroege achttiende eeuw werd door artsen 
en anatomen naarstig naar nieuwe verklaringen gezocht, zoals een te grote 
beweeglijkheid van de vochten, vezels van hersenen en zenuwen die bij hysterici 
zwakker en losser zouden zijn, chemische theorieën (willisiaans, paracelsiaans) 
over gisting, over zwavel, zouten en zuren die uit evenwicht waren geraakt.809 Als 
gemeenschappelijke deler in de nieuwe theorieën fungeerde het zenuwstelsel, de 
zenuwen en de bloedvaten. Deze gingen sinds Willis en Sydenham steeds meer 
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het systeem vormen waar verklaringen aan gerelateerd werden. Daarbinnen 
waren weer vele mogelijkheden, van levensgeesten die door de bloedvaten 
raasden en van organen die via de zenuwen boodschappen doorgaven aan de 
hersenen. De baarmoeder bleef nog lang een oorzakelijke rol spelen, heel lang, zij 
het dat de lichamelijke ontregeling nu niet meer door haarzelf maar via de 
zenuwen door het lichaam gejaagd werd.810

   Een conceptuele grondslag voor alle fysiologische theorieën tot in de 
achttiende eeuw was wat Foucault het ‘dynamisch dooreenvloeien van de 
lichaamsruimte’ noemt. Het lichaam was vrij en doordringbaar voor vochten en 
geesten. Als uitgangspunt bleef dit stabiel, ondanks de grote herordening van 
fysiologische begrippen zoals die in de zeventiende eeuw in snel tempo 
plaatsvond. Totdat – en dit is heel typerend voor Foucaults benadering – plotseling 
en zonder dat er een theoretische of experimentele wijziging binnen de pathologie 
plaatsvond, de open lichaamsruimte gesloten werd. Het lichaam ging een vaste 
vorm aannemen, werd verdeeld in zones, waarbinnen de organen hun eigen 
functies en begrensdheid kenden.811

   Dit kon niet anders dan grote consequenties voor hysterie en hypochondrie 
hebben. Wat eerst lichamelijke ziekten waren, veroorzaakt door de ingewanden, 
werden nu ziekten van nerveuze aard, ‘zenuwziekten’ zoals men ze sindsdien is 
gaan noemen, omdat de zenuwen nog wel in staat geacht werden de lichamelijke 
en geestelijke symptomen van deze kwalen te verbinden.812 In de loop van de 
achttiende eeuw werden vanuit dit nieuwe uitgangspunt theorieën ontwikkeld 
rond het concept van zenuwen als dragers en verspreiders van de symptomen. 
Waar eerst overgevoeligheid door teveel onstuimige vochten kwam, werd het nu 
een gevolg van slapheid en irriteerbaarheid van de zenuwdraden. De ongeordende 
bewegingen van hysterie en hypochondrie moesten binnen de mogelijkheden 
van een nieuwe lichamelijke ordening herschreven worden. Dat leverde vele 
creatieve verklaringen op, zoals die van Nathaniel Highmore, volgens wie de 
levensgeesten zo klein en spits waren dat ze ook de meest vaste compacte 
lichamen konden binnendringen en bezetten. Het conversie-element van zowel 
de hysterie als de hypochondrie werd volgens Willis veroorzaakt doordat de 
geesten in de organen eigenschappen waarnamen die ze weer als boodschappen 
aan de hersenen doorgaven, waardoor die in de werkelijkheid van de organische 
pijnen gingen geloven. Zo kon men ingebeeld ziek zijn, door de animale geesten 
op het verkeerde been gezet. Als zenuwziekten traden hysterie en hypochondrie 
zo de wereld van de waanzin binnen, de wereld van de wanorde in de geest in 
plaats van de wanorde in het lichaam. Het werden geestesziekten.813

   Als we naar het mensbeeld in de achttiende eeuw kijken zien we dat het 
lichaam een vaste samenhangende eenheid aan het worden is en dat daarmee de 
conceptualisering van organen als een soort wezens, in de zin van entiteiten met 
autonome kenmerken en met een eigen doel, verdwijnt. Foucault noemt dit een 
overgang van identiteit naar functie: eerst was de eigen identiteit het belangrijkste 
kenmerk van een orgaan, nu werd dat de functie. Waar organen voorheen een 
eigen identiteit met een zelfstandige doelgerichtheid hadden, kregen ze nu hun 
functies in het systeem van het lichaam. Hun eigenschappen werden aan die 
functie gerelateerd. De dynamische open ruimte werd vervangen door een 
systeem van onderling afhankelijke relaties. Het lichaam werd daarmee letterlijk 

een organisatie, terwijl het voorheen meer een samenleving was. In de organisatie 
staan de functies niet meer op zich, zoals dat voorheen met de identiteiten het 
geval was, maar zijn nog alleen ten opzichte van het hele systeem te definiëren. 
We zouden kunnen zeggen dat organen vanaf dat moment in hetzelfde vlak 
verschijnen: de onderlinge samenwerking, ten dienste van het geheel, bepaalt 
hun rol en hun kenmerken. Twee verschijnselen hangen samen: het lichaam is 
vast geworden, gecompartimenteerd, en de psychologie wordt gebaseerd op het 
zenuwstelsel, die dunne draden die door en om de vastliggende organen heen 
slingeren en die samen met de aderen en bloedvaten nog de bewegingsruimte 
garanderen.814

   Foucault laat deze verandering plotseling opdoemen, geheel volgens zijn 
zienswijze in samenhang met maatschappelijke, epistemische en evaluatieve 
patronen en zonder dat mensen dit bewust creëerden of beoogden. Plotseling, 
dan en niet eerder. Zijn woordkeuze is prachtig, maar wordt deze historische 
verschuiving hiermee niet nodeloos ingewikkeld gemaakt? Ook andere historici 
kiezen zoals we weten graag voor grote bewegende maatschappelijke netwerken 
waar de opkomst van een vast lichaam en een zenuwpsychologie hoogstens de 
uitkomst van zijn. En het is natuurlijk ook waar, zoals Roy Porter suggereert, dat 
het zenuwstelsel als concept beter paste in de verfijnde verbeelding van Barok en 
Verlichting, als een subtiel snarenspel dat de beestachtige plastiek van de 
humeuren- en organenpsychologie verving.815 Maar toch wil ik pleiten voor een 
simpeler verklaring.

EEN NIEUWE TAAkVErDELING

De nieuwe lichaamsopvatting komt in zijn structuur overeen met wat ik eerder 
de eenwording van het brein noemde, beginnend bij Thomas Willis’ concept van 
een denkende en oordelende corporele ziel en dus de mogelijkheid van denkende 
hersenen. Ook daar veranderde het model van een hiërarchisch systeem waarin 
elementen met heel verschillende kwaliteiten samenwerken (de immateriële 
ziel, de materiële hersenen en lichamelijke krachten) naar een systeem met 
verschillende functies binnen hetzelfde brein.
   Bij Willis en in navolging van hem bij Webster vinden we naast het 
immateriële denken van de ziel ook een denken dat door het brein zelf gestuurd 
wordt, het denken van de corporele oftewel lichamelijke ziel. Het gaat hier 
weliswaar nog alleen om de eenvoudige denkoperaties, maar toch. Met het 
nieuwe concept van de corporele ziel konden eigenlijk alle psychische functies 
binnen de mens gedefinieerd worden, terwijl voorheen voor de meer verheven 
functies zoals het denken, een immateriële ziel nodig was. Wat eerst zo duidelijk 
óf van de ziel (of andere bovennatuurlijke krachten) afkomstig was óf van het 
lichaam met al zijn beroeringen, werd nu in één brein gesitueerd, een brein met 
een functionele ordening.
   Van oudsher was ook de menselijke geest als een soort samenleving 
opgevat, waarin ziel, rede, imaginatie, hersens, organen, lichamelijke begeerten, 
dus verschillende krachten, elk van een andere oorsprong en kwaliteit, met 
elkaar moesten samenwerken. En nu zien we dat de verschillende geestelijke 
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een nieuwe theorie bekend wordt. Zelfs Harvey deed dat niet. Gevestigde 
opvattingen zitten daarvoor te sterk in het netwerk verankerd. Dat consequenties 
van nieuwe ideeën meteen herkend en geïmplementeerd worden, lijkt alleen 
achteraf gezien een logische keuze. Veel aannemelijker is het dat het decennia 
duurt voordat een intellectueel netwerk aan nieuwe concepten is aangepast. Zo 
ging het met de baarmoeder, waarvan Mondino al lang gezegd had dat zij vastzat. 
Zo ging het met het heliocentrisch wereldbeeld vanaf Copernicus tot Galilei. Zo 
ging het met de ontdekking van de bloedsomloop, waarover Sir Thomas Browne 
zo prachtig zei, tijdens een herdenkingsrede voor Harvey, dat eerst iedereen 
protesteerde, maar ‘one day told another’ en geleidelijk aan overwon de wijsheid 
van deze ene man de oude scholen, en nu probeert iedereen te delen in de eer.818  

Het lijkt er op dat Foucault bewust de eerdere anatomische vondsten en 
psychologische voorstellen bagatelliseert, zodat hij zijn ‘plotselinge’ verandering 
niet daaraan hoeft toe te schrijven en deze geheel kan plaatsen in een 
maatschappelijke en epistemische verschuiving op dat moment. Hij benadrukt 
daarbij dat ook Willis en Sydenham nog van een open en doordringbare 
lichaamsruimte uitgingen. Als dit waar is zou het er op kunnen wijzen dat de 
twee artsen die in navolging van Harvey meer dan enig ander de vrije bewegingen 
in het lichaam beperkten, zelf niet op de hoogte waren van wat ze opriepen. Ik 
hoop hierboven aannemelijk gemaakt te hebben hoe gewoon dit eigenlijk is. 
Maar het ís niet helemaal waar. Sydenham hanteerde inderdaad nog vaak de oude 
humeurenleer, maar bij Willis lag dit anders. Hij verklaarde emotionele en 
fysiologische processen met behulp van animale geesten en die stroomden 
inderdaad door het hele lichaam, maar in enkele van zijn werken hij gaf dit 
eeuwenoude concept wel een heel speciale invulling.
   In De Fermentatione beschrijft hij hoe zich in de geslachtsdelen en de 
baarmoeder zaadreservoirs bevinden, gevuld met een bepaald soort van animale 
geesten: fermentdeeltjes die bedoeld zijn om in de vrouw de foetus en in de man 
het zaad te vormen, maar waarvan er zeer vele zijn en die daarom uit hun 
reservoirs overstromen, zich door het lichaam verspreiden en het bloed vullen 
met levenskracht. Wanneer ze in voldoende of hoge mate door het lichaam 
stromen, krijgt een vrouw een blozende gezonde kleur en een warm lichaam en 
een man mannelijkheid, warmte en levenskracht. Bij te weinig verspreiding en 
doorstroming zal men verpieteren en verbleken.819 Het is de vraag of het begrip 
animale geesten hier nog wel toepasselijk is. In het voorwoord van Cerebri 
Anatome noemt Willis deze geesten voor het eerst ‘hormonen’, in het Grieks 
geschreven. 820 
   Hormonen zijn de uit bloed gedestilleerde stoffen die impulsen overbrengen 
en processen stimuleren, letterlijk de in beweging brengers.821 In zijn De Morbis 
Convulsivis schrijft Willis dat in de jaren dat kinderen geslachtsrijp worden, het 
bloed gevuld en verlevendigd wordt door een sap van fermentdeeltjes. Vanuit de 
geslachtsklieren – dat zijn de al genoemde zaadreservoirs – stroomt dit sap het 
bloed in om van daaruit de processen die bij deze levensfase horen, in gang te 
zetten. Het zijn ook deze zelfde fermentdeeltjes, soms nog animale geesten 
genoemd, die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van epilepsie en 
hysterie.822 Ondanks deze vondsten wordt Willis niet als dé ontdekker van de 

vermogens van de mens als functies binnen hetzelfde vlak verschijnen en niet 
langer als kwalitatief en in vorm of gedaante van elkaar verschillende krachten 
of, in termen van Foucault, identiteiten. Ook de geest werd een soort organisatie.
   In Willis’ model kunnen we een toepassing en uitwerking herkennen van 
het principe van het kwantitatief gesloten systeem dat al een halve eeuw eerder 
met de ontdekking van de bloedsomloop zijn intrede in de menskunde had 
gedaan. Dat de implicaties daarvan pas later doordacht en algemeen aanvaard 
werden doet daar niet aan af. Die implicaties waren precies het beëindigen van 
de vrije lichaamsruimte die Foucault veel later situeert. Als expliciet uitgangspunt 
in de biologie neem ik van Foucault aan dat die latere datering klopt, maar als 
principe met vergaande gevolgen moeten we de introductie veel eerder zoeken, 
bij William Harvey, bij de ontdekking van de bloedsomloop en vooral bij de 
redenering die daartoe leidde. We zagen hoe in die redenering het belang van 
meten, van rekenen, op onderzoek naar het menselijk lichaam werd toegepast. 
Dat was nieuw. Het belang van meten zelf kwam niet uit de menskunde voort, het 
was uit andere wetenschap overgenomen. In de menskunde begon het daar.
   Dit is ook meer in overeenstemming met wat andere historici schrijven. 
Roy Porter, die vaak een tweezijdig standpunt inneemt, in zijn retoriek sociaal-
contextualistisch en altijd erg ironisch over oude rationalistische geschied-
opvattingen (‘the reading of Psyche’s Progress’816) maar in zijn feitelijke 
beschrijvingen veel gematigder, laat ook zien hoe artsen en onderzoekers 
worstelden met de oude theorieën, hoe zij nog lange tijd zochten naar een relatie 
tussen melancholie en zwarte gal, maar deze niet konden vinden, en hoe zij 
tenslotte de psychische werkingen steeds vaker in het zenuwstelsel gingen 
situeren.817

   In eerdere hoofdstukken zagen we hoe de onmogelijkheid van 
veronderstelde vrije bewegingen langzaamaan doordrong in de anatomie en 
fysiologie, van kleppen die in aderen maar één kant op openen, van openingen 
die niet langer lucht kunnen tegenhouden terwijl ze dikkere stoffen doorlaten, 
van ijle geestkracht die – hoe in godsnaam? – zwaardere materie beweegt. In de 
psychologie stonden deze principes aan de wieg van wat Willis neurologie 
noemde en van het denkende brein. Dat hysterie een ziekte van het zenuwstelsel 
werd was bij hem en bij Sydenham al duidelijk waar te nemen. Zo plotseling 
kwam het dichten van het lichaam dus ook weer niet.
   Foucault schrijft met nadruk hoe het sluiten van de open lichaamsruimte 
opeens plaatsvond, juist niet vlak na nieuwe anatomische vondsten of 
experimenten, en we horen hem denken: dus ook niet daardoor veroorzaakt. 
Maar klopt dit wel? Is het niet eerder de gewone gang van zaken dat nieuwe 
ideeën, vooral als ze tegen een heel bouwwerk van gevestigde opvattingen ingaan, 
eerst lang blijven sluimeren, nog eens doordacht worden, aangevallen en weer 
verdedigd, en pas later, als omringende concepten ook ter discussie zijn gesteld, 
worden aanvaard? Als we ons een mensbeeld als een netwerk van concepten 
voorstellen, dan is de kans dat één storend concept meteen zo’n netwerk aan het 
schuiven brengt gering. Wat we nogal eens vergeten is dat vele elementen van 
een gevestigd mensbeeld in het denken genesteld zijn, dat ze door mensen als 
reëel ervaren worden, dat belevingen en intuïties in wisselwerking daarmee zijn 
gegroeid. En dat men dus ook niet meteen elementen daarvan zal opgeven als er 
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en vaak verwarde man, die toch ook, ervaringsdeskundig als hij was, mensen 
bleef helpen.826 Intussen waren zijn boeken en gebundelde preken zeer succesvol.
   Rogers interpreteerde zijn waanzin als een natuurlijke ziekte en hij vroeg 
de lezer dan ook deze niet te snel aan de duivel toe te schrijven. Sommige mensen 
waren daar verbaasd over en vroegen hem waarom hij de duivel vrijpleitte. Was 
hij niet te zachtzinnig? Maar hij vond juist dat alle verhalen over hel en 
verdoemenis en over demonen en spoken de waanzinnige alleen maar opjoegen 
om banger te worden, zich schuldiger te voelen en daardoor alleen maar meer in 
verwarring te raken. Vertel de melancholicus geen griezelige verhalen, vroeg hij 
aan de lezer, het zal zijn ziekte versterken. Vertel hem liever van anderen die 
genezen zijn. Wijs niet op een strenge God of een dreigende duivel, vertel liever 
van God en Jezus die uiteindelijk iedereen vergeven.827 Bij de ziektegeschiedenis 
van de behekste Helen Fairfax noemde ik het vermoedelijk sterk 
symptoombevorderende gehalte van de demonologische diagnose. Rogers 
benoemt dit hier expliciet.
   Wat is nog wel de rol van de duivel en God in deze natuurlijke ziekte? De 
duivel speelt zijn rol als de kwade macht die de mens sinds zijn zondeval 
begeleidt.828 God speelt zijn rol als de schepper van voor- en tegenspoed. God 
blijft verantwoordelijk als scheppende én vernietigende kracht die woestijnen 
veroorzaakt en steden verwoest – zoals een tuinman in zijn belangrijke werk nu 
eenmaal weleens een worm vermorzelt. Het is dan bijzonder onaangenaam die 
worm te zijn maar het is nog geen reden aan het grote werk te twijfelen. Dezelfde 
God is ook degene die weer kracht en inspiratie geeft om de wereld op te 
bouwen.829 We zien bij Rogers een gecentraliseerd godsbeeld, dat ik in het vorige 
hoofdstuk aangepast noemde. Geesten zijn voor hem verschijningen, angstbeelden 
die bij zijn aandoening horen. Als reëel bestaande entiteiten zijn er alleen de 
Kwade Geest (‘Evil Spirit’, de duivel) en de Geest (God) die hij zo mist, die zijn ziel 
ooit verwarmde, maar die zich al zo lang niet meer heeft laten zien. Rogers schrijft 
veel over schuld en zondebesef, maar benadrukt daarvan vooral de negatieve 
werking, dat ze mensen pessimistischer maken en gevangen houden.830 Ook 
hijzelf heeft zich tijden lang schuldig gevoeld, doodsbang dat God hem had 
verlaten. Hij probeerde dan nog te bidden, maar ook dat lukte niet meer. Het bleef 
stil, hij wist niet wat hij moest zeggen.831

   Wij lezen hoe Rogers probeert hoop te houden, panisch in een lange nacht, 
in een storm van lawaai en dreigende beelden, een nacht als een foltering die 
maar niet over wil gaan. Alleen de hel is erger. Een wrede Satan komt vragen 
stellen waar hij nog angstiger door wordt.832 Wanhopig zoekt hij de God die hem 
kan helpen, maar God is zijn vijand geworden, God is als een brullende leeuw die 
hem probeert te vernietigen en te verbranden – ‘he is not with me there’. Dit was 
ook in de tijd waarin hij aan de hemel de zon niet meer zag schijnen.833

   Omdat hij het zelf had meegemaakt en dan vaak niets anders kon doen dan 
wachten tot de nachtmerrie voorbij was, vraagt Rogers begrip voor al degenen 
die het vertrouwen in God hebben verloren. Het heeft geen zin ze dan toch aan 
het Woord te herinneren, want zij zullen het niet kunnen horen. Weet dat het in 
zo’n toestand niet makkelijk is helder te blijven denken. En bovendien is God niet 
altijd aardig. Rogers neemt geen blad voor de mond: God is ook een vernietigende 
kracht, met zijn gezicht in donkere wolken gehuld. ‘It is a terrible thing to fall in 

hormonen gezien, misschien omdat hij de stoffen als zodanig niet heeft gevonden 
of gelokaliseerd. Doorgaans wordt de ontdekking van hormonen twee eeuwen 
later gesitueerd, als term pas in 1902.823 Bij Willis was het meer een 
veronderstelling, en bijna een voorspelling, dat er, om zijn reconstructie van de 
menselijke fysiologie kloppend te maken, stoffen nodig waren om overbrenging 
van boodschappen en stimulatie van processen te verzorgen. De zenuwen alleen 
waren daartoe niet voldoende.
   Wij moeten ons dus afvragen of het wel zo ouderwets was van Willis om de 
lichaamsruimte doorlaatbaar te houden. De animale geesten zijn hier opnieuw 
gedefinieerd, het zijn fermentdeeltjes geworden die precieze wegen moeten 
afleggen, vanuit het bloed afgesplitst en verzameld in de zaadreservoirs en van 
daaruit weer terug via het bloed door het lichaam, heel anders dan de vrije 
bewegingen van de humeuren en de baarmoeder voorheen. We kunnen het ook 
omdraaien: juist doordat Willis het doorlaatbare lichaam volhield kon hij zijn 
fysiologie geloofwaardig houden. Dit in tegenstelling tot Descartes die de oude 
opvattingen overboord gooide en de werkingen van het lichaam helemaal 
opnieuw ontwierp, filosofisch uiterst consequent doordacht maar zo mechanisch 
dat het voor een psychologisch geïnteresseerd mens na aanvankelijke 
bewondering ongeloofwaardig en dus onhoudbaar was.
   Het concept van zenuwziekten, waartoe nu ook hysterie en hypochondrie 
gingen behoren, ontstond met andere woorden in nauwe samenhang met de 
opkomst van een fysiologie die steeds dwingender binnen de beperkingen van 
een kwantitatief sluitend systeem gedefinieerd werd. Omdat deze twee diagnoses 
zo nauw met het lichaam verweven waren, is ook hun herschrijving onlosmakelijk 
met ontwikkelingen in anatomie en fysiologie verbonden. Bij melancholie, waar 
we nu naar gaan kijken, ligt deze verstrengeling minder op de voorgrond, maar 
ook daar vroeg de nieuwe conceptualisering van lichaam en geest zijn prijs

DE bINNENkANT VAN DE MENSELIjkE GEEST

In 1691 verscheen een aangrijpend autobiografisch boek over melancholie, A 
Discourse concerning Trouble of Mind and the Disease of Melancholy, geschreven 
door Timothy Rogers (1658-1728).824 Het was wat we tegenwoordig een 
zelfhulpboek zouden noemen, bedoeld om degenen die aan melancholie leden 
een hart onder de riem te steken en enige handvatten te geven om er mee om te 
gaan. Rogers was een predikant die jarenlang zijn beroep niet kon uitoefenen 
wegens hevige melancholie met angstaanvallen, hallucinaties, geluiden, 
bedreigingen van stemmen en wezens en een naargeestige donkerte die hij 
steeds weer noemt, waarin Gods gezicht door wolken bedekt was en zelfs de zon 
geen licht meer gaf. Hoewel hij schrijft niet te diep op zijn belevingen, zijn ‘inward 
terrors’, in te willen gaan, uit angst ze opnieuw op te roepen, krijgen we toch een 
beklemmende indruk van wat hij meegemaakt moet hebben.825 In de loop van 
zijn leven ging de waanzin – hij noemt het soms melancholie maar vaker ‘trouble 
of mind’ – hem zodanig overheersen dat hij zijn predikantschap moest opgeven. 
Zijn gemeente, die hem erg graag mocht, heeft hem toen in zijn levensonderhoud 
gesteund, zodat hij op het land kon gaan wonen. Daar leefde hij als een gebroken 
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humeuren, lichamelijke verstoppingen en vertragingen, kruiden en demonen, is 
aan het einde van de eeuw de melancholie een persoonlijk levensgevoel geworden 
met soms lichte en soms hevige symptomen, binnen in de mens. Dit binnen in de 
mens wordt nu opgevat als de gevoelens en gedachten, niet meer als de 
lichamelijke dynamiek van sappen en organen. Rogers noemt het lichaam als 
ziektebron nauwelijks. Door angst verkrampt en verstompt het hart, zegt hij, 
door verdriet en wanhoop drogen de vochten op en vertragen. Dat is het zo’n 
beetje. Er zijn ook geen medicijnen die overtuigend helpen. Ga wel naar een arts, 
maar ga ook naar een geestelijke, bij voorkeur iemand die het zelf heeft 
meegemaakt.841 Melancholie is iets dat zich in de ervaring afspeelt en een remedie, 
zo die er is, speelt zich daar ook af, in de omgang ermee.

In dezelfde tijd geschreven, maar later postuum gepubliceerd, is het levensverhaal 
van George Trosse (1631-1713).842 Trosse was ook predikant en bij hem vinden 
we veel meer de propagandistische elementen die zo vaak aan de puriteinse 
spirituele biografie worden toegeschreven. De waanzin is voor hem een toegeven 
aan de duivel, een verwerpelijke zwakte, de remedie is het erkennen en 
praktiseren van de puriteinse levensweg: het geloof.
   Zo oordeelloos en liefdevol als Timothy Rogers schrijft, zo oordelend en 
afkeurend schrijft George Trosse. Hij vertelt hoe hij als adolescent naar Frankrijk 
ging en later naar Portugal, om talen te leren en de handel in te gaan, en hoe hij 
daar in havensteden een leven leidde zonder enige devotie, een leven volgens wat 
hij het ‘carnal principle’ noemt: bruut, vaak dronken, vanuit de lusten.843 Intussen 
beschrijft hij wel met onverholen afschuw de gebruiken van de katholieken die 
hij in Frankrijk en Portugal aantrof, hoe zij na de mis gingen dansen, de meisjes 
met de jonge heren, en hoe zij zich daarbij gevaarlijke frivoliteiten permitteerden.844 
Trosse fulmineert tegen de papisten met hun processies en hun Maria- en 
heiligenverering, die knielen voor de botten van heiligen (of van dieren?) en die 
afgodsbeelden meer vereren dan God en Christus. Wat hij hun wel nageeft is dat 
zij tenminste nog in iets geloven en in die zin beter zijn dan lawaaiige Engelsen 
zoals hijzelf.845 
   Na enkele jaren keerde hij weer naar huis. Eindelijk weer weg uit de 
Antichristelijke streken en weer terug in Immanuels Land, het land waar de Bijbel 
in de volkstaal werd gelezen, waar de orthodoxie werd gepredikt en waar geen 
botten en afgodsbeelden werden vereerd.846 Toen hij zijn memoires schreef was 
hij overigens eenenzestig jaar oud; de oordelen van de oudere predikant en die 
van de jongeman zijn soms moeilijk te ontwarren. In elk geval keurt hij 
terugblikkend de levensstijl van zijn jonge jaren af. Hij schept het beeld van een 
welgestelde nietsnut die zich steeds meer liet gaan in dronkenschap en 
obsceniteiten, die regelmatig dankzij de alcohol instortte, van zijn paard viel en 
door anderen ergens in bed gelegd moest worden. Hij noemt spelen, of 
gevechtssporten, waar hij wel eens bloedend uit kwam, maar die hij verder niet 
toelicht. Zijn lichaam werd ziek, met hoofdpijn, koorts, trillende handen, natuurlijk 
door de grote hoeveelheden alcohol, maar volgens hemzelf ook door de duivelse 
gedachten die hem van binnen opvraten maar die hij niet kon weerstaan.847  
   Hij legde waarschuwingen naast zich neer, van zijn eigen ziekwordende 
lichaam, van zijn bezorgde moeder, zelfs van een ter dood veroordeelde jongeman 

the hands of the living God’.834

   Het is opvallend hoe eerlijk en ook hoe liefdevol en tolerant Rogers schrijft. 
Hij geeft de melancholicus raad en roept de lezer op begrip te hebben. Zeg niet 
dat het alleen maar verbeelding is of aanstellerij. Geef de zieke krediet, geloof wat 
hij zegt. Want zelfs als het bij sommigen wél verbeelding is, dan nog: dat is ook 
een ziekte.835 Eerder had hij al in een preek gepleit om zelfmoordenaars met 
liefde te benaderen, want de horror en radeloosheid kunnen echt te groot zijn om 
nog helder te weten wat men wil.836 Het is onvermijdelijk dat sommige mensen 
ellende meemaken. De aarde heeft regen en storm nodig, zo blijft hij herhalen, en 
donder en bliksem, om daarna weer te kunnen bloeien.837    
 
   Die bloei kwam gelukkig ook weer. Rogers beschrijft zijn herstel, en hoe 
verbaasd hij was zich opeens weer door God geliefd te voelen.838 En dat is wat hij 
de lezers op het hart wil drukken: te blijven vertrouwen. Dat God uiteindelijk van 
je houdt, dat hij zelfs je mislukte gebeden gehoord heeft of anders in elk geval de 
pogingen heeft gezien, hoe moeilijk het tijdens de verschrikkingen ook is dit te 
beseffen. Rogers is realistisch maar hij geeft de lezer toch enige hoop, berustende 
hoop, meer niet. Zo er een antwoord is op deze nachtmerrie, dan is dat allereerst 
vertrouwen, dat het zin heeft, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, dat liefde 
mogelijk blijft, dat spirituele oefeningen helpen, ook al mislukken ze. Het 
vertrouwen waar hij voor pleit staat los van gevoelens en stemmingen, want die 
bewegen vaak in een heel andere richting. Het is een vertrouwen dat daar als het 
ware doorheen schijnt.
   In de tijd dat hij zijn boek schreef en ook in de tijd daarna leefde Rogers in 
betrekkelijke kalmte. Hij schrijft hoe dankbaar hij daarvoor was en ook hoe hij 
daarvan kon genieten, misschien wel juist omdat hij de duisternis had 
meegemaakt.839 Des te wranger is het voor de lezer om te weten dat zijn aanvallen 
weer terugkwamen en dat hij er deze keer niet bovenop kwam. Men zegt dat hij 
in zijn laatste jaren leefde als een ‘dead man, out of mind’.
   Het boek van Rogers wordt wel als voorbeeld gezien van een nieuw soort 
van religieuze autobiografie die in de late zeventiende eeuw opkwam. Vooral in 
de puriteinse cultuur werd de autobiografie het verhaal van een persoonlijke 
relatie met God, een diepgevoelde en intieme verbinding als uitkomst van een 
spirituele reis langs twijfel en wanhoop, niet zelden ook een verhaal van bekering 
en loutering en in die zin bijna propaganda voor de puriteinse godsbeleving. Bij 
Rogers vinden we wel aspecten van deze bekentenisliteratuur, maar niet genoeg 
om zijn boek helemaal in die context te plaatsen. We zouden dan over het hoofd 
zien dat het eerder een zelfhulpboek is. Rogers zoekt lichtpuntjes die het verdriet 
iets kunnen verzachten. En hoewel zeker veel passages aan zingeving en religie 
gewijd zijn, wordt de lezer niet zozeer aangespoord om de puriteinse godsbeleving 
te omarmen, als wel om meer van waanzin te begrijpen en er beter mee om te 
leren gaan.
   Er waren al eerder boeken waarin de melancholie beschreven werd aan de 
hand van persoonlijke ervaring, zoals de Anatomy of Melancholy van Robert 
Burton. Burton zei zijn boek te hebben geschreven om zijn eigen melancholie te 
verlichten: ‘I writ of melancholy, by being busy to avoid melancholy’.840 Maar waar 
de melancholie in zijn boek, zeventig jaar eerder, nog helemaal is ingebed in 
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hij een schaar vroeg. Maar de dienstmeid begreep gelukkig dat ze die nu niet aan 
hem moest geven.852

   Daarna kwam ook zijn zwager. Men trachtte hem tot rust te brengen, maar 
tevergeefs. Zo begon een periode van waanzin met golven van woede, ruzies, 
angsten en vooral krampachtige gedachten over zonde en duivel, en over de hel 
waar hij dacht nu al te verblijven. Hij hoorde dag en nacht geluiden en stemmen, 
die soms uit de muur leken te komen; hij probeerde zijn haren uit zijn hoofd te 
trekken omdat hij er ooit trots op was geweest; hij dacht soms dat andere mensen 
duivels waren of bewoners van de hel; hij probeerde God buiten te houden door 
de deur dicht te houden, of probeerde zichzelf te vernietigen door zijn hoofd 
tegen de muur te bonken – totdat zijn familieleden hem ten einde raad naar een 
goed aangeschreven privé-inrichting in Glastonbury brachten. Dit was in 1656, 
hij was toen vijfentwintig jaar.853

   De beschrijving van zijn verblijf in Glastonbury geeft ons de indruk dat het 
beleid daar ‘streng maar rechtvaardig’ was. Voortdurende bewaking om te 
voorkomen dat hij zelfmoord zou plegen, regelmaat, geneesmiddelen en dieet, 
gesprekken en een zeer vrome landlady, Mrs. Gollop, de vrouw des huizes, die 
vaak bij hem kwam zitten om met hem te praten en hem raad en richting te 
geven.854 Regelmatig was hij in gevechten met de bewakers, als hij weer eens 
scènes maakte, weigerde te eten, zichzelf probeerde te verwonden, anderen voor 
vijanden en duivels aanzag of wilde vluchten. Dan vocht hij net zo lang door tot hij 
niet meer kon en lamgeslagen en vastgebonden beloofde verder stil te zijn. Zo 
leefde hij ‘bound in Satan’s chains’ – soms letterlijk maar in elk geval in zijn 
gedachten, die overal om hem heen de hel creëerden.855

   Langzaamaan kwam er ook verbetering. Hij leerde zijn verstand weer wat 
meer de overhand te geven en zich te beheersen, en hij kon zijn visioenen wat 
vaker als verbeelding zien. Mrs. Gollop hielp hem om waan en werkelijkheid te 
onderscheiden. Er kwam enig vermogen tot eigen keuze terug en hij raakte 
geïnteresseerd in alles wat met godsdienst te maken had. Als een gelovige 
jongeman, die hele delen van de Bijbel uit zijn hoofd leerde en daar gedichten 
over schreef, mocht hij ook af en toe het huis uit en ging dan op aanraden van de 
landlady naar een puriteins geestelijke die hem inspireerde.856

   Enige tijd later mocht hij weer terug naar huis, naar zijn familie en vrienden. 
Maar stabiel was hij nog zeker niet. Buien van grootheidswaan en een hang naar 
zijn oude leven met drank, kroeg en kaartspel keerden terug, en daarmee ook 
weer de onaangepaste scènes en ruzies. Deze keer vocht hij er zelf tegen en 
trachtte ze met verstand en devotie het hoofd te bieden, maar in enkele maanden 
tijd begon alles weer opnieuw.857

   Met tegenzin en pas nadat zijn moeder beloofd had mee te reizen, werd hij 
weer naar Glastonbury gebracht. Hij vreesde nu nog meer de wraak van God en 
probeerde zijn tong af te bijten om verkeerde woorden te voorkomen.858 Door 
zijn waanzin heen schemerde nu ook het eerdere herstel. Soms identificeerde hij 
zich met Bijbelse figuren en schaamde hij zich voor zijn duivelsheid en zijn 
terugval. Maar een andere keer voelde hij zich weer Gods trotse tegenstander, 
waanzinnig, vervuld van woede en haat. Tot hij weer rustiger werd en naar huis 
mocht. Breekbaar, met soms nog buien van melancholie, maar ook vastberaden 
een devoot christelijk mens te worden.859

die voor de galg zijn laatste woorden sprak. Trosse stond naar de ophanging te 
kijken, toen de veroordeelde de toeschouwers toeriep dat zijn goddeloze en 
destructieve levensstijl hem tot hier gebracht had en hen waarschuwde tot inkeer 
te komen. Maar Trosse veroordeelde ook die waarschuwing.848 Dit zijn overigens 
wel zeer typerende elementen van de belijdenisliteratuur, waarin een auteur 
probeert zich slecht en roekeloos voor te stellen, en zijn latere bekering des te 
wonderbaarlijker. Ondanks dat is er ook geen reden om aan de geloofwaardigheid 
van zijn herinneringen te twijfelen.
   Onderhuids moet in hem een groot schuldgevoel gebroeid hebben, want hij 
leidde weliswaar een leven als atheïst (in de toenmalige betekenis van het woord: 
iemand die zich van God noch gebod iets aantrok) maar intussen veroordeelde 
hij wel met walging de ‘afgoderij’ van de katholieken, de dansen en sensuele 
praktijken, en ook de grove levensstijl van zo velen en van hemzelf. Zijn afschuw 
kan niet anders betekenen dan dat hij zich diep van binnen, misschien nog 
onbewust, schuldig gevoeld moet hebben. Want hij danste ook, stal wijn, gaf zich 
over aan lusten en bekent zelfs meegedaan te hebben met de afgoderij, door een 
beeld om hulp te vragen of wat dan ook, toen hij zich nog tussen de papisten 
bevond. Hij verlangde naar vrouwen, net zo hevig als degenen waar hij met 
afschuw over schreef. Hij voelde de onreine vlammen in zich branden en gaf zich 
net als zoveel jongemannen over aan de daad die te vaak, aldus Trosse, als 
onschuldig wordt gezien, maar waarvoor Onan met de dood werd gestraft.849 Hij 
leefde er dan wel niet naar, maar in zijn afschuw verraadde zich zijn puriteinse 
achtergrond.
   Uiteindelijk barstte de bom, wat hij op ijzingwekkende wijze beschrijft. 
Nadat hij weer eens dronken van zijn paard was gevallen en in bed gelegd, hoorde 
hij ’s ochtends geluiden en nog half dommelend zag hij een soort schaduw bij zijn 
voeteneind. Met schrik werd hij wakker en ging rondlopen, ongerust dat hij nu 
gestraft werd voor zijn zondige leven. En opeens hoorde hij duidelijk een stem: 
Who art thou? Het moest de stem van God zijn. Angstig en ongerust knielde hij en 
begon te bidden: I am a very great sinner, Lord. Weer hoorde hij de stem, nu vlak 
achter zich: Yet more humble. Trosse probeerde dieper te knielen, maar de stem 
klonk weer: Yet more humble. Doodsbang trok Trosse zijn kleren uit om nog 
dichter bij de grond te komen, ging liggen en duwde zich tegen de houten vloer, 
maar de stem bleef herhalen: not low enough, not humble enough. Hij wrong zijn 
hand in een gat in de vloer. Het stof dat hij daar trof gooide hij over zich heen om 
nog meer nederigheid te tonen. Wat later hoorde hij de stem zeggen dat hij zijn 
haar moest afknippen. Hij sputterde wat tegen, dat hij geen schaar had, waarop 
de stem wilde dat hij een mes nam. Trosse wist dat hij het mes dan van zijn haren 
naar zijn keel zou moeten bewegen, en zichzelf zou doden.850

   Terugblikkend schrijft hij dat de stem van God in werkelijkheid de stem van 
Satan geweest moet zijn – overigens niet zonder de kans te grijpen er ook nog 
even op te wijzen dat de stemmen waarover de katholieken en de Quakers 
vertellen, en die zij voor goddelijke inspiratie aanzien, in werkelijkheid ook van 
Satan afkomstig zijn.851 Intussen was hij met neurotische precisie zijn kleren aan 
het aantrekken, kritisch gadegeslagen door een ademtochtachtige figuur ter 
grootte van een mens, die hem afkeurende woorden toesnauwde, toen hij 
uiteindelijk half aangekleed werd aangetroffen door de oude dienstmeid, aan wie 
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   Dat hield hij enige maanden vol, maar weer gleed hij terug in de bekende 
patronen en zijn familie besloot hem toch maar weer naar de privé-inrichting te 
sturen. Zijn zwager en een knecht reisden met hem mee. Deze keer niet in een 
wagen maar te paard. De reis werd een ramp. Trosse verzette zich, kreeg 
paniekaanvallen en vluchtte weg, achtervolgd door zijn reisgenoten. Hij viel van 
zijn paard af (of hoopte zo zijn nek te breken) en werd bij omstanders in een huis 
gebracht, waar men hem probeerde te kalmeren maar waar hij schreeuwende 
woedeaanvallen kreeg, in gevecht raakte met de knecht, enzovoort enzovoort en 
zo kwam hij uiteindelijk voor de derde keer in Glastonbury aan.860 

Het was Thomas Willis die als eerste – alweer – constateerde dat er een cyclische 
verwantschap is waar te nemen tussen manie en melancholie, dat de twee 
aandoeningen elkaar vaak afwisselden. In zijn colleges beschreef hij dit met 
behulp van het beeld van vuur en rook. Willis koos soms voor mooie beelden, 
zoals zijn vergelijking van de ziel met zonlicht dat door water schijnt en zo het 
(zwaardere) water kon verlichten en verwarmen en bewegen. De manie, in Willis’ 
woorden soms ‘Mania’ en soms ‘Fury or Madness’, was als een explosie van vuur 
dat eerst nog onopgemerkt in het inwendige van de mens had liggen gloeien, 
omdat het geen plek had om naar buiten te komen, net zo lang tot de druk te 
groot werd. De uitbarsting die dan volgde was waanzin in zijn meest heftige 
vorm, met wanhoop, woede, koorts en delirium. Een uitslaand vuur, waarvan de 
verstikkende rook uiteindelijk de kracht van de vlammen weer doofde. Wanneer 
de waanzin wat was afgekoeld ging zij nogal eens over in sombere stemmingen 
en werd dan tot melancholie, de koude fase waarin gedachten en gevoelens 
vertraagd en vertroebeld waren en waarin zwaarmoedigheid, angsten en 
zelfverwijten overheersten. Dit ging dan een tijd lang voort totdat de rook was 
opgetrokken en het inwendige vuur, dat diep van binnen was blijven smeulen, 
weer kon oplaaien.861 Het was een metafoor die in zekere mate nog aansloot bij 
de humorale diagnostiek. Manie is immers warm, melancholie koud, manie is 
vurig, de geesten schieten door het lichaam, melancholie is troebel en traag, de 
geesten kruipen.
   Van oudsher vielen binnen de diagnose melancholie ook aspecten van 
manie, zoals de razernij en schreeuwpartijen, wanen en hallucinaties. Het was de 
chronische somberheid die het tot melancholie maakte. Nu werden door Willis 
de manische symptomen afgezonderd en specifiek aan de manie toegekend, waar 
ze altijd al de kern van uitmaakten. Voor de melancholie bleef het complex van 
somberheid met angsten en gepieker over. Daarmee kreeg deze diagnose meer 
eenduidigheid. Sommige mensen leden aan manie, anderen aan melancholie, bij 
weer anderen volgden beide aandoeningen elkaar op in een golfbeweging, we 
zouden kunnen zeggen: manisch-melancholisch (maar dat zei Willis nog niet). In 
de achttiende eeuw werd deze cyclische verbondenheid en ook de daarmee 
samenhangende eenduidiger interpretatie van melancholie onderdeel van de 
erkende pathologie.862

   In de ziektegeschiedenissen van Rogers en Trosse kunnen we elementen 
vinden van deze manisch-melancholische golfbeweging. Bij Trosse vooral in de 
twee jaren van zijn waanzin, daarna misschien alleen nog in lichte vorm. Zijn 
laatste verblijf in Glastonbury duurde korter. Hij was nu toegewijd om weer uit de 

inrichting te vertrekken, met hulp van de arts en diens vrouw, over wie hij steeds 
zo waarderend en dankbaar schreef. Zij was ‘na God’ de grootste hulp in zijn 
genezingsproces. Hij leerde en oefende actief zijn rede weer te gebruiken, ook om 
zijn wens een devoot mens te worden deze keer trouw te blijven.863 In de jaren 
daarna zou zijn waanzin niet meer terugkeren, wel nog melancholische buien. 
Soms dreigden visioenen en angsten weer de kop op te steken, maar hij kon de 
overtuiging volhouden dat het maar fantasie was.864 Hij zou een gewaardeerd 
predikant worden, die zichzelf met opvallend grote zelfdiscipline in de hand 
hield, die elke dag om vier uur opstond, zeven keer per dag bad en actief preekte 
en meevocht voor de puriteinse zaak.865

   Trosse leed net als Rogers aan hallucinaties en delirium. Maar anders dan 
Rogers, bij wie de waanzin zich vooral in het gevoelsgebied afspeelde, met zijn 
hevige verdriet en angsten, speelde bij Trosse de waanzin zich meer in het 
intellectuele gebied af, met zijn obsessieve gedachten over schuld en slechtheid 
en zijn bizarre interpretaties van de wereld. In de zeventiende eeuw ging geen 
van de bekende diagnoses over verstoringen in de cognitieve functies, zoals de 
latere diagnoses daementie-praecox, schizofrenie en dwangneurose, 
verwarringen in de denkwegen. Trosse vertoonde daar wel de trekken van.866 
Soms zag hij mensen obscene gebaren maken, vooral als hij ze niet recht aankeek, 
dus vanuit zijn ooghoeken; hij werd opeens draaierig bezorgd dat hij een 
vrouwelijk familielid ten huwelijk had gevraagd (wel of niet?) en vreesde ook nog 
dat iedereen dat wist; hij kon elk moment een aanval krijgen van dwanggedachten, 
paranoia en zelfverwijt.867 Daarbij lijkt ook de onderliggende theorie, het 
puriteinse krachtenveld van zonde en schuld in het aangezicht van een strenge 
wraakgod, een medeoorzaak en model voor zijn obsessies en angsten geweest te 
zijn. We zouden zijn ziekte ook een vorm van godsdienstwaanzin kunnen noemen. 

In de diagnostiek van die tijd werd erkend dat ernstige religieuze schuldgevoelens 
één van de oorzaken van melancholie en ‘trouble of mind’ konden zijn. Burton 
schreef dat al, hoe de brandende koorts in de ziel wordt aangewakkerd door een 
slecht geweten, Jeremy Taylor schreef het, hoe gevoelens van schuld en slechtheid 
tot obsessionele angst en wanhoop kunnen leiden.868 Het is misschien geen toeval 
dat de beschrijving van die verschrikkelijke nachten in de wanenstorm in het 
boek van Rogers meteen volgt op zijn beschrijving van gevoelens van grootsheid 
en majesteit die hij soms ook had.869 Rogers wist hoe de angst voor Gods woede 
de melancholicus opjoeg. Daarom vroeg hij ook zo dringend om schuldgevoelens 
niet aan te wakkeren. George Trosse lijkt zich daarentegen in het geheel niet 
bewust van een mogelijk verband tussen zijn extreme schuldgevoelens en zijn 
waanzin. Ook nadat hij hersteld was bleef hij mopperen en vitten op mensen die 
Gods woede en wraakzucht niet voldoende vreesden. Hij beschouwde zichzelf in 
zijn jonge jaren walgelijk, beladen met zonden en vunzigheid, weerzinwekkend 
in het aangezicht van God en diens terechte wraak meer dan waard. In zijn val 
zakte hij nog dieper dan de beesten.870 Voor een lezer met melancholieke 
neigingen niet bepaald een standpunt om hoop uit te putten.
   A.W. Brink suggereert in zijn inleiding tot The Life of the Reverend dat 
Trosse de these over schuld en waanzin gekend moet hebben en waarschijnlijk 
pas later als overkoepelend kader op zijn instorting heeft geprojecteerd.871 Dat is 
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wisselwerking verkerende gevoelens en houdingen. Bij de Mary Glover-casus 
zagen we hoe de plastiek van de baarmoeder-these in zekere mate overeenkwam 
met de plastiek van de demonologie (de bezettende demon), en bij de 
heksendebatten hoe de vochten- en organenpsychologie aangrijpingspunten 
bood voor demonen om zich in de mens te mengen. Nu, aan het einde van de 
eeuw, zien we dat met deze psychologische voorstellingen ook de even plastische 
geesten en demonen verdwenen. Zoals Joseph Addison zo mooi schreef, was de 
bereidheid in demonen te geloven onverminderd, maar lukte het niet meer ze in 
hun eigenschappen te bewijzen. Het gaat dus niet alleen om bewijsbaarheid in 
wetenschappelijke zin, maar ook om aanknopingspunten in het mensbeeld. In de 
levensbeschrijvingen van Rogers en Trosse komen eigenlijk helemaal geen 
demonen en geesten meer voor, ook al werden beiden er hevig door geteisterd. 
Geesten zijn verschijningen, bedreigingen en stemmen, nooit echte wezens. Bij 
hun zien we het gecentraliseerde godsbeeld in actie. Het aangepaste concept van 
het bovennatuurlijke – de wereld is een natuurlijk verschijnsel, één God is de 
Schepper op afstand – is hier doorgedrongen in de praktijk van de waanzin. 
Typerend hiervoor is dat Rogers het woord ‘geest’ alleen in het enkelvoud 
gebruikt: de ‘Spirit’ (God) en de ‘Evil Spirit’ (de duivel). In meervoud wordt alleen 
een enkele keer over engelen geschreven. En Trosse noemt zelfs die alleen nog 
omdat zij door de papisten worden vereerd.875 Bij hem worden duivels en geesten 
wel in het meervoud genoemd, maar steevast als creaties van zijn verwarde 
fantasie: ‘I fancy’d many devils’, ‘I seemingly heard many voices’.876

   Het zou te gemakkelijk zijn dit alleen toe te schrijven aan de puriteinse 
geloofsopvatting. Want de predikanten die een eeuw eerder de duivel uit Mary 
Glover wisten te verjagen waren ook puriteinen en zij vochten tegen een zeer 
concrete demon. John Webster was ook een puritein en hij geloofde in geesten als 
waarneembare substantiële gestalten, al waren ze dan van astrale geest gemaakt 
en niet van ziel. Maar hier, rond de eeuwwisseling, heeft het bovennatuurlijke 
zich nog verder teruggetrokken in de verte. Wat men kan waarnemen valt 
erbuiten. God geeft de mens beproeving, de duivel verleidt met illusies, de rest is 
natuurlijk. Dit brengt ons op de derde van de drie diagnoses, bezetenheid en 
bovennatuurlijke inspiratie.

HET HEILIGE EN HET DEMONIScHE

Over demonenbezetenheid en hekserij hebben we het voldoende gehad in de 
eerdere hoofdstukken. De onbevreesdheid waarmee Rogers en Trosse over 
duivelse verleidingen en hun gevoeligheid daarvoor schreven maakt duidelijk dat 
voor hen de heksenwaan voorbij was. Maar er waren meer vormen waarin de 
geestelijke wereld zich in de mens, in lichaam en geest, openbaarde. Eén aspect is 
in dit boek nog nauwelijks ter sprake gekomen en dat is dat wanen en visioenen 
ook goed konden zijn, van goede geesten of van Christus of God zelf afkomstig. Dit 
was wat Plato de zo zegenrijke vorm van waanzin noemde, de heilige. In de tijd 
waarin de heksenvervolgingen langzaam uitdoofden maakte ook de heilige 
waanzin een ontwikkeling door, van bloei naar bijna ondergang.
   Wat Plato de heilige waanzin noemde was de trance waarin visioenen, 

mogelijk, maar ook dan heeft Trosse het psychologische proces, dat de kern van 
deze these vormt, niet begrepen. Want hij blijft de schuld bevestigen in plaats van 
relativeren. Wat bij Burton, Taylor en Rogers is samen te vatten als ‘gevoelens van 
zondigheid en schuld versterken waanzin’ wordt bij Trosse ‘zondigheid en schuld 
worden terecht bestraft met waanzin’. Dat is nogal iets anders.

MELANcHOLIE ALS INNErLIjkE ErVArING

We zagen het al bij Rogers en we zien het ook bij Trosse: de waanzin wordt 
helemaal als innerlijke ervaring geïnterpreteerd. Het zijn de imaginaire kronkels 
en verleidingen waar het verstand door ondermijnd wordt. Nergens lijkt een 
lichamelijke oorzaak in de vorm van humeuren, vochten of verstopte verbindingen 
verondersteld te worden. Waar het lichamelijke beschreven wordt, zoals 
brandende vlammen van verlangen, is dat meer de plastiek van de beleving, geen 
anatomie of fysiologie en ook geen suggestie daarvan of poging tot onderbouwing. 
Dit is in overeenstemming met de richting die de diagnostiek steeds meer op 
ging. De humeuren en organen werden vervangen door psychologische en 
spirituele analyse, gericht op de ervaring en de omgang daarmee. Melancholie 
werd de onfortuinlijke wisselwerking tussen imaginatie en innerlijke pijn, een 
ziekte van het gevoel, maar door het brein in leven gehouden, doordat die de pijn 
steeds weer opriep en daarmee bevestigde. Het is een cirkel die zich in de 
imaginatie afspeelt.872 Een traditioneel diagnostisch uitgangspunt dat het lichaam 
de beroeringen in het brein veroorzaakte, ‘the body works upon the mind’ zoals 
Burton schreef, vinden we steeds minder.873 Wel vinden nog wat resten van de 
oude humeurenleer, zoals dat het bloed van de melancholicus slakachtig en 
langzaam wordt genoemd.874 
   Deze nadruk op de innerlijke ervaring en psychologische interpretatie, los 
van de lichamelijke dynamiek, past bij de tendens die ik al noemde, het zoeken 
naar een nieuw soort lichamelijke verklaringen. In beide tendensen werd het 
humorale systeem verlaten. Nieuwe verklaringen gingen uit van neurologie en 
fysiologie, van hersenen en zenuwen, scherpe deeltjes die bij manie sneller en 
bijtender zijn, dikkere deeltjes bij melancholie, verslapte en irriteerbare 
zenuwdraden, enzovoort, nog slechts af en toe het bloed zelf, dat door chemische 
stoffen brozer of juist scherper gemaakt wordt. Het is duidelijk dat geen van deze 
verklaringen even veelomvattend was als de oude humeurenleer. Van de geniale 
Willis hebben de chemische theorieën ook de minste indruk gemaakt. Dat is niet 
verwonderlijk want die waren nog het meest gebaseerd op het oude principe van 
analogie: zuren bij melancholie, zout en zwavel bij manie en nog meer zwavel als 
er meer woede in de manie voorkwam. Terwijl zijn leer van het zenuwstelsel wel 
gebaseerd was op het nieuwe principe van noodzaak en mogelijkheid binnen een 
kwantitatief beperkt systeem. Als constante in de lichamelijke verklaringen van 
psychische processen zou die dan ook blijven, steeds weer hergeformuleerd en 
verder doordacht. Er was dan nog geen algemeen geaccepteerd model in zicht, 
het was wel duidelijk waar zo’n model over zou gaan.
   Wij zien dus de plastische lichamelijkheid uit de diagnostiek verdwijnen en 
plaatsmaken voor een verfijnder snarenspel van zenuwen en met elkaar in 
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alleen maar diende om de bewoners van stinkende grote steden van luxe-
goederen te voorzien.882 Als één der eersten stelde hij voor om Bedlam, de grote 
inrichting voor geesteszieken te Londen, niet langer open te stellen voor publiek. 
Hij vond het mensonterend dat waanzinnigen daar achter tralies zaten terwijl 
dagjesmensen lachend langsliepen en hen zogenaamd grappige verwensingen 
toeriepen, waardoor de arme zielen alleen maar radelozer en gekker werden. 
Tryon pleitte ervoor deze mensen te respecteren, rust te geven, en alleen bezoek 
van dierbare vrienden en familieleden toe te laten.883 Bekend in zijn tijd was 
Tryon om zijn radicalisme, zijn streven met wisselend succes om kleinschalige 
vegetarische gemeenschappen op te richten, zijn politieke en maatschappelijke 
teksten en zijn zelfhulpboeken, waaronder zijn Treatise of Dreams and Visions.
   Bij de bespreking van de humeurenleer zagen we hoe volgens hem alle vier 
de humeuren andersoortige dromen opwekken, maar dat was slechts een klein 
aspect van zijn droominterpretatie. In wat hij een ‘Science of Dreams� noemde 
schreef hij dat dromen niet alleen uit onze innerlijke (humorale en psychische) 
bewegingen komen maar ook uit de geestelijke wereld. Onze ziel is tijdens de 
slaap vrijer, minder gebonden aan zintuigen en gedachten, en als de nachtelijke 
visioenen verschijnen is de ziel één van de krachten die sturen en vormen.884 
Ongebonden aan lichaam en geest lijkt de ziel zelf het meest op een geestelijk 
wezen en is dan ook voor hen het best benaderbaar. Die geestelijke wezens 
kunnen demonen zijn maar ook engelen of zielen van overledenen. Er is een 
heilige (‘divine’) communicatie mogelijk, waarin geestwezens ons ideeën en 
beelden inblazen of influisteren. Tryon noemt dit letterlijk injecteren. Hij geeft 
vervolgens methodes aan om dromen te begrijpen en geestelijke invloeden te 
herkennen.  In wakkere toestand is deze communicatie ook mogelijk, in extase of 
in gebed, maar dit is moeilijker en zeldzamer omdat de ziel dan vaak nog te sterk 
gebonden is aan lichaam, zintuigen en gedachten, die dan een hardere prikkeling 
en daarmee een sterkere waarneembaarheid geven.886

   Krachten of intelligenties kunnen ons het beste bereiken als wij op hen 
gaan lijken en daarom is het zo belangrijk voor de mens zich zo zuiver mogelijk te 
ontwikkelen. Hoe meer men ervoor zorgt dat zijn ziel op een goede engel lijkt, 
hoe meer verbinding men met goede engelen zal krijgen, net als met de 
sympathetische aantrekking van twee op elkaar afgestemde muziekinstrumenten, 
die met elkaar gaan meetrillen.887 Als iemand enge griezelige wezens in zijn 
dromen ontmoet, zou dat er wel eens op kunnen wijzen dat hij er zelf vanuit de 
geestelijke wereld niet zo appetijtelijk uitziet. Wat we in onze dromen te zien 
krijgen spiegelt wat wij in ons dragen. Hoe meer de mens als microkosmische 
tempel zijn leven zo leeft dat hij raakvlakken met de kosmische tempel ontwikkelt, 
hoe meer hij daarom die laatste ook zal aantrekken en in zijn dromen ontmoeten.888 
Daartoe is een levensweg nodig van scholing en streven naar zuiverheid en 
eerlijkheid en daartoe schreef Tryon zijn prachtige boek, om de lezer te inspireren 
en te helpen.
   De mogelijkheid van heilige waanzin vloeit als vanzelfsprekend uit deze 
uitgangspunten voort. De directe relatie die de droom naar binnen toe met de 
waanzin heeft en naar buiten toe met de geestelijke wereld, maakt dat de ziel van 
de waanzinnige, ontketend en naakt, ontvankelijk is voor ingevingen van aan de 
ene kant lichamelijke en aardse en aan de andere kant bovennatuurlijke krachten. 

beelden en geluiden een werkelijkheid weergaven die we zonder die trance niet 
zouden kennen. Iets van die werkelijkheid maken we ook mee in onze dromen en 
volgens verschillende schrijvers was er dan ook een verband tussen dromen en 
waanzin, in de mooie als ook in de griezelige aspecten. Volgens Thomas Tryon 
werd de droom vaak als de ‘kleine broer’ van de trance en de helderziendheid 
gezien.877  Daarom nemen we nu eerst de droom als ingang om iets van de heilige 
waanzin te begrijpen.

Sir Thomas Browne heeft een onaf gebleven tekst over dromen geschreven, meer 
een aanzet, waarin hij in de eerste plaats natuurlijke verklaringen zocht: 
fantasieën, vervormde echo’s van de dag, die hun geheim ontleenden aan de 
principes van gelijkenis. In een symbolische vertaling werden de dingen 
uitvergroot, net zoals dat bij wanen en visoenen gebeurde: een beetje water 
wordt een zee, een briesje wordt een storm. ’s Nachts dolen we in de doolhoven 
waarin de waanzinnige verdwaalt.878 Thomas Tryon schreef in zijn Treatise of 
Dreams and Visions dat artsen over het algemeen erkenden dat onze 
eigenschappen, zowel die van ons lichaam als die van ons temperament, beter uit 
dromen afgeleid kunnen worden dan uit de zichtbare tekenen. In dromen zijn 
deugden en ondeugden herkenbaar omdat de rede, die overdag de taak heeft 
imaginaties bij te sturen en af te remmen, ’s nachts slaapt. Kinderen dromen 
ervan koningen en keizers te zijn, volwassenen van macht of rijkdom, mannen 
dat ze meerdere vrouwen hebben. Soms wenst men in een droom zelfs zijn 
dierbaarste dood. Zonder sturing is de mens ongeremd en daarom, schrijft Tryon, 
is de droom de poort waardoor lichamelijke en psychische geheimen zich 
openbaren. Om dezelfde reden openbaart zich door die poort de geestenwereld.879

   In bovennatuurlijke interpretaties van dromen lag vaak de nadruk op het 
voorspellende of op het demonische. In de zwermen van gedachten en imaginaties 
die ons omringen en die ’s nachts hun sturing verliezen, konden altijd kwade 
geesten binnendringen. Maar waarom, zo vroeg Browne zich af, toch steeds de 
kwade, waarom niet ook goede geesten zoals engelen? Het ontkennen van heilige 
(‘angelic’) invloeden in onze dromen was volgens hem onredelijk en inconsequent. 
Tryon verbaasde zich hier al net zo over: als boze geesten actiever waren dan 
ooit, wat zoveel mensen beweerden, waarom de goede dan niet? 880

   Thomas Tryon (1634-1703) was een eigenzinnig man, oorspronkelijk 
ongeschoold en in zijn jonge jaren schaapsherder en wolwever. In zijn twintiger 
jaren ging hij als handelaar voor een hoedenmaker werken en schoolde zich 
daarnaast in theologie, occultisme en geneeskunde. Tijdens een handelsreis naar 
Barbados was hij geschokt getuige van de slavernij aldaar. Hij koos een ascetische 
levensstijl, geïnspireerd door Agrippa en Jakob Böhme en door het hindoeïsme. 
Vooral dit laatste is uitzonderlijk in zijn tijd. Ontdekkingsreizigers in India waren 
met verhalen over hindoeïsme thuisgekomen, al eerder in de eeuw. De wijsheden 
van de brahmanen spraken sommige occult geïnteresseerde intellectuelen 
mateloos aan.881 Tryon heeft geprobeerd brahmanisme met christendom te 
verbinden en daarom werd hij wel ‘the Brahmin of Britain’ genoemd. Hij werd 
voorvechter van vegetarisme en pacifisme en tegenstander van slavernij. 
Daarnaast waarschuwde hij tegen de vernietiging van de natuur door de 
oprukkende beschaving, tegen de vervuiling en verwoesting die volgens hem 
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verwerven als men iets van de waanzin toelaat en intussen aanwezig blijft, in de 
zin dat men zijn innerlijk oog blijft richten op de lichtbron die in ons is, ons 
middelpunt.896

   De openheid voor communicatie met het bovennatuurlijke was volgens 
Tryon in zijn tijd lang niet meer zo groot als vroeger. In bijbelse en klassieke tijden 
ontvingen mensen boodschappen eigenlijk vanzelf, in dromen en visioenen, 
terwijl dit in de zeventiende eeuw bewust moest worden nagestreefd. En in de 
tijd waarin Tryon schreef, de laatste decennia van de eeuw, werd er nog maar 
heel weinig van de geestelijke wereld vernomen. Dat lag niet aan de geestelijke 
wereld maar aan de mens.897 Tryon was het helemaal niet eens met de populaire 
visie dat de vestiging van het ware geloof visioenen en wonderen overbodig had 
gemaakt, de hulpconstructie die ik eerder noemde, waarmee vooral vanuit 
anglicaanse hoek getracht was het ontbreken van wonderen te verklaren. Nee, 
volgens Tryon was het geloof in zijn tijd echt niet waarachtiger of zuiverder dan 
vroeger, eerder omgekeerd. Bovendien stond er volgens hem nergens in de Bijbel 
dat het ware geloof ooit visioenen overbodig zou maken en ook niet dat goede 
geesten dan zouden ophouden te communiceren terwijl de kwade daarmee 
doorgaan.898 Nee, volgens Tryon waren de geesten nog even actief, maar als 
mensen denken dat het alleen maar fantasieën zijn, herkennen ze de tekenen niet 
meer. De werkelijke reden voor het verdwijnen van deze contacten was dus veel 
simpeler: omdat de mensen er niet meer in geloofden.899

HEILIGE EXTASE

Het ideaal van een mens die zich zijn kinderlijke onbevangenheid weer toestaat 
en die, om de vorm van lichte waanzin die dat ook is ‘heilig’ te laten zijn, daartoe 
een weg van zuiverend zelfonderzoek  aangaat, komt in zekere zin overeen met 
idealen die eerder in de eeuw door de enthousiasten werden nagestreefd. Bij hen 
was visionaire extase dagelijkse praktijk. Toen Tryon zijn boek schreef waren de 
meeste enthousiaste bewegingen al lang niet meer zo wild en radicaal als rond 
het midden van de eeuw. Phyllis Mack laat in haar boek Visionary Women zien hoe 
visioenen en trances de poorten tot inzicht en openbaring konden zijn, maar ook 
hoe de meeste radicalen in de laatste decennia van de eeuw soberder en 
gematigder werden en hoe ook zij uiteindelijk hun ingevingen als innerlijke 
impuls gingen opvatten.900 We kunnen deze ontwikkeling volgen aan de hand van 
de succesvolste van de religieuze radicalen, degenen die wegens hun extatische 
gegil en gekwaak door anglicaanse priesters misprijzend de ‘Quakers’ werden 
genoemd.
   De ‘Society of Friends’, de vrienden, zoals de Quakers zich naast hun 
geuzennaam eigenlijk noemden, was de grootste radicale beweging, met veel 
aanhangers in Engeland, in andere Europese landen en in de koloniën. Ze waren 
behalve religieus ook politiek en maatschappelijk revolutionair, streefden naar 
gelijkheid tussen man en vrouw, naar gelijke rechten voor zwarte slaven, naar 
geweldloosheid en een egalitaire maatschappij waarin bezit, welvaart en 
machtshiërarchieën zoveel mogelijk geëlimineerd werden. De Quakers bloeiden 
naast vele andere radicalen tijdens de Cromwell-jaren.901 Er waren nog radicalere 

Het verschil met de dromer is dat bij de waanzinnige de innerlijke zintuigen van 
de ziel niet slapen maar verstoord zijn. De innerlijke zintuigen (‘inward senses’) 
zijn het gezond verstand, rede en oordeel, de fantasie of imaginatie, en het 
geheugen. Zij vormen het gereedschap van de ziel.889 Het leiderschap van de 
innerlijke zintuigen kan in één moment omver gegooid worden, overdonderd 
door de wil of door hevige passies. Bij gezonde mensen is dit meestal slechts 
tijdelijk, maar voor de waanzinnige is het de overheersende toestand. Zijn ziel is 
van zijn plaats geschud, losgeslagen en mist het gereedschap om te sturen ‘a Soul 
without pilot in an outward sensible world’.
   Imaginatie en werkelijkheid lopen voor de waanzinnige dus door elkaar 
heen, net als in dromen. De innerlijke beleving wordt voor uiterlijke waarneming 
aangezien. Tryon wijst er op dat voor de rede imaginaire ervaringen illusies zijn, 
maar voor de ziel zijn ze echt, zijn ze even substantieel en geven dus ook een even 
sterke prikkeling als materiële waarnemingen, iets wat voor een slapend mens 
normaal is maar voor een wakkere waanzin.
   In Tryons benadering heeft waanzin behalve een donkere ook een lichte 
kant. Het is een toestand van onbevangenheid en in die zin zuiver, vergelijkbaar 
met kleine kinderen die ook nog geen duidelijk onderscheid tussen innerlijk en 
uiterlijk maken en daardoor alles zeggen wat in hen opkomt en alles geloven wat 
ze zich voorstellen. Voorstellingen worden direct omgezet in gedachten en 
woorden.892 Bij kinderen omdat rede en oordeel nog niet ontwikkeld zijn, bij 
waanzinnigen omdat rede en oordeel verstoord zijn en niet de kracht hebben om 
voorstellingen te relativeren. Daardoor staat de waanzinnige open voor impulsen, 
voor invloeden van de eigen lichamelijke en psychische woelingen maar ook voor 
invloeden van sterren en planeten en andere krachten die vanuit de kosmos en de 
aarde op ons inwerken, en dus voor geesten, goede en kwade, heilige en 
demonische.893

   Anders dan in zijn tijd meestal beweerd werd speelde de rede volgens 
Tryon niet alleen een goede rol. Tryon erkende dat rede en oordeel de hoogste 
vermogens van de mens waren. Daarmee kunnen we impulsen afremmen en 
heroverwegen en met wijsheid bijsturen. Maar de rede kan ook te ver doorschieten 
en de geheimen van de binnenwereld toedekken en ontkennen en zo een 
schijnwereld creëren van rationaliseringen en hypocrisie. Onder de buitenste 
lagen van rede en fatsoen lijken wij mensen meer op waanzinnigen dan we willen 
toegeven.894

   In werkelijkheid, aldus Tryon, hebben ook onze imaginatie en verlangens 
een diepe wonderbaarlijke oervorm, die te vaak van twee kanten vervormd 
wordt, ‘a wonderfull deep and hidden original’ dat enerzijds door aardse 
behoeften naar het lichamelijke getrokken wordt en daardoor aan het lichaam 
gebonden blijft, en anderzijds door de rede wordt afgeremd en bijgestuurd. 
Tryon schetst met woorden een soort doorzichtige sculptuur van de mens waarin 
we de krachten van verschillende kanten aan het werk zien. Mensen zouden 
volgens hem wonderen kunnen verrichten als ze hun verborgen oervormen meer 
toelieten. We zouden kinderlijker en eerlijker zijn, de wereld zou er wat gekker 
uitzien, maar misschien ook wel christelijker en meer open voor de geestelijke 
wereld.895 Het gaat hier duidelijk niet over de ongeremde angsten en woelingen 
van de verstoorde geest, maar over de openheid en puurheid die men kan 
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het was vooral de Quakerbeweging waarin vrouwen de kans hadden ook vanuit 
hun eigen specifiek vrouwelijke eigenschappen een positie te verwerven.
   In de traditionele beeldvorming werd de vrouw vaak gezien als een 
ongrijpbaar niemandsland tussen natuurlijke en spirituele krachten, overgevoelig 
en daarmee overgeleverd aan lichamelijke opwellingen en explosies, vochtiger 
van temperament en doorzichtiger van substantie dan mannen en daardoor 
extra vatbaar voor spirituele invloeden.908 Een bron van onberekenbaarheid 
maar ook van kosmische wijsheid, eigenlijk precies die constellatie van krachten 
die Thomas Tryon beschreef, en daarvan de gevoelige vorm, weinig afgeremd 
door de sturende en remmende rede en meer open voor het kinderlijke en 
waanzinnige, voor het demonische en dus ook voor het heilige. De Quakers, 
anders dan de heksenvervolgers, benadrukten het laatste.
   De mediamieke kwaliteiten van vrouwen werden bij de Quakers ook door 
mannen erkend. Hun lekenpreken stonden zelfs in hoger aanzien, want meer 
intuïtief en bezield, dan de meer ‘mechanische’ preken van de mannen.909 In het 
mensbeeld van toen was de vrouw van nature meer verbonden met haar ziel, 
dankzij haar vochtenhuishouding en de geringe invloed van de rede (de droge 
kracht). De Quakers gingen daarin nog verder: de ziel wás vrouwelijk in haar 
verhouding tot God. Het verstand en de wil, de mannelijke krachten, konden 
weliswaar tot een krachtige persoonlijkheid leiden, maar belemmerden de vrije 
ontplooiing van de ziel. De weg van transformatie was voor de Quakers dan ook 
de weg van de overgave, om het denkende en willende, oftewel het persoonlijke 
deel van de mens, van mannen én van vrouwen, te doorbreken, te laten smelten. 
Om dit te bereiken schudden en trilden en kwaakten ze, soms uren achtereen, 
tijdens extatische bijeenkomsten met zingen, huilen, roepen, dansen, neervallen, 
net zolang tot de persoonlijkheid smolt en het goddelijke in golven van liefde en 
licht binnenstroomde.910

   Zoals we ook bij Tryon zagen, vroeg het toelaten van een waanzin die geen 
waanzin was maar goddelijke inspiratie, om een terugkeer naar of openlegging 
van het kinderlijke en onbevangene. In het onbevangene kan de ziel stralen. De 
Quakers wilden weer kind of zelfs baby worden.911 Mack wijst er op dat de 
gewoonte van die tijd om kinderen in hun eerste jaren als meisjes of sekseneutraal 
te kleden en de jongens pas láter als jongens, waarschijnlijk samenhangt met 
deze meer of minder expliciete, en bij de Quakers zeer expliciete, opvatting over 
de verhouding tussen ziel, geest en lichaam. Wat in volwassenen nog herkenbaar 
is als vrouwelijk was eigenlijk in elk mens de meest oorspronkelijke toestand.912

   De religieuze extase van de Quakers was niet de uittreding zoals die in 
sommige spirituele stromingen nagestreefd werd en ook niet de anti-lichamelijke 
ascese van middeleeuwse mystici en kluizenaars. Hoewel er soms uitredingen 
voorkwamen en mensen contacten met overledenen hadden, werd spiritualiteit 
door de Quakers in sterke mate beleefd als een ervaring van ziel, geest én lichaam. 
Want ook het lichaam vertelde een werkelijkheid, gaf signalen, openbaarde een 
weten.913 Kennis was voelen, religie was geen gedachte of overtuiging, geen 
theorie, al waren veel Quakers geletterde en belezen mensen. Religie ging om een 
lichamelijk voelbare werkelijkheid.914 
   In hun extase ademden de Quakers Christus in en konden soms niets 
anders meer innemen (geen eten) omdat hun lichaam vol was van goddelijke 

bewegingen, zoals de Ranters, volgens wie God niet alleen in het heilige maar ook 
in het diabolische aanwezig was, maar die minder volgelingen hadden en hun 
ideeën niet opschreven, waardoor er minder over hun bekend is. Zij gingen uit 
van liefde en vrijheid voor iedereen en streefden een grote ‘Family of Love’ na, 
waarin religie als de hele schepping doorstralende liefde opgevat werd. Volgens 
critici erkenden de Ranters geen zonde en straf en konden daardoor leven zoals 
ze wilden, ongeremd.902

   Men vermoedt dat Quakers en Ranters beïnvloed zijn door de familisten, 
de spirituele stroming die we al eerder tegenkwamen in verband met Johan Wier 
en de opkomende tolerantie, de volgelingen van Hendrik Niclaes, die zich in 
Engeland ‘Family of Love’ noemden. Omdat zij zich niet formeel georganiseerd 
hadden weet men niet waar ze zaten en wie er toe behoorden, maar dat er veel 
familisten Quaker werden toen die beweging eenmaal vorm kreeg, lijkt 
waarschijnlijk.903 Henry More hoorde in London van een familist dat deze zeker 
twintig andere familisten kende die zich bij de Quakers hadden aangesloten. 
More en ook Anne Conway noemden de lichamelijke beleving van religie zoals 
veel enthousiasten die voorstonden ‘familistisch’.904 Radicalisme was er veel in de 
jaren ’40 en ’50, onorthodoxe religieuze ideeën ook. De Quakers waren de 
grootste maar niet automatisch ook de radicaalste, maar waar ze extra in opvielen 
was de toonaangevende en inspirerende rol die vrouwen in de beweging hadden. 
Ook daarin stonden ze niet alleen maar waren wel het meest uitgesproken.
   Er is veel over de positie van vrouwen in de zeventiende eeuw gezegd en 
geschreven. Meestal is daarbij terecht benadrukt hoe slecht die was en de 
heksenvervolgingen geven hiervan het meest wrange voorbeeld. Minder 
benadrukt is dat vrouwen in de geneeskunst vaak een rol werd toegekend die 
groter was dan de erkende artsen wilden weten en meer in het algemeen werd 
toegegeven, dat er ook veel vrouwen waren die een zekere status hadden in 
kringen en genootschappen, zeker als ze van enigszins goeden huize waren, en 
dat er veel inspirerende vriendschappen tussen mannen en vrouwen 
voorkwamen, waar de manlijke auteurs die we in dit boek hebben leren kennen 
soms ontroerend over schreven. George Trosse beschreef Mrs. Gallop als degene 
die hem van alle mensen het meeste geholpen had, Timothy Rogers bedankte 
uitvoerig zijn trouwe vriendin Mary Lane die hem door dik en dun gesteund had 
en hij bad voor haar en haar gezin.905 John Locke had een levenslange vriendschap 
met Damaris Cudworth, de dochter van de grote Cambridge Platonist. Henry 
More had een levensvriendin, Lady Anne Conway die ik al eerder noemde omdat 
zij enige tijd patiënt van William Harvey was. Anne Conway (ca. 1630-1679) was 
rijk en intelligent en inspirerend voor velen. Regelmatig kwam More in Ragley 
Hall, Warwickshire, waar de Conways leefden en waar Anne een levendige kring 
denkers en zoekers bij elkaar bracht.906

   Al sinds de late zestiende eeuw was er een emancipatoire beweging, vooral 
in de stroming van natuurlijke magie en mystiek, mede gestimuleerd door de 
coterie van alchemisten en astrologen die koningin Elizabeth om zich heen had 
verzameld. Tegelijkertijd waren er vrouwen die hun rechten opeisten door zich in 
mannenkleren te kleden en zich met vechtlust door de toen gangbare vormen 
van discriminatie heen te slaan.907 In enkele radicale bewegingen zoals die van 
Gerrard Winstanley gold gelijkheid tussen mannen en vrouwen als ideaal. Maar 
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epilepsie gelijkende toestanden veroorzaakten. En in die ongecontroleerde 
lichamen kon de duivel weer gemakkelijk binnensluipen, zoals bekend.922 Al te 
heftige trances en visioenen, die waarbij de rede uitgeschakeld was, waren 
daarom waanzinnig of demonisch, of allebei.923

   John Gilpin wilde het zelf uitproberen. Geïnspireerd door wat hij bij de 
Quakers had gezien ging hij schudden en kwaken en beleefde daar in eerste 
instantie opwellende gevoelens van vreugde en religieuze extase aan. Maar zijn 
experiment liep volledig uit de hand. Hij begon steeds harder te trillen en te 
schokken, kon niet meer stoppen en kreeg na zijn aanvankelijke liefdevolle 
gevoelens steeds engere beelden, waaronder de beleving dat hij een grote vlinder 
opat en de drang zichzelf met een mes te steken. Daarna werd hij misselijk en 
ziek. Eenmaal hersteld schreef hij erover dat dit alles onmogelijk van een ander 
dan de duivel afkomstig kon zijn. De Quakers zelf leken niet onder de indruk. 
George Fox, hun leider, beschuldigde Gilpin ervan een verwarde dronkaard te 
zijn.924

   Henry More was nog enigszins gematigd in zijn kritiek, omdat hij een 
verlangen naar visionaire mystiek met de Quakers deelde.925 Grimmiger, zoals 
wel vaker, was Meric Casaubon. Zoals al bleek uit zijn vergelijking van extase met 
schommelen ging het voor hem om natuurlijke verschijnselen, die echter in de 
heftige ontregelende vormen gevaarlijk waren en een regelrechte uitnodiging 
aan de duivel. Ook verzette hij zich tegen het in enthousiaste kringen populaire 
idee dat Jezus eigenlijk een ‘extaticus’ was.926 In zijn Treatise Against Enthousiasme 
schreef Casaubon dat in de oudheid, in de eeuwen voor Socrates, het temperament 
van de mensen meer extatisch en allegorisch was, meer geleid door vervoering 
en instinct en daardoor open voor visioenen en verschijningen. Niet omdat ze 
toen een afkeer van de rede hadden, maar omdat ze haar gewoon nog niet kenden. 
Dat in de voor-christelijke tijden enthousiasme veel voorkwam en soms hele 
steden in collectieve trance kon brengen, was een teken dat in die dagen het ware 
geloof de mens nog niet van beestachtigheden verlost had en was in die zin te 
vergeven, maar des te erger en onbegrijpelijker was het dat mensen in de tijd van 
Casaubon zelf zich nog steeds aan deze redeloosheid overgaven, in plaats van het 
als melancholie en waanzin te herkennen.927

   Met onverholen afschuw beschrijft Casaubon vervolgens hoe huivering-
wekkend en beestachtig oude mysteriën en rituelen geweest moeten zijn, hoe 
men onder de naam van religie werd meegesleurd door een ‘unclean spirit’, die 
zich achter de maskers van de dronken Bacchus, de fanatieke Orpheus en de 
bloeddorstige Dionysus verborg, maar wiens identiteit geen twijfel liet. En 
niemand, schrijft hij, zou deze verhalen over riten en collectieve trances nu nog 
geloven, ‘als we ze niet in onze tijd herleefd om ons heen zouden zien’.928

De bloei van de Quakers zou in de laatste decennia van de eeuw langzaam 
wegebben, vooral vanwege druk en vervolging vanuit de politiek, maar ook door 
hervormingen in de beweging zelf. Het is een zeer opvallende ontwikkeling, hoe 
zij al in de eerste halve eeuw van hun bestaan hun radicale levensfilosofie lieten 
varen en een ingetogener weg kozen. Gedeeltelijk kwam dat door het nieuwe 
beleid vanaf de restauratie van de monarchie. Heel anders dan in de Cromwell-
jaren werd de censuur weer ingevoerd en werden enthousiaste bewegingen 

aanwezigheid.915 Een vrouw beschreef hoe de spirituele kracht in haar 
baarmoeder stroomde om van daaruit als een fysieke vlam door het lichaam te 
golven. Christus en God gingen haar buik binnen en bleven daar, voelbaar 
aanwezig. Vlammen, licht en warmte daalden in buiken en harten en gaven de 
Quakers zekerheid van goddelijke inspiratie.916 Sommigen kwamen dagen lang 
niet meer uit de trance, hadden het ene na het andere visioen, vielen neer, aten 
niet meer, werden ziek, enzovoort. Bij een enkeling werd dat hoog gewaardeerd, 
maar er waren er ook die instortten onder het geweld van alle emoties of die de 
beweging de rug toekeerden.917 
   Hun heftige levensstijl riep verbazing, kritiek en soms regelrechte afschuw 
op. Verdacht waren de warme liefdevolle relaties die ze onderhielden, de grote 
autoriteit die ze aan vrouwen toekenden en helemaal de openlijke lichamelijkheid 
die zij tentoonspreidden. Tijdens bijeenkomsten gooiden sommige Quakers hun 
kleren uit en in 1654 liep Elizabeth Fletcher naakt door de straten van Oxford, om 
de puurheid van de mens af te zetten tegen de hypocrisie van de samenleving.918 
Daarnaast riepen ook nog eens de grote variabiliteit van visioenen en de soms 
erotische lading van de beeldentaal vragen op. Een naakte Christus, vrouwen die 
in hun borsten een gloed van uitbrekend liefdesvuur voelden stralen, visioenen 
van borsten waar moedermelk uitstroomde als gezuiverd bloed dat door de 
gelovigen opgezogen werd als Gods woord. De oude discussie of een visioen 
heilig, natuurlijk of demonisch was, werd weer volop gevoerd.919

   De Quakers zelf waren met die demonische invloeden minder bezig maar 
moesten zich wel verdedigen. Ze vroegen daarom predikanten en soms ook 
politici om bijeenkomsten bij te wonen. Voor hen zelf gold als criterium dat een 
visioen overeenkwam met bijbelse beelden en ook met hun eigen uitgangspunten, 
dus met de specifieke Quaker-filosofie. Dat betekende dat trance en visioenen 
nooit in dienst mochten staan van de persoonlijkheid, van eigenbelang en 
individuele lusten, maar altijd in dienst van de liefde en het goddelijke en 
christelijke. Het onderscheiden van persoonlijke en heilige sensaties was daarom 
een kunst die men moest leren en waar de Quakers elkaar bij hielpen.920

   Voor buitenstaanders was dit natuurlijk niet altijd overtuigend. Glanvill en 
More, die ook openheid voor heilige inspiratie nastreefden, vonden de wildheid 
en de extase een verkeerde weg daarheen. Het was vooral de rol van de rede die 
de Cambridge Platonisten van de Quakers scheidde. Henry More ontkende het 
vermogen van de ziel om tijdens de trance via visioenen, of tijdens de slaap via 
dromen, geestelijke realiteiten waar te nemen. Anders dan de Quakers en ook 
anders dan Thomas Tryon, vond More dat de rede in plaats van te smelten of te 
slapen juist helder moest blijven en haar middelpuntbehoudende kracht inzetten 
om emoties te overzien en te ordenen, niet erdoor meegesleurd te worden. De 
rede was voor hem het belangrijkste werktuig van de ziel.921

   Wat de enthousiasten deden was volgens hem eerder een zichzelf 
uitleveren, vergelijkbaar met melancholische aandoeningen en misschien zelfs 
niet veel meer dan een uitingsvorm daarvan. ‘And as for quaking…’ schreef hij in 
zijn Enthousiasmus Triumphatus, ‘that fear causes trembling there is nothing 
more obvious’: bange mensen trillen, opgewonden mensen schudden met hun 
lichaam, en zelfs bij toneelvoorstellingen beginnen mensen te gillen of vallen op 
de grond. Het waren de hitte van de imaginatie en het vuur van de geesten die op 
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van elkaar te onderscheiden. De priester is de magiër, degene die de geestelijke 
wereld kent en daarmee dus ook het beste kan omgaan en onderhandelen. Zo 
was het in de meeste culturen, zo is het nog in veel niet-westerse culturen, en zo 
was het ook in Europa totdat daar met de opkomst van het protestantisme met 
zijn nadruk op woord en geloof en met de opkomst van wetenschap en Verlichting 
een nieuwe invulling van religie terrein won, waarin niet meer de beleving van 
iets bovennatuurlijks het belangrijkste kenmerk was, maar het geloven in God. 
De cognitieve aspecten van religie werden meer en meer benadrukt: religie werd 
geloof.935 Het is de vanzelfsprekende dooreenvloeiing van het mythische en het 
dagelijkse die volgens Tambiah uit het Europese discours en daarmee ook uit de 
belevingswereld is verdwenen.936

   Hoewel de Quakers hun levensfilosofie stevig theologisch konden 
onderbouwen, bevatte deze veel kenmerken die Tambiah onder ervaringsreligie 
zou scharen: het gevoelsmatig lichamelijke, het visionaire, het mythische en zelfs 
dat element dat in zijn demonische varianten zo omstreden was, de bezetenheid. 
Bij de bespreking van het Mary Glover-drama wees ik er al op dat het principe 
van bezetenheid, en vooral de fysieke voorwaarden ervoor, zeker niet alleen de 
toestand van Mary Glover betrof. Het was een principe dat aan veel meer 
religieuze uitingen ten grondslag lag, namelijk de spirituele doorvloeiing van 
materie. De manier waarop de Quakers in hun visionaire fase God en Christus in 
zich uitnodigden betekende soms het bewust oproepen van heilige bezetenheid. 
Ook Timothy Rogers, die een veel traditioneler geloofsopvatting had dan de 
Quakers, beleefde in zijn weg naar (tijdelijk) herstel een gevoel van bezetenheid 
door Christus.937 Een verschil met de demonische variant wordt hier ook meteen 
duidelijk, want Rogers behield in deze door hem als zegenrijk ervaren toestand 
zijn zelfbeschikkingsvermogen, meer dan tijdens zijn aanvallen van waanzin. De 
Quakers gaven hun zelfbeschikkingsvermogen tijdens de trances wel tijdelijk op, 
maar ze kozen daar vrijwillig voor.938 
   Het instromen van geestelijke substantie in de mens zou in principe nog 
onlichamelijk kunnen zijn, als het alleen om inspiratie in de geest zou gaan, maar 
wanneer substantie ook in of door het lichaam stroomt is dat wel lichamelijk en 
vergelijkbaar met de vermenging zoals we die ook al in de geneeskunde 
tegenkwamen. Als principe behoort de doorvloeiing van geestsubstanties in het 
lichaam tot de oudste vormen van religie én van geneeskunde. En ook hiervan 
stond nu het werkelijkheidsgehalte ter discussie. Henry More bestreed de 
mogelijkheid van heilige bezetenheid en hij discussieerde daarover met mensen 
die in quakerisme geïnteresseerd waren, zoals zijn grote vriendin Anne Conway. 
Kan er een ander levend wezen, een andere ziel, in een mens zijn, anders dan zijn 
eigen ziel? vroeg Conway zich af. More vond van niet. Er konden geen wezens in 
de mens dalen, ook al beweerden familisten en Quakers dat ze zo’n aanwezigheid 
‘experimenteel’ hadden meegemaakt. Anne Conway erkende dit schoorvoetend, 
ondanks het ene grote meningsverschil dat zij hadden, over de Quakers.939

   Thematisch is hier de vraag of er vermenging mogelijk is van spirituele 
krachten met de mens. In de kring rond Anne Conway debatteerde men over wat 
inspiratie is en wat bezetenheid, of Christus een extern persoonlijke wezen is of 
een spirituele kracht die in ons kan stromen, zoals in familisme en enthousiasme 
beleefd werd. In termen van de briefschrijvers: is de bemiddeling tussen de mens 

beperkt en vervolgd. Eerst bleven Quakers nog de confrontatie met de in hun 
ogen corrupte machthebbers opzoeken. Ze lieten zich biddend en prekend en 
soms half in trance meesleuren naar de gevangenis, naar brandstapels of naar de 
hospitalen waar zij als gekken werden opgesloten. Maar geleidelijk aan erkenden 
ze de nieuwe politieke situatie en ook de nieuwe aan invloed winnende 
opvattingen over geloof en moraal, waarin orde, rede en kerkelijkheid belangrijker 
waren dan visionaire vrijheid en wildgroei.929 Hervorming en zelfcensuur 
kwamen ook uit de beweging zelf, waar een richtingenstrijd werd gewonnen 
door de gematigde stroming.930

   In de tijd dat Thomas Tryon klaagde dat de openheid voor heilige 
communicatie verdween, was er van het visionaire enthousiasme en politiek 
radicalisme van de Quakers nog maar weinig over. De meeste vrienden waren 
stiller geworden en meer naar binnen gericht, eerder implosief dan zo explosief 
als voorheen. Spiritualiteit ging nu niet meer om de ontvankelijkheid voor 
visioenen en trance en zeker niet meer om de lichamelijke beleving daarvan, 
maar om typisch puriteinse thema’s als de omgang met negatieve gevoelens en 
het streven naar bescheiden devotie.931 De weg naar ontmanteling van het zelf 
werd nu ook anders ingevuld: als weg naar binnen, langs twijfel, dwaalwegen en 
schuldgevoelens, eigenlijk die weg die we al tegenkwamen in de puriteinse 
spirituele biografie. En zoals we ook bij Rogers en Trosse zagen werden spirituele 
en geïnternaliseerd: er werd nog over stemmen en vlammen gesproken, maar als 
innerlijke ervaringen, als stem van het geweten en vlam van verlangen. In plaats 
van het urenlange ‘quaken’ verschoof de werkvorm naar de huiskamerbijeenkomst.
   Met de lichamelijke ervaring als kennisbron verdween ook de zekerheid 
waarmee de vroege Quakers wisten wanneer inspiratie heilig of waarachtig was. 
Dat betekende dat het verstand dit weer moest gaan bepalen en dit is een heel 
andere weg en bovendien een waar de mannen beter in waren, althans in hun 
eigen perceptie. Zo trokken die, de mannen, in de loop der jaren de macht weer 
naar zich toe. In preken werd de theologische scholing meer benadrukt, ten koste 
van de mensen uit het veld en ten koste van de vrouwen.933 De Quakers bleven 
menslievend en tolerant, hun geloof bleef een religie van het hart, met relatief 
veel ruimte voor individuele beleving, maar voor veel vrienden was het niet meer 
de beweging waarin ze zich thuis voelden. Sommigen gingen biddend en vastend 
in protest, anderen weken uit naar groeperingen die wel hun radicalisme 
volhielden maar die kleiner waren, zoals de Ranters, de Shakers, de Camisards.934

SPIrITUALITEIT EN HET LIcHAAM

Religieus enthousiasme en ook de spiritualiteit van Thomas Tryon zijn 
voorbeelden van ervaringsreligie. Het goddelijke of bovennatuurlijke manifesteert 
zich in de eerste plaats in de ervaring. De cultureel-antropoloog Stanley Jeyaraya 
Tambiah maakt een onderscheid tussen religie vanuit ervaring en religie vanuit 
gedachte of theorie. Hij wijst er op dat van oudsher de meeste religies overwegend 
ervaringsgericht zijn geweest, dus niet in de eerste plaats gedachtebouwwerken 
waren maar levensgevoel: het gevoel te leven in een wereld die ook uit magische 
en spirituele krachten bestaat. In dat krachtenveld zijn religie en magie nauwelijks 
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en de geestelijke wereld extern of intern (‘mediation without or mediation 
within’)? En bestaat er vermenging (‘intercession’)? Uit haar brieven krijgen we 
de indruk dat Anne Conway eigenlijk wel sympathie voor deze laatste mogelijkheid 
had, maar dit net niet aan intellectueel zwaargewicht More wilde toegeven. Met 
bijbelse onderbouwing kon More vervolgens beweren dat bemiddeling extern 
was en – zijn onderwerp – dat de mens dus altijd zelf kon kiezen. Spirituele 
beleving ging volgens hem om geestelijke krachten buiten ons die wij met onze 
geest konden waarnemen, ook al beleefden sommige mensen het anders.940 
Vanuit modern theologisch perspectief lijkt dit ook het meer voor de hand 
liggende standpunt, maar dat is pas zo sinds de centralisering van de geestelijke 
wereld en sinds de cartesiaanse scheiding van materie en geest. Dat het in de 
context van het traditionele bovennatuurlijke gecompliceerder ligt, blijkt uit het 
feit dat ook More zelf hier niet consequent in was, want demonen (cq. slechte 
zielen) konden volgens hem de mens wél bezetten.941

   Vanuit de meer afstandelijke of cognitieve benadering waren visioenen en 
vormen van gevoelsmatig weten eerder verdacht. Al gedurende de hele 
zeventiende eeuw was de gecentraliseerde en aangepaste religie in opkomst en 
daarmee het geloven in plaats van het ervaren. Wat het verschil is wordt treffend 
duidelijk gemaakt door Sir Thomas Browne. Terwijl visionair en magisch 
geïnteresseerde mensen doorgaans smachten naar een teken uit de andere 
wereld, naar een ervaring, beweerde Browne het omgekeerde. Hij was juist blij 
dat hij geen wonderen had gezien en ook dat de tijd van wonderen zoals de Bijbel 
die beschreef voorbij was. Wanneer er namelijk nog wel wonderen waren 
geweest, hadden die hem zondermeer overtuigd en dan was religie aan hem 
opgedrongen (‘thrust upon me’), terwijl het nu zijn eigen keuze was. Nu kon hij, 
dankzij de afwezigheid van bewijs, pas echt geloven, dat wil zeggen geloven 
zonder gezien te hebben (‘believe and saw not’). Browne laat hier zien hoe het 
geloven een intellectueel besluit kan zijn en hoe juist dat de kracht ervan is, een 
bewust te maken keuze voor een overtuiging die geen bewijzen nodig heeft, die 
zelfs liever geen bewijzen wil.942

De Quakers waren als radicale beweging weliswaar niet representatief voor de 
cultuur van hun tijd, maar hun ontwikkeling van visionair extatisch naar sober 
puriteins kan toch als symptomatisch gezien worden voor de grote verandering 
die Tambiah bedoelt, waarin het bovennatuurlijke als concreet voelbare en 
werkende substantie verdween. De kosmische benadering werd vervangen door 
de kritische, die van groter afstand en met meer relativering naar dezelfde 
ervaringen keek. Het religieus enthousiasme vertegenwoordigde de extatische 
kant van religie en de heilige kant van de waanzin, die net als de demonische kant 
en de magie in een halve eeuw tijd aan belang, aan kracht en aan maatschappelijke 
erkenning inboette. 
   In de lotgevallen van bezetenheid en bovennatuurlijke inspiratie nemen 
we een gelijksoortige verschuiving waar als in die van hysterie en melancholie, 
een verschuiving van het bovennatuurlijke naar het (natuurlijke) psychologische 
en binnen het psychologische een verschuiving van het lichaam naar het brein. 
Ten aanzien van hekserij en demonenbezetenheid zagen we dat al eerder, en nu 
zien we hoe ook de heilige waanzin deze weg volgde. Waar in de heksendebatten 

en nog duidelijker bij hysterie en melancholie deze verschuiving mede 
veroorzaakt werd door de nieuwe wetenschap, is dat bij de heilige waanzin 
minder duidelijk. Daar lijkt het in eerste instantie meer een meebewegen met 
verschuivende conceptuele netwerken te zijn geweest, en bij de Quakers 
natuurlijk ook dwang vanuit de politiek en het overheersende discours. Maar 
misschien is hier meer over te zeggen.
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Roy Porter beschrijft hoe aan het einde van de eeuw in de psychologie en filosofie 
de rede van zijn voetstuk werd gehaald, zijn universele kracht verloor. Dit lijkt op 
het eerste gezicht verrassend. Juist in de tijd waarin rationalisering en 
internalisering van psychische en spirituele ervaringen steeds meer gemeengoed 
werden en waarin het primaat van de rede keer op keer benadrukt werd, is 
volgens Porter de rol van de rede meer dan ooit gerelativeerd. Degene die deze 
relativering uitvoerde was de beroemdste en invloedrijkste leerling van Thomas 
Willis: John Locke (1632-1704).

DE rEDE EN DE zIEL

In filosofie en mensbeeld was de rede bijna altijd als het hoogste vermogen 
opgevat, de drager van intrinsieke wijsheid en eeuwige waarheden. Mits zo 
weinig mogelijk gestoord door hartstochten en lichamelijke begeerten was de 
rede een soort garantie voor universele waarheid en moreel inzicht. De discussies 
over woorden en dingen en over waarneming en werkelijkheid deden geen 
afbreuk aan de overtuiging dat ondanks alle begoochelingen en achter alle 
versluieringen nog altijd de rede te vinden was die de waarheid en het goede 
kende. Dit heeft er mee te maken dat er een intrinsieke verbinding was tussen de 
rede en de ziel. De ziel als het goddelijke principe in de mens gaf de rede een 
zekere garantie voor waarachtigheid. En op zijn beurt gaf de rede de ziel een 
instrument om op aarde te handelen, een dienaar.943

   Van de auteurs die we in dit boek tegenkwamen zagen de meesten de rede 
als het hoogste vermogen in de mens. De ziel bediende in de mens in de eerste 
plaats de rede, die daarmee de intrinsieke waarheid van het geloof in zich droeg. 
Wat voor een moderne lezer misschien wat onbegrijpelijk is maar wat toentertijd 
steeds weer gezegd werd, was dat het geloven rationeel is. Voor werkelijke religie, 
vond Casaubon, moesten individuele vormen van inspiratie en vervoering 
vervangen worden door een moreel en rationeel discours.944 Ondanks 
uiteenlopende opvattingen en meningsverschillen was voor meeste auteurs 
religie de onontkoombare uitkomst van redelijk denken.945 Descartes had, bij alle 
toenemende twijfel in zijn tijd, het ‘ik’ en het denken tot enige zekerheden naast 
God verklaard (zijn beroemde cogito).946 Bij Descartes en ook bij Digby waren de 
ziel en de rede zelfs nauwelijks te onderscheiden. Het onsterfelijke in ons was de 
redelijke ziel, had  Sir Kenelm Digby geschreven. Voor een meer traditioneel 
gelovig mens als Glanvill was dat veel te rationalistisch en te eenzijdig. Hij vond 
dat Descartes en Digby de ziel reduceerden tot ‘une chose qui pense’, alleen maar 
het denkende in ons, en dat ze haar daarmee verwarden met de menselijke geest, 
met ‘pure mind and knowledge’. Volgens hem was de ziel veel meer, een wezen, 

een soort vormend lichaam dat kon in- en uittreden. In die ziel straalde de door 
God gegeven rede als waarheid en weten. Voor Glanvill was de rede dus 
uitdrukkelijk iets anders dan de ziel, maar evengoed heilig, een kracht die in de 
ziel daalt en inspireert. In zijn hoofdstuk ‘The Agreement of Reason and Religion’ 
schreef hij zelfs dat de rede het woord van God is.947 
   Iemand die de verschillen én de verbondenheid tussen rede en ziel tot 
leidraad van zijn werk maakte was Henry More, in zijn jonge jaren bewonderaar 
van Descartes en het slechts op enkele punten met de grote mechanicist oneens 
(volgens More hadden dieren wél een ziel). Maar later nam hij afstand, wegens de 
atheïstische implicaties die hij toen in het mechanistisch rationalisme herkende. 
The Immortality of the Soul was zijn antwoord.948 Net als zijn vriend Glanvill was 
More een spiritueel mens met belangstelling voor mystiek en innerlijke 
ontwikkeling, maar hij zou toch altijd de meer rationalistische blijven. Zoals we 
bij zijn kritiek op de Quakers zagen, moest de mens zich niet overgeven aan 
emoties en vervoering maar de rede, de middelpuntbehoudende kracht, steeds 
gewaar blijven. De spirituele scholingsweg die More voorstelde was dan ook niet 
op trance of uittreding gericht maar op oefening, om de geest zo puur en leeg 
mogelijk te krijgen. De ‘inward flowing Wellspring of Life eternal’ die er de 
beloning van was, was een weldadige toestand voor de geest, maar een van 
helderheid en waarneming, niet van vervoering.949

   Volgens More had de ziel rationele immateriële eigenschappen maar ook 
plastische vegetatieve krachten, de meer verdichtte vormen.950 De ziel had altijd 
het lichamelijke of materiële nodig om te werken. Zoals een licht dat door water 
schijnt, schijnt de ziel door het lichaam. De dunne gevoelige stoffen die het 
lichaam beweeglijkheid gaven vingen de plastische kracht van de ziel op. Zo kreeg 
dankzij de ziel de materie haar vormen. Met een materie vormende ziel ging hij 
tegen de cartesiaanse scheiding in. Maar de essentie van de ziel was niet die 
vegetatieve plastische vormkracht, maar de rede, de vrijwillige, spontane 
denkkracht – waarmee hij weer een stap met Descartes mee ging. De denkkracht 
van de ziel werkte volgens hem direct vanuit het brein met de animale geesten. 
De rede zelf was van een vergelijkbare substantie als de ziel, immaterieel, 
etherisch.951 In de bespreking van hoofd, hart en buik als mogelijke zetels van het 
verstand hebben we gezien hoe More het hoofd als zetel verdedigde, met het ‘ik’ 
als instantie waar alle waarnemingen en ervaringen samenkwamen, het I myself. 
Van daaruit kon de ziel onderscheiden, oordelen en richting kiezen. Het ‘ik’ 
gebruikte daarvoor de rede en diende daarmee de ziel: gedrieën onlosmakelijk 
verbonden.952

   Het is bijna ironisch dat de man van het I myself en de sturende kracht van 
de rede moest meemaken hoe zijn grote vriendin en intellectuele reisgenoot Lady 
Anne Conway steeds meer geïnteresseerd raakte in de Quakers. Anne Conway 
had vanaf haar adolescente jaren ernstige en terugkerende migraine waardoor 
zij vaak dagen achter elkaar niets kon doen. Zij had Harvey en later Willis aan 
haar ziekbed gehad en de destijds beroemde handoplegger Valentine Greatrakes. 
Maar alles tevergeefs, haar kwalen zouden alleen maar erger worden. Zij kreeg 
één kind, maar die  overleed als peuter. ‘My heroine pupil’ noemde More haar. 
More was vanaf haar adolescente jaren een soort mentor voor haar geweest en ze 
correspondeerden meer dan dertig jaar met elkaar. Inmiddels was ze in de veertig 
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en leefde wegens haar ziekte voornamelijk in een donkere kamer. Toch 
correspondeerde ze nog even bevlogen als voorheen en had nog steeds 
ontmoetingen met de denkers en zoekers met wie ze haar inspirerende 
vriendschappen onderhield en die vaak, soms kort maar soms ook maanden, bij 
haar in Ragley Hall logeerden. In hun brieven zijn de vriendschappen, de 
meningsverschillen, kleine wetenschappelijke experimenten die ze uitvoerden, 
de steun die ze elkaar gaven – ze stuurden elkaar medicijnen op – en ook de 
spannende kwestie rond Conway’s gang naar de Quakers, goed te volgen. In een 
brief uit 1675 lezen we hoe More haar vertelt dat de beroemde Dr. Willis tijdens 
een epidemie in zijn stad is overleden.953

   Anne Conway had altijd al een voorliefde voor het spirituele gehad, maar 
haar specifieke belangstelling voor de Quakers was vooral gewekt door haar 
nieuwe arts en inmiddels ook vertrouweling François Mercure van Helmont (de 
zoon van de beroemde Jean Baptiste), die in zijn voortdurende zoektocht naar 
occulte geheimen ‘s zondags naar Quaker-bijeenkomsten ging.954 Toen Henry 
More dit hoorde was hij geschokt en bezorgd. Hij vreesde dat deze onafhankelijke 
vrouw haar vrijheid zou opgeven voor een beweging waarover hij eerder had 
geschreven dat hun gekwaak niet van epilepsie en melancholie te onderscheiden 
was. Hij nam de kwestie zeer serieus, bezocht de Conways in Ragley Hall, praatte 
uren met haar en Van Helmont, en met Lord Conway, haar man, die zich al 
evenzeer zorgen maakte. Daarnaast informeerde hij zich grondig in de beweging, 
overlegde met gemeenschappelijke vrienden en bezocht ook Quakers zelf, om 
hun principes beter te begrijpen. Hij had ze altijd grof en clownesk gevonden, 
maar erkende nu dat hij sommige van zijn vooroordelen moest opgeven.955 
Desondanks raadde hij Van Helmont aan toch vooral af te zien van hun 
merkwaardige manieren van spreken en kleden – en Lady Anne om af te zien van 
haar toetreding. De enthousiaste vervoering bleef voor hem een vergissing. 
‘Madame you are free, and I desire your Ladyship never to list to any sect’.956

   Maar voor haar was het geen secte. Zij lag die tijd vaak ziek in bed en had 
vriendschap met Quaker-vrouwen die haar vertelden over hun leven, hun 
ervaringen in gevangenissen en hun bescheiden apostolische invulling van het 
christendom. Voor haar waren het mensen die het leven op de meest pure en 
oprechte manier leefden. ‘Dear Doctor’ – zij schreef een uitvoerig antwoord 
waarin ze enigszins mee ging in zijn theologische argumenten, maar ook duidelijk 
aangaf dat het niet meer de ‘geleerde retorische’ wijsheid was die haar kon 
helpen. Ze bedankte hem voor zijn adviezen maar achtte het wijzer die niet op te 
volgen. ‘I pray God give us all a clear discerning between Melancholy Enthusiasm 
and true Inspiration…’.957

   Zij koos voor de Quakers en ondanks haar ziekte ging ze vechten voor hun 
politieke en religieuze vrijheid. In de laatste jaren van haar leven leek ze, voor het 
eerst sinds hun ontmoeting dertig jaar eerder, de vriendschap met More niet 
meer zo nodig te hebben. En haar echtgenoot zag hun huis veranderen in een 
ontmoetingsplek voor Quakers, met naast zijn vrouw Monsieur van Helmont als 
centrale figuur. Zij stierf enkele jaren later, 49 jaar oud, toegewijd aan haar nieuwe 
geloof.958

DE rEDE LOS VAN DE zIEL

In alle discussies van het laatste kwart van de zeventiende eeuw was het John 
Locke die de rede het meest loskoppelde van de ziel en daarmee van zijn 
goddelijke wijsheid en universele waarheid. Dat ging zo. Van zijn vroegere 
leermeester Willis had hij het concept van de menselijke geest als tabula rasa 
overgenomen. Op verschillende punten schrijft Locke zijn leermeester bijna 
letterlijk over – hij had de stapels aantekeningen goed bewaard en het is 
verbazend dat hij Willis nergens noemt.959 Zijn vriendschap met Sydenham en 
het meegaan met een zekere animositeit kan hierin hebben meegespeeld. Aan de 
andere kant voegt hij ook werkelijk iets toe, en het is een feit dat het concept van 
de tabula rasa dringend om filosofische uitwerking vroeg. In zijn beroemd 
geworden Essay Concerning Human Understanding960 ontwierp Locke een model 
van de menselijke geest vanuit de tabula rasa, in zijn woorden een leeg vel papier 
waarop de letters nog geschreven moesten worden. Dat hield voor hem in dat er 
geen aangeboren ideeën waren, geen aangeboren ‘a priori Right Reason’ en dus 
dat er ook geen intrinsieke waarheden in de rede vervat waren. In plaats daarvan 
werd de lege ruimte stap voor stap gevuld en geordend door voortdurende 
verwerking van zintuiglijke indrukken, door de innerlijke respons die kennis 
opbouwde, van kleine kenniseenheden naar steeds complexere gedachteketens.961 
Denken en voelen waren zo het gevolg van ervaring, van leren, met als implicatie 
dat de vormen van kennen, de woorden, begrippen, opvattingen, overtuigingen, 
nu duidelijker dan ooit losstonden van de werkelijkheid waar ze over gingen. 
Locke beslechte de discussies over woorden en dingen, over kennen en 
werkelijkheid, de discussie tussen nominalisme en essentialisme, definitief in het 
voordeel van het eerste: de mens creëerde de innerlijke representaties, afhankelijk 
van zijn ervaring, opvoeding en onderwijs. Het probleem van kennis en waarheid 
werd zo het probleem van de werking van onze geest.
   Terwijl de meeste denkers er vanuit gingen dat kennis direct uit de rede 
kon voortkomen, was er volgens Locke voor kennisverwerving altijd zintuiglijke 
ervaring nodig. Daarmee was de rede een aards verschijnsel geworden, anders 
dan bij Descartes en de vele anderen volgens wie de rede juist het aardse 
oversteeg. Hiërarchisch was er niet langer een verschil met de zintuigen: de 
zintuigen nemen waar, de rede verwerkt. Een rede die door ervaring gevormd is, 
is per definitie ook feilbaar: zij kon tot waarheid en morele juistheid leiden maar 
ook tot vergissing en verwarring. Traditioneel werden vergissingen en 
drogredenen niet aan de rede zelf toegeschreven maar aan de imaginatie of 
fantasie. Ook redelijk lijkende gedachten waren soms niet meer dan opwellingen 
en draaiingen van de corporele machine, had Glanvill geschreven, en dus gestuurd 
door lichamelijke reacties, gevoelens en begeerten. Juist daarom was de 
ratiocinatie zo nodig, de actieve rede, om te sterke imaginaties bij de sturen.962 Dit 
principiële én substantiële onderscheid tussen rede en imaginaties werd door 
Locke’s model van de menselijke geest opgeheven. Met een rede die in het leven 
ontstaan is, gegenereerd, konden vergissingen en illusies ook aan de feilbaarheid 
van de rede zelf liggen, in plaats van aan haar uitschakeling door zinnen en 
begeerten.
   Het concept van een gegenereerde rede had verstrekkende implicaties en 
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was in die zin funderend. Locke’s invloed was enorm, zoals algemeen bekend, op 
gebieden van politiek, onderwijs en psychologie, maar ik wil twee minder 
opvallende implicaties bespreken die ingrijpend waren ten aanzien van de 
waanzin en ten aanzien van de ziel en het bovennatuurlijke.
   Eerst de waanzin. We hebben al gezien hoe die aan het einde van de eeuw 
steeds meer een zaak van imaginatie en hersens was geworden en minder van 
lichamelijke opwellingen. Dat was ingezet door de afgescheiden pathologie van 
hersens en zenuwen zoals Willis die met zijn kring van onderzoekers had 
ontwikkeld. Maar nu, met een rede die in principe relatief is, hoefde waanzin niet 
meer automatisch opgevat te worden als het overdonderd zijn van de rede door 
de hartstochten. Het kon ook een door foute ontwikkelingen en verstoringen in 
de rede zelf komen. In dit nieuwe concept van de ‘mind’ waren ook de hartstochten 
niet meer automatisch de gedoodverfde onbeheersbare boosdoeners, maar net 
zo als de rede gevormd en gegroeid in een persoonlijke geschiedenis. Locke’s 
Essay is ook wel een geschiedenisboek genoemd, over hoe de menselijke geest 
ontstaat, in een proces van voortdurende wording. In dat proces konden zowel de 
rede als de hartstochten en begeerten wildere of verfijndere vormen aannemen.963 
Niet meer automatisch gevangen in de tegenstelling tussen rede en hartstocht, 
kon de waanzin nu in beide domeinen, in het affectieve én in het cognitieve, 
ontstaan. Ook dit hebben we eigenlijk al gelezen bij Willis, die de waanzin als 
defect van de rationele faculteit of zelfs van de rationele ziel zag, maar Locke 
voerde het consequenter door, zonder die ziel nog te vermelden.
   Dat waanzin vanuit het cognitieve domein een nieuwe mogelijkheid was 
wordt ondersteund door een feit dat ik eerder bij de ziektegeschiedenis van 
George Trosse signaleerde: dat er geen diagnose was die een verstoring in de 
cognitieve functies beschreef. Er werd wel over waanzinnige overtuigingen en 
gedachtekronkels geschreven, maar die noemde men bijvoorbeeld ‘trouble of 
mind’, wat een beschrijving is en geen diagnose met specifieke kenmerken. Pas 
met een relatieve, gegenereerde rede konden interpretaties zich ook op de 
denkwegen zelf richten, op ziekmakende redeneringen.964 De traditionele 
opvatting dat de rede uit zijn spoor getrokken wordt door hartstochten, angsten 
en begeerten, bleef evengoed voor veel vormen van waanzin gelden, maar was 
niet meer automatisch het interpretatieve kader. De rede kon ook zelf foute 
sporen genereren, foute principes, waarop vervolgens hele gedachtegangen en 
navenante gedragingen gebaseerd werden.965

   Roy Porter benadrukt deze fundamentele verandering, maar is er wel een 
verschil met eerdere interpretaties die de oorzaak ook in het brein zochten? Toen 
Jacques Ferrand zich in zijn Erotomania afvroeg waar de liefdeswaanzin vandaan 
kwam, pleitte hij voor het brein dat met zijn repeterend gepieker liefdesverdriet 
tot waanzin maakte. Ferrand haalde daarbij Marsilio Ficino aan, volgens wie 
waanzin op twee plaatsen kon ontstaan, in het hart en in het brein. Waanzin van 
het hart was te herkennen aan onbeheersbare gevoelens: verdriet, pijnen, 
angsten en wanhoop. Het brein ging dan meestal wel meedenken met de pijnen, 
maar dit was vanuit het principe van sympathie, niet omdat het zelf ook verstoord 
zou zijn. Pas als ook het brein zelf verstoord raakte werd het echte waanzin in de 
zin van gekte, met kronkelige gedachtegangen en verwarring.966 Het lijkt er hier 
dus op dat het brein ook waanzin kon veroorzaken. Maar als we preciezer kijken 

zien we dat zowel Ferrand als Ficino er vanuit gingen dat de ziekten van het brein 
veroorzaakt worden door wat men corruptie noemde, bezetting van de imaginatie 
door corrumperende vochten. De verstoring volgt op de corruptie, dus op de 
vochtendoordringing. Het zijn dus niet de denkwegen zelf, niet de paden van de 
imaginatie die de verstoring veroorzaken, maar nog steeds de brandende passies 
die vanuit de organen naar het brein gaan en daar de kanalen vertroebelen en 
verwarren.967

   Het brein als eenheid waarbinnen zich alle mentale operaties en dus ook 
de waanzin afspeelde, was inderdaad een nieuwe mogelijkheid. Het is niet zo dat 
er na Locke opeens cognitieve diagnoses kwamen, zo rechtlijnig ging het niet – 
toegespitste termen zoals dwangneurose, dementia praecox en schizofrenie 
vinden we pas twee eeuwen later – maar zowel Foucault als Porter hebben in de 
achttiende eeuw een duidelijke trend gesignaleerd naar meer mentale en 
cognitieve benaderingen.968

De rede werd dan wel van zijn voetstuk gestoten, maar werd daar eigenlijk alleen 
maar belangrijker door. Want nu zij niet meer absolute waarheid in zich droeg, 
moest zij des te beter geschoold worden om alsnog zoveel mogelijk waarheid 
voort te brengen, teneinde het gat dat tussen onze kennis en de essentie van de 
dingen gaapte, te overbruggen. Locke wordt vaak herinnerd om zijn onderscheid 
tussen gedachteketens en associatieketens. Associaties beschreef hij als de 
verbindingen tussen ideeën waartussen redelijk gezien geen verband hoefde te 
zijn. Men maakte die verbindingen automatisch, door ervaring, opvoeding, 
gewoonte en voorkeuren. De daardoor gegroeide en verdikte paden in het 
animale systeem maakten dat de beelden en ideeën direct hun soortgenoten 
opriepen – zoals iemand bij de eerste toon van een lied de volgende tonen al in 
zich hoort.969 Als kinderen bijvoorbeeld voor het slapen gaan vaak over spoken en 
gnomen horen of denken, koppelen ze deze de rest van hun leven aan donkerte, 
terwijl er ’s nachts niet meer spookwezens hoeven te zijn dan overdag. Als 
kinderen met teveel dwang leren lezen, kunnen ze daar later een aversie tegen 
boeken aan overhouden. Enzovoort. De ervaring koppelt het ene idee aan het 
andere en zo volgen hele associatieketens die volgens Locke eigenlijk een lichte 
vorm van waanzin zijn, omdat ze volgens hetzelfde principe werken: denken in 
gelijkenissen, zonder redelijke sturing.970

   De tegenstelling tussen waanzin en rede wordt door Locke dus op een 
andere manier volgehouden en zelfs verscherpt. In plaats van zich door associaties 
te laten meevoeren in ideeënstromen, zou de mens moeten leren de rede de 
verbindende schakel te laten zijn. De ketens zijn dan niet meer associatief maar 
redelijk, het resultaat is geen waanzin maar kennis.971 Dus ook uit zijn eigen 
relativering kwam de rede als winnaar te voorschijn. De werkelijke verliezer was 
de ziel.

DE EENWOrDING VAN HET brEIN

Hoewel hij het waarschijnlijk niet zo bedoeld heeft, koppelde Locke de rede los 
van de ziel. En ook hier borduurde hij voort op Willis, maar hij ging een stuk 
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verder. Willis had met zijn concept van een denkende corporele ziel namelijk wat 
problemen open gelaten. De oude taakverdeling waarin het denken vanuit de ziel 
komt en de gevoelens, reacties en begeerten vanuit het lichaam, was met de 
nieuwe anatomie van hersens en zenuwstelsel moeilijk vol te houden. Daarom 
had Willis een denkend brein voorgesteld, drager van een lichamelijke ziel die via 
de animale geesten in hersens en zenuwen werkte en die ook denkoperaties kon 
uitvoeren. Het brein was daarmee meer een eenheid geworden: de meeste 
psychische functies konden daarbinnen gedefinieerd worden en hadden niet 
langer een immateriële ziel nodig. Willis moet geweten hebben dat dit een grote 
stap was en eventueel daarom liet hij het denkende brein alleen de simpele 
operaties uitvoeren. Voor de meer verheven vermogens (rede, abstractie) was 
altijd nog die immateriële instantie nodig, die boven het brein en de animale 
geesten stond.
   Om te begrijpen waarom dit problematisch was kunnen we het ons het 
beste ruimtelijk voorstellen. De dagelijkse mentale activiteit speelt zich 
voornamelijk af in onze imaginatie. Die overlapte aan de bovenkant de immateriële 
ziel met het rationele denken, en aan de onderkant de corporele ziel met het 
sensitieve animale denken. Intellect en wil behoorden tot het complexe denken 
oftewel het ziele-denken. Fantasie en begeerte behoorden tot het corporele en 
dus materiële denken. De imaginatie mengde zich boven met de rationele en 
onder met de corporele ziel.972 Daarmee was een denkende imaginatie ontstaan 
die zowel van de hogere ziele-vermogens als van de lagere materiële vermogens 
gebruik maakte. Het probleem hiervan was dat een gedachte nu zowel van de ziel 
als van het corporele systeem kon komen. Wat voorheen een duidelijk onderscheid 
in vermogens was – de ziel denkt, wil en gelooft, het lichaam voelt, reageert, 
begeert – werd nu een kwalitatief onderscheid: hogere gedachten komen van de 
ziel, lagere van het corporele systeem. Maar dit was veel lastiger dan de 
traditionele verdeling in vermogens. Want hoe kon men binnen één vermogen 
onderscheiden wat kwalitatief waartoe behoort? Hoe onderscheidt men of 
gedachten van de ziel komen of van het corporele systeem. En was een aparte 
categorie van kwalitatief meer verheven intellectuele operaties eigenlijk nog wel 
nodig?
   Die vragen stelde Willis niet maar Locke beantwoordde ze wel.
Met zijn model van de menselijke geest waarbinnen eerst hele simpele 
kenniseenheden gevormd werden en dan steeds langere ketens van 
kenniseenheden en daardoor ook steeds complexere gedachtenketens (‘trains of 
thought’), had hij helemaal geen principieel onderscheid tussen lagere en hogere 
denkoperaties meer nodig. De overgang van simpele naar complexe redenaties 
ontstond vanzelf. Ervaring, imaginatie en denken liepen in elkaar over in een 
toename van complexiteit, steeds meer combinaties van ideeën, steeds meer 
abstractie en verfijning van denkmogelijkheden. Dat kon ook zonder een externe 
instantie, zonder een ziel. De gedachteketens trokken de bewegingen van het 
brein het gebied binnen dat voorheen aan de ziel had toebehoord.
   Met dit concept werden vermogens die voorheen als immaterieel en 
onsterfelijk gedefinieerd waren binnen de lichamelijke constellatie gehaald. De 
ziel verloor een groot deel van zijn werkterrein. De ideeënketens van Locke lijken 

op de elkaar aantikkende beelden zoals Kenelm Digby die beschreef, alleen was 
het bij Digby altijd nog de ‘Reasonable Soul’ die de terechte van foutieve ketens 
onderscheidde. Bij Locke werd die onderscheiding door dezelfde instantie 
uitgevoerd die ook de ketens voortbracht. Het lijkt een klein verschil maar het is 
een ingrijpende herverdeling van taken. Altijd was de ziel de kracht geweest die 
het denken oversteeg, die boven of achter de mentale activiteit verondersteld 
werd. Daarom werd het ook zo schraal gevonden dat Digby en Descartes de ziel 
tot bijna alleen nog het denkende reduceerden. En nu werd, in het model van 
Locke, de coördinerende, overstijgende taak door het verstand zelf uitgevoerd. 
Voorheen vroeg men zich af: welke instrumenten gebruikt de ziel om waar te 
nemen, te reflecteren en te herinneren?973 Met Locke werd die vraag anders: 
welke instrumenten gebruikt ons verstand?
   Onbedoeld en nauwelijks opgemerkt verloor de ziel haar onontkoombare 
verankering in het mensbeeld. Geestelijke vermogens en kwaliteiten waren ook 
zonder haar te definiëren, in die zin dat er niet meer iets was wat we niet zouden 
kunnen als we geen ziel hadden. Evengoed bleef de ziel erkend als hoogste kracht 
in de mens, maar nu meer zoals een koning die nog wel vereerd wordt en in zijn 
paleis mag blijven wonen maar die niet meer het beleid bepaalt. De beleidsmaker, 
de rede, is ook niet meer zijn onfeilbare verlengstuk, maar een zelfstandige kracht 
die in het hoofd zetelt, met volgens sommigen aangeboren, volgens anderen 
aangeleerde capaciteiten. Die rede moest nu bovendien des te beter geschoold 
worden teneinde iets van de verloren onfeilbaarheid terug te winnen.
   We zouden kunnen zeggen dat het proces dat met Willis’ concept van 
corporeel denken een aanvang had genomen met dit nieuwe model van de ‘mind’ 
bekroond werd. Locke liet zich daarbij overigens niet verleiden tot anatomische 
of fysiologische overwegingen en hij reduceerde de ‘mind’ niet tot de hersens. 
Een enkele keer schreef hij over de paden in het animale systeem waarover de 
animale geesten bewegen, maar dat was in zijn tijd een anatomisch neutrale 
beschrijving. Minder neutraal was hij over de mogelijkheid van denkende 
hersens. Want, schreef hij in een indrukwekkende passage, wij kunnen nooit 
weten of te weten komen of de Almachtigheid niet aan een systeem van materie 
het vermogen heeft gegeven om te denken. Locke schreef dat hij het geloof in de 
immateriële aard van de ziel niet wilde verminderen, maar ook dat het voor ons 
onmogelijk is die te bewijzen, en dat we daarom rekening moeten houden met de 
mogelijkheid dat het ons lichaam zelf is dat waarnemingen en gedachten 
voortbrengt.974 
   Maar al liet hij open of wij een immateriële ziel hadden, eigenlijk dacht 
Locke in een andere richting. Want hij schreef ook dat de ziel pas ontstaat 
wanneer een mens begint waar te nemen en zijn eerste ideeën voortbrengt. En 
dat er buiten de bewuste activiteit van de mens geen ziel was aan te tonen. De ziel 
viel voor hem dus daarmee samen: met de mentale activiteit, met de ‘mind’ of 
eventueel ruimer: met bewustzijn.975 Dit is een andere invulling van het begrip 
ziel, een natuurlijke invulling: de ziel als het innerlijk leven van de mens. Dit lijkt 
op het eerste gezicht niet zo bijzonder want de ziel is wel vaker als het innerlijk 
leven opgevat. Maar zoals ik hierboven heb laten zien ging men er daarbij toch 
altijd vanuit dat er ook geestelijke of bovennatuurlijke kracht door het binnenleven 
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van de mens gemengd was, via het denken en de inspiratie, en juist die vermenging 
was in Locke’s model afwezig. Een ziel die pas ontstaat wanneer een mens 
bewustzijn verwerft, is helemaal natuurlijk.
   Het gaat er niet om of Locke dit ook beoogde. Waarschijnlijk niet. Hij was 
een gelovig man, puritein, en zijn geloofsopvatting was conform het in zijn tijd 
geaccepteerde discours gecentraliseerd (één God, geen geesten als tussenwezens) 
en aangepast (bovennatuurlijke immateriële verschijnselen zijn niet met de 
zintuigen waar te nemen). Misschien was zijn invloed juist daarom zo groot. 
Locke was acceptabel en niet in strijd met de godsdienst, anders dan Thomas 
Hobbes die het zieleleven al eerder tot bewegingen van elkaar aanstotende 
deeltjes gereduceerd had, maar wiens ideeën als atheïstisch en extreem 
mechanicistisch terzijde geschoven konden worden. Dit gold niet voor Locke. Het 
ging hem om de werking van de menselijke geest en die beschreef hij zeer 
herkenbaar, zonder hypothetische verklaringen daarvan op deeltjesniveau.

Met de onsterfelijke ziel verdween nog meer uit de logische noodzakelijkheid. 
Van oudsher was het denken opgevat als iets dat in ons maar tegelijkertijd ook 
om ons heen was, beweeglijk, van een engelachtige substantie. Wier noemde 
zoals we zagen het denken passief, iets dat we ontvangen, en dat had hij weer van 
de klassieken overgenomen. Het woord intellect werd gebruikt in de zin van 
geestelijk, dus anders dan tegenwoordig, nu we er verstandelijk mee bedoelen. 
Het intellectuele was dat wat we niet zien, dat wat tussen of achter de 
waarneembare dingen was, misschien ook het abstracte, maar dan niet als 
gedachte maar als werkelijkheid.977 Ralph Cudworth bedoelde met zijn Intellectual 
System of the Universe de geestelijke realiteit van het universum. Robert Fludd 
noemde de wereld van God, de engelen en de ziel de Mundus Intellectualis. In het 
verstand van de mens was die goddelijke wereld vertegenwoordigd in de vorm 
van het intellect en de ziel. Onze ‘mind’ was deel van de goddelijke ‘Mind’, zoals 
een zonnestraal een deel van de zon is.978 Dat was de eigenlijke reden waarom in 
de traditionele menskunde het verstand en de ziel niet verstoord konden raken. 
Maar die tijd was voorbij.
   Fludd en Cudworth hadden hun psychologische kosmologie in grote 
systemen uitgewerkt, maar het zijn opvattingen die we impliciet en soms expliciet 
in veel meer teksten vinden. Het verstand werd in vakkringen soms rationalem 
intellectum genoemd, dus een deel van de intellectuele wereld in de mens.979 
Johan Wier schreef in zijn boek vele malen dat de duivel de gedachten en 
voorstellingen van mensen kan beïnvloeden en in beweging brengen ‘weil er ein 
Geist ist’. Glanvill schreef dat sommige krachten en invloeden afkomstig waren uit 
de intellectuele wereld. Hij noemde geesten ‘intellectual creatures’ en ‘invisible 
intellectual agents’.980 Tryon schreef over een ‘eye of intellectual’ en dat was ons 
geestelijke oog waarmee we de spirituele werkelijkheid waarnamen.981 Met 
andere woorden, men ging ervan uit dat gedachten van eenzelfde soort 
engelachtige substantie gemaakt waren als geesten, als zielen van overledenen, 
als verschijningen en visioenen, volgens sommigen immaterieel of anders in elk 
geval van de meest verheven transparantie. Dit was eeuwenlang de voor de hand 
liggende conceptuele constellatie geweest waarbinnen de menselijke psyche 
gedacht werd. Shakespeare’s ‘stuff where dreams are made on’ was geen 

beeldspraak.982

   Vanuit deze uitgangspunten was het feit dat we kunnen denken eigenlijk al 
een bewijs van de geestelijke wereld. Dit is voor de moderne lezer misschien 
verbazend, maar in het denken van toen zo vanzelfsprekend dat het niet toegelicht 
hoefde te worden. Pas door alle discussies over substantie, materie, geest en het 
gegroeide besef van kwantitatief beperkte mogelijkheden, kwam de behoefte aan 
explicitering.983 Henry More beschreef het denken als ‘evidence of intellection 
that is not dependant on sense impressions’. Het ruimtelijke karakter van het 
denken, zoals het vermogen om met gedachten naar de achterkant van 
voorwerpen te gaan of om verbindingen te maken die buiten mogelijke 
waarneming vallen, was voor hem een bewijs voor de geestelijke substantie 
ervan.984 Anders gezegd: de geestelijke activiteit van de mens bewijst het bestaan 
van geestelijke substantie. Daarmee bewijst het feit dat we kunnen denken de 
werkelijkheid van de geestelijke wereld.
   Maar met een lichamelijk denkvermogen bewijst het feit dat wij kunnen 
denken helemaal niets. Wanneer denkende materie tot de mogelijkheden behoort 
hoeven intellectuele vermogens namelijk niet meer automatisch op het bestaan 
van geestelijke substantie te wijzen en dus ook niet op een geestelijke wereld of 
een onsterfelijke ziel. In de oude benadering, mooi verwoord door Thomas Tryon, 
zweefden zwermen van voorstellingen, gedachten en verlangens om ons heen. 
Daarom waren we ook zo vatbaar voor demonen, die zich maar al te graag met 
die zwermen vermengden en dat ook konden, omdat ze van vergelijkbare 
substantie waren.985 Dit was een oeroude beleving van geestelijk leven, een 
oeroude denkvorm die vermenging met bovennatuurlijke krachten 
vanzelfsprekend maakte, in de extreme vormen van mensen die een ‘geest’ of een 
‘stem’ hadden, en minder extreem in dromen, inspiratie en inschijnend licht. Het 
was al omstreden, zoals bleek uit de discussies in de kring van Henry More en 
Anne Conway over vermenging versus waarneming, maar nu, met het brein als 
een gesloten eenheid, verdween het als verborgen vanzelfsprekendheid uit het 
mensbeeld.
   De herordening op het niveau van de begrippen (ziel, geest, verstand) 
vinden we dus ook dichterbij, op het concrete niveau van, laten we zeggen, de 
‘spirituele anatomie’: de substanties en de vormen van de dingen. Nog één 
voorbeeld wil ik noemen, want in diezelfde spirituele anatomie vinden we ook 
een verandering van de betekenis van licht als spiritueel verschijnsel. Van 
oudsher was licht als geestelijke substantie opgevat, maar dan van een hogere 
orde, als een manifestatie van het goddelijke. In de beeldentaal van het 
Christendom stond licht voor Christus en de Heilige Geest. In het algemeen was 
licht een metafoor voor waarheid en heilige inspiratie. Maar het was veel meer 
dan een metafoor. Bij Robert Fludd vinden we het licht als scheppingsprincipe 
naast materie en geest en we vinden licht als werkende kracht (‘the action of 
light’). Licht is geest op weg materie te worden.986 En volgens de Tsjechische 
onderwijsfilosoof Comenius was licht het voertuig van de goddelijke openbaring 
en was het de taak van de mensen dit licht een bron van inspiratie te laten zijn.987

   In onze teksten zijn we licht tegengekomen als innerlijk licht, inschijnende 
lichtstralen, de ziel als zonlicht, het hart als zon van de menselijke microkosmos, 
licht in het centrum van de ziel. Sommige beelden zijn als metafoor op te vatten, 
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maar vaak werden ze daarvoor te letterlijk genomen. Het innerlijk licht dat de 
Quakers voelden en de ‘inbeaming rays of light’ zoals Tryon die beschreef, waren 
werkelijkheid.988 En ook hier vinden we in de tweede helft van de eeuw de 
verschuiving, die door Andrew Fix de rationalisering van licht genoemd wordt, of 
de secularisering van de lichtmetafoor. Voor de vroege Quakers stond openbaring 
door lichtinstraling nog hoger aangeschreven dan Bijbelse doctrine. Maar toen de 
Quakers de extase als middel verlaten hadden werd licht ook anders beschreven. 
In hun latere teksten is een beroep op innerlijk licht moeilijk nog te onderscheiden 
van een beroep op de menselijke rede of op innerlijke helderheid. Daarin volgden 
ze weer de tendens van hun tijd. Licht werd de metafoor voor redelijkheid en 
inzicht en kreeg zo die betekenis waarmee het de Verlichting haar naam zou 
geven.989

   John Locke was één van degenen die hier zeer expliciet voor pleitten: een 
rationele invulling van licht, dus alleen nog als metafoor. Hij verwierp de vele 
aanspraken op persoonlijke openbaringen zoals die door enthousiasten en 
mystici gedaan werden. Voor een individu kon licht als beleving waar zijn, als 
persoonlijke ervaring, maar Locke wilde die nadrukkelijk onderscheiden van 
religieuze openbaring. Want hoe overtuigd iemand ook kon zijn, het was niet aan 
te tonen of rationeel aannemelijk te maken dat de lichtbeleving een goddelijke 
oorsprong had. Mensen konden zich nu eenmaal altijd vergissen, zeker in hun 
persoonlijke ervaringen. Daarom konden we volgens Locke alleen denkend tot 
inzicht en helderheid komen. En licht in ons kon niets anders zijn dan die 
helderheid, of preciezer: het begrip voor de waarheid en bewijsbaarheid van een 
propositie. Wanneer wij toch beweren dat er een ander licht in ons schijnt, zetten 
we onszelf in de duisternis. Dat was zijn kritiek op het enthousiasme.990

Met het model van de menselijke geest zoals dat in de laatste decennia van de 
zeventiende eeuw doorbrak, is het fundament voor een onttoverd mensbeeld 
voltooid. Dat mensen bleven geloven in een ziel, in zielen van overledenen en in 
geesten en demonen, en soms ook nog in heksen, doet niet af aan het feit dat dit 
allemaal in het gebied van de geloofsopvattingen terecht kwam. De wereld en de 
mens waren ook zonder te beschrijven. Of men bleef geloven werd daarom meer 
dan ooit een keuze, zoals Sir Thomas Browne al eerder bepleit had, een keuze die 
niet alleen geen bewijzen nodig had maar die ook niet meer noodzakelijk uit het 
wereldbeeld en mensbeeld voortkwam, en zijn rechtvaardiging ook niet meer 
daaraan ontleende. Wat bij Browne nog een pleidooi was werd nu logica, de 
conceptuele context waarbinnen de geestelijke wereld gedacht moest worden 
wilde deze aannemelijk zijn. Eerder, in het Glanvill-Webster-debat, zagen we de 
onttoverende invloed van het wetenschappelijk denken, maar nu zien we ook op 
een meer verborgen niveau, dat van de vormen en substanties, de bovennatuurlijke 
kracht uit de architectuur van het mensbeeld verdwijnen.
   Dat het hier werkelijk om een grote herordening ging, met een mate aan 
onontkoombaarheid, kunnen we zien in het denken van iemand die helemaal niet 
met deze ontwikkeling mee wilde, Thomas Tryon. Zijn Treatise of Dreams and 
Visions verscheen bijna tegelijk met het Locke’s Essay Concerning Human 
Understanding (respectievelijk 1689 en 1690) en het is interessant te zien dat 
Tryon met zijn pleidooi voor een leven vanuit de ziel en voor juist minder 

dominantie van de rede, dus met een totaal andere boodschap dan Locke, toch 
ook de verstandelijke vermogens in het brein situeerde. Het waren de vier interne 
zintuigen: het gezond verstand, de fantasie, het oordeelsvermogen cq. de rede, en 
het geheugen.991 Voor Tryon kwamen denkende hersenen helemaal niet goed uit, 
maar hij plaatste de vier interne zintuigen toch daar. Omdat, schreef hij, volgens 
anatomen specifieke delen van de hersenen specifieke taken uitvoeren en het 
gebleken is dat bij beschadigingen sommige functies niet meer werken.992

   De vanzelfsprekendheid van een ziel die een groot deel van de mentale 
vermogens uitvoert is er bij Tryon niet meer. Mentale activiteit wordt uitgevoerd 
door het brein en door de wilsgeesten, zijn versie van de ‘animal spirits’. Het gaat 
er bij hem om door welke principes deze wilsgeesten aangestuurd worden. 
Allereerst zijn dat de vier interne zintuigen (vanuit het brein) en de humeuren en 
organen (vanuit het lichaam). Tot zo ver zou het systeem nog kunnen functioneren 
zonder spirituele instantie, zonder ziel. Maar dit is volgens Tryon slechts de 
psychologische laag, in zijn woorden het niveau van de ‘complexion’, de aardse, 
lichamelijke samenstelling van de mens. Daardoorheen werken vanuit andere 
niveaus aansturende drijfveren: vanuit de ziel, vanuit de geestelijke wereld en 
vanuit de kosmos (sterren en planeten). Elk niveau heeft eigensoortige invloeden 
en het is voor de mens de kunst die te leren onderscheiden. Wij moeten ons 
volgens hem nooit teveel door één kracht laten leiden, alleen door impulsen uit 
het lichaam of alleen door overwegingen uit het brein. Tryon noemde de vier 
interne zintuigen ook de raadgevers van de ziel. De ziel zelf straalde als een licht, 
een innerlijke zon, door alle functies heen en het was aan de mens die te 
herkennen en gewaar te blijven.993

   We zien Tryon met een multi-dimensionele psychologie manoeuvreren om 
een spiritueel mensbeeld te combineren met het model van het brein zoals dat in 
zijn tijd blijkbaar vanzelfsprekend aan het worden was. Een bewijs voor de ziel 
zoekt hij dan ook niet meer in mentale vermogens zelf, niet meer in het verstand, 
maar in dromen en visioenen, in innerlijk licht, in trance en uittreding, in het feit 
dat er geestelijk leven buiten het bewustzijn om is, met andere woorden in de 
niet of moeilijk aantoonbare geheimen van de menselijke belevingswereld.994 
Daarmee was hij een nieuw soort mysticus, we zouden kunnen zeggen een 
‘moderne’ mysticus, in die zin dat hij zich uiteen moest zetten met een concept 
van het brein als eenheid, en het bovennatuurlijke ergens anders moest zoeken.

Het feit dat Tryon dit in dezelfde tijd schreef als Locke, betekent dat er een 
conceptuele fundering aan vooraf moet zijn gegaan, die door Locke systematisch 
uitgebouwd werd, maar waardoor ook Tryon zich geeft laten inspireren. Het 
brein als eenheid was blijkbaar al onderweg. We moeten niet vergeten hoe groot 
de invloed van eerdere theorieën geweest kan zijn, allereerst die van Descartes, 
alleen al door de onvrede die zijn mechanistische model en de onhandige positie 
van de ziel daarin opleverde voor velen, die steeds weer probeerden zich opnieuw 
en bevredigender daarmee uiteen te zetten. En zeker ook van Hobbes, die als 
atheïstisch en te mechanistisch werd afgewezen, maar zoals Zimmer zei: iedereen 
was tegen hem maar iedereen las hem. En zeker ook van de radicale ideeënstormen 
rond het midden van eeuw. Het kan niet anders dan dat die veel gesprekken over 
de mogelijkheid van een wereld zonder God en een mens zonder onsterfelijke 
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ziel hebben uitgelokt. Hobbes verwees al naar dergelijke gesprekken en Locke 
suggereerde dat er in de discussies al langer een kamp was dat alleen het 
zintuiglijk aantoonbare als werkelijkheid wilde erkennen.995 De protagonisten 
schreven dat weliswaar niet in boeken, maar ze waren er wel.
   Een andere fundering voor de mogelijkheid van het brein als eenheid is 
nog duidelijker aantoonbaar in de argumentatie. Bij de bespreking van het 
Glanvill-Webster-debat kon ik nog niet aantonen dat de hersenonderzoeken van 
Willis en de zijnen een aanwijsbare invloed hadden op de discussies over het wel 
of niet bestaan van heksen en demonen. We vonden in de argumentatie wel de 
corporele ziel, als astraalwezen dat na de dood zou blijven rondzweven. Maar nu, 
zo’n twintig jaar later, was het brein toch die eenheid geworden die Willis nog 
even op afstand had gehouden. Locke verkeerde jaren van zijn leven midden in de 
groep onderzoekers die de hersenen en zenuwen in kaart brachten en de 
neurologie in de wereld zetten, hoewel hijzelf meer naar de praktische 
geneeskunde van Sydenham trok, zoals we gezien hebben. Tryon verkeerde in 
hele andere kringen – hij was in die tijd schaapsherder en later hoedenverkoper 
en lid van anabaptistische radicalen – maar hij noemt de anatomen expliciet. We 
kunnen aannemen dat de anatomie van hersens en zenuwen werkelijk de ziel én 
de geestelijke wereld uit de mens heeft weggeduwd naar het gebied van de 
geloofsovertuigingen – en naar het gebied van de belevingen, een gebied dat 
steeds minder met de nieuwe wetenschappelijke en neurologische concepten te 
verenigen was.
   Eerder noemde ik de funderende concepten die de weg naar natuurlijke 
interpretaties hadden geplaveid. Daar kunnen we dus de hersenanatomie van 
Willis en zijn kring onderzoekers – ‘they were anatomizing the soul’ – aan 
toevoegen.

Terwijl voor de Quakers het licht en de stemmen innerlijk waren geworden en 
voor Rogers en Trosse hun demonen fantasieën, betreurde Tryon het ‘blinde 
tijdperk’ waarin hij leefde.996 Rationalisering en psychologisering waren zo goed 
als onontkoombaar geworden. De onttovering is niet alleen de opkomst van 
natuurlijke interpretaties, want die waren er allang. De oude drieledige vraag – is 
een visioen van God, van de duivel, of is het waanzin? – was al eeuwen een eerste 
ingang tot spirituele en waanzinnige ervaringen. De onttovering was de doorbraak 
van een conceptuele constellatie waarin de natuurlijke interpretatie niet meer 
één van de mogelijkheden was, maar de meest voor de hand liggende of zelfs de 
enige mogelijkheid. Bovendien was deze constellatie er een die niet meer acuut 
problematische vragen openliet, zoals de systemen van Descartes, Hobbes en 
Willis dat nog wel deden. De westerse mens kon, en moest, ermee door.

slOTbEscHOuWING

Na 1700 werden ‘the Wars of Truth’ minder heftig. Een wereldbeeld waar de 
nieuwe wetenschap een onontkoombaar fundament van vormde en een 
mensbeeld met het brein als eenheid werden langzaamaan algemeen erkend. We 
volgden vooral de ontwikkeling in Engeland, maar zoals hopelijk duidelijk is 
geworden was het een veel grotere Europese beweging. De specifieke constellatie 
van de menselijke geest zoals we die hebben zien ontstaan werd echter wel in 
Engeland geconstrueerd, net zo als het ‘Baconiaanse Brouwsel’ dat Floris Cohen 
aanvoert als typische doorbraak van de moderne wetenschap, niet alleen als 
manier om wiskundig zekere kennis te verwerven maar ook als ideologie.997 De 
Engelse denkers hadden grote invloed in heel Europa. We zagen al dat de 
geschriften van Glanvill en More een rol kregen in de controverses rond Balthasar 
Bekker. Comenius schreef in 1668 dat het werk van de Engelse wetenschappers 
in heel Europa bekend aan het worden was.998 In de eeuw die volgde, de tijd van 
de Verlichting, zouden Boyle, Locke en Newton heldenstatus krijgen. Op gebieden 
van politiek, psychologie en onderwijs was de invloed van Locke enorm, volgens 
Roy Porter vergelijkbaar met die van Darwin en Freud in de twintigste eeuw.999 
Hij zou de held van Franse philosophes worden, van Europese revolutionairen en 
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijders. In de levendige veelheid aan teksten 
over de ‘natuurlijke rechten van de mens’, dé grote zoektocht van de achttiende 
eeuw, was Locke de meest geciteerde auteur.1000

   Dat ongeloof vanaf nu op de loer bleef liggen was iets waar de aanpassers 
omheen dachten te kunnen maar wat de verdedigers nog steeds tot wanhoop 
dreef. In Leipzig verscheen in 1708 een boek met kant en klare antwoorden die 
professoren en studenten uit het hoofd konden leren om atheïsten, naturalisten, 
deïsten en alle anderen die God tot Natuur reduceerden, van repliek te dienen.1001 
Het nieuwe mensbeeld riep ook nieuwe vragen op. Want wanneer de ziel niet 
meer als vanzelfsprekend de rede op zijn spoor houdt, moet de rede dat zelf doen, 
en de vraag die sommigen verontrustte was: met welk kompas? Volgens Locke en 
de vele verlichtingsdenkers na hem was dat de rede zelf, maar niet iedereen had 
daar vertrouwen in. In Duitsland schreef politicus Freiherr Veit Ludwig von 
Seckendorff dat als het ongeloof zou doorzetten de politiek in de toekomst zijn 
legitimiteit nog alleen kon ontlenen aan het individuele eigenbelang, en in 
Nederland vreesde predikant Johannes Aalstius, tegenstander van Bekker, dat 
mensen in de toekomst alleen nog met hun eigen geluk bezig zouden zijn.1002

   We moeten de stemming van toen ook weer niet teveel met onze moderne 
onttoverde ogen inkleuren. Volgens Glanvill dachten de meeste mensen nog 
steeds dat de aarde stil stond.1003 Maar in teksten zijn de verwondering en de 
onrust voelbaar over een veranderde wereld in een veranderd universum. De zon 
en de maan, die door onze zintuigen niet groter dan een ronde kaas geschat 
worden, bleken in werkelijkheid reusachtig te zijn, de zon ‘als men de astronomen 

10

10   |   slOTbEscHOuWING

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   250-251 23-11-10   16:13



252 253

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

mag geloven’ zelfs groter dan de aarde.1004 Het universum van Glanvill waarin de 
aarde, als alles werkelijk mis zou gaan, als een brandende komeet kon gaan 
ronddolen is een heel ander dan het universum waarvan de aarde het ferme 
middelpunt was.
   Als we Glanvill mogen geloven ging het ook werkelijk om een nieuwe stap 
in bewustzijn. Wij mensen, schrijft hij, leven te vaak alleen vanuit affectie en 
fantasie, omdat we van nature geneigd zijn vast te houden aan beelden uit het 
verleden, aan oude waarheden en overtuigingen die uit de kindertijd stammen, 
toen ze nog niet getoetst konden worden. Daardoor zijn er zoveel foute concepties, 
wat voor kinderen normaal is maar wat problematisch wordt als ze later niet 
worden bijgesteld. Volgens Glanvill hebben mensen van nature een voorkeur om 
bij het oude te blijven. Geletterden denken hiervan vrij te zijn, maar zij krijgen 
ook nog eens vergissingen aangereikt door boeken van schrijvers uit tijden 
waarin men nog niet zoveel wist. En vervolgens worden diezelfde mensen 
onderwezen in retorica en disputatio en leren zo hun kinderlijke voorkeuren, en 
daarmee hun belemmering vooruit te komen, steeds beter te rechtvaardigen.1005

   Hét grote verschil tussen oude en nieuwe vormen van kennis was dat men 
vroeger geen methoden had om voorbij de gewone waarneming te komen. Zelfs 
de groten zoals Aristoteles kwamen niet verder dan wat ze waarnamen of 
bedachten. Hét kenmerk van de experimentele filosofie was dat er methoden en 
instrumenten ontwikkeld waren om voorbij de gewone waarneming te komen en 
van de verschijnselen het ‘hidden frame’ te ontdekken, de onzichtbare hand die 
de werkelijkheid zijn vormen geeft. Glanvill pleitte er daarom voor de nieuwe 
filosofie als leidraad te nemen in het leven, en dat hield ook de bereidheid in oude 
beelden op te geven en nieuwe onverwachte verklaringen te aanvaarden.1006

   Dit was een ideaal met grote implicaties. In feite ging het om een 
baconiaanse hervorming die diep in het innerlijk leven zou doordringen, in hoe 
we de wereld interpreteren én in hoe we met onze eigen gewaarwordingen 
omgaan, in de ‘onderhandelingen met onszelf’. Ik noemde al dat volgens Glanvill 
ook de taal aan het verouderen was, omdat zoveel woorden alleen een subjectieve 
beleving uitdrukken in plaats van de feitelijke werkelijkheid. Wanneer we ons 
rigoureus aan de experimentele filosofie zouden houden, zouden we veel dingen 
opnieuw moeten benoemen.1007 In dit ideaalbeeld zou ons vanaf vroeg al geleerd 
moeten worden anders, redelijker, flexibeler met interpretaties om te gaan. En 
dus impliceerde het ook een hervorming van opvoeding en onderwijs. Glanvill 
zelf was er niet de man naar zich in onderwijshervorming te storten, maar 
anderen in zijn tijd, zoals zijn grote tegenstander in de heksendebatten John 
Webster, deden dat wel.
   Vanaf Bacons oproep tot ‘Advancement of Learning’ en helemaal in de 
roerige jaren ’40 en ’50 was onderwijshervorming een geliefd thema voor 
puriteinse revolutionairen. Een invloedrijke figuur onder de hervormers was 
Comenius, de Tsjech Jan Amós Komenský (1592-1670), die ook enkele jaren in 
Engeland verbleef.1008 Hij pleitte voor onderwijs als een universele leerschool 
voor de hele mens, in praktische, intellectuele en spirituele zaken, een leerschool 
die volgens hem al in de kleuterjaren diende te beginnen. Dat was jaren vroeger 
dan toen gebruikelijk was. Bovendien moest onderwijs ook voor vrouwen en 
armen toegankelijk zijn.1009 En ook Comenius pleitte voor het scheppen van een 

nieuwe taal, ‘volmaakt nieuw, volmaakt moeiteloos, volmaakt rationeel en 
filosofisch…’.1010 Maar anders dan bij Glanvill was dat niet in de eerste plaats 
bedoeld om de taal aan de wetenschappelijke werkelijkheid aan te passen, maar 
om vrede te bereiken. De veelheid aan talen leidde volgens hem tot verwarring, 
onbegrip en oorlog. De mens, en de jeugd in het bijzonder, moest uit het ‘labyrinth 
der wereld’ bevrijd worden.1011

   In Engeland werden Comenius’ ideeën door puriteinse radicalen en 
revolutionairen omarmd. Voor de revolutionair Gerrard Winstanley was 
onderwijsvernieuwing ook een deel van het programma voor vrijheid en gelijke 
rechten. Volgens veel hervormers hoorde de nieuwe wetenschap, het 
experimenteel verwerven van kennis, een onderdeel van de nieuwe pedagogie te 
zijn.1012 In pamfletten, boeken en petities werd opgeroepen tot onderwijs voor 
alle bevolkingsgroepen, lerarenopleidingen, beurzen voor de armen en een 
overkoepelend comité voor de ‘Advancement of Learning’, dat opleidingen en 
kwaliteit moest coördineren. De verpersoonlijking van de onderwijsvernieuwing 
in Engeland was Samuel Hartlib (1600-1662), een vriend van Comenius.1013 Deze 
van oorsprong Poolse radicaal die naar Engeland was geëmigreerd leidde ook de 
onderhandelingen met Cromwell en met het parlement, waarin overigens veel 
van de ideeën sneuvelden of alleen in gematigde vorm werden toegestaan.1014

   Na de restauratie van de monarchie en het herstel van de anglicaanse orde 
werden weer de meer conservatieve onderwijsidealen gepropageerd: het 
opvoeden van de welgestelde jongen tot edelman en cultuurdrager. Maar de 
puriteinse en comeniaanse geest was niet meer te stoppen. Het op vroege leeftijd 
bijbrengen van rationeel denken en het belang van experimentele kennis over de 
natuur waren bestanddelen geworden in zowel puriteinse als anglicaanse 
onderwijsidealen.1015 Aan het einde van de eeuw schreef ook John Locke een 
tractaat over onderwijs, dat zoals zijn meeste teksten zeer invloedrijk zou 
worden. Van het bevlogen radicalisme was bij hem echter niet meer veel te 
vinden. De nadruk was verschoven van spiritualiteit en gelijkheid naar 
rationaliteit en vrijheid.1016

   Aan deze strijd voor pedagogische hervorming kunnen we zien dat de 
conceptuele veranderingen niet alleen intellectueel of theoretisch waren, maar 
dichtbij, voelbaar en merkbaar. Nieuwe ideeën en uitgangspunten vonden hun 
weg in onderwijs en opvoeding en dus in het innerlijk van de mens. En dat is waar 
het in dit slothoofdstuk over gaat. Veranderde met de onttovering ook de mens?

DE DrIfTHUISHOUDING

Om te laten zien hoe omgang met gevoelens in zeer korte tijd kan veranderen wil 
ik een klein intermezzo inlassen, een sprong naar twee eeuwen later, naar het 
begin van de twintigste eeuw. In die tijd was het Freud, Janet en verschillende van 
hun collega’s opgevallen dat er veel minder hysterie voorkwam dan zij hadden 
verwacht. Zij waren voorbereid op dramatische aanvallen van vooral vrouwen, in 
totale paniek, met gilpartijen, ademnood, verlammingen en de symptomatisch 
achterover gekromde rug – la grande hystérie. Maar er gebeurde iets merk-
waardigs. Toen de veelbelovende jongemannen uit 1885 eenmaal gevestigde 
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praktijken hadden en posities in hospitalen, rond 1900, bleken er veel minder 
hysterische aanvallen voor te komen en zelden nog zo heftig als voorheen. La 
grande hystérie kwam niet meer. Joseph Babinski, leerling van de grote Jean-
Martin Charcot, stelde zelfs voor de term helemaal te schrappen.1017 Sindsdien is 
er historische en psychologische verwondering over hoe dit in zo korte tijd 
gegaan kon zijn. Waar zijn de hysterici uit eerdere tijden toch gebleven? vroeg 
Jacques Lacan zich af.1018

   Er zijn verschillende verklaringen naar voren gebracht. De emotioneel 
verstikkende cultuur van het Victoriaanse tijdperk zou in een tijdspanne van 
enkele decennia opener geworden zijn, met een ook voor vrouwen wat vrijere 
moraal. Daardoor konden gevoelens gemiddeld eerder geuit en geleefd worden, 
in plaats van broeierig in het onbewuste op uitbarsting te hoeven wachten.1019 
Een andere verklaring kan zijn dat de snelle doorbraak van psychologische 
ideeën en de groeiende invloed van Freud, ook buiten de kring van medici en 
psychiaters, hysterie minder aantrekkelijk heeft gemaakt. Het merkwaardige lot 
van Freud was dat zijn ideeën steevast veel weerstand en kritiek opriepen en 
tegelijkertijd algemeen aanvaard werden. En er was nu eenmaal minder 
ziektewinst te behalen uit aanvallen die inmiddels als gevolg van frustraties en 
onderdrukte sexuele gevoelens geïnterpreteerd werden, dan voorheen, toen 
hysterie nog met geheimzinnigheid omgeven was en steevast grote belangstelling 
ontlokte. Discussies binnen de psychiatrie en ook daarbuiten in intellectuele 
milieus kunnen de hysterie als het ware ‘doorgeprikt’ hebben, waardoor 
vergelijkbare emotionele problemen zich in andere symptomen zijn gaan 
kanaliseren, zoals depressies en neurotische en psychosomatische klachten. Om 
met Freud te spreken: de symptoomkeuze veranderde met de veranderde 
omstandigheden en opvattingen.1020

   Een derde oorzaak kan zijn – en deze is vooral door Mark Micale naar voren 
gebracht – dat binnen de geneeskunde en psychiatrie in korte tijd zo veel nieuwe 
diagnoses en criteria ontwikkeld zijn dat veel van de hysterische symptomen 
over andere diagnoses verdeeld konden worden. Epilepsie en hysterie werden 
meer dan ooit ontrafeld en van elkaar gescheiden, syphilis bleek een deel van de 
hysterische gevallen te verklaren. Psychiaters als Kraepelin, Breuer, Freud, Janet 
en Bleuler ontwikkelden een diagnostisch vocabulaire dat het psychiatrisch 
landschap in enkele decennia geheel zou veranderen: dementia praecox bestond 
al maar werd gepreciseerd en (weer later) tot schizofrenie omgedoopt, psychose, 
manisch-depressieve psychose, psychasthenia, dissociatieve stoornis (voorheen 
multiple persoonlijkheid), angstneurose, conversiestoornis, enzovoort.1021 Hier 
zien we ook weer diagnoses in actie: door het scheiden van hysterie en epilepsie 
konden epileptici heel anders met hun ziekte omgaan en hoefden niet langer 
meegesleurd te worden in de stormen van paniek en psychologische duiding.
   Vooral bij Freud en Janet zien we ook nog eens hoe de gangbare benadering 
van de psychopathologie omgedraaid werd. Waar voorheen diagnoses meestal 
uit verzamelingen symptomen bestonden, zochten zij naar oorzaken in de 
persoonlijke geschiedenis en daarin naar specifieke psychische mechanismen, 
waar de symptomen uit voortkwamen. In deze nieuwe benadering worden de 
psychische processen beschreven, dus de innerlijke bewegingen, met de 
symptomen als uitkomst daarvan. Psychische bewegingen zijn bijvoorbeeld 

afweer, verdringing en verplaatsing (Freud) en fixatie en dissociatie (Janet). 
Vanuit deze nieuwe benadering zijn hysterie of multiple persoonlijkheid 
toestanden, terwijl het verdringen of dissociëren de innerlijke bewegingen 
daarheen zijn. Als het ‘ik’ niet meer in staat is indrukken van binnen en van buiten 
te coördineren en verwerken, probeert het die indrukken af te weren, te 
verdringen, of zelf ervan weg te gaan, met hysterie als één van de mogelijke 
gevolgen.1022

   Zo werd één van de oudste diagnoses uit de geschiedenis uiteengerafeld en 
verdeeld. In de spreektaal heeft hysterie de betekenis van onbeheerste 
emotionaliteit behouden, maar in de dominante psychiatrie bleef ze uiteindelijk 
vooral onder de noemers dissociatieve stoornis en conversiestoornis over.1023 In 
de hierboven genoemde verklaringen worden de oorzaken op drie terreinen 
gezocht: ten eerste in veranderingen in maatschappij en cultuur, ten tweede in 
een doorbraak van psychologische en psychiatrische ideeën binnen de cultuur, 
en ten derde in een herordening en herdefiniëring van die psychologische en 
psychiatrische ideeën. Micale wijst er met nadruk op dat geen van die verklaringen 
op zich voldoende is, dat dit verschijnsel alleen te begrijpen is wanneer externe 
en interne verklaringen én historische en psychologische verklaringen elkaar 
aanvullen.1024

   Het is niet waarschijnlijk dat het hier alléén om een herdefiniëring ging, 
zonder dat de feitelijke gedragingen veranderden. Want anders hadden de medici 
en psychiaters geen vermindering van gevallen waargenomen. In die tijd bewogen 
degenen die de diagnoses ontwierpen en degenen die de gevallen binnenkregen 
in dezelfde kringen. Er moet dus ook werkelijk een verandering van gedrag 
hebben plaatsgevonden. Vooral de eerste twee verklaringen (veranderende 
cultuur en psychologisering binnen de cultuur) veronderstellen dat de omgang 
van de mens met zijn gevoelens, wat Freud de drifthuishouding noemde, in 
wisselwerking met cultuur en overheersend discours ontstaat. Dit betekent dat 
de keuzen van psychische bewegingen, en daarmee ook de specifieke trekken van 
de persoonlijkheid, met omstandigheden, cultuur en mensbeeld mee 
veranderen.1025

Met dit in het achterhoofd keren we weer terug naar de zeventiende eeuw. Waar 
zijn de bezetenen en beheksten toch gebleven, had iemand zich kunnen afvragen, 
en waar de visionairen? Over duiveluitbanningen, bezetenheid en hekserij lezen 
we aan het eind van die eeuw nog maar weinig. De constatering van Tryon dat er 
minder contact met geestelijke wezens voorkwam, zal waarschijnlijk terecht zijn 
geweest. Met de demonologische diagnoses verdwenen veel meer 
aanknopingspunten voor angsten, schuldgevoelens en onbewuste rebellie en 
deze zullen zich in andere kanalen hebben geuit, onder andere in de gevoelens 
van schaamte en schuld die ook in medische en psychologische kringen waren 
opgevallen.1026    
   In wat Foucault de kosmische benadering noemde zijn ervaring en 
interpretatie dicht bij elkaar. De waanzin en de interpretatie spreken in zekere 
zin dezelfde taal. Met de onttovering van het mensbeeld, samen te vatten als de 
rationalisering en internalisering van psychische ervaringen en de verschuiving 
van lichamelijke en spirituele oorzaken naar het brein, is de taal van de 

10   |   slOTbEscHOuWING

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   254-255 23-11-10   16:13



256 257

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

   Het is een specifiek kenmerk van de moderne westerse cultuur dat hier de 
rationeel-wetenschappelijke verklaringen geleidelijk aan het alleenrecht hebben 
gekregen in de aanspraak op waarheid. In de meeste culturen worden beide 
interpretatievormen door elkaar gehanteerd. Spiritualiteit en magie zijn dan 
meer met het leven verweven, iets waar vanuit modern westers perspectief vaak 
openlijke of gecamoufleerde verbazing over is. Freud zei al dat primaire processen 
altijd een zekere aantrekkelijkheid blijven behouden en Piaget zei dat mensen in 
het aangezicht van het onbekende vaak op de oudste denkwegen in ons, de 
representationele, terugvallen.
   Tambiah volgt in grote lijnen Freud en Piaget en tracht deze te verbinden 
met meer functionalistische verklaringen, waarin de sociale en betekenisgevende 
rol van magische gedachten en rituelen benadrukt wordt.1030 Hij voegt echter een 
cruciale stap toe. Er is namelijk nóg een reden waarom primaire processen hun 
aantrekkelijkheid behouden. Dat is omdat ze een werkelijkheid weergeven. 
Gedachten zweven om ons hoofd en dromen bevinden zich ergens in de ruimte. 
Dat zeiden kinderen aan Piaget, dat zeiden oude methoden van droomuitleg, dat 
zei ook de oude betekenis van het woord intellectueel. Dit zijn 
werkelijkheidservaringen in ons, die in rationeel-empirische termen hun 
betekenis verliezen en nog alleen overblijven als primitieve voorstadia van 
wetenschappelijke kennis of als creatieve denkfouten. Ze worden dan verklaard 
als vergissingen gebaseerd op analogie en participatie, de principes die we in 
zovele vormen zijn tegengekomen, in de discussies over correspondenties en de 
verbinding tussen woorden en dingen, in bezetenheid en hekserij waar steeds de 
innerlijke en de uiterlijke wereld met elkaar vermengd waren. We zagen ook de 
pogingen deze vermenging te verklaren, zoals Kenelm Digby met zijn 
deeltjestheorie en zijn besmettelijke voorstellingen.
   Volgens Tambiah gaat het hier niet alléén om verwarring van imaginaire 
relaties met feitelijke relaties. Participatie en analogie zijn intrinsieke aspecten 
van de menselijke geest én van het sociale leven. Onze persoonlijkheid ontwikkelt 
zich in wisselwerking met de omgeving en juist de kenmerken van onze vroegste 
omgeving krijgen een bepalende plaats in onze imaginatie, in denkwegen en 
associaties, in bewuste en verborgen veronderstellingen. Deze intrinsieke 
verbinding tussen innerlijke en uiterlijke werelden is volgens Tambiah ook een 
vorm van participatie. Daarom zijn veel aspecten van individuele en sociale 
processen pas te begrijpen als we participatie erkennen in plaats van tot denkfout 
reduceren.1031

   De discussies van More en Conway over vermenging (‘intercession’) geven 
aan dat bepaalde vormen van participatie moeilijk waren vol te houden in de 
intellectuele context van toen. Kunnen geestelijke substanties binnenstromen in 
de mens? Kan de mens ermee vermengd raken, of kan hij ze alleen maar 
waarnemen? In hun termen: ‘mediation within’ versus ‘mediation without’. De 
zogenaamd logische stap was die van ‘mediation without’: alleen maar 
waarneming. Het andere standpunt, dat spirituele kracht werkelijk in en door het 
lichaam straalt, werd door Conway en More ‘familistisch’ en ‘enthousiast’ 
genoemd, maar eigenlijk is het een oeroude opvatting, een vaak onuitgesproken 
maar vanzelfsprekend deel van het traditionele bovennatuurlijke. Daarom was 
zelfs de strenge More hierin niet consequent, zoals we zagen, omdat hij ook 

interpretatie losgekomen van de taal van de beleving. Dat is ook een 
taalvernieuwing of taalverwetenschappelijking in de lijn van Glanvills grote 
hervorming, alleen een waar hijzelf minder blij mee was.
   Wat we bij de Quakers zagen, dat het vertrouwen op de innerlijke beleving 
als fundament van weten tanende was, is in meer teksten op één of andere manier 
terug te vinden. John Toland schreef in 1695 een boek met de symptomatische 
titel Christianity Not Mysterious, waarin hij niet religieuze inspiratie maar de rede 
als gids en wegwijzer naar het ware geloof presenteerde.1027 En Glanvill besprak 
het heel persoonlijk. Hij schreef dat in zijn tijd steeds meer mensen de heilige 
communicatie en verbinding (‘divine communion’) als inbeelding waren gaan 
zien en dat hijzelf ook gedachten in die richting had gehad. Een devote 
levenshouding zou dan al voldoende verbinding hebben gegeven. Daarmee was 
hij dus even meegegaan met de gecentraliseerde visie, waarin God niet ervaren 
kan worden maar alleen herkend in zijn schepping en gediend in een deugdzaam 
leven. Maar uiteindelijk had hij toch geconcludeerd dat men werkelijk contact 
met het goddelijke kan hebben. Zijn ‘spiritualisering’ van religie betekende dat 
het niet langer om speculatief begrip ging maar om verbinding in de ervaring. Het 
heilige is voelbare zintuiglijke aanwezigheid, zoals hij schrijft: ‘sensible 
presence’.1028 Zijn pleidooi om in het dagelijks leven ruimte te behouden voor het 
bovennatuurlijke, op affectief gebied in de zintuiglijke aanwezigheid, op cognitief 
gebied door zijn geloof in geesten, is daarom ook zo begrijpelijk.
   Die ruimte was echter steeds minder vindbaar. In een psychologie die de 
taal van de ervaring spreekt zouden verschijnselen als voelbare aanwezigheid, 
inspiratie en intelligentie in hart of buik nog reële mogelijkheden zijn. Maar het 
was juist de grote verdienste van de experimentele filosofie dat de werkelijkheid 
niet is zoals we hem waarnemen. Naarmate de menselijke ervaring minder als 
grond voor waarheid werd erkend, werd de psychologie minder lichamelijk. De 
discrepantie tussen de (wetenschappelijke) werkelijkheid en de ervaring is 
misschien wel de oorzaak van het onbehagen en de weemoed die de invloed van 
wetenschap sindsdien begeleid hebben. Met Glanvill hebben we meteen het 
duidelijkste voorbeeld van enthousiasme over wetenschappelijke vooruitgang en 
tegelijk de wanhoop over wat er daarmee verloren dreigde te gaan. Het onbehagen 
hierover wordt sindsdien als feit aangenomen, als bijverschijnsel van de 
menselijke sentimentaliteit. Maar misschien moeten we daar nog even naar 
kijken.

NOG EENS: PrIMAIrE EN SEcUNDAIrE PrOcESSEN

Stanley Jeyaraya Tambiah maakt een onderscheid tussen ervaringsinterpretaties 
en rationeel-wetenschappelijke interpretaties. Het primaat van de ervaring 
boven dat van de rationele logica gaat gepaard met meer subjectieve en impulsieve 
gedachten, gedachten waarin wat Freud de primaire processen noemde, een 
grote invloed hebben. Het primaat van de rationele begrijpelijkheid en empirische 
bewijsbaarheid gaat gepaard met grotere afstand. Tambiah brengt geen 
waarheidshiërarchie aan. Uitingen gebaseerd op ervaring zijn even zinvol als 
wetenschappelijke verklaringen, alleen ze dienen een ander doel.�
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per definitie logisch-causaal te zijn.1037 Als we nog eens bezetenheid nemen: 
vanuit psychoanalytisch perspectief zou men dit interpreteren als een 
manifestatie van hysterische dissociatie. Aspecten van het zieleleven die in de 
levensloop geïsoleerd zijn geraakt en die daarom niet meer door het ‘ik’ 
gecoördineerd worden, nemen dankzij magisch en mythisch bewustzijn (de oude 
bewustzijnslagen in ons) de vorm van bestaande wezens aan. Anders gezegd: 
deze aspecten worden niet langer door de secundaire processen geleid en vallen 
toe aan de heerschappij van de primaire. De ‘bezetter’ zou dus door de primaire 
proces sen geleid worden. Doordat de verschijnselen in de magische benade ring 
letter lijk worden genomen kan het onderlig gende conflict als drama uitgespeeld 
en daarmee ontla den worden.1038 In sommi ge culturen is rond bezetenheid een 
genuan ceerde traditie van rituelen en onderhandelingen ontstaan. Alleen kwade 
geesten worden uitge bannen, de anderen kunnen welkom zijn als bood schappers 
van een andere wereld. Zoals medisch-antropolo gisch onderzoek heeft duide lijk 
gemaakt, kan dit een bruikbare en effectieve therapeutische weg zijn.1039

   Wetenschappelijk bewijsbaar is alleen de neurologie hieromtrent. Ook van 
de bovengenoemde verklaring uit de dynamische psychologie wordt de 
wetenschappelijkheid betwist.1040 Maar een logisch-causale verklaring is hier 
maar een deel van het verhaal. Of het mythische krachtenveld van verschillende 
wezens waar is, of dat er doorgezocht moet worden naar een juistere interpretatie, 
is in veel culturen niet het voornaam ste punt van aandacht. De secundaire 
processen, de intellectuele bewerking, hoeft niet per definitie rationeel-empirisch 
te zijn en ook niet per definitie relativerend. Sterker nog: de genezingsrituelen, 
die duidelijk in een sensorisch-presentationeel systeem geworteld zijn, zouden 
in een logisch-causaal systeem hun zin verliezen, en waarschijnlijk ook hun 
werking.
   In de westerse cultuur is vanaf de opkomst van de moderne wetenschap 
een houding gaan domineren waarin steeds opnieuw kritisch doorgezocht wordt 
naar verbeterde oorzakelijke verklaringen. De cultureel-antropoloog Hallpike 
noemt dit een verticale ontwikkeling. In veel culturen bewandelt men daarentegen 
liever een horizontale ontwikkeling, waarin men binnen een bestaand 
ordeningssysteem blijft en daarin wel nuanceringen aanbrengt en fenomenen 
uitdiept, maar zonder dat de verklaringen steeds heroverwogen of herzien 
hoeven te worden.1041 De verticale ontwikkeling leidt eerder naar logisch-causale 
verklaringen, de horizontale naar sensorisch-presentationele. We zagen dit 
verschil al opdoemen in de meningsverschillen tussen Edward Jorden, die 
oorzaken zocht, en Stephen Bradwell, die symptomen betekenis gaf in een groter 
medisch-religieus bouwwerk. We herinneren ons nog de wanhoop van Bradwell 
over de scepsis van Jorden: ‘deze man respecteert ook geen enkel symptoom!’
   De gevoeligheid voor één van beide polen is behalve persoonlijk ook een 
cultureel verschijnsel. In de bespreking van de conceptuele ontwikkeling van 
kinderen in verschillende culturen (hoofdstuk 2) noemde ik het gegeven dat uit 
veel cross-cultural cognitief onderzoek is gebleken dat rationeel westers denken 
toeneemt met onderwijs en andere vormen van kennisoverdracht. Volgens 
Tambiah hangt de gevoeligheid echter ook op een dieper niveau samen met de 
vroegkinderlijke ontwikkeling. Daarvoor verwijst hij naar een studie van de 
Indiase psychoanalyticus Sudhir Kakar, die in zijn boek The Inner World het 

vormen van vermenging erkende. Participatie was diep verankerd in de religieuze 
en spirituele belevingswereld, totdat het aangepaste godsbeeld er een eind aan 
maakte.
   Tegenwoordig is participatie als principe nog steeds in veel religieuze 
wereldbeelden erkend, zeker ook in de Aziatische systemen waar Tambiah zelf 
vandaan komt, maar in de westerse cultuur alleen nog zo letterlijk in occulte en 
spirituele tradities. Tambiah verbaast zich erover dat zelfs veel moderne historici 
de christelijke gecentraliseerde tweedeling als logischer of op wat voor grond 
dan ook consistenter voorstellen dan occulte en spirituele visies. Interne 
tegenstrijdigheden en gebrek aan rationele sluitendheid worden van speculatieve 
systemen als het gecentraliseerde godsbeeld en de scheiding van materie en 
geest geaccepteerd maar van participatoire of holistische levensbeschouwingen 
niet. Er wordt nauwelijks nog gevraagd waar het zo vaak gehoorde gebod de 
aardse menselijke waarheid niet met de goddelijke bovennatuurlijke te 
vermengen eigenlijk zijn logica aan ontleent. In het Renaissance-denken en in 
Aziatische systemen is correspondentie of continuïteit van het aardse en het 
spirituele juist veel vanzelfsprekender. In het westers denken is die 
vanzelfsprekendheid verdwenen.1032 Misschien waren enthousiasme en familisme 
wel pogingen – niet voor niets zo heftig en radicaal in de tijd van de grote 
wetenschappelijke doorbraken – om iets van de oude participatoire 
levensinstelling te behouden.
    
Tambiah komt tot een meervoudige gelaagdheid van ordeningssystemen die niet 
tot elkaar herleidbaar zijn, waarmee hij bedoelt dat verschijnselen uit het ene 
ordeningssysteem niet voldoende verklaard kunnen worden vanuit de 
terminologie van een ander systeem.1033 Participatie, analogie en magie zijn 
geworteld in een ander ordeningssysteem dan de rationele verklaringen en 
horen daarom volgens Tambiah niet alleen rationeel beoordeeld te worden.1034 
Ordeningssystemen zijn te vergelijken met de denkstructuren van Piaget en de 
conceptuele netwerken van Susan Carey. Elk systeem zou specifieke manieren 
van omgaan met ervaring en dus ook specifieke wegen van verklaring en 
probleemoplossing kennen.1035 Magie en spiritualiteit ontlenen hun zin en 
betekenis aan een ander systeem, aan een ander conceptueel netwerk, dan aan 
dat van de wetenschappelijke verklaring of de rationeel onderbouwde mening. 
Het psychische gebied van waaruit men magie beleeft is misschien wel hetzelfde 
als het gebied van waaruit men kunst beleeft, bijvoorbeeld muziek, dat in veel 
culturen en tradities ook expliciet aangewend wordt om sacrale of spirituele 
ervaringen op te roepen. In de dominante modern-westerse benadering wordt 
een dergelijke belevingsvorm wel expliciet binnen de kunst erkent, maar als 
afgezonderd domein. ‘Magische’ ontroering hoort dan bij kunstbeleving maar 
zegt niets over een werkelijkheid daarbuiten.1036 
   In het scala aan interpretatiewegen kunnen we met Tambiah een logisch-
causale pool en een sensorisch-presentationele pool onderscheiden. In de 
logisch-causale pool redeneert men rationeel en zoekt empirische bewijsvoering. 
In de sensorisch-presentationele pool kan men nog evengoed rationeel redeneren 
maar baseert men zich meer op de zintuiglijke ervaring en de actuele verschijning-
vormen. Zoals Glanvill zei: ‘sensible presence’. Een zinvolle verklaring hoeft niet 
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daardoor geestelijke verschijnselen niet meer op.1045

   Het is een oude metafoor, innerlijke ogen waarmee we de spirituele wereld 
waarnemen,1046 die Tryon hier heel letterlijk in zijn psychologische mensbeeld 
opnam. Daarmee had hij natuurlijk ook een strategisch punt, de sceptici de loef 
afsteken met waarneming die buiten hun competentie viel, maar er is voldoende 
reden om aan te nemen dat mensen met visionaire aanleg het ook werkelijk zo 
beleefden. Wat Kakar schrijft over opgroeien in de Indiase hindoe-cultuur 
betekent dat er daar andere van de in de mens aanwezige vermogens ontwikkeld 
worden dan in het westen, dat andere aspecten benadrukt worden en meer kans 
krijgen deel van de persoonlijkheid te worden, met andere betekenisgeving en 
andere waarneming als gevolg.1047 Dat is de reden dat Tambiah beweert dat we 
niet vanuit het ene conceptuele systeem het andere kunnen verklaren, want we 
weten niet vanuit welke innerlijke context de ander waarneemt en beleeft. Met 
de vroege nadruk op rationaliteit in onze cultuur kunnen we ons van veel 
belevingen geen voorstelling meer maken en zullen die dus als denkfout of 
cognitieve verwarring wegredeneren. Phyllis Mack schrijft in haar boek over de 
Quakers dat de moderne onderzoeker het gereedschap mist om de visionaire 
belevingen en idealen te begrijpen. We kunnen volgens haar sociologisch of 
psychiatrisch of feministisch wel aspecten ervan duiden, maar specifieke 
gevoeligheden zullen aan het moderne wetenschappelijke discours 
ontsnappen.1048

   Een voorkeur voor spiritualiteit en magie is vanuit dit perspectief niet 
alleen een zaak van opinie en wensdenken, maar een intrinsiek aspect van de 
menselijke geest. Mensen die er gevoelig voor waren zagen het wegglippen uit de 
culturele erkenning. Het onbehagen, dat in zekere zin een modern onbehagen is, 
is daarom niet verwonderlijk, juist omdat de rationeel-empirische benadering 
vanaf toen ook op andere terreinen dan natuurwetenschap of geneeskunde werd 
toegepast en daardoor diep doordrong in de menselijke binnenwereld. Dat 
daartoe werd opgeroepen en dat het tegelijkertijd pijn deed – zie Glanvill – is één 
van de grote paradoxen van de moderne cultuur.

TUSSEN WETENScHAP EN VErbEELDING

Het uitgangspunt van verschillende conceptuele systemen zou ons tot relativisme 
kunnen aanzetten, van waaruit geen uitspraak meer over adequaatheid of 
waarachtigheid van een theorie mogelijk is. Maar dat hoeft niet. Tambiah zegt 
nergens dat rationeel-wetenschappelijke verklaringen niet zouden kloppen of 
dat ze geen toetsbare informatie opleveren. Hij zegt alleen dat ze niet alle 
verschijnselen kunnen verklaren en dat we ons daarvan meer bewust moeten 
zijn.1049 Phyllis Mack zegt niet dat de sociaal-wetenschappelijke verklaringen van 
visionair enthousiasme niet zouden kloppen, ze zegt alleen dat niet alle aspecten 
ermee te verklaren zijn. Het gaat hier om het bereik van verklaringen. Tambiah 
zegt dit letterlijk in de titel van zijn boek: ‘...the scope of rationality’.
   De grote waardering in de zeventiende en achttiende eeuw van de rationeel-
empirische benadering was mede te danken aan de overdonderende hoeveelheid 
nieuwe kennis die in korte tijd dankzij empirisch onderzoek en rationele 

opgroeien in de hindoeïstische cultuur in India vergelijkt met het opgroeien in de 
modern-westerse cultuur. Volgens Kakar zou in India een latere differentiatie van 
moeder en kind plaatsvinden, hetgeen voor het kind inhoudt dat zijn ego pas 
later loskomt van zijn id, anders gezegd dat het ‘ik’ zich pas later gaat 
onderscheiden van de gevoelsimpulsen en belevingen. Dit betekent dat de 
primaire processen gemiddeld langer doorgaan en dus meer kans krijgen gedacht 
en geleefd te worden, met als gevolg dat ze een belangrijker plaats verwerven in 
de denkwegen en associatiestromen. In de hindoeïstische psyche zou daarom 
meer affectief en representationeel denken voorkomen en een meer holistische 
(participatoire) levensinstelling.1042

   Vanuit specifieke voorkeurssystemen krijgen gevoelens, belevingen en 
denkwegen dus meer of minder kans tot ontwikkeling. Kakar beschrijft de 
eigenheid van de hindoe-cultuur en opvoeding maar laat daarmee tevens zien 
hoe specifiek de modern-westerse opvoeding is, met vroege aanspraken op 
individuele autonomie en rationaliteit. In dit licht is het interessant wat Glanvill 
schreef over het ontstaan van concepties in de kindertijd en de bijsturende rol die 
de rede daarin zou moeten vervullen, en ook dat in 1650 door John Dury, vriend 
en medestrijder van Samuel Hartlib, de kleuterschool werd voorgesteld.1043 

DE zELfOrGANISATIE

Als we al deze aspecten in ogenschouw nemen is het begrip drifthuishouding te 
beperkt. Het gaat om meer dan het beheren van gevoelens en impulsen. Het gaat 
om ervaringen, waarnemingen en zelfs om vermogens. Daarom kunnen we beter 
van zelforganisatie spreken, of een organisatie van de persoonlijkheid. Michel 
Foucault sprak in zijn latere werken over zelftechnieken, waarmee hij de omgang 
van de mens met zichzelf bedoelde. Processen die Foucault in de maatschappij 
signaleerde, uitsluitingsstrategieën, verbijzonderingstrategieën, subtiele en 
onmerkbaar werkende ordeningsmechanismen, spelen zich even subtiel en 
onmerkbaar af in de mens, in de omgang met gevoelens, gedachten en 
waarnemingen, en ook in de omgang met eigenschappen en vermogens – het 
toelaten, cultiveren, of juist negeren of onderdrukken en de vele mogelijke 
variaties daarvan. Anders dan Tambiah benadrukt Foucault niet de psychologische 
gelaagdheid en daarmee de psychologische worteling van zelftechnieken, maar 
ze werken evengoed als bewuste en onbewuste formering van de 
persoonlijkheid.1044

   Het is aannemelijk dat er met de toenemende nadruk op rationaliteit en 
internalisering een verschuiving heeft plaatsgevonden in de stimulering van 
vermogens en waarnemingsvoorkeuren. Als men al vroeg te horen krijgt dat 
gedachten in de hersens zitten en niet om het hoofd zweven, is de kans groot dat 
men ook anders, meer relativerend, met bepaalde belevingen en gewaarwordingen 
zal omgaan. In de zeventiende-eeuwse woorden van Thomas Tryon vinden we 
iets dergelijks. Want dat er minder communicatie met de geestelijke wereld 
voorkwam was volgens hem ook veroorzaakt door het feit dat mensen zich er 
steeds meer voor waren gaan afsluiten. Dankzij de nadruk op ratio en ongeloof 
hadden mensen hun geestelijk oog, hun ‘eye of intellectual’, afgesloten en merkten 
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temperatuurverschillen als gevolg. Foucault noemde die temperatuurverschillen 
één van de onderbouwingen van het doorlaatbare lichaam.1052 Dát lichaam, met 
de oude driedeling in hoofd, hart en buik, geeft een meer ervaringscongruente 
psychologie dan een post-willisiaanse hersenpsychologie die wat betreft de 
lichamelijke aspecten nog slechts zenuwen, chemie en hormonen erkent.

Een rationalist zou kunnen tegenwerpen dat wat binnen andere conceptuele 
constellaties als waar wordt erkend uiteindelijk toch ook alleen maar fantasie is. 
Net zo als de ‘belevingen’ van behekstheid, die zo vaak tot beschuldigingen geleid 
hebben en uiteindelijk ontmaskerd werden als psychologisch verklaarbare 
vergissingen. Wat is het verschil? Het verschil is dat het bij beschuldigingen van 
hekserij weer wel om de uiterlijke werkelijkheid ging, zelfs de fysieke 
werkelijkheid, en om pogingen deze causaal te verklaren. De beschuldigingen zelf 
waren doorgaans impulsieve vertalingen van angsten en vooroordelen, zonder 
afremming door verstandelijke relativering of zelfkennis. We zagen dit bij Edward 
Fairfax, die de ene na de andere vrouw beschuldigde nadat zijn dochter in 
waanzintrance weer een naam had genoemd. Het zijn representationele 
redenaties van een man die verder tot zorgvuldige overweging in staat was. Bij 
Jean Bodin waren deze impulsieve redenaties ook nog eens met agressie en 
vrouwenhaat doorspekt. Eerder noemde ik het, in navolging van Gordon Allport, 
least effort thinking: het denken wordt alleen gebruikt om emoties en oordelen te 
rechtvaardigen, niet om deze bij te sturen. Het was precies zoals Glanvill zei: dan 
leren diezelfde mensen de retorica en disputatio en leren hun verouderde 
concepties nog beter te rechtvaardigen.
   In de hierboven genoemde ‘oervormen’ vinden we echter geen 
representationeel magisch denken of least effort thinking, maar eerder 
zorgvuldige overwegingen inclusief de voor rationeel-empirisch denken zo 
typerende verstandelijke relativering en erkenning van subjectiviteit. Het is wel 
een denken dat zich niet van de ervaring wil losmaken, dat deze meeneemt in 
sensorisch-presentationele beschrijvingen. Binnen deze denkwijze zijn 
kenmerken en verbanden te leggen die, wanneer ze in rationeel-empirische 
kaders geperst worden, waarschijnlijk niet of nauwelijks van impulsieve 
representaties te onderscheiden zijn. Het is symptomatisch voor het moderne 
onttoverde discours dat in veel cognitief onderzoek de spontane en 
onwetenschappelijke redeneringen ‘intuïtief’ genoemd worden.1053 Terwijl 
intuïtie in de spreektaal iets heel anders aanduidt, namelijk een aanvoelen, een 
voelend weten, niet de verbeelding maar eerder het lichamelijk weten waar ook 
de zeventiende-eeuwers over discussieerden. Dit is iets heel anders dan 
impulsieve of spontane gedachten zonder kritische reflectie. In moderne 
cognitieve benaderingen wordt hier blijkbaar geen onderscheid gemaakt: een 
gedachte is óf wetenschappelijk verantwoord, óf verbeelding.
   Dit maakt de positie van de psychologie moeilijk, al vanaf de eerste tijd dat 
zij poogde een wetenschap te worden en vanaf de decennia waarin zij nog slechts 
door een enkeling psychologie genoemd werd. We zouden het proces dat we in 
dit boek gevolgd hebben de geboorte van de psychologie kunnen noemen. Niet de 
opkomst ervan – die kon nu beginnen en zou, afhankelijk van welke aspecten 
men benadrukt, nog één of twee eeuwen duren. Maar met de eenwording van het 

denkmethodiek verworven was. Kennis die in eerste instantie niet met 
voorkeuren of belevingen te maken had maar met feitelijke vondsten en 
berekeningen. Het was een gigantische uitbreiding van de mentale uitrusting. 
Vandaar ook dat de rationalistische historici uit de negentiende en twintigste 
eeuw zo triomfantelijk beschreven hoe de oude verkeerde en bijgelovige 
concepties één voor één vervangen werden door concepties die wetenschappelijker 
en beter waren. De sociaal-contextualistische historici die daarna de toon zetten 
probeerden deze waardeoordelen te vermijden, door ideeën tot hun vermeende 
rol in de dynamiek van belangen te reduceren, maar wat zij weer over het hoofd 
zagen was de kracht van gedachten, het enthousiasme dat een goed uitgedachte 
theorie kon oproepen en de onontkoombare invloed die sommige 
wetenschappelijke ontdekkingen nu eenmaal hebben.
   Als weg naar verklaring van de fysieke werkelijkheid is de modern-
wetenschappelijke benadering algemeen als de meest betrouwbare erkend. Er 
zijn geen pogingen gedaan de reizende baarmoeder terug te brengen in de 
fysiologie. Maar waar het moeilijk wordt is op het gebied van de menselijke 
binnenwereld. Daar is vanaf de zeventiende eeuw onvrede over een wetenschap 
die zich tot rationeel-emprische verklaringen tracht te beperken. Vanuit het 
voorgaande kunnen we deze onvrede misschien beter begrijpen. Er zijn zoveel 
subtiele innerlijke processen in lichaam en geest die, in een wetenschappelijke 
verklaring geperst, hun betekenis en soms zelfs hun eigenschappen verliezen. 
Anne Conway schreef aan More, toen ze verdedigde waarom het geloof van de 
Quakers beter aansloot bij haar innerlijke behoefte, dat de geleerde en religieuze 
discoursen hun zin hadden gehad ‘in their season’.1050 We zijn veel meer 
voorbeelden tegengekomen: Glanvills gespiritualiseerde religie en zijn opvatting 
van zintuiglijk waarneembare aanwezigheid; het onderscheid in soorten 
inspiratie: beleving in het lichaam of waarneming vanuit de geest; de intelligentie 
in het lichaam en daarmee verbonden het hart als bron van gevoel en verstand; 
Bradwells natured sickness, de ziekte die pas later in de natuur manifest wordt 
maar die al aanwezig was en die we misschien al hadden kunnen waarnemen in 
het spirituele van de mens of in de levenskracht; die levenskracht zelf, in de 
woorden van Willis het astrale lichaam; specifieke verschijnselen zoals de ultimus 
naturae conatus, de laatste opleving voor de dood, die zoveel mensen waarnemen 
maar waarvoor in medisch wetenschappelijk discours geen verklaring is. 
Tenslotte het multidimensionele mensbeeld van Tryon, waarin de mens vanuit 
verschillende domeinen, lichamelijk, verstandelijk en spiritueel gemotiveerd 
wordt. We kunnen al deze verschijnselen misschien het beste samenvatten in zijn 
woorden: wonderbaarlijke diepe en verborgen oervormen.1051

   Als we meelezen met de beschrijvingen dan zien we dat deze meestal 
sensorisch-presentationeel zijn. Ze ontlenen hun waarachtigheid aan een andere 
conceptuele constellatie dan de logisch-causale verklaringen van de nieuwe 
wetenschap. Vanuit de terminologie van het rationeel verklaarbare of 
wetenschappelijk bewijsbare zullen ze steeds wegglippen. Toch is er over deze 
diepe verborgen oervormen teveel te zeggen, te ervaren en uit te wisselen om ze 
alleen tot de fantasie te rekenen. Nog steeds wijst een mens als hij het over 
zichzelf heeft op zijn hart en niet op zijn hoofd. Nog steeds stromen er golven van 
opwinding, angst, onzekerheid en plezier door het lichaam, met waarneembare 
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   Wanneer we het bereik van de wetenschappelijke rationaliteit niet ook de 
grens van erkende interpretaties willen laten zijn, is een ‘tussentaal’ nodig, een 
taal die enerzijds de wetenschap erkent en anderzijds datgene wat daarbuiten 
valt niet automatisch alleen verbeelding noemt, een taal die aan de kant van de 
logisch-causale verklaringen ook de gefundeerde speculatie erkent en aan de 
kant van de innerlijke ervaring ook de meer sensorisch-presentationele 
beschrijvingen. Daarmee zouden de ‘wonderbaarlijke verborgen oervormen’ in 
enigerlei vorm, misschien dan niet bewijsbaar maar wel gefundeerd bespreekbaar 
worden. In wat we overkoepelend de menskunde kunnen noemen is altijd naar 
een dergelijk ruimer discours gezocht.1058 De mensenkennis van mensen als Wier 
en Scot, hun overweging over de werking van imaginatie en projecties daarvan 
op een verbeelde werkelijkheid, was ook niet bewijsbaar maar daarentegen wel 
rationeel, en vormde uiteindelijk de grootste ontmaskering van de heksenwaan. 
De theorieën van Willis waren volgens één van zijn tegenstanders, de Deense 
anatoom Niels Stensen (1638-1686), bijna helemaal op speculatie gebaseerd.1059 
Dit was overdreven, want Willis onderzocht baanbrekend en volgens de hoogste 
standaarden van zijn tijd, maar inderdaad ontwierp hij vervolgens grote 
reconstructies die veel meer verklaarden dan zijn anatomische vondsten 
rechtvaardigden. Strikt gezien had Stensen dus een punt. Maar al speculerend 
kwam Willis wel tot zijn formulering van hormonen. Die zouden pas meer dan 
twee eeuwen later wetenschappelijk aantoonbaar gevonden worden.
   Hoeveel pogingen er ook steeds weer gedaan zijn, pogingen de ziel met de 
psychologie te combineren, pogingen psychologie met geneeskunde te 
combineren en etherkrachten met het lichaam, een ‘tussentaal’ is altijd aan de 
rand van de wetenschap gebleven en steeds weer naar de kant van de verbeelding 
geduwd. Met de cognitief-realistische excessen als de heksenvervolgingen 
verdween veel meer uit de intellectuele erkenning. Wat Glanvill en More zo 
vreesden gebeurde in de halve eeuw na hen. Geesten en demonen werden 
verbannen naar een onbewijsbaar gebied, de fantasie, de enige plek die de nieuwe 
conceptuele constellatie voor ze had overgelaten. De ghost-story kwam op, een 
nieuw literair genre dat in de achttiende eeuw grote vlucht nam en waarin nog 
even huiveringwekkend over magie en geestverschijningen geschreven werd, 
maar nu zonder de wil te overtuigen of te bewijzen. In het spookverhaal ligt de 
afspraak besloten dat de lezer het als fantasie mag opvatten.1060

Het verbannen van de geestenwereld naar het rijk van de verbeelding was de weg 
die het meest conform de nieuwe conceptuele constellatie was. Er waren ook 
andere wegen. Kleine groepen van enthousiasten probeerden vol te houden, maar 
ook zij werden meestal sobere puriteinen, zonder de extatische en visionaire 
aspecten, en anders verdwenen ze. In 1725 schreef John Strype dat hij van een 
sympathisant van het familistisch gedachtegoed had gehoord dat er nog maar 
één familist over was, en dat was een oude man.1061 Intussen was Tryon wel 
populair met zijn zelfhulpboeken en hij zou een kleine schare aanhangers krijgen 
die tot ver in de achttiende eeuw zijn menslievende en spirituele levenswijze in 
praktijk probeerden te brengen.1062 Zijn ideeën over de wisselwerking tussen 
geestelijke, psychische en lichamelijke krachten zouden evengoed vergeten 
worden. De grote systemen van ziel en kosmos met verschillende 

brein begon de psychologie al wel de contouren te krijgen van het vakgebied dat 
het later zou worden. Want de verschillende psychische functies verschenen nu 
in hetzelfde vlak, het brein, en hoefden niet meer over meerdere vakgebieden 
verdeeld te worden. Waar voorheen sommige aspecten onder de theologie vielen 
en andere onder de filosofie en weer andere onder de anatomie en geneeskunde, 
konden ze nu allemaal onder die ene noemer, ‘Psychelogie, a Doctrine of the Soul’, 
bestudeerd worden. Onder die noemer werd ook meteen de tweespalt zichtbaar 
die het vak sindsdien heeft begeleid. Willis vertelde nog aan zijn studenten over 
de waarneembare gloed van de etherische mens in ons. Locke had die passage in 
zijn aantekeningen onderstreept, terwijl hij verder nergens onderstreepte. In zijn 
eigen Essay, waarin de invloed van Willis zo zichtbaar was, had hij de etherische 
mens of astrale geest helemaal weggelaten, om voor zijn model alleen nog het 
aantoonbare over te houden.1054

Als we de psychologie volgen dan zien we dat vanaf die tijd de rationeel-
empirische constellatie het kader vormt waarbinnen het vak gepositioneerd 
wordt. Maar tegelijkertijd is het een feit dat psychologisch geïnteresseerde 
mensen vaak juist vooral in die wonderbaarlijke verborgen oervormen 
geïnteresseerd zijn. Daarom balanceert de psychologie tussen wetenschap en 
verbeelding. Daarom bleef men ook na de ‘Wars of Truth’ doorzoeken. De Duitse 
arts en chemicus Ernst Georg Stahl (1660-1734) stond al klaar om de door Willis 
tot hormonen omgevormde animale geesten weer in ere te herstellen als 
voertuigen van de ziel, opdat de ziel alsnog de processen in lichaam en geest kon 
sturen.1055 Men zocht door, en als dat niet via de weg van de wetenschap was dan 
wel via de ontdekkingsreizen van achttiende- en negentiende-eeuwse romantici 
en de duik van negentiende-eeuwse psychiaters in dromen en hypnose, in rêve 
éveillé, dubbelgangers en hasjiesj, in die oervormen die toen geleidelijk aan het 
onbewuste genoemd gingen worden. De zoektocht naar de geheimen van de 
menselijke binnenwereld was niet meer te stuiten, alleen was de wetenschappelijke 
methode niet altijd de koninklijke weg daarheen.
   Vanuit de andere pool, vanuit het discours van de rationeel-empirische 
wetenschap, zijn intussen veel verschijnselen en interpretaties naar het gebied 
van poëzie en verbeelding verbannen. Voor vakken als psychotherapie en 
psychiatrie, vakken waar men juist met gevoel, beleving, bezieling, intuïtie en 
inspiratie, hoofd, hart en buik te maken heeft, betekent dit een grote reductie en 
beperking. Misschien daarom dat zoveel onderzoekers die vooral de verborgen 
oervormen zochten de wetenschap hebben verlaten, en als zij de wetenschap niet 
verlieten – zie Freud – dan verliet de wetenschap hen.
   In enige mate geldt ditzelfde voor de geneeskunde, waarvan een groot deel 
onmiskenbaar onder de wetenschap valt en ook hoort te vallen, maar waarvan 
ook steeds soorten verschijnselen buiten het wetenschappelijk discours hun 
betekenis verliezen. Eén voorbeeld is het zogenaamde ‘niet-pluis-gevoel’, dat in 
vele termen al eeuwenlang in de huisartsengeneeskunde genoemd wordt maar 
waarvoor in medisch discours geen ruimte is, terwijl het volgens veel artsen een 
aantoonbare bijdrage aan goede diagnostiek kan geven. Het feit dat men in het 
Engels in dit verband over ‘gut feeling’ spreekt, geeft al aan dat het hoofd niet de 
plek is waar deze intuïties gezocht worden.1057

10   |   slOTbEscHOuWING

ME_BOEK_Onttovering_DEFopmaak2.indd   264-265 23-11-10   16:13



266 267

DE ONTTOVERING VAN DE WAANZIN

bestrijkt. Want zolang alleen de waarheden van de natuurverschijnselen 
onderzocht worden en niet ook de innerlijke en geestelijke waarheden, zolang is 
de zoektocht onvolledig, zolang is alles nog slechts een begin, zolang zijn we op 
weg naar de tempel maar blijven op de drempel staan. ‘U zelf zult inzien dat dit 
niet alles is…: er moet beslist verder gekeken worden’.1068 Desalniettemin 
verwachtte hij van de wetenschap een triomftocht en voorspelde haar de bijval 
van de hele mensheid. Comenius had weinig hoop dat de heren van de Royal 
Society zijn spirituele vergezichten in hun werk zouden betrekken en lijkt daarin 
te berusten, zodat hij toch weer met complimenten besluit: ‘Ik bezweer U 
nogmaals, ga zó als U nu begonnen bent voort’ … ‘bakens van het Licht, schitter!’1069

   Bij wijze van gedachte-experiment kunnen we deze woorden ook als 
toekomstvoorspelling lezen. Comenius schreef ze in 1668 maar we zouden dit 
het dilemma van de menswetenschappen kunnen noemen.

werkelijkheidsniveaus, zoals Tryon die voorstelde en zoals eerder Fludd en 
Cudworth die hadden voorgesteld, zouden alleen buiten de dominante denkwegen 
volgehouden worden, ondergedoken in een occulte esoterische onderstroom 
waarin de beperkingen van het wetenschappelijke wereldbeeld omzeild of 
ontkend werden. Thomas Vaughan deed met zijn Anthroposophia Theomagia nog 
een poging een op Fludd geïnspireerde kosmologie nieuw leven in te blazen.1063 
Maar aan het einde van de zeventiende eeuw werd Fludd als zonderlinge fantast 
gezien en hij verdween in de vergetelheid, om pas twee eeuwen later herontdekt 
te worden, eerst door theosofen en rozenkruisers – Madame Blavatsky en Edgar 
Cayce – en pas veel later door historici.1064

   Anne Conway bleek ook een boek geschreven te hebben, in stilte, in de 
laatste jaren van haar leven. Voor zover bekend had ze daar met niemand over 
gesproken. François van Helmont vond het manuscript in haar nalatenschap en 
hij zorgde ervoor dat het posthuum werd uitgegeven: The Principles of the Most 
Ancient and Modern Philosophy.1065 Conways boek werpt ook een licht op haar 
meningsverschillen met More, want zij bekende zich inderdaad tot een visie 
waarin er continuïteit was, van levende lichamen tot levende geestkracht, van 
aardse materie tot goddelijkheid, in een alomvattende ‘Unity of all Creatures’. Zij 
verwierp dus de scheiding tussen materie en geest. Volgens haar was alle 
geschapen substantie levend en het was in tegenspraak met God, die immers het 
leven zelf is, dat er onbeweeglijke, alleen mechanische materie zou bestaan. Ook 
bij haar leidde de logica – een traditioneel spirituele logica, niet een officieel 
theologische logica – tot het erkennen van een levende natuur en tussensubstanties. 
Dat was misschien wel het centrale punt voor de opvolgers van de spiritualisten 
en renaissancisten: de dominant geworden scheiding tussen materie en geest te 
doorbreken.1066 Dat kon alleen nog in de onderstroom.

In 1668 schreef Comenius een open brief aan de heren van de Royal Society. Het 
was de opdracht in zijn boek Via Lucis, De weg van het Licht. Comenius had de Via 
Lucis zesentwintig jaar eerder geschreven, in de roerige jaren ’40, toen hij met 
zijn vrienden Samuel Hartlib en John Dury een Universeel College van wijze 
mannen wilde oprichten om onderwijs, wetenschap en spiritualiteit te stimuleren. 
Zij wilden daarmee bouwen aan een vreedzame wereld, een wereld met rechten 
en kansen voor iedereen, waarin de mens zich kon verheffen tot ‘ontvanger van 
Licht’ – licht hier natuurlijk in de spirituele zin van het woord. Maar alles liep 
anders. De burgeroorlog brak uit en Comenius vertrok weer uit Engeland. Hij 
reisde rond door Europa en vestigde zich uiteindelijk in Amsterdam. En nu, 
zesentwintig jaar later, blikte hij terug. Het Universele College voor het verwerven 
van spiritueel inzicht was er niet gekomen. Wel was er een ander genootschap 
opgericht, de Royal Society, die het verwerven van ander inzicht tot doel had, de 
wetenschap. Comenius publiceerde zijn Via Lucis alsnog. Hij was niet bitter, hij 
was niet kritisch. Hij complimenteerde de wetenschappers met hun geweldige 
werk dat ‘door heel Europa bekend aan het raken’ was. Hij kende hen bovendien 
een voorbeeldrol toe als ‘dienaren van het Licht’, die lieten zien welke voorspoed 
het de mensheid zou brengen als men alom de aandacht zou richten op de naakte 
en simpele waarheid.1067

   Maar Comenius schreef ook dat de hele geleerdheid slechts een deel 
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cHAPTEr 1 We gain an entrance into pertinent Renaissance patterns of 
thought by means of an early-17th-century book on love’s sorrows, which points 
toward the source of human motives as conceptualized at the time. More or less 
standard is a threefold division of human beings in head, heart, and belly. The 
natural soul resides in the belly, the vital soul in the heart, and the sensitive or 
rational soul in the head. This is the foundation stone of traditional conceptions 
of the human being in the Western tradition. Further, insanity is generally 
approached in three distinct ways. As holy insanity it is caused by higher powers, 
which turn it into visionary (most often temporary) clairvoyance. As demonic 
possession, insanity is a seduction and transport by devils and demons. As a 
pathological phenomenon (that is, as accompanying bodily illness) it is caused 
most often by a disturbance of the ‘humors’ (saps flowing through the body), or 
of the organs and/or the senses. These distinct approaches make it possible to 
regard insanity as a source of wisdom as well as a source of illness or destruction. 

cHAPTEr 2  Quietly at the background of such traditional conceptions resi-
des something that we call here ‘the architecture of thoughts’. Foucault made a 
distinction between cosmic and analytical approaches. To him the process of 
disenchantment represented an increasing predominance of the latter over the 
former. Insights gained in developmental psychology (Piaget) and in psychoana-
lysis (Freud) enable us to find underneath these forms of interpretation a hidden 
self-evidence, known of old as magical thought or mythical consciousness, in the 
frame of which phenomena are interpreted along lines of the experience itself. In 
the cosmic (or magical or mythical) interpretation of insanity  medical or religi-
ous diagnostics speak the same language as the experience thereof. That is, diag-
nosis is not a rewriting of, or an abstraction from, the experience of demons, voi-
ces, visions, and possessedness, in terms of some scientific theory. Rather, the 
experience is left intact, and evaluated as such as holy or demonic, innocent or 
damaging. 

cHAPTEr 3 All this comes to the fore at a practical level in the persecution 
of witches and in the expulsion of demons. As the great European witch craze 
increases in speed and in compass, producing ever growing numbers of victims, 
a few thinkers begin to mark their vigorous dissent. The first to do so explicitly 
and in a manner imbued with theoretical considerations is the physician Johan 
Wier. He interprets pertinent phenomena in a manner best labeled psychological. 
In his view, visions and experiences of being bewitched are due to the imaginati-
on, which is driven in its turn by fear, despair, sexual frustration, or feelings of 
guilt. The insane or bewitched individual experiences awake what others expe-
rience only in their dreams.

cHAPTEr 4 The variety of diagnoses encountered so far on the theoretical 
level becomes manifest in everyday life in a number of actual cases. We follow 

suMMARy

THE DIsENcHANTMENT OF MADNEss

ScIENcE, THE SUPErNATUrAL, AND THE rISE Of A PSycHOLOGIcAL 
VIEW Of MAN

The subject of this book is changing interpretations of madness and of the 
workings of the human mind in early modern times, roughly between 1560 and 
1700. This is the very period when modern science arose — an event that has 
been characterized as ‘the mechanization of the world picture’ or as marking the 
decline of the magical universe. Labels like these reflect the core of the transition 
from a magical-religious toward a mechanicist, calculable universe that higher 
powers have withdrawn from, at least in so far as they had been experienced in 
earlier times as a living reality. Friedrich Schiller points at this development in a 
poem on ‘de-deified nature’ (‘Die Götter Griechenlands’); in conscious allusion, 
Max Weber later dubbed the process ‘the disenchantment of the world’ (‘die 
Entzauberung der Welt’).
    In this book we consider, not primarily the transformation of the picture 
of the world, but of the picture of man (a shorthand term here being used in the 
comprehensive sense of all human beings, women definitely included). To that 
end we examine in considerable detail two specific rounds of debate about 
insanity, possessedness, and witchcraft, such as took place in England at the 
beginning and at the end of our chosen period. Quite deliberately focusing on the 
content rather than on the social context of these debates, and taking equally 
deliberately a heuristic rather than a reductive stance toward our source material, 
we seek to analyze in depth contemporary developments in diagnostics and in 
changing concepts of melancholia and hysteria and more generally of how the 
human mind was thought to operate.  Along the way we encounter numerous 
informative data in detailed, first-hand descriptions made at the time of patients 
suffering from these various afflictions. We also examine the development over 
time of theory formation in anatomical and more generally medical treatises, as 
also in a flourishing genre of (to use the modern term) self-help books. The 
central question to pose time and again to our late-sixteenth- and mid-seventeenth 
century debaters, physicians, thinkers and ‘seeers’ is whether visions and trances 
and ecstatic states are genuine expressions of a supernatural reality, or only of 
the inside of the human mind — this being quite outspokenly the very question 
that kept numerous thinking persons at the time profoundly occupied.
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illness of the uterus are no longer viable, and are quickly given up entirely. Due to 
the new, brain-oriented approaches, scarcely any intellectual space is left for a 
psychology in which the belly and the heart have a mental life or even some cog-
nitive capacity of their own.

cHAPTEr 7 In England of the second half of the seventeenth century promi-
nent scholars come to intellectual blows with one another in a second round of 
debates over witchcraft. Whether or not witches and demons actually exist is as 
controversial a question as ever, and yet the central question has meanwhile shif-
ted. What does the new science imply, and what, if anything, does it still leave 
untouched? Does it not lead to atheism, really? Would one obvious alternative, a 
religion adapted to that new science, lead in the end to unbelief as well? In wha-
tever manner these questions were addressed, much less room than before was 
left in any case for traditional conceptions of the supernatural, for spirits, ghosts, 
souls of the deceased, and any tangible higher reality. At the start of the century 
demonologists struggled primarily against devils and witches; near century’s 
end, their prime target is an acutely felt menace of unbelief.

cHAPTEr 8 A quickly decreasing credibility of witches and demons due to 
the intellectual debates just mentioned also worked out on a more personal level 
—in diagnostics, in casuistry, and more generally speaking in how individuals 
experienced phenomena hitherto denoted as supernatural without more ado. 
Two detailed, autobiographical accounts of men who suffered from serious bouts 
of insanity show that, for all their being plagued by demons on a daily basis, they 
did not regard these as beings from the outside with a real existence of their own, 
but rather as figments of their imagination. A similar picture arises when we exa-
mine in certain theologically radical, literally enthusiast circles how participants 
accounted for holy insanity and divine inspiration. Here, too, possessedness and 
supernatural inspiration undergo a shift quite similar to what happened with 
hysteria and melancholia — from the supernatural to the (naturally) psychologi-
cal and also (inside psychology) from the body to the brain. So the shift (gradual, 
of course, yet relatively quick) concerns the full spectrum of thinking about wha-
tever used to be conceived in terms of the supernatural.

cHAPTEr 9 What did the shift imply for something that we might call our 
‘spiritual anatomy’? How have people experienced a soul, or a sense of inspirati-
on? Are our thoughts located in our head, or do they hover around us? Does inspi-
ration literally enter us, as a sensually noticeable force, or is it the observation of 
something that in the final analysis can only be outside us? Even here we find how 
the approach proper to the new science complicates the problem — in what pos-
sible manner can a soul, made of so tenuous an immaterial substance move our 
so much heavier, far more inert body? The thinking faculty had always been 
regarded as proof of an immaterial substance inside human beings, that is, of a 
soul. The new conceptualization of the human mind by Willis, soon taken up in a 

contemporary accounts of girls possessed and bewitched, together with the 
debates carried on among physicians and other people concerned with what is 
really going on in these cases.  Could diagnoses like ‘hysteria’ or ‘witchcraft’ 
account best for the symptoms so painstakingly described? Hysteria was regar-
ded at the time as a hungry voyage of the uterus, which was supposed actually to 
travel through the body, thus causing convulsions of the belly and the chest, also 
panic attacks and ongoing screaming and yelling. Contemporary descriptions are 
remarkably alike to those of demonic possession, with an angry demon-beast 
running up and down the body and bringing about quite similar symptoms. 
Partisans of a natural, Wier-like explanation of such symptoms hardly succeed in 
their attempts to make their theses look more acceptable or plausible than the 
current ones. Further, the demonological diagnosis, embedded in a culture in 
which devils, guilt feelings, and ghost stories are the order of the day, appears to 
provoke or at least reinforce the symptoms on display. That is,  a diagnosis is also 
an active tool in how the symptoms are originally formed.

cHAPTEr 5 Theories on how the human mind works underwent a signifi-
cant development between roughly the Renaissance and William Harvey’s disco-
very of the circulation of the blood. Beside the doctrine of the three souls and 
their respective executives, the natural, vital, and animal spirits, humoral patho-
logy used to form the backbone of approaches to illness and health. Of the four 
saps, or ‘humors’, black bile, or ‘melancholy’, is regarded as the chief source of 
mental affliction. In the seventeenth century however, increasingly vigorous 
appeals are made for a novel approach to the world and man, inspired among 
many other feats by the Voyages of Discovery and by scientific breakthroughs like 
the heliocentric picture of the universe or like all those many observations made 
by means of the telescope or the microscope. Francis Bacon sets himself up as the 
champion of a grand reordering of thought, which also includes strict methods 
for the development of ‘knowledge concerning ourselves’ and how to avoid bias 
in our search for such knowledge. Mechanicist interpretations of the human mind 
arise; these appear to entail an increasingly predominant interpretation of pro-
cesses in the human body in terms of the conservation of quantities. This 
approach, exemplified by how calculation and a weighing of possibilities and pro-
babilities drove Harvey to his discovery, radically constricted interpretations in 
terms of the hoary doctrine of humors — how, for instance, could these possibly 
stream up and down one and the same vessel?

cHAPTEr 6 By mid-17th-century the breakthrough toward a scientific 
approach of man appears to gain momentum. Two English physicians, Thomas 
Willis and Thomas Sydenham, become the driving forces behind the emergence 
of ‘psychologia’ and ‘neurologia’; Willis in a more ‘Harveyan’, Sydenham in a more 
‘Baconian’ vein. Willis’ brain researches rob standing accounts of the four humors 
and the three souls of their credibility and, a fortiori, of their seeming self-eviden-
ce. No longer is it an obvious truth, requiring no further discussion, that an 
immortal soul steers our thinking capacities. Accounts of hysteria in terms of an 
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coherent philosophy by his pupil, John Locke, now made it possible for the brain 
to do the thinking for us, thus to all appearances making the soul superfluous. 
Still acknowledged as the highest entity in each individual human person, there 
was no longer any specific faculty to be pointed at for carrying out operations 
allegedly impossible without that soul.

EPILOGUE The process of disenchantment, partially yet unmistakably 
brought about by the rise of science of a radically new kind, had effects far beyond 
the domains of world picture and psychology. The scientific handling, the 
rationalization, and the internalization of mental processes have enhanced 
greatly an interest in our inner life and our knowledge thereof. These approaches, 
so seemingly self-evident to us and yet less than four centuries old by now, did 
affect the ‘spiritual anatomy’, like experiences of the soul, inspiration, light, 
visions, and (even more down-to-earth) education at home and at school, thus 
molding our entire self-organization. Educated such that from our earliest youth 
onward we hear that our thoughts are in our brain, we are so much the less 
inclined to take deviant, notably spiritual experiences seriously. This is the root of 
the dichotomy that has marked the discipline of psychology, really from the 
moment onward when its contours became visible in the seventeenth century. An 
urge has remained with us for a view of the human person less dependent upon 
strictly scientific modes of proof; for a psychology that, in one way or another, 
leaves room for such phenomena as have lost their intuitive plausibility with the 
disenchantment of a once self-evident conception of who we humans at bottom 
really are.
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