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KENNIS IN DE KLUCHT DE ELECTRIc/TEIT; 
OF PEFROEN, MET HET SCHAEPSHOOFD 
CE-ELECTRICEERD (1746) 

BEN PEPERKAMP* 

In zijn Abhandlung von der Nutzen der Electrizitiit in deT ArtzneywissenschaJt uit 1744 
schreef Johann Gottlieb Kratzenstein (1723-1795) voor het eerst in de geschiedenis over 
de geneeskundige werking van statische elektriciteit.1 Deze verhandeling over een veel
belovende stimulatietherapie is niet onopgernerkt gebleven. Reeds in 1745 verscheen een 
Nederlandse vertaling onder de titel Korte verhandeling van de oorzaaken deT electrici
teyt; en derzelver nuttigheid met betrekking tot de geneeskunde,2 Een analyse van de kriti
sche ontvangst van deze vertaling in een klucht uit 1746, De electriciteit; of PefToen, met 
het schaepshoofd ge-electriceerd, biedt onverwachte perspectieven op de functie van 
achttiende-eeuwse literatuur bij de literaire annexa tie en integratie van actuele en 
innovatieve wetenschappelijke denkbeelden. Deze overweging zal ik in vier etappen 
nuanceren. Na een verkenning van de Korte verhandeling en een typering van de culturele 
omgeving waarin deze vertaling heeft gecirculeerd (paragrafen 1 en 2), bespreek ik het 
toneelwerk, waarbij ik in het bijzonder aandacht vraag voor de sporen van wetenschap 
die erin kunnen worden aangewezen (paragraaf 3). Daarbij zal ik naar goed letterkundig 
gebruik bij herhaling citeren: mede op basis van de relevante tekstfragmenten kan de 

'" Universiteit Utrecht, Instituut Nederlands, Trans 10, 3512 JK Utrecht. E-mail: ben.peperkamp@let.uu.nl.Dit 
artikel is geschreven in het kader van het NWO/GW-project nummer 301-79-179. Ik dank Prof. dr. Joost 
Kloek en Dr. Joke van der Wiel voor hun hulp. 

1 Van de eerste druk van deze Abhandlung (1744) zijn, voorzover bekend, geen bibliotheekexemplaren 
bewaard gebleven. Voor een volledig bibliografisch overzicht van Kratzensteins wetenschappelijk bijdra
gen en een ietwat chaotische schets van zijn academische carriere raadplege men E. Snorrason, C G. 
Kratzenstein professor physices experimentalis Petropol. et Havn. and his studies on electricity during the 
eighteenth century (Odense 1974) (Diss. Kopenhagen). Zie ook de (anonieme) bespreking van dit werk in 
Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium 20 (1976) 221. Over de wetenschapshistorische 
betekenis van de Abhandlung schrijven M. Rowbottom en C. Susskind in hun inleidend overzichtswerk 
Electricity and medicine: history of their interaction (San Fransico 1984), 7. Ook Joost Vijselaar spreekt 
over het bewuste werk in zijn De magnetische geest: het dierlijk magentisme 1770-1830 (Nijmegen,2oo1) 55-
56. Specifieker ten slotte is Wolfram Kaiser, '1795: Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-1795) und die 
Anfange der Elektrotherapie', in: Mitteldeutsches Jahrbuch for Kultur und Geschichte 2 (1995) 41-53. 

2 Christian Gottlieb Kratzenstein, Korte verhandeling van de oorzaaken der electriciteyt; en derzeIver nuttig
heid met betrekking tot de geneeskunde; by wege van brieven aan Doct. G.P'P' [= George Friedrich Faber}; 
naar den 2den druk uit het Hoogduits vertaalt. In's Gravenhage. By Pieter van Cleef, Boekverkoper op 't 
Spuy 1745. Gebruikt exemplaar: Universiteitsbibliotheek Utrecht. De tweede druk van Kratzensteins 
Abhandlung, waarop de vertaling is gebaseerd, zag eveneens in 1745 het licht. Van deze druk biedt 
Snorrason (n. 1), CG. Kratzenstein, zowel een facsimile als een integrale Engelse vertaling. In Kaiser (n. 
1): '1795: Kratzenstein', 46, een facsimile van de titelpagina van de bewuste vertaling, door hem een 'Dber
setzung einer Kratzensteinischen Publikation ins Niederlaudische' genoemd. 
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welwillende lezer over de validiteit van mijn argumentatie oordelen. Enkele principiele 
punten van aandacht reserveer ik VOOI de slotparagraaf. 

Kratzenstein (1745) 

Kratzenstein had zijn belangstelling VOOI de geneeskundige werking van elektriciteit 
voornamelijk te danken aan de inspirerende academische omgeving waarin hij als stu
dent vertoefd had: in de Duitse natuurwetenschappelijke gemeenschap had zich tussen 
circa 1735 en 1745 een aantal belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan.3 G.M. Bose, 
werkzaam aan de Universiteit van Wittenberg, had elektriseermachines ontwikkeld die 
beduidend krachtiger vonkontladingen konden produceren.4 Statisch elektrische span
ning ontstond in achttiende-eeuwse elektriseertoestellen als gevolg van wrijving tussen 
de hand en een glazen staaf die met behulp van een eenvoudig rad en een aandrijfriem 
in rotatie werd gebracht. De lading op het glas kon vervolgens aan een zogenoemde 
geleider (of conductor) worden overgedragen. Daarop verzamelde zich dus het elektrische 
potentiaal waarmee experimenten konden worden uitgevoerd. Een mens kon als gelei
der worden gebruikt, maar alleen wanneer door isolatie de lading niet naar de aarde kon 
afvloeien. Personen die geelektrificeerd werden, stonden daarom op houten tafeltjes of 
schijfjes pek of zegellak. In alternatieve opstellingen bungelden zij met zijden of hennep 
koorden aan het plafond. Bose nu kon sterker vonken trekken, doordat hij in plaats van 
een massieve glazen staaf een holle glazen retort of bol gebruikte.5 Dankzij een efficienter 
gebruik van het aandrijfmechanisme, wist hij bovendien een hog ere rotatiesnelheid te 
bereiken. De effecten werden ten slotte n6g sterker, wanneer een lange metalen staaf of 
buis tussen het glas en de geleider werd geplaatst, de zogenaamde eerste geleider. Deze 
apparatuur 'became very popular throughout Europe [ ... ], judging by th~ numerous 
engravings in the contemporary textbooks and monographs.'6 

Daarnaast brachten de technologische verbeteringen van Bose enkele nieuwe experi
mentele inzichten en theoretische vermoedens voort. 'Apart from the interest in genera
tor design in Germany during the years 1737-1745, there was also tremendous activity in 
the formulation of electrical theory', waarbij het begrip theorie uiteraard betrekking 
heeft op het geheel van veronderstellingen en praktijken die in de achttiende-eeuwse 
wetenschappelijke kringen legitiem werden geacht.7 Twee ontdekkingen trokken in het 
bijzonder de aandacht. Om te beginnen stelde c.F. Ludollf vast dat een krachtige elek
trische ontlading een licht ontvlambare vloeistof (zoals alcohol) kon doen ontbranden. 
Vuur en elektriciteit bleken op enigerlei wijze verwant te zijn. Beide waren zo mogelijk 
zelfs 'identiek', waarmee hypothesen over het universele karakter van vuur bij verande-

3 Willem D. Hackmann besteedt in zijn studie Electricity from glass; the history of the frictional electrical 
machine, 1600-1850 (Alphen aan den Rijn 1978), 67-89 zelfs een a£Zonderlijk hoofdstuk aan de ontwikke
Hngen in Duitsland, 1737-1745. 

4 Ibid., 67-70. 
5 Statisch-elektrische lading verzarnelt zich altijd op een oppervlakte: met een hoI voorwerp, dat zowel een 

binnen- als een buitenzijde heeft, is de opslagcapaciteit dus zo ongeveer verdubbeld. 
6 Hackmann (n. 3), Electricity from glass, 70. De practicus Bose kwarn ze1fs op het idee het aantal roterende 

glazen bollen binnen een elektriseermachine te vermeerderen, waarbij hij onder andere ook een bierglas 
heeft gebruikt: 'One of his most powerful machines rotated three globes, ten, twelve and eighteen inches 
in diameter, and also a beer glass. The pulley-wheel was so large that with each turn it rotated the largest 
globe eight times. He observed that the magnitude of the electrical effects produced was in proportion to 
the number of globes used, and he reported this finding to the Royal Society [London] on 23 May, 1745.' 
Uiteraard is oak in de Duitse wetenschappelijke pers over deze vernieuwingen gerapporteerd. 

7 Hackmann (n.3), Electricity from glass, 85. 
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ringen van de materie extra betekenis verkregen. Het experiment van Ludallf verdiepte 
in die zin <electro-chemical theories about the nature of electricity, which persisted 
throughout the eighteenth century.'8 Bovendien had J.G. Kruger, verbonden aan de 
Universiteit van Halle, binnen de besloten kring van zijn studenten en collega's, gesug
gereerd dat statisch-elektrische ontladingen op het menselijke lichaam een therapeutische 
werking zouden kunnen hebben.9 Uiteraard was bekend dat vonkontladingen organis
men niet onberoerd lieten. lO Maar over eventuele geneeskundige perspectieven was niet 
eerder gespeculeerd. In deze context moet de Abhandlung van Kratzenstein worden 
gewaardeerd. Kratzenstein had met Kruger kennisgemaakt en was als diens assistent te 
werk gesteld. Wat Kruger in 1743 en 1744 heeft vermoed en besproken, heeft de 21-jarige 
Kratzenstein vervolgens opgepikt, beproefd en in medisch-fysiologische zin trachten te 
verklaren.ll Zijn Abhandlungmarkeert de aanvang van een medisch-electrisch debat dat 
tot op de dag van vandaag wordt gevoerd.12 

In zijn bespiegelingen over de oorzaaken der electriciteyt; en derzelver nuttigheid met 
betrekking tot de geneeskunde bespreekt Kratzenstein ter inleiding de apparatuur waar
over hij kon beschikken. 'Men hangt een groote uitgeholde glazen bol met een spil in 
een daartoe geschikt gestel op, die men door een groot radt, door middel van een snoer 
snellyk rondsom deszelfs Spil draayen kan."3 Daarbij spreekt hij over de kracht van zijn 
'electrisaties' in termen van een vulkanische metafoor die de hele achttiende en negen
tiende eeuw in relatie tot (populariserende) elektriciteitsproeven in gebruik is gebleven 
en, langs indirecte weg, opnieuw een relatie tussen elektriciteit en Vilur veronderstelt.14 

'Door dit werktuig', vervolgt hij, 'is men in staat, hondert en meer persoonen, die 
elkander vast houden, te Electriseeren en voorspouwende bergen uit hen te maaken: 

Men heeft hen [deze personenl maar op kleene houte voetbanken te steIlen die,sterk met pik [teer] 

overgooten zyn. Hierop draayt men de glaze kogel of bol schielyk in 't rond, de hand steeds daarop 

houdende, ten einde dezelve door het wryven warm worde, alsdan doet men den naasten persoon, 

die op de bepikte voetbank staat, zyne hand naby de genoemde glaze kogel houden, dan zuIlen 'er 

bestendig vlammen uit deze kogel tegen de hand vliegen.15 

8 Ibid., 86. 
9 Meer hierover in Kaiser (n. 1), '1795: Kratzenstein', 43-44. 

10 Zie onder meer Vijselaar (n. 1), De magnetische geest, 52, in het bijzonder noot 36. 
11 Kratzenstein zelf vertelt dat Kruger hem geInspireerd had: 'De weergaloze heer Professor Kruger is, zoo 

vee! ik weet, het eerst op de gedagten gelcomen, dat de Electrificatie eenige nnttigheid in de geneeskunde 
zon konde hebben.' Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, 13. 

12 Voor relevante wetenschapshistorische literatuur over de ontwikkelingen tussen circa 1750 en 1900 
verwijs ik opnieuw naar Vijselaar (n. 1), De magnetische geest. Van de (voornamelijk Amerikaanse) 
beschouwingen over de 20stc eeuwse discussies noem ik enkel Timothy W. Kneeland en Carol A.B. 
Warren, Pushbutton psychiatry; a history of electroshock in America (Westport 2002). Daarin uiteraard veel 
aandacht voor de nefaste elektroshocktherapie. 

13 Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, 4-5. 
14 Zie voor de fascinatie voor, en metaforisering van vulkanen in de achttiende eeuw verder Richard 

Hamblyn, 'Private cabinets and popular geology: the British audiences for volcanoes in the 18th century', 
in: Chloe Chard en Helen Langdon ed., Transports: travel, pleasure, and imaginative geography, 1600-1830 
(New Haven enz. 1996) 179-205. En Joachim von der Thusen: 'Het sublieme geweld van de geschiedenis; 
de Franse Revolutie als "aardbeving" en "vulkaan"', in: Het verlangen naar huiveringj over het sublieme, het 
wrede en het unheimliche (Amsterdam 1997) 30-49. 

15 Kratzenstein (n. 2) Korte verhande1ing, 4-5. Ik vermoed dat Kratzenstein met zijn 'hondert en meer 
persoonen' enigszins overdrijft. Zonder condensator ('Leidse Fles'), waarover hij niet kon beschikken, is 
een dergelijke massale electrificatie in ieder geval niet erg waarschijnlijk. Zie verder Hackmann (n. 3), 
Electricity from glass, 90 e.v. 
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Dat Kratzenstein voor het spectaculaire karakter van elektriseerproeven gevoelig is 
gebleken, blijkt trouwens ook uit de eerste, prikkelende alinea's van zijn betoog. Ook 
hierin een vergelijking met een vulkaan. Verder komt hij er te spreken over geest
verschijnselen: 

Hetgeene ik U mits dezen mededeele, zal van veelen nauwlyks gelooft worden. De menschen bezitten 

thans de kunst, zich zoo ontzachelyk [vreeswekkendJ te maaken, dat men hen niet meer zal durven 

aanraaken, zonder te duchten, dat 'er vuur uit hen vaare als uit den Berg Etna. Ja indien men niet 

wist, dat ze vleesch en been hadden, zoude men zelfs denken, in 't gezelschap def booze geesten 

geraakt te zyn. En wie weet, welke zeldzaame dingen de menschen eindelyk noch verzinnen zullen.16 

Na deze inleidende overwegingen, nuanceert Kratzenstein de stelling dat elektriciteit 
genezingskansen biedt. Deze sensationele claim wordt gefundeerd in een bescheiden 
aantal case-studies: de auteur voert enkele ziektegeschiedenissen aan waarin 'electrisaties' 
genezend (zouden) zijn geweest. Zo vertelt hij dat een 'geleerde' man 'na eenige Electri
satie' van zijn 'lamme vingers' weer 'op het Clavecimbel [kon] speelen.'17 Daarnaast 
trakteert Kratzenstein zijn lezers op een reeks theoretische overwegingen. De genees
kundige, chemische en elektrofysische argumenten die hij in dit verb and gebruikt, zijn 
in achttiende-eeuwse wetenschappelijke kringen uiterst gangbaar geweest. Wat een 
interpretatie evenwel bemoeilijkt, is het feit dat de gebruikte basisbegrippen Cdeeltjes', 
'beweging', 'overvloed') geen ondubbelzinnige betekenis hadden. Gemeten werd er 
niets.IS De argumentatie was dus enkel kwalitatief. En de interne consistentie was soms 
ver Ie zoeken. J.L. Heilbron heeft in Electricity in the 17th and 18th century, a study of 
early modern physics een vergelijkbare elektriciteitstheorie bestudeerd van C.A. Hausen 
(er circuleerden in Europa rond 1745 vele varianten). Voor Heilbron bevat Hausens werk 
niet veel meer dan 'ingenious rococo' en 'tiresome expositions of effluvial mechanic'.19 
Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat het onmogelijk zou zijn dergelijke theoretische 
exercities op hoofdlijnen te schetsen. Ze vormen het fundament waarop Kratzenstein 
zijn claim heeft gebaseerd. 

Kratzenstein typeert elektriciteit als een zeer fijn 'uitvloeisel' (effluvium), dat door 
wrijving kan worden losgemaakt uit de materie en bovendien in botsing kan geraken 
met andere 'deeltjes'. Deze mechanische visie blijkt onder meer uit de passage waarin 
hij het ontstaan van elektriciteit bespreekt (de cursivering is van mij). 

Het is bekent, dat door het wryven van 't glas, deszelfs kleinste deelen in eene inwendige beweeging 

gebragt worden. Deze beweeging word aan de daarin rustende vuurdeeltjes medegedeelt, die die 

daardoor insgelyks in beweeging gebragt en gedeeltelijk naar buiten gejaagt worden. 20 

De veronderstelde therapeutische werking van elektriciteit wordt toegeschreven aan het 
feit dat de aldus bevrijde vuurdeeltjes vervolgens 'in de pori onzer lighamen' kunnen 
doordringen en daar, volgens dezelfde mechanische principes, alle schadelijke of over
tollige deeltjes 'naar buiten [kunnen] jaagen'." Bij de typering van de aard van de 

16 Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, bJ. 
17 Ibid., 26. 
18 Thomas L. Hankins, Science and the Enlightenment (Cambridge 1985) 57-62. 
19 J,L. Heilbron, Electricity in the 17th and 18th century. A study of early modern physics (Berkeley enz. 1979) 271. 
20 Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, 7. 
21 Ibid. 'Jaagen' betekent hier: 'dwingen om te gaan'. Zie Woordenboek der Nederlandsche taal (verder: 

WNT), s.v. jagen, 4C. 
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betrokken 'schadelijke of overtollige deeltjes' doet hij een beroep op het werk van Georg 
Ernst Stahl, een van de grondleggers 'of the doctrine of essential chemical principles', 
waarbij 'subtances were classified into generic groups defined by a shared property, that 
is, according to whether they were earthly, metallic, combustible, acidic, caustic, and so 
forth.'22 

'Ziekte', ten siotte, blijkt in de meerderheid def gevallen te kunnen worden toege
schreven aan een 'teveel aan bIDed' (plethora). Uitgedrukt in de chemische terminologie 
van Stahl: aan een onnatuurlijk overschot van 'zwavelachtige en zoutagtige deeltjes' die 
beide tot de hoofdbestandde!en van het bloed werden gerekend. 

In gevolge der stellinge van ons Staaliaansch Systhema, is d'overtolligheid van bioed de moeder der 

meeste krankheden. Indien men dezelve verminderen wi!, mQet men het overbodige bloed, of door 

zweeten of door aderlating, naar buiten jaagen. Ret eerstgenoemde is lastig, en omtrent het laatste 

zyn veelen beschroomt. Doch beides kan men door de Electrisatie ontheven zyn. Door deze word 

eene groot meenigte zwavelachtige en zoutagtige deeltjes uit ons lichaam naar buiten gedreeven. 

Dewyl nu het bloed voor 't grootste gedeelte bestaat uit zwavelagtige deeltjes, die met een Alcalisch 

zout vermengt zyn, zoo moet ook de meenigte des bloeds noodwendig door de Electrisatie vermin

dert worden. 23 

Onproblematisch is zijn empirisch en theoretisch georienteerde bewijsvoering echter 
niet. De beperkte bewijslast die Kratzenstein te bieden heeft, staat in geen enkele ver
houding tot de onbegrensde werking die hij de e!ektriciteit uiteindelijk toedicht. Hij 
typeert deze als een cure-aZJ.24 Op grond van een door theoretische speculatie gevoede 
veralgemenisering van slechts een beperkt aantal therapeutische bevindingen meent hij 
immers concluderend te kunnen stellen dat (er geen Congestie of ophoping, geene 
hoofdsmerten, verkouwtheid noch borstquaalen meer zullen zyn, die niet voor 
d'Electrisatie zullen moeten wyken.' 

[Ik zal] niet te verre gaan, wanneer ik myne Electrisatie als een Panacea aanmerke, 't welke voor 

veele zoo niet voor aile ziektens heilzaam is. Dit is noch niet genoeg: Zelfs die geenen, die door het 

verdrieteIyke Podagra [jichtl geplaagt worden, kunnen zich van dit geneesmiddel geen geringen 

troost belooven.z5 

Even verder merkt hij in een vergelijkbare retorische frasering op dat '[z]e!fs in 
quaadaardige koortsen en aansteekende ziektens [ ... ] d'Electrisatie van eene voortreffe
Iyke nuttigheid [moet] zyn.',6 

Kratzenstein moet zich van de generaliserende strekking van zijn betoog bewust zijn 
geweest. Aldus geparafraseerd: 'Ik heb de zaak niet volledig beproefd, maar enke! afge!eid 
uit een samenhangend geheel van dwingend geachte theoretische vooronderstellingen.' 

22 Carletone Perrin, 'The chemical revolution', in: R.c. Olby, G.N. Cantor, J.R.R. Christie en M.J.S. Hodge 
ed., Companion to the history of modern science (London enz. 1996) 266. 

23 Kratzenstein (n. 2) Korte verhande1ing, 15-16. 
24 Voor de betekenis van dit begrip verwijs ik in het bijwnder naar de studie van Dorothy Porter en Roy 

Porter, Patient's progress. Doctors and doctoring in eighteenth-century England (Cambridge 1989) 208-209. 
25 Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, 19. WNT, s.v. panacea: 'benaming voor een geneesmiddel dat aile 

ziekten zou genezen'. 
26 Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, 20. 
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De Materia Medica is [ .. J met een hoofdstuk vermeerdert geworden, waar van ik thans aan U d'eerste 

schetze zal geeveu, die ik weI voor als noch niet in 't geheel op de proef gebragt, maar evenwel Ii 

Priori bewezen heb, dat dit alles alzoo moet volgen.27 

Een dergelijke speculatieve redeneerwijze is in achttiende-eeuwse wetenschappelijke 
kringen vermoedelijk niet zeer uitzonderlijk geweest. Niettemin staat vast dat een aan
tal tijdgenoten op het controversiele karakter van het vertoog de yinger heeft gelegd. 
Kratzenstein vertelt immers zelf dat de 'de meesten' (!) die hij zijn standpunten v66r 
publicatie had voorgelegd er 'niet in geloofden'. En we mogen aannemen dat hij daarmee 
in de eerste plaats het oordeel van vakgenoten heef! bedoeld. Hij maakt zelfs melding van 
beoordelaars die de mening waren toegedaan 'clat het maar aneen [lees: slechts] uit 
spotterny geschreven was', waarna hij hun oordeel enigszins hoogmoedig van de hand 
wijst,28 Onafhankelijke gegevens over deze venijnige oordelen ontbreken. Ik kan dus 
slechts speculeren over de vraag of bij deze verwarring van 'wetenschappelijke ernst' 
met 'spot' de hierboven geciteerde inleiding een rol heeft gespeeld. Wie bij aanvang van 
een wetenschappelijk vertoog over 'spookverschijnselen' spreekt, ZOU op zijn miDst 
enige verwarring kunnen wekken. WeI kunnen we vermoeden clat Kratzenstein in zijn 
enthousiasme weinig ontvankelijk is geweest VOOI kritiek van zijn peers op de betrouw
baarheid van zijn standpunten, of de implicaties van zijn vertoogtrant niet, of niet ten 
volle, heeft kunnen overzien.29 

Men zou kunnen opmerken dat tijdgenoten volop met cure-aIls vertrouwd zijn 
geweest. Strikt genomen was er weinig nieuws onder de zon. De achttiende-eeuwse 
medische markt was open en dynamisch. Patienten kozen hun therapeuten afhankelijk 
van hun kwalen, hun financiele middelen, hun eerdere ervaringen en de aard van de the~ 
rapieen die concurrerende dokters, kwakzalvers, chirurgijnen en leken in de aanbieding 
hadden. En op de marketingmethoden van deze hybride groep genezers wil ik de aand.cht 
vestigen. Reclame was het middel bij uitstek om potentiele clientele te interesseren. Vit de 
advertenties uit De Amsterdamsche courant van 1745 blijkt dat nagenoeg aUe therapieen 
als cure-alls werden gepresenteerd. Dat was trouwens ook het geval in Engeland. 'Every 
medicine pretends nothing less than universality', schrijven Porter en Porter. Met 
dergelijke universele claims werd de medisch dienstverlening 'marketable, palatable and 
indispensable'.3° Ik citeer een voorbeeld. 

27 Ibid., 15. 
28 Ibid., 26. De gehele passage luidt: 'De meesten geloofden [ ... J, dat het maar aileen uit spotterny geschree

ven was, by welke meening ik hen gelaten heb. Doch anderen toonden zich opentlyk gebelgd, dat men 
van de nuttigheid der Electriciteyt, met opzicht tot de geneeskunde, schreef, zonder dat men daarvan 
eenige ondervinding had'. Waarna de auteur, onder verwijzing naar het voorspellen van zonsverduiste
ringen, een complicerende redenering naar analogie opzet die ik hier verder buiten beschouwing laat. 

29 Voorzover roij bekend, is er weinig geschreven over de 18de-eeuwse geschiedenis van 'aanvaardbaar geachte 
wetenschappelijke verklaringen' in relatie tot de experimentele (fysische) praktijk. Over de 17de-eeuwse ont
wikkelingen (die cruciaal zijn gebleken voor de vorming van de 'moderne fysica') schrijven Steven Shapin en 
Simon Schaffer in hun beroemde studie Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle and the experimental life 
(Princeton enz. 1985), 13: 'we have set ourselves the historical task of inquiring into why experimental prac
tices were accounted proper and how such practices were considered to yield reliable knowledge'. 

30 Porter en Porter (n. 24), Patient's progress, 96-97. Veel meer in Roy Porter, Patients and practioners. Lay 
perceptions of medicine in pre-industrial society (Cambridge 1985); G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de 
medische wetenschap in Nederland (Bussum 1972); Roy Porter, The popularization of medicine 1650-1850 
(London 1992); M. Lindemann, Medicine and society in early modern Europe (Cambridge 1999). 
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De beroemde en alom berugte Switzerse KRUYDER-THEE, welke dierbare kragten en werkingen 

niet te bepalen zijn; neemende wonderlyk weg alle Hoofd- Borst- Lenden- Maeg- Colyk- Jigt

Lendenpynen, Loornheden, aIle Koortsen, Lammigheden, Maegqualen, Brokkingen, verlore Eetlust, 

gaet in nuttigheid en werkinge aIle Meydranken, en in smaek en gem aIle soorten van Theen verre te 

boven; [ ... J; 't Palet 12 stuyversY 

Maar de universele claim van Kratzenstein was niet bedacht door een ambitieuze koopman 
met een goede neus voor lucratieve rnedische handel, maar ontstaan in een wetenschappe
lijke omgeving. Het staat vast dat zijn extravagante claim zijn reputatie in wetenschappe
lijke kringen heeft geschaad en de e1ektrotherapie een slechte naam heeft bezorgd.3' 

Dat ook het algemene publiek smalend over zijn werk kan hebben geoordeeld, dankzij 
het k1uchtspel waarruee het bekend kan zijn geweest, bespreek ik in paragraaf 3. 

Markt en mode 
Ik geloof niet dat Peter van Cleef, Haags drukker en uitgever, bij de uitgave van de 
Korte verhandeling uit 1745 primair aan belangstelling bij een geleerd (genootschap
pelijk) publiek heeft gedacht. Voor informatievoorziening binnen geleerde kringen was 
immers geen integrale vertaling van de Duitse Ahbandlung noodzakelijk. Eerder ver
moed ik dat Van Cleef heeft gerekend op de interesse van lezers die geen) of slechts een 
gebrekkige, kennis bezaten van de Duitse taal, maar bij voorbeeld wei een (praktische) 
interesse koesterden voor de vorderingen van de geneeskunst) nieuwsgierig waren naar 
het controversiele karakter van Kratzensteins claims (vooropgesteld natuurlijk dat ze 
daarvan op de hoogte waren), of gevoelig bleken voor alles wat te maken had ruet het 
in 1745 populair geworden publiek amusement waarhij elektriseermachines een hoofd
rol speelden.33 Voor dit laatste aspect wil ik in deze paragraaf aandacht vragen. 'Natuur
kundig vertier' hiedt een perspectief waarbinnen de opmerkelijke helangstelling voor 
Kratzensteins verhandeling kan worden begrepen (en zoals zal blijken: ook de betekenis 
van de k1ucht relief verkrijgt). 

Voor elektriseermachines en de voorstellingen die daarmee konden worden gegeven was 
vanaf circa 1740 een toenemende publieke belangstelling ontstaan.34 Wetenschappers pro
fiteerden daarvan. Bose had zijn faam in brede kring niet zozeer te clanken aan zijn 

31 De Amsterdamsche courant van 18 november 174S cursivering van mij. 
32 Vgl. E. Snorrason (n.1), e.G. Kratzenstein, 51 e.v. Tot ver in de 19de eeuw is men overigens met enige min

achting over de claim van Kratzenstein blijven spreken. Ik verwijs naar het artikel 'Electrotherapie' in de 
Geillustreerde Encyclopaedie van A. Winkler Prins (deel VI, Amsterdam 1873, 533): 'Electrotherapie [ ... J of 
de toepassing der elektriciteit op de geneeskunde is betrekkelijk nog nieuw. Wei heeft men van ouds 
pogingen aangewend, om daarmede op 's menschen ligchaam te werken, doch dit geschiedde op eene 
zeer onbekookte wijze, 200dat men aan de eene zijde de electrciteit als een middel tegen aile kwalen aan
prees en aan de andere zijde als nutteloos verwierp'. Winkler Prins: 'Electrotherapie'; curs. van mij. 

33 Over de lees- en boekencultuur in het achttiende-eeuwse Den Haag schrijft Jose de Kruif, Liefhebbers en 
ge-woontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (Zutphen 1999). 

34 Zie Simon Schaffer, 'Natural philosophy and public spectacle in the eighteenth century', History of Science 21 

(1983) 1-43, in het bij20nder 6 en verder. Een systematisch onder2Oek naar deze publieke interesse heb ik niet 
uitgevoerd. Ter verduidelijking van de toenemende belangstelling voor elektridteit in het midden der acht
tiende eeuw zou in ieder geval ook het - blijkens de herdrukken: populaire - boek van J.H. Winkler, Nieuwe 
natuurkundige ontdekkingen, aangaande de eigenschappen, werkingen, en oorzaaken der electnciteyt, moeten 
worden betrokken (elders in deze paragraaf zal deze geleerde nog ter sprake komen). De Nederlandse verta
ling van dit laatste werk verscheen in 1745 - dus gelijk met Kratzensteins vertaling - te Amsterdam bi; Hendrik 
Vieroot. Een tweede druk van Winkler verscheen in 1746 en een derde titeleditie in 1751 (met dank aan een 
anonieme referent van het tijdschrift Gewina). In dit verband verwijs ik bovendien naar de studie van Oliver 
Hochadel, Offentliche Wtssenschaft. Elektrizitiit in der deutschen AUfkliirung (Gottingen 2003) i.h.b. 44 e.v. 
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technisch pionierswerk, als weI aan de spectaculaire optredens die hij verzorgde VOOI 

een elitair Duits publiek.35 L'Abbe Nollet verichtte vergelijkbare vertoningen aan het 
hof van Frankrijk, waar hij werd beschouwd als een 'master showman'}6 We roogen het 
belang van hun publieke performances niet onderschatten. Mede dankzij hun demonstra
ties wisten beiden financiele middelen te verwerven waarmee ze hun onderzoekswerk 
konden voortzetten. Wetenschappelijke bedrijfsvoering, publieke demonstraties, ont
haal, prestige en patronage kunnen in deze context moeilijk worden onderscheiden. 

Over het repertoire van deze amusante wetenschappelijke performances is betrekkelijk 
vee! bekend. Zo bleek het (voor de theoretici fundamentee! geachte) experiment van 
Ludollf; waarbij een krachtige e!ektrische vonk een brandbare vloeistof deed ontvlam
men, bij uitstek geschikt voor een aantrekkelijk geachte theatrale enscenering. Lissa 
Roberts beschrijft deze performance onder verwijzing naar een optreden van J.H. 
Winkler, die in Leipzig werkzaam was. 

As part of his electrical soirees, Winkler would insulate and electrify his servant and then hand him 

a glass of brandy to drink. As the glass reached the servant's mouth, sparks flew from his tongue, 

igniting both the brandy and the audience's laughter}? 

Ook Kratzenstein attendeert in zijn Korte verhandeling op dit experiment, maar zonder 
melding te maken van de risico's: <een ge-Electriseert persoon kan met zyne vingeren of 
met een yzer [hedoeld is: een eerste geleider], eenen weI gerectificeerden Spiritus vini 
in brand steken, indien hij te voren maar een weinig warm is gemaakt geworden.'38 

Bij een andere act werd een persoon voorzien van een hoofddeksel met een uit blad
goud gemaakte rand of versiering. De bedoeling was hem een 'heilige' te doen lijken 
wanneer de elektriciteit zich langs het goud kon ontladen. Hier spelen dus ook gods
dienstige (naar ik aanneem: anti-paapse) sentimenten een rol. Kratzenstein is ervan 
onder de indruk geraakt. Want hoewel op zich zelf irrelevant voor zijn medisch-elektri
sche beschouwingen, komt hij er uitvoerig over te spreken. De relatie met de physique 
amusante is hier volkomen expliciet, waarmee hij opnieuw van zijn fascinatie voor de 
dramatische dimensies van het elektrificeren blijk geeft. 

Wil men iemand, eenen sanet of heilige vertoonen, zoo heeft men hem maar een kuif, muts of hoed 

met goude kanten bezet, op het hoofd te zetten, wanneer men dan uit dit hoofddeksel aan eene 

plaats 't vuur doet uit vliegen, dan zullen te gelyk rondsom het gantsche hoofd uit aIle openingen 

der gemelde gouden kanten vonken voorkomen. Ik herinnere my dat reeds twee vrouwspersonen 

door dit middel voor heiligen zijn verklaart geworden.39 

Een derde act genoot bekendheid onder de naam'de e!ektrische kus' (of Venus electrifi
cata), waarmee Bose rond 1740 furore had gemaakt.40 Kratzenstein rept er met geen 
woord over, hoewel het waarschijnlijk is dat hij ervan gehoord had. 

35 Patricia Fara, An entertainment for angels. Electricity in the Enlightenment (New York 2002) 44-46. 
36 Michael R. Lynn: 'The fashion for physics: public lecture courses in Enlightenment France', The Historian 

62 (2002) 345 e.v. L Bernard Cohen, Benjamin Franklin's science (Cambridge (Mass.) 1990) 387. 
37 Lissa Roberts, 'Science becomes electric. Dutch interaction with the electical machine during the eigh

teenth century', Isis 90 (1999) 689. 
38 Kratzenstein (n. 2), Korte verhandeling, 6. De verhitting diende uiteraard am genoeg ontvlambare alco

holdamp te doen ontstaan. 
39 Ibid., 32. 
40 Meer over deze act in Dorothee Sturkenboom, De elektrieke kus. Over vrouwen, fysica en vriendschap in de lSde en 

19de eeuw. Het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg (Amsterdam enz. 2004) 40-42. 
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Elektrische kus. Kopergravure, 
circa 1800, uit de collectie van het 
Deutsches Museum, Miinchen. 
Deze illustratie is ook afgebeeld 
in D. Sturkenboom, De elektrieke 
kus, 42. 

Der elektrische Ku:B wurde vor aHem durch die Vorfuhrungen von [ ... J Bose [ ... J popular. Dieser 

arrangierte bei festlichen Anliissen, daB eine isoliert stehende, auBerst reizvolle Dame, den Giisten 

eineo BegruBungskuB arrhat. Da diese mit einer im Nebenraum stehenden Elektrisiermaschine in 

Verbindung stand und durch diese elektrostatisch aufgeladen wurde, gab es eineo groBen SpaB, wenn 

der Gast, iiberrascht dUTch den ausge16sten elektrischen Schlag, erschrocken zuruckfuhr. Die Schreck

reaktion soIl dabei so stark gewesen sein, daB einige Giiste sagar Ziihne dabei verloren haben sollenY 

Erotische associaties liggen in deze context voor de hand. Deze zijn in ieder geval aan te 
wijzen in het dichtwerk uit 1744, Die Electricitiit nach ihrer Entdeckung und Fortgang, 
mit poetischer Feder entworffen, waarin Bose over Venus electrificata had verteld: 

Ein soleh bezauberndes, anbetungswiirdiges Kind 

Wird elektrifiziert, so schnell als wie der Wind. 

[ ... ] 

Ein aussereintzigmahl versucht ich es, und nahm 

Der Venus einen KuB, doch Himmel wie bekam 

Mir solcher Frevel-Muth. 

Es schien, ein schmetternd Stechen 

Verdrehte fast den Mund. 

Die Zahne wollten brechen. 

41 Geciteerd naar een anoniem internetessay, 'Die Faszination der Elektrizitat' te vinden op de website van 
de Friedrich-Schiller-Universitat te Jena: http://www2.uni-jena.de/journalJsfb/sfb482_2.htm [16 decem
ber 2006]. 
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[ ... J 

So rast ein Zitterschmertz ihm nauf in das Gehirne. 

Die Zahne beben fast. 

Es schmettert in der StirneY 

Roberts nu heeft een intrigerende analyse gemaakt van het publiek en de setting van 
deze fysisch-culturele praktijken in Nederland. Uit haar analyse rijst het volgende beeld 
op. Tot aan circa '745 beperkte de publieke belangstelling voor dergelijk vermaak zich 
voornamelijk tot elitaire, dat is: relatief hoog opgeleide en cultureel geYnteresseerde krin
gen. Overbodig te zeggen dat in deze setting ook didactische principes een rol hebben 
gespeeld. 

By the 17405, it would have been difficult for an educated and culturally aware person not to be 

familiar with the basic properties of static electricity. They were commonly demonstrated at univer

sities - Petrus van Musschenhroek, to take one further example, purchased an electrical machine for 

Utrecht University sometime before 1740 - shown at the Stadholder's court and in the drawing 

rooms of other wealthy dilettantes, and discussed in major scientific and literary journals.43 

Maar rond circa 1745 doet zich in de publiekssamenstelling een wijziging voor. 

[The] recognition of the machine's dramatic capacity and demonstrative appeal took it beyond the 

exclusive spheres of natural philosophical inquiry and gentlemanly dilettantism, into the more popular 

realm of public display. Soon the same demonstrations were being witnessed by students, influential 

elites, and visitors to fairs and public inns - though the social and cultural dynamics pertaining to 

their performance certainly differed in keeping with the setting.44 

Roberts verwijst daarbij onder meer naar een advertentie uit de Amsterdamsche 
Courant van 2 november 1745: vermoedelijk de vroegste in Europa waarin een dergelijk 
vermaak wordt aangeprijsd: 

Werd bekent gemaekt dat in de Zon op den Nieuwendyk t'Amsterd[aml, de Elektrische of Vuur

machine te zien is, van's morgens ten 9, tot's avonds ten 6 uuren, van 6 tot 8 en van 8 tot 10 uuren, en 

andere Machines meer, daer [waar J de Dames en Heeren groot plysier en vermaek in zullen scheppen.45 

42 Geciteerd naar http://www.gekuesst.de/home/elektrisch.htm[16december2005].De oorspronkelijke 
uitgave heb ik niet in een Nederlandse bibliotheek kunnen achterhalen. W.o. Hackmann herinnert OilS 

in 'Spark gaps', Nature 356 (1992) nr. 6363 [5 maart 1992] 26 (een bespreking van M. Pera, The ambiguous 
frog: the Galvani-Volta controversy on animal electricity (Princeton 1991)) overigens aan de reactie van de 
leden van de Royal Society te Londen, die een vergelijkbaar erotische fascinatie veronderstelt: 'In 1745, 
fellows of the Royal Society were astonished to learn about a novel experiment performed at Leipzig in 
which sparks were drawn from the lips of an electrified woman by anyone who tried to kiss her. They 
immediately set about acquiring the electrostatic generator used to produce this 'electric kiss', in no 
doubt that when the apparatus arrived in London "our own Country-Women will be found to have as 
much Fire in their Lips as any of their Sex in Germany".' 

43 Roberts (n. 37), 'Science becomes electric', 688. 
44 Ibid., 688-689. 
45 Ibid., 690, noot 18. De Amsterdamsche courant van 2 november 1745. 
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Bovendien heeft Roberts het beroemde dagboek geraadpleegd van Jacob Bicker Raye, 
een telg uit een familie uit de betere middenklasse van Amsterdam. Bicker Raye vertelt 
op 12 september 1745 'in de Engelse steeg' bij zo'n publieke demonstratie aanwezig te 
zijn geweest, en daarbij zelf - na electrisatie - alcohol te hehben ontbrand (ik citeer 
naar de hertaling van Fr. Bijerinck en M.G. de Boer): 'terwijl ik met de eene hand de pijp 
[lees: eerste geleider] vasthield, [stak ik] met mijn andere hand, ja met een yinger, bran
dewijn in een lepel [in brand].' En even verder tekent Raye aan: 'Duizenden rnenschen 
gaan die dagelijks zien'.46 

Roberts' analyse van deze getuigenis, waarbij zij ook het optreden van Winkler 
betrekt, is inzichtgevend: 

Winkler conducted his demonstrations in a setting of elite social drama; the rewards he reaped were 

due to the patronage of his aristocratic audiences. In contrast, the scene in which Bicker Raye took 

part was set in Republican Holland. A public inn took the place an aristocratic salon, and a bour

geois participant from the audience replaced Winkler's servant. Whereas Winkler used his electrical 

display as a bid for influential patronage in the name of science, the Dutch showman (we do not 

know his name) performed with no expectations other than to entertain his audience, attract a pay

ing crowd to the inn, and earn a living for himself. 47 

In of rond 1745 werd elektriciteit een commercieel product.48 En met deze tendens tot 
commodificatie wil ik de vertaalde 'Kratzenstein' uit dat zelfde jaar in verband brengen. 
De uitgever moet handel hebben gezien in een boekje dat een (op zich zelf reeds) 
modieus onderwerp koppelde aan de geneeskunde, een panacee beIoofde en dat boven
dien aanvechtbaar werd geacht volgens de (anonieme) critici die de auteur zelf aan het 
woord laat ('[dit is slechts] uit spotterny geschreven'). Het boekje bood elektrisch spek
takel zo gezegd. En daaraan bleek behoefte. 

De electriciteit ('746) 
De in 1746 verschenen klucht De electriciteit; of Pefroen, met het schaepshoofd ge-electri
ceerd thematiseert de publieke fascinatie voor elektriciteit die rond 1745 was ontstaan. 
Het toneelwerk ironiseert in het bijzonder de controversiele en actuele wetenschappe
lijke claim uit de Korte verhandeling van Kratzenstein. 'Powerfull currents of literary 
and artistic satire against medicine doubtless flowed throughout the eighteenth centu
ry'.49 Binnen deze vitale traditie vormt De electriciteit een nog nauwelijks bekeken werk. 
Een van de personages in het kluchtspel wordt onderworpen aan een aantal amusante 
elektrische pro even. De modieuze publieke fysische performances waarover ik zojuist 
heb gesproken, zijn dus verwerkt in de burleske enscenering. In geen enkele Europese 
literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw heb ik vooralsnog een vergelijkbaar 
toneelwerk aangetroffen. Of de klucht daadwerkelijk is opgevoerd, heb ik niet kunnen 

46 Jacob Bicker Raye, Notitie van het merkwaardigste meyn bekent 1732-1772, F. Beijerinck en M.G. de Boer 
ed. (Amsterdam 1935) 122. Roberts (n. 37), 'Science becomes electric', 689. Meer over Bicker Raye en het 
dagboek op de website van het Gemeentearchief te Amsterdam (waar het wordt bewaard), en in de inlei
ding van voornoemde uitgave. 

47 Roberts (n. 37), 'Science becomes electric', 689. 
48 Uiteraard standen in de achttiende eeuw oak andere wetenschappelijke activiteiten in de publieke 

belangstelling. Zie onder meer Hamblyn (n. 14), 'Private cabinets and popular geology'; Lynn (n. 36), 
'The fashion for physics'. 

49 R.M. Mulvey en R. Porter ed., Literature and medicine during the 18th century (London 1993) 2. 
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achterhalen.50 Indien dat het geval is geweest, moet er een werkend elektriseertoestel op 
het toneel hebben gestaanY 

De eerste aanwijzing dat De electriciteit zinspeelt op de modieuze belangstelling voor 
natuurkundig vertier, ontleen ik aan het 'Voorbericht'. Deze inleiding is ondertekend 
met de initialen van A. Frese (1714-1788): een werkzaam lid van het Haagse kunst
genootschap Ars Superat Fortunam onder auspicien waarvan het werk volgens het 
beeldmerk op het titelblad in 1746 is geschreven en verspreidY De belangstelling VOOI 

'electriciteit' is inmiddels zo groot geworden, verklaart Frese met een ironiserende 
hyperbool, dat we van een 'nieuwsgierigheidsziekte' zouden kunnen spreken. Tegelijk 
heeft de productie van elektriseertoestellen 'industriele' prop~rties aangenomen. Wat hier 
wordt gezegd, rechtvaardigt een koppeling met hetgeen Roberts over commercialisering 
van de fysica heeft beweerd. 

Wat gerught een Nieuwe uitvinding, de ELECTRICITEIT, zo hier, in de voornaemste steden van 

Neder- ais elders, in die van Hoog-Duitschland, by Kundigen en Onkundigen verwekt heeft, is bereits 

meer dan genoeg bekent. 

Vaderlandsche Natuur-wyzen ter eener, en Inlandsche Dwazen ter andere zyde; onophoudelyk 

behebt met eene gelyke Land-ziekte, als daer is: de onder deeze Lucht-streek geweldig heerschende 

Nieuws-gierigheit, die hen in 't algemeen aengebooren is, kunnen geen meerder vIyt noch grooter 

moete [moeite 1 aanvaerden, dan zy, zints eenigen tyd herwaerds, hebben aangewend en gedaen, tot 

onderzoekinge en beproevinge der zo genaemde ELECTRICITEIT, ten dien einde werkstellig 

makende [bewerkstellende] een Chaos van Electrische Werk-tuigen. 

Glas-blazers, Drajers en Timmerlieden, (weI de voornaamste Arbeidslieden daar toe behorende,) 

word nauweIyks verpozinge in hunnen arbeid daar aan gegunt: zy moeten dach en nacht aan elkan

der knoopen, am maer zo veele Glaze-bollen, Raderen en Schyven, Stylen en Planken, te blazen, te 

drajen, en te hakken, als de Glas-oven in - De By tel uit - en de Byl voor- kan houden.53 

Onmiddellijk daarna relativeert Freese de claim dat elektriciteit aIle kwalen zou kunnen 
verhelpen, waarmee hij (vooralsnog: impliciet) Kratzensteins Korte verhandeling op de 
korrel neerot. 

50 In het Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters van A.J. van 
der Aa, deel II (Amsterdam 1845) onder A. Frese, wordt vermeld dat 'sommige [kluchten van het genoot
schap] op de Haagsche schouwburg vertoond zijn.' Die ging evenwel al rand 1730 failliet: De electriciteit 
kan er niet zijn getoond. Bovendien is het, volgens A.S. de Haas, Ret repertoire van de Amsterdamse 
Schouwburg, 1700-1772 (Maastricht 2001), ook niet opgevoerd op de Amsterdamse Schouwburg. Dat 
voedt het vermoeden dat het - zo het a1 gespeeld is - of door een ambulant gezelschap, of door een ama
teurtoneelgezelschap ten tonele is gevoerd. Van der Aa wordt trouwens oak geciteerd door J. Lucas, Ret 
kunstgenootschap l1rs Superat Fortunam'; of Christiaen Schaef en Alberrus Frese en hun kluchtspelen voor 
1750 (doctoraalscriptie Nijmegen 1984) 122. Lucas, die zich uitvoerig met de 'documentaire geschiedenis' 
van het genootschap heeft beziggehouden, heeft echter geen concrete opvoeringgegevens kunnen achter
halen. Oak ik ben daarin niet geslaagd. Veel van onze achttiende-eeuwse theatergeschiedenis is nog in 
nevelen gehuld. 

SIlk geloof dus niet dat men met andere (toneel)technieken de beoogde elektrische verschijnselen zau heb
ben nagebootst. 

52 Meer gegevens over dit genootschap (dat is opgericht op 8 augustus 1733) vindt men in Lucas (n. 50), Ret 
kunstgenootschap 'Ars Superat Fortunam'. Lucas vermoedt dat Frese de klucht samen met Chr. Schaaf 
heeft geschreven. 

53 A. Frese en Chr. Schaaf, De electriciteit; of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-electriseerd; kluchtspel. 
Gedrukt voor het kunstgenootschap [Ars Superat Fortunam], 1746. En te bekomen l' Amsterdam bij A. 
Olofsen. Gebruikt exemplaar: Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBM: OK 63-9326). Verder aange
haald als: De e1ectriciteit. 'Voorbericht', p. [1]- [2]. 
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Hoe haag nu oak de ELECTRICITEIT in de Geneeskunde mag opgeveizeld worden, zo is het echter 

buiten alle geschil: dat alle derzelver byzondere Beproevingen volkomen kragt - en vrugtloos zullen zyn 

en blyven, in opzichte van dat Yuur wegtehaelen, het welk eene overgeerfde Nieuwsgierigheit telkens 

ontsteekt en brandende maekt. 

Wy zullen over derzelver uitwerkingen in 't algemeen ODS niet verder in laten.54 

Elektriciteit vermag veel misschien; maar nieuwsgierigheid genezen kan het niet. 
De tweede indicatie dat De electriciteit heeft gefunctioneerd in de onmiddellijke con

text van de Korte verhandeling, ontleen ik aan de lijst van 'Vertooners'. 'Kratsenstein, een 
Duitscher' is een van de dramatis personae.55 Met de kwalificatie 'een Duitster' is meer 
beoogd dan de opgave van een op zich zelf correct biografisch gegeven (hetgeen trou
wens aIleen door een geverseerde toehoorder kan zijn opgemerkt). Het toneelpersonage 
Kratsenstein blijkt gemodelleerd te zijn naar de karikaturale Duitse kluchtarts.56 Deze 
maakte deel uit van het beproefde repertoire aan voorstellingen waarrnee in het achttien
de-eeuwse toneel de pretenties van de genezer en de geneeskunst aan de kaak werden 
gesteld. De geleerde mof werkle op de lachspieren, mede omdat hij kon worden geasso
cieerd met dwaze hoogmoed en ongemanierdheid. Kratsenstein spreekt een verhaspeld 
Duits-Nederlands: 'Gar woll 'k begrypf sie.' Met het aldus gecreeerde talige verschil 
werd uitdrukking verleend aan esoterisch karakter van het werk waarmee een medicus 
van bedenkelijk allooi ge.cht werd bezig te zijn. Het vreemde is hier met een afwijkend 
taaleigen gemarkeerd. De clauzen van Kratsenstein zijn in de uitgave bovendien conse
quent uit een gotisch Iettertype gezet.57 De curieuze typografie heeft hier dus een iconi
sche betekenis (zie figuur). 
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54 De electriciteit, 'Voorbericht', [2J-l31. 

De electriciteit, p. 34-35, met drie 
clauzen van Kratsenstein die uit 
een Gotisch lettertype zijn gezet 
(p. 34: 'Es ist noun richtig', p. 35: 
'Das sie de Hand schla am den 
pyp, / So das is 't wol!'. En: 
'Bald wird komen / Das Peur!'). 
Exemplaar Universiteits
bibliotheek Amsterdam. 

55 De electriciteit, v66r p. 1. De naam Kratsenstein is in de klucht, op enkele uitzonderingen na, steeds met 
de letter 5 gespeld. 

56 W.A. Ornee, 'De mot' in de Nederlandse blij- kluchtspelen uit de 1'7 en lSe eeuw (Groningen 1970); J.B.P. 
van GUs, De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur (Haarlem 1917). 

57 Meer over dit lettertype in Marieke T.G.E. van Delft en Clemens de Wolf ed., Bibliopolis. Geschiedenis van 
het gedrukte boek in Nederland (Zwolle 2003) hoofdstuk 3. 
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Het derde en laatste argument ciat de Korte verhandeling en De electriciteit een intertek
stuele verbintenis zijn aangegaan, ontleen ik aan het kluchtspel zelf, waarin elektriciteit 
(en alles wat daarmee is verbonden) op uiteenlopende wijzen wordt gerepresenteerd en 
gewaardeerd. En op deze veelheid wil ik in de hiernavolgende verkenning de nadruk 
leggen. De literaire annexatie en integratie van een nieuwe technologische praktijk en 
therapie speelt zich af in meerdere semantische en dramatische dimensies. 

Plaats van handeling is het logement van Ouwekennis, een gedecideerde herbergier te 
'5 Gravenhage. Het thema is huwelijksbedrog ciat met stereotiep gekarakteriseerde per
sonages wordt uitgebeeld. Een van hen is Ritsaert, een sluw heerschap dat van vrijen 
houdt. Hij is er daarom samen met zijn nuchtere knecht Otje op uitgetrokken om in de 
herb erg van Ouwekennis zijn minnares Lysje te ontmoeten. Lysje, die zinnelijk is en 
dus de avances van Ritsaert waardeert, is echter getrouwd met Pefroen, een suI die een 
'schaepshoofd' draagt: een vast attribuut van de stommeling)8 Dramatische spanning 
ontstaat orodat Pefroen zich heeft voorgenomen zijn vrouw in de herberg op heterdaad 
te betrappen en Ouwekennis op zijn beurt de zaak wil sussen, zodanig dat alle betrok
ken partijen (inclusiefhijzelf) tevreden kunnen zijn. 

Reeds bij aanvang van het spel speelt elektriciteit een functionele rol. In het logement 
van Ouwekennis wordt een elektriseermachine gedemonstreerd onder leiding van 
Kratsenstein. Vanwege het ongeoorloofde en dus noodzakelijkerwijs verhulde karakter van 
zijn tocht, beweert Ritsaert enkel daarom naar de herb erg te zijn gegaan. Elektriciteit 
wordt in dit verband vooIal gewaardeerd als een fascinerend wonder en aantrekkelijk 
spektakel: als geavanceerd amusement kortom. 

[Tweede toneel, Ouwekennis, Ritsaert] 

Ritsaert. 

Nieuwsgierigheid heeft my gedreven, 

Dat ik my herwaerds heb begeven, 

Om de ELECTRICITEIT te zien. 

Ouwekennis. 

Dit Huis is, dagelyks, vol van Lien, 

20 klein en groot, om eens te aanschouwen, 

Hoe elle, die wil, hier vuur kan spouwen 

Gelyk een Vuurberg, dat het kraekt. 

Indien men slechts wordt aengeraekt, 

20 ziet men: dat uit Menschen handen 

De vonken vliegen, dat ze branden, 

Als vuur geslagen uit een steen.59 

De passage kan in verband worden gebracht met hetgeen er in etablissementen als 'de 
Zon op den Nieuwendyk l' Amsterdam' gezien moet zijn geweest. De electriciteit zins
peelt onduhhelzinnig op de publieke belangstelling (of'nieuwsgierigheid') voor het 
natuurkundig vertier waarover ik eerder heb gesproken. Didactische arguroenten 
komen in deze context niet voor. 

58 WNT, s.v. schaap, onder 1: samenstellingen (,onnoozel of dom persoon, schaapskop'). 
59 De electriciteit, 7. 
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De herberg biedt echter meer dan natuurkundig vermaak. Binnen het burleske spel van 
erotische suggestie en verhulling heeft het woord 'electiseeren' ook een evident seksuele 
lading. Het betekent evenzeer 'een prikkelende, aanvurende of bezielende werking uit
oefenen'. En in het bijzonder: 'sexueel behagen', 'opgeilen'. Van deze ambiguisering is 
reeds sprake in het eerste toneel wanneer Otje, de knecht, aan Ritsaert vraagt of Lysje in 
de herberg verblijft am door hem bemind te worden: 

[Eerste toneel, Ritsaert, Qtje J 

Oije. 

Maer blyft zy [Lysje] ook deze nagt, 

Om zig te doen Electriseeren 

Van jou [Ritsaert]?60 

Bij uitbreiding blijken veel meer woorden en woordgroepen uit de klucht zowel in 
natuurkundige als in seksuele zin te kunnen worden geduid. 'Vonk' attendeert niet 
enkel op de 'elektrische ontladingen', maar even goed op de werking van 'een brandend 
liefdes- [of] lustgevoel'.61 Het woord 'vuur' betekent in een natuurkundige context zo 
ongeveer hetzelfde als 'e1ektriciteit'. Maar binnen de k1ucht heeft het begrip even goed 
betrekking op 'het vnur der liefde [ ... J, de innerlijke gloed (hartstocht, drift) die de 
liefde teweegbrengt of door de liefde wordt veroorzaakt.' In het bijzonder zinspeelt het 
op de 'geslachtsdrift [of] zinnelijke liefde'6, Wanneer Ouwekennis vertelt over de be
langstelling van zijn gasten voor de 'vuurmachine' die in zijn herberg te zien is, liggen 
de dubbelzinnigheden voor het oprapen. 

[Tweede ton eel, Ouwekennis, Ritsaert] 

Ouwekennis. 

Veel groote Heeren 

Zyn hier allanger dan een uur 

Of drie geweest; 't schijnt, of zy, 't vuur 

Dat zy by hun in 't Begeeren, om daar uit te jagen. 

Ik zal, met uw verlof! Eens gaen 

Verneemen, ofhet is gedaen.63 

In wetenschappelijke zin attenderen de woorden 'vuur', 'lighaem' en 'uitjagen' op de 
mechanistisch-effluviale theorie van Kratzenstein: elektriciteit kan alle schadelijke of 
overtollige deeltjes 'naar buiten jaagen' (een werkwoord dat ook in de Korte verhandeling 
wordt gebezigd). Maar binnen de erotische dimensies van klucht, waarin een herberg 
als decor dient voor buitenechtelijke vrijages, thematiseert deze claus eveneens het ver
langen der 'heeren' zich van hun 'vurige harstocht' te bevrijden waarmee, per suggestie, 
de herberg de allure van een hoerhuis krijgt en Ouwekennis de trekken van een hoer
waard. In het Woordenboek der Nederlandse Taal wordt de strikt erotische betekenis van 

60 De electriciteit, 4. 
61 WNT, S.Y. vonk. 
62 WNT, S.Y. vuur (I), 1# en c. 
63 De electriciteit, 8-9. 
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electriseeren (van ff: electriser) niet onderscheiden.64 Ik vermoed dat de klucht een van 
de oudste gedrukte bronnen is waarin op een dergelijke dubbelzinnigheid de yinger 
kan worden gelegd. 

De handeling wordt aangestuurd door Ouwekennis die de geschonden (huwelijks lorde 
wi! herstellen. In dit verband zegt hij onder meer tegen Lysje: 'ik zal maken, / Dat jy weer 
by jon Man zult raken / in goed vertrouwen,'65 Maar tegelijk wil hij de klandizie van 
Ritsaert niet verliezen: de vrijer is een potverteerder waaraan verdiend kan worden. In 
dit verband stelt hij Pefroen voor zich door Kratzenstein te laten elektrificeren. 
Daarmee zou Pefroen in de eerste plaats genezen kunnen worden van al zijn kwalen 
(inclusief zijn chronische sulligheid). In deze context is elektriciteit gekoppeld aan een 
genezingsperspectief. De therapie, verklaart Ouwekennis immers, is goed voor aIle kwa
len, in overeenstemming met de claim die in de Korte Verhandeling was gedaan. 

[Achttiende toneel, Pefroen, Ouwekennis] 

Ouwekennis. 

[ ... J 

AI hadje 't Scheurbuik, Podogra, 

Zodanig, dat men jou moest laven; 

AI waer je in een verkeerde haven 

Verzeild;66 en dat jou neus geva~r 

Van in te storten liep: zie daer! 

De ELECTRICITEIT kan maken, 

Dat jy weI haest [vlug] hersteld zou raken.67 

Bovendien houdt Ouwekennis Pefroen voor dat, wanneer hij elektrisch is geladen, hij 
Ritsaert en de overspelige Lysje zal kunnen straffen. Vandaar dat Pefroen in een terzijde 
zijn opponent bedreigend toespreekt: 

[Vyftiende toneel, Ouwekennis, Pefroen] 

Pefroen. 

"Jy, Ritsaerd! meugd voor zeker vreezen 

"Dat jy, met een verschroeide Huit, 

"Van avond noch [nog], na bed toe bruid [tuimelt]. 68 

Verderop verzucht Pefroen: 

64 WeI spreekt het VVNT, s.v. electriseeren, over 'een geestelijken invloed op iemand oefenen, die met de 
werking van electriciteit te vergelijken is, t. w. voor het oogenblik sterk onder zijn invloed brengen of in 
levendigen geestdrift brengen.' 

65 De e1ectriciteit, 22. 

66 Voor de uitdrukking 'in de verkeerde haven verzeild raken' raadplege men het VVNT, s.v. haven, 1: 
'ongelukkig te pas, terecht komen, in verkeerde handen vallen'. Ik vermoed evenwel dat we hier ook een 
toespeling mogen lezen op buitenechtelijk seksueel verkeer (en de mogelijke gevolgen daarvan: geslachts
ziekte?). 

67 De e1ectriciteit, 23. 
68 De electriciteit, 19. 'Bruid' van 'bruien', vgL WNT, s.v. bruien, onder II, 1: 'Op plompe, ruwe wijze plotse

ling neervallen, storten, tuimelen, smakken, plompen.' 
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[Negentiende toneel, Pefroenl 

Pefroen. 

Hoe dat ik myn Wyf haar snoepen 

Met Ritsaert zal betalen.69 

93 

Hij zint op wraak. En elektriciteit, beweert Ouwekennis, is daartoe een geschikt middel. 
Elektriciteit blijft voor Pefroen desondanks een tot op grote hoogte onbegrepen en 
bedreigend fenomeen. Hij verhaspelt het substantief elektriciteit tot de persoonsnaam 
'Eledries'?o Van Kratzenstein maakt hij 'Krats de Steen', een eigennaam dat hij vervolgens 
weer met een 'vuursteen' associeertJ1 Hij gelooft bovendien dingen die niet reeel zijn. Hij 
blijft de sui die alles kan worden wijsgemaakt. Hij mist, anders gezegd, het vermogen zich 
tegen Ouwekennis te weren die hem een poets wi! bakken. De mooie perspectieven die 
de herbergier hem schetst (genezing, wraak), missen immers elke grond. De implicatie 
ligt voor de hand. Alleen een stommeling als Pefroen kan vertrouwen koesteren in 
extravagante claims met betrekking tot de werking van elektriciteit. 

Opmerkelijk is dat in dit verband naar het boek van Kratzenstein wordt verwezen. 
Zijn angst voor de elektrificatie kan Pefroen overwinnen wanneer Ouwekennis een 
autoriteitsargument gebruikt. 'Maak je geen zorgen, Kratzenstein is een man met ver
stand die over de kwestie heeft gepubliceerd'. 

[Achttiende toned, Pefroen, Ouwekennis 1 

Ouwekennis. 

o fa! de Heer van Kratzenstein 

Heeft zelf een Boek daer van [daarover 1 geschreven, 

Het geen te KIeef is uitgegeven: 

Daer vindt men meest die wond'ren in.72 

De naam van de oorspronkelijke uitgever van de Korte verhandeling (Pieter van Cleef) 
is getransformeerd tot een gefingeerde plaats van uitgave: 'Kleef'. Dat zal opzettelijk zijn 
gedaan om het Duitse karakter van Kratsenstein en zijn werk extra accent te verlenen. 

Elektriciteit wordt ten slotte pas concreet en aanschouwelijk wanneer er aan het slot 
van de klucht inderdaad een elektriseermachine met attributen op het toneel verschijnt 
en Pefroen een aantal 'experimenten' ondergaat (waarmee hij een body artist wordt in 
de moderne zin van het woord73). Precieze interne en externe aanwijzingen over de 
beoogde apparatuur en de mise en scene ontbreken. Wat in dit verband door de klucht
personages gezegd wordt, is niet zelden indirect en dubbelzinnig. Niettemin wijst alles 
erop dat bij de burleske elektrificatie is gedacht aan het type apparatuur dat in 
Duitsland tussen 1735 en 1745 was ontwikkeld, en dat vervolgens in heel Europa in 
gebruik was geraakt. Pefroen herkent in het aandrijfrad een 'spinwiel' en identificeert 

69 De electriciteit, 24. 
70 De electriciteit, 18, 21, 38. 
71 De electriciteit, 29. Het is dus niet alles nonsens wat Pefroen te berde brengt: de logische associatie met 

'vuursteen' was reeds eerder gemaakt door Ouwekennis, zie (bij) noot 57. De klucht bevat veel meer van 
dergelijke woordspelletjes. 

72 De electriciteit, 24. 
73 Zie hiervoor de studie van Eisenaar en Scha: 'Electric body manipulation as performance art', Leonardo 

Music Journal12(io02) 17-28, waarin aandacht voor de hier besproken performances. 
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het holle retort met een 'suikerfles' Cp. 31). Otje zinspeelt op de eerste geleider wanneer 
hij over een 'blikke-pypje' spreekU4 De 'pikbak' (elders: 'de pik') moet zorgen voor de iso
latie van Pefroen die via de eerste geleider wordt opgeladen.l5 Enkel om zijn sulligheid te 
benadrukken, krijgt hij bovendien een emmer aangereikt waarin een 'schaeps-hoofd' ligt. 
Ik citeer uitvoerig uit het toneel waarin het elektrificeren een aanvang neemt. De passage 
kan mede begrepen worden in relatie tot hetgeen ik in paragraaf 1 heb aangetekend (zie 
oak hierv66r, illustratie 2). 

[Vijf en twintigste toneel, Otje met een markt-emmcr, 

daarin een Schaepshoofd, Pefroen, Ouwekennis, 

Kratsenstein, Ritsaert, Lysje] 

Ouwekennis. 

Is alles klaer? 

Kratsenstein. 

Es is noun richtich 

Ouwekennis, tegens Pefroen 

Sta hier nu stil. 

Hy geeft hem de emmeT aen den arm. 

Oije. 

Kyk hoe voorzigtig 

Plant hy zijn voetjes op de pik. 

Ritsaerd. 

Hy schynt besturven en vol schrik. 

Ouwekennis, tegens Pefroen. 

Hou nu maer moed! 

tegens Lysje 

'k Zal hem weI pajen! 

tegens Kratzenstein 

Laet hem aan 't Wiel. 

Oije. 

Kom ik zal drajen. 

Kratsenstein tegens Pefroen. 

Das zie de Hand schla am den pyp, 

So das is 't wol! 

Pefroen. 

Ja! ik begryp 

Van vast te houwen. 

74 De electriciteit, 30, resp. p. 31. 
75 De electriciteit, 31; 'de pik' op p. 34. 
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Kratsenstein. 

Bald wir komen 

Das FeurJ76 

Dat 'vuur' doet ten slotte dienst in een aantal amusante natuurkundige acts. Lysje 
vraagt de geelektrificeerde Pefroen om te beginnen om een verzoenende kus (zij veinst 
vergevingsgezindheid en suggereert de relatie te willen herstellen). Het levert een bur
leske variant op van Venus electrificata waarover Bose had bericht. 

[Vijf en twintigste toneel, Otje met een markt-emmer, 

daarin een Schaepshoofd, Pefroen, Ouwekennis, 

Kratsenstein, Ritsaert, Lysjel 

Lysje. 

Och! Man, 'k beloofje al myn Leeven, 

Getrouw te blyven! geef me een zoen! 

Ik zal 't, na dezen, nooit weer doerr. 

Pefroen. 

Laet los! Het Vuur spririgt uit myne oogen! 

En Neus en Mand! .. heb tach meedogen! 

'k Vergeef jall alles, b1yf maer van 

MynLyf. 

Lysje. 

Ik zal myn Lieve Man.77 

Vergeving inderdaad, maar met de aantekening dat Lysje ironisch genoeg aan Pefroen 
moet beloven hem niet (meer) aan te hoeven raken, waarmee zij zich wederom van 
hem vervreemdt. Tot op het einde toe blijven haar erotische ambities mee spelen. 

Volgens de regieaanwijzingen zet Ritsaert Pefroen hierna een hoed op het hoofd 
'waar na [ ... ] uit de goude boord rontsom vuur ontspringt.' Otje roept: 'Zie daer, 
Pefroen is nu een Heilig!,78 Overbodig te zeggen dat we hierin de act kunnen herkenen 
waarvan ook Kratzenstein melding had gemaakt. 'Wil men iemand, eenen sanct of 
heilige vertoonen, zoo heeft men hem maar een kuif, muts of hoed met goude kanten 
bezet, op het hoofd te zetten, wanneer men dan uit dit hoofddeksel aan eene plaats 't 
vuur doet uit vliegen, dan zuHen te gelyk rondsom het gantsche hoofd uit alle openin
gen der gemelde gouden kanten vonken voorkomen.' 

Ouwekennis overhandigt Pefroen tot slot 'een glas met Brandewyn'. 'Mijn vriend, vat 
deze Roemer aenj / En drinkt eens voor de schrik.' De regieaanduiding Iuidt: 'Zo ais 
Pefroen na 't glas grypt vliegt de Brandewyn in brand.' 

[Vijf en ~intigste toneel, Otje met een markt-emmer, 

daarin een Schaepshoofd, Pefroen, Ouwekennis, 

Kratsenstein, Ritsaert, LysjeJ 

76 De electriciteit, 35. 
77 De electriciteit, 36. 
78 De electriciteit, 37. 



Pefroen. 

Och! helpt my. 

Want Vuur en viam dat overstelpt my. 

Hy voelt na zyn hand 

Of ik myn hand noch hebL .. ja weI 

Waer ben ik? ... zeker in de Hel/9 

Ben Peperkamp 

In dit verband verwijs ik opnieuw naar wat Roberts heeft gezegd over een optreden van 
Winkler: '[he] would insulate and electrify his servant and then hand him a glass of 
hrandy to drink.' 

Ook uit het 'schaepshoofd' wordt nog een aantal vonken getrokken, waarmee de sul
ligheid van Pefroen anderrnaal wordt benadrukt. Na een aantal closing statements valt 
het doek. 

Wetenschappelijke praktijk, modieus publiek vermaak en literair-dramatische vorm
geving zijn hier nauw vervlochten. Bovendien is er satire in het spel: de ambitieuze 
Kratzenstein heeft er de allure van een wereldvreemde Duitse arts wiens werk een dom
oor moet overtuigen. <Moderne wetenschap' en klucht: ik vermaed graag dat het can
temparaine publiek om de cambinatie geschaterd heeft. 

Conclusie 
J.A. Worp heeft in zijn Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland 
apgemerkt dat in de hier besproken klucht 'de electriciteit voor het eerst ten tooneele 
[kwam]'.80 Ik heb deze overweging niet geverifieerd. WeI heb ik argumenten aan
gevoerd voor de stelling dat De electriciteit in reactie op de publicatie van de Korte 
verhandeling van Kratzenstein moet zijn geschreven en daarmee een actuele weten
schappelijke kwestie op de hak neemt. 

De intertekstuele relatie waarvoor ik aandacht heb gevraagd, biedt verder perspectieven 
op de dynamische betrekkingen tussen literaire en wetenschappelijke vertogen en de func
ties daarvan. 'Science and literature have always been related', schreef Gillian Beer. 

Scientists share language with other writers and learn the stories of their culture. Literature is 

produced within the conditions of expectation marked out by current scientific understanding of 

the physical world and by the technological advances which result from scientific theory.51 

Uiteraard kan de representatie van wetenschappelijke kennis in achttiende- en negen
tiende-eeuwse literatuur uiteenlopende varmen aannemen. We beschikken zowel over 
ingebedde verwijzingen als over uitvoerige, kritisch beargumenteerde bespiegelingen 
over technolagische innovaties en wetenschappelijke begripsvorming (De starrekunde 
van H.H. Klijn uit 1809 is van dat laatste een voarbeeld). Oak aan de contemporaine 
literaire beeldvorming heeft natuurwetenschap trouwens inhoud gegeven. 'It is well
known', schreef Alexander Rueger, 'that poets at times tried to profit from the glory and 
authority of great scientists like Newton; literature was supposed to borrow justifica-

79 De electriciteit, 38. 
80 J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, II (Groningen 1907, repro herdruk 

Rotterdam [1972]) 210. 
81 Gillian Beer, 'Science and literature', in: R.c. Olby, G.N. Cantor, J.R.R. Christie en M.J.S. Hodge ed., 

Companion to the history of modern science (London enz. 1996) 783. 
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tion for innovations and a kind of power over a skeptical reading public by referring to 
knowledge of nature.'82 

In het geval van de klueht is de relatie met aetuele wetensehappelijke praktijk (elek
triciteit, geneeskunde) expliciet. Het stnk hiedt echter meeT dan een 'samenvatting' van 
wat Kratzenstein te melden had. Het toneelstuk wijst de richting waarin zijn claim 
moeten worden gewaardeerd. Aldus samengevat: 'Het kan heilzaam en interessant zijn 
wat ambitieuze geneeskundigen te bieden hebben, maar blijft aehterdoehtig. AHeen een 
idioot vertrouwt hen op hun woord'. Met deze kritische boodschap intervenieert de 
klucht in de gei:ffipliceerde relatie tussen genezers en potentiele clientele. En daarmee 
draagt het bij aan de publieke beeldvorming van het wetensehappelijke en geneeskun
dige bedrijf. In hun besehouwing over de integratie van wetensehappelijk kennis in de 
cultunr spreken Roger Cooter en Stephen Pumfrey over 'processes of resistance'.83 Het 
lijkt me dat we de klucht mede in dit perspectief kunnen waarderen. De klucht 'corri
geert' zo gezegd de ambities die in het domein van de wetenschap waren geformuleerd 
en uitgedragen. 

'Satirist specialize in demolition projects.'84 Wat in De electriciteit wordt afgebroken 
onder betrekkelijk dwingende intertekstuele verwijzingen, is een ronkende wetenschap
pelijke claim van een jonge, ambitieuze geleerde, maar niet 'de gehele wetenschap'. De 
kritiek op Kratzenstein en zijn werk komt paradoxaal genoeg me de met behulp van 
wetensehappelijke teehnieken tot stand. 

Tegelijk is duidelijk geworden dat met de integratie van een (in oorsprong) weten
schappelijk begrip in een klucht erotische connotaties worden geactiveerd. 'Scientific 
ideas do not remain static when they change context'.85 Vaktermen functioneren hier 
mede als prikkelende aanduidingen van seksuele genoegens. Daarmee verdient het 
werk trouwens ook een plaats in de geschiedenis van de achttiende-eeuwse vertogen 
over seksualiteit. 

Ten slotte scherpt de hier besproken casus onze blik op de publieke of sociale dimensies 
van de wetenschapsgeschiedenis waarin, zoals ik eerder demonstreerde, ook de literatuur 
een plaats verdient.86 Er is veel nationale en internationale wetenschapshistorische aan
dacht voor de publieke waardering van elektriciteit in de achttiende eeuw. Contemporaine 
bronnen als de advertentie uit De Amsterdamsche courant en het dagboek van Bicker 
Raye spelen daarbij een belangrijke rol. Ze getuigen van een wijziging waarbij weten
schap niet (enkel) in utilitaire, conceptuele of didactische zin is gewaardeerd, maar is 
getaxeerd als producent van populaire cultuur. Elektriseermachines maken show, theater. 
De electriciteit vormt een intrigerende literaire getuigenis van deze transformatie, die ik 
graag in verband breng met de popularisering van wetenschappelijke kennis die in 
achttiende-eeuw een aanvang neemt en de publieke beeldvorming van wetenschap in 
sterke mate heeft beYnvloed. 

82 Alexander Rueger, 'The cultural use of natural knowledge: Goethe's theory of color in Weimar 
Classicism', Eighteenth-Century Studies 26 (1992-1993) 211. 

83 Roger Cooter en Stephen Pumfrey, 'Separate spheres and public places: reflections on the history of 
science popularization and science in popular culture', History of Science 32 (1994) 248. 

84 Brian A. Connery en Kirk Combe: 'Theorizing satire: a retrospective and introduction', in: Brian A. 
Connery en Kirk Combe ed., Theorizing satire. Essays in literary criticism (New York 1995) 1. 

85 Beer (no 81), 'Science and literature', 787: 'As so often, scientific ideas and methods are at their most pow
erful in literary works when it is possible to loosen the terminology and punningly transgress the terms 
provided.' Cursivering van mij. 

86 Ben Peperkamp: '''Mannekens in de maan" van Nicolaas Beets. Over the moon hoax (1835-1836) en de publie
ke waardering van de sterrenkunde in de negentiende eeuw', Nederlandse Letterkunde 9 (2004) 101-141. 
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In een van die vele, nog nauwelijks bestudeerde populair-wetenschappelijke boekjes uit 
de 19de eeuw - Spoken van den nieuwen tijd, of De ontdekkingen waartoe electriciteit en 
galvanisme geIeid hebben uit 1869 - neemt de verteller ons mee naar de kermis. Er staat 
een eigenaardig uitgedost heerschap, die even verder een 'wonderdokter' blijkt te zijn. 
Hij heeft een elektriseermachine bij zich. 'Maar ziet eens', zegt de verteller: 

wat verdringt zich het yolk claar aan het eind van de straat om den vreemdeling, met dien witten 

hoed, die zoo afsteekt bij de golvende lokken, welke tot op zijn breede schouders afdalen, terwijl hij 

door baard en knevel ontzag schijnt in te boezemen. Laat ons een horen, wat hij te vertellen heeft. 

Hier moet ge wezen, mijn heeren en dames! - tegen tandpijn, kramp, oorsuizing, bedorven maag, 

verkoudheid, tegen alles kan mijne machine helpen; - voor een paar dubbeltjes zijt ge er van af. Kom 

maar hier, 't doet geen pijn, 't hindert niet met al- een lichte schok en voort zijn kiespijn, kramp, 

duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn - voort zijn ze, alsof ze weggeblazen zijn!87 

Wat tussen 1745 (De electriciteit) en 1869 (Spoken van den nieuwen tijd) niet is ver
dwenen, is de publieke belangstelling voor elektriciteit en geneeskunde, voor cure-alIs 
en zonderlinge therapeuten, voor wetenschap als producent van amusement en bovenal: 
voor de representatie van dergelijke fascinerende praktijken in uitgaven die voor een 
algemeen publiek waren bestemd. 

Ik keer terug naar De electriciteit. Veel heb ik tot slot buiten beschouwing moeten 
laten. Over achttiende-eeuwse satirische kluchttradities heb ik niets gezegd. De klucht 
was bij uitstek het genre waarin hypes werden bespot: de windhandel, loterijen enzo
voort. Met de keuze voor dit genre was een grondschema gegeven dat onder meer als 
vaste elementen bevatte: special effects, erotische spanning, dubbelzinnigheid en hardhan
dige afstraffing van stupiditeiten. De ontdekking van Kratzenstein liet zich zo gezegd 
dankbaar voegen in een oeroud en beproefd stramien van publieke beeldvorming. 

Eon detail wi} ik in dit verband nog onder de aandacht brengen. Pefroen was in 1746 
een bekende toneelnaam. AI in de zeventiende eeuw bestond er een vitale kluchttraditie 
waarin de suI excelleerde. Dat blijkt uit het aantal drukken dat er is opgelegd van 
Pefroen met het schaapshoofd, een toneelwerk van Y sbrand Vincent, werkzaam lid van 
het Amsterdamsche kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. De eerst uitgave daarvan 
verscheen in 1669, ruim 75 jaar v66r De electriciteit; of Pefroen, met het schaepshoofd ge
electriceerd. De betrokken leden van het genootschap Ars Superat Fortunam moeten 
zich op deze klucht hebben georienteerd: er zijn tal van overeenkomsten tussen hun 
eigen werk uit 1746 en de populaire voorganger uit 1669.88 

Van (de elektriciteiisloze) Pefroen met het schaapshoofd zijn nieuwe uitgaven versche
nen in achtereenvolgens 1677, 1683, 1684, 1691, 1702, 1711, 1713 en 1741.89 Het werk werd 
vanaf 1669 tot ver in de achttiende eeuw op de planken van de Amsterdamsche Schouw-

87 EG. Braner, Spoken van den nieuwen tijd, of De ontdekkingen waartoe electriciteit en galvanisme geleid heb
ben. Voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk, toegel[ichtJ en verklaard (Leiden [1869]) p. [2]-[3J. 
Zie voor de geschiedenis van de 19de-eeuwse kermis verder Marja Keyser, Komt dat zien! De Amsterdamse 
kermis in de negentiende eeuw (Amsterdam [1976]). 

88 De klucht van Y sbrand Vincent uit 1669 was trouwens weer een vertaling van de Franse klucht Lubin, ou 
Ie Sot Venge van R. Poisson uit 1661. Vgl. W.A. Omee ed., Van Bredero tot Langendyk: een bloemlezing uit 
Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 (Zutphen 1985) 134. 

89 Ik ontleen deze gegeven aan de digitaal gepubliceerde 'lijst van NIL-drukken', te vinden op de website 
'Census Nederlands Toneel [Ceneton]', Universiteit Leiden: http://www.1et.leidenuniv.nllDutch/Ceneton/ 
LijstNVA.html. (16 december 2006). 
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burg gespeeld.90 In 1740 werd het zelfs in Hamburg opgevoerd door het reizende toneel
gezelschap van Anthony Spatzier.91 Cornelis Troost heeft van een toneelscene een schilder
werk gemaakt." Ook dat beschouw ik als een indioatie van Pefroens populariteit. Het lijkt 
me redelijk te veronderstellen dat het (lees- of toneel)publiek van de 'electrische Pefroen' 
uit 1746 reeds met de eerder geschreven of gespeelde Pefroenklucht vertrouwd is geweest 
en dus evidente verschillen ten opzichte van de traditie kan hebben opgemerkt. 

Ook in Pefroen met het schaapshoofd biedt Ouwekennis Pefroen een middel aan waar
van hij verklaart dat het kan genezen en bovendien kan dienen als middel tot straf v~~r 
Lysje en Ritsaert. Het gaat hier om een stukje medicinale wortel, dat afkomstig is van de 
'Radix China', een boom die volgens Ouwekennis door een chinees geplant zou zijn bij 
een keirijke stroom.93 

[Zestiende toneel, Ouwekennis, Pefroen] 

Pefroen. 

Maar de oorsprong van dit hout wol wonders? 

Ouwekennis. 

Komt van een Radiks China boom, 

Geplant by een keiryke stroom, 

Door de allerkloekste der Chineezen.94 

Om werking ervan te verzekeren, wordt Pefroen bovendien aangemoedigd een spreuk 
te onthouden waarmee per implicatie ook tovenarij wordt ingezet. 

[Zestiende toneel, Ouwekennis, Pefroen 1 

Ouwekennis. 

Ik eisch jou niets, hOll je maar stout, 

Dat jy deez' woorden weI onthoudt: 

Taasse, rouzi, friou, titave, 

Gazibus, razibus, vinum grave.95 

Pefroen heeft er aile moeite mee deze exotische mengeling van potjeslatijn en nonsens
woorden te memoriseren. 

In het handelingsverloop van de 'elektrische Pefroen' spelen dergelijke nonsensicale, 
ten dele zelfs: magische momenten, een ondergeschikte ro1.96 Genezing en wraak zijn er 

90 Zie ook De Haas (n. 50), Repertoire, 232: tot 1740 bijna elk jaar wel een of meer opvoeringen. 
91 Vgl. Ornee ed. (n. 88), Van Bredero tot Langendyk, 134. 
92 J.W. Niemeyer, Aquarelles hollandaises du XVIII siecZe du Cabinet des Dessins de Rijksmuseum d'Amster

dam (Zwolle 1990) 144-145 [catalogusnummer 65J: 'Troost dut surtout sa celebrite a ses scenes tirees des 
pieces les plus populaires'. 

93 WNT, s.v. radix: 'in de verb. radix china(e), gedroogde wortel van de plantensoort Smilax China 1., eer-
tijds vaak gebruikt ter bereiding van geneesmiddelen tegen huidziekten; pokwortel.' 

94 [Vincent, Ysbrand], Pefroen met het schaapshoofd; kluchtspel (vierde druk, Amsterdam 1714) 19. 
95 Ibid., 2l. 

96 Fascinerend is wel dat Pefroen in De electriciteit nog delen van de spreuk 'Taasse, rouzi' in de mond 
neemt, en daarmee ondubbelzinnig aan zijn 'eerdere optreden' herinnert: het contemporaine publiek is 
meer dan eens op de traditie geattendeerd, zo men wil: aangespoord de intertekstuele achterdeur open te 
laten. In de volgende passage (Electriciteit, 9) wordt zelfs ondubbelzinnig aan de toneelgebeurtenissen 
met de wortel herinnerd: 
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opgehangen aan een gerationaliseerd instrumentarium: een elektriseermachine. Het 
gaat niet aan op basis van een enkele diachroon detail te speculeren over 'de effecten 
van technologisering' en 'onttovering in de kluchtliteratuur'. Maar aardig is weI te ver
moeden dat dergelijke kleine veranderingen mede kunnen worden gezien in het licht 
van tendensen die zich in aangrenzende culturele dimensies hebben voorgedaan en in 
die zin mede indicatief zijn voor 'het' Verlichtingsdenken waarmee we de achttiende
eeuwse cultuuI associeren. 

SUMMARY 

'The sparks will show up soon'. On the representation of physical and medical know
ledge in the Dutch burlesque play The electricity; or Pefmen the fool electrified (1746) 

The public fascination for attractive electrical performances in the 18th -century Dutch 
Republic has been studied by Lissa Roberts (Isis 90 (1999) 680-714). The cultural-histo
rical analysis of a hardly known Dutch burlesque play, The electricity; or Pefroen the fool 
electrified (De electriciteit; of Pefroen, met het schaepshoofd ge-electriceerd) (1746), 
presented in this article, gives evidence that Roberts' historical interpretations of public 
electrical experiments as a new form a popular culture, has a literary-historical value as 
well. It is shown that The electricity; or Pefmen the fool electrified should be regarded as a 
satirical reaction on the treatise On the Usability of Electricity in Medicine (Abhandlung 
von der Nutzen der Electrizitat in der Artzneywissenschaft) (1744), in which the physicist 
Johann Gottlieb Kratzenstein (1723-1795), for the first time in history, stated that an elec
trical spark can cure all diseases. The article focuses on the social function of play, and 
describes it as a (in its European context) unique literary contribution to 18th-century 
popular electrical amusement. 

[Derde toneel, RitsaertJ 
Ik zal het nooit vergeten, toeD 

Hy [Ouwekennis J gaf eell wortel, aen Pefroen, 
Die beter knelde dan een stok-slag: 
Taesse, ROllssi! .... 

Zie oak p. 25 en 27: het zijn aIle ondubbelzinnige verwijzingen naar Y sbrands werk. 

292 


